
 E-MAIL- aresb@aresb.com.br - HOME PAGE - www.aresb.com.br

JUNHO - 2020 - EDIÇÃO 244

Manejo Florestal Sustentá-
vel é a administração da flores-
ta para obtenção de benefíci-
os econômicos, sociais e am-
bientais, respeitando-se os
mecanismos de sustentação
do ecossistema objeto do ma-
nejo e considerando-se, cumu-
lativa ou alternativamente, a
utilização de múltiplas espéci-
es madeireiras, de múltiplos
produtos e subprodutos não-
madeireiros, bem como a utili-
zação de outros bens e servi-
ços florestais.

Como elaborar um Plano
de Manejo Florestal

A aplicação das técnicas
de manejo florestal busca re-
duzir os impactos da explora-
ção e garantir a sustentabili-
dade da produção florestal por
meio do planejamento da co-
lheita e do monitoramento do
crescimento da floresta. Des-
sa forma, o manejo se baseia
nos princípios de distúrbios
naturais, que estão ligados à
dinâmica de mosaicos de flo-

O QUE É MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
restas secundárias, de forma
que as florestas manejadas de-
vem seguir uma evolução se-
melhante às florestas originais.

Assim, o manejo florestal
sustentável é a forma para cui-
dar e utilizar a floresta para que
continue crescendo e produzin-
do todos os bens e serviços flo-
restais que possam ser explo-
rados nesta área.

Um sistema de manejo en-
volve múltiplas atividades in-
ter-relacionadas, como os
processos de colheita de pro-
dutos florestais madeireiros e
não-madeireiros, os tratamen-
tos silviculturais e o monito-
ramento da floresta remanes-
cente, visando melhorar sua
qualidade, produtividade e,
sobretudo, perpetuá-la.

A eficiência e sustentabili-
dade do manejo das florestas
tropicais naturais estão asso-
ciadas à qualidade das opera-
ções de colheita da floresta e
dos tratamentos silviculturais,
bem como à conservação da
base de recursos florestais que

lhes dão sustentações ecoló-
gica, econômica e social.

O primeiro passo para a ex-
ploração da área é a elabora-
ção do Plano de Manejo Flo-
restal Sustentável (PMFS), o
qual pode ser interpretado
como um plano do uso susten-
tável da floresta. Nele, são
apresentadas as técnicas flo-
restais para a extração dos
produtos e/ou uso dos serviços
f loresta is,  estabelecendo
como será feita a administra-
ção e o gerenciamento da ati-
vidade, sempre optando pela
escolha de técnicas que cau-
sem o mínimo de danos ambi-
entais e os maiores benefíci-
os para a floresta e para os tra-
balhadores.

Plano de Manejo
Sustentável

A aplicabilidade de um pla-
no de manejo está relaciona-
da diretamente ao conheci-
mento da composição florísti-
ca, da estrutura fitossociológi-
ca e das distribuições diamé-

trica e espacial das espécies.
É fundamental integrar es-

ses conhecimentos para ma-
nejar a floresta para uma es-
trutura balanceada que possi-
bilite harmonizar os conceitos
de fitossociologia, produção
sustentável de madeira e as
regras impostas pela legisla-
ção florestal e ambiental.

Os responsáveis pela co-
lheita devem considerar o as-
pecto social da floresta e as
práticas de regeneração, além
da biodiversidade para que o
manejo sustentável das flores-
tas naturais se mostre passí-
vel de ser alcançado.

De forma geral as Unidades
de Manejo Florestal, tecnica-
mente manejadas, vem adotan-
do ações a partir da investiga-
ção ecológica e silvicultural
como a extração de baixo im-
pacto, parcelas permanentes,
modelo de crescimento, ciclo de
corte com base no crescimento
diamétrico e corte de cipós.

* Fonte: Celulose Online

A CENIBRA disponibilizou o
resumo público do Plano de
Manejo Florestal de 2020, docu-
mento que tem o objetivo de de-
monstrar e evidenciar, para as
partes interessadas, os aspec-
tos considerados para garantir a
sustentabilidade da produção flo-
restal, assegurar as inter-rela-
ções de planejamento de curto,
médio e longo prazo e promover
o abastecimento contínuo de
madeira para a Unidade Indus-
trial.

O Plano descreve claramen-
te os objetivos, as responsabili-

CENIBRA DISPONIBILIZA PLANO DE
MANEJO FLORESTAL 2020

dades, os recursos disponíveis
e as estratégias para a adoção
de práticas para um manejo flo-
restal responsável e considera,
em seu escopo, o uso consci-
ente dos recursos naturais e
aspectos de sustentabilidade
econômica e social do empreen-
dimento florestal.

As florestas da CENIBRA
são manejadas e monitoradas
com foco na produtividade, pro-
teção ambiental e na segurança
dos colaboradores e das comu-
nidades onde está inserida. O
manejo florestal da Empresa

contribui para: proteger e conser-
var a fauna e a flora locais; gerar
empregos diretos e indiretos na
região; desenvolver o comércio
local e de prestadores de servi-
ço na região de atuação; enga-
jar-se com comunidades e par-
tes interessadas.

