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Comunicação	com	a	Sociedade	–	Principais	aspectos	

RESUMO PÚBLICO DE MANEJO FLORESTAL 

Neste	documento	estará	disponıv́el	para	a	comunidade	em	geral	aspectos	relativos	aos	

objetivos	de	manejo,	descrição	da	área	e	recursos	florestais	a	serem	manejados,	suas	

limitações	 e	 salvaguardas	 ambientais,	 condições	 socioeconomicas,	 contemplando	

principalmente	os	seguintes	aspectos:	

Caracterís�cas operacionais 

As	técnicas	de	manejo	adotadas,	indicadores	de	performance,	localização	e	mapeamento	

dos	 principais	 recursos,	 técnicas	 e	 tipos	 de	 equipamentos	 utilizados	 para	 a	 colheita	

florestal.	

Monitoramentos 

Durante	 todas	 as	 fases	 de	 manejo	 florestal	 realizadas	 pela	 P&C	 Agroflorestal	 são	

realizados	 monitoramentos.	 Estes	 monitoramentos	 incluem	 as	 caracterı́sticas	

ecológicas	 dos	 hábitats	 em	 questão,	 espécies	 raras	 e/ou	 ameaçadas,	 diagnóstico	 e	

levantamento	de	A� reas	de	Alto	Valor	de	Conservação,	crescimento	e	desenvolvimento	

das	florestas	manejadas	(inventário	florestal).		

Os	aspectos	sociais	são	relevantes	para	a	P&C	Agroflorestal,	seus	resultados	sempre	que	

possıv́el	são	incorporados	ao	seu	plano	de	manejo.	O	canal	de	comunicação	e	diálogo	

com	a	comunidade	é	de	fundamental	importancia	para	aprimorar	as	ações	da	P&C.	

COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

A	 P&C	 Agroflorestal	 assume	 compromisso	 público	 com	 os	 Princı́pios	 e	 Critérios	 do	

Forest Stewardchip Council	(FSC).	

Não	obstante,	a	preocupação	no	cumprimento	de	todas	as	Leis,	Resoluções,	Decretos	e	

Portarias	aplicáveis	as	operações	realizadas	pela	P&C	Agroflorestal	é	uma	das	premissas	

de	suas	atividades.	

Luciano	Tondello	

Gerente	Financeiro	e	Controladoria	

[2017]	
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Apresentação	

A	 P&C	 Agroflorestal	 é	 uma	 empresa	 criada	 no	 ano	 de	 2017,	 que	 foi	 fundada	 com	 o	

objetivo	de	fornecer	produtos	de	origem	florestal	com	qualidade	comprometidos	com	

as	boas	práticas	de	manejo	florestal.	A	empresa	é	controlada	pela	P&C	ArteMobili,	que	

por	sua	vez	é	sucessora	da	empresa	Móveis	Ponzoni,	 fundada	em	1981,	na	cidade	de	

Nova	Prata	–	RS,	tendo	evoluı́do	constantemente,	ano	após	ano,	conquistando	o	mundo.	

Hoje,	seus	móveis,	compostos	de	pura	madeira	maciça	e	também	mistos	(de	madeira	e	

MDF)	encantam,	são	referencia	e	estão	presentes	nos	mais diversos	paı́ses,	ambientes	e	

lares,	com	acabamentos	perfeitos,	valorização	nos	detalhes	e	formas	e	design	exclusivo.	

O	Objetivo	da	P&C	Agroflorestal	é	possibilitar	a	regulação	do	fornecimento	de	madeira	

em	quantidade	e	qualidade	para	a	P&C	Artemobili.	

	

Caracterização	

A	 região	 de	 abrangencia	 do	 escopo	 de	 trabalho	 da	 P&C	 Agroflorestal	 é	 a	 Unidade	 de	

Manejo	 Florestal	 denominada	 Fazenda	 São	 Geraldo,	 composta	 por	 3	 imóveis	 rurais	

denominados	 atualmente	 como	 Fazenda	 São	 Geraldo	 I,	 II	 e	 III,	 todas	 localizadas	 no	

municı́pio	de	Esmeralda/RS.		
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A