A CENIBRA está situada
na área de abrangência da
Mata Atlântica e adota medi-
das para conviver harmoniosa-
mente com este bioma, como
o manejo da paisagem em
mosaico e corredores ecoló-
gicos que interligam fragmen-

tos de mata nativa, possibili-
tando o fluxo gênico das es-
pécies e conciliando a conser-
vação da biodiversidade e o
desenvolvimento econômico
na região onde atua. Essas
estratégias são validadas por
meio de monitoramentos am-
bientais da fauna, flora e dos
recursos hídricos que são re-
alizados periodicamente.

Para baixar o documento,
acesse o site da Empresa, no
link a seguir: https://
www.cenibra.com.br/plano-de-
manejo-florestal/.
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sustentabilidade está sen-
do entendida como uma

necessidade de todas as ativida-
des. Está se transformando numa
filosofia de se pensar e de se pro-
duzir para que se possa deixar
às próximas gerações um lega-
do de esperança de vida melhor.
Há quem diga que nada gerou,
nos últimos anos, tanta discus-
são, polêmica e ensinamentos te-
óricos para algo tocado pela sim-
plicidade e racionalidade.

Tem sido uma mina de ouro
a consultores especializados que
lidam com as inúmeras variáveis
dos diferentes processos produ-
tivos na busca do equilíbrio téc-
nico, econômico, social, cultural,
ambiental, duradouro e, acima de
tudo, com a legitimidade e a acei-
tação dos que executam, dos
que participam e dos que depen-
dem de tais processos. Fica a
impressão de que o certo, racio-
nal e simples é extremamente
complexo para se executar.

Mas, nesse labirinto de pre-
ocupações, a silvicultura brasi-
leira, nos últimos anos, tem dado
passos significativos na direção
da sustentabilidade. A profissi-
onalização crescente da ativida-
de, o extraordinário desenvolvi-
mento tecnológico, o processo
de certificação florestal e o res-
peito às legislações sociais e
ambientais vigentes, com certe-
za, podem ser apontados como
os principais fatores que propi-
ciaram os avanços alcançados
pela silvicultura brasileira na di-
reção da sustentabilidade.

FLORESTA PLANTADA
Há inúmeros exemplos de

sucesso para serem replicados.
A tecnologia do mais alto nível
está disponível a todos e não se
encontra trancada. É só saber
procurar. Profissionais altamen-
te competentes para traçar os
caminhos da sustentabilidade
para os mais diversos empreen-
dimentos também não estão es-
condidos. Esse acervo de conhe-
cimento e de competência é a
garantia de que novos e auspici-
osos saltos ainda acontecerão
para consolidar ainda mais as
trilhas da silvicultura sustentável.

Evoluímos de forma significa-
tiva na produtividade de nossos
plantios, no manejo, na conser-
vação e na proteção dos recursos
naturais e ambientais de nossos
empreendimentos. O aspecto
social tem sido enriquecido com
empregos de qualidade e cuida-
dos especiais com a mão de obra
usada nas atividades florestais. O
lado social da silvicultura já se
transformou em exemplo para
outras atividades rurais.

Estamos na direção certa,
mas não podemos deixar de re-
gistrar algumas dificuldades que
precisam ser superadas para
não prejudicar os avanços con-
solidados. Há de se registrar:

• falta de um programa nacio-
nal que mostre quanto, onde e a
finalidade dos novos plantios –
não há nada mais insustentável
do que empreendimentos flores-
tais sem nenhuma destinação da
madeira ou grandes empreendi-
mentos industriais sem a garan-
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tia de abastecimento;
• necessidade de financia-

mentos compatíveis com as ca-
racterísticas da atividade – pra-
zos inadequados e elevadas ta-
xas de juros constituem a mal-
dita receita para se manter a ati-
vidade sem sustentação;

• rede experimental de pes-
quisa florestal que assegure o
sucesso dos plantios nas novas
áreas de fronteira – grandes
empreendimentos sem tecnolo-
gia consagrada é um exercício
de adivinhação insustentável;

• o uso de ações filantrópi-
cas ilustradas em ricos relatóri-
os – são discursos travestidos
de sustentação que criam mais
interesses duvidosos do que

base de sustentação –; etc.
Esses problemas são man-

chas que diminuem o brilho dos
caminhos que a silvicultura está
construindo na direção da susten-
tabilidade. As reações de espan-
to e de preocupação quando se
depara com tais limitações são
reflexos inquestionáveis de que as
correções são inevitáveis. A sus-
tentabilidade precisa deixar de ser
peça orçamentária com metas e
responsabilidades  apresentadas
em relatórios. A sustentabilidade
há de se transformar em filosofia
de vida que corre no sangue dos
profissionais e nos corredores das
organizações empresariais.

* Eng. Nelson Barbosa Leite
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VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,20R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,40R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,50R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,00R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 9,44R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 17,17R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 16,28R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 39,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 40,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 COLETA TB 20,02R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 50,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 33,12R$          
16 ESTRIA V MIL. 51,06R$          
17 ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,00R$          
19 FARELO DE ARROZ TON. 720,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 73,14R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,00R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,60R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
32 RASPADORES UNID. 11,00R$          
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.220,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.170,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.890,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 200,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 47,00R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 61,64R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 84,54R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,74R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,31R$            
  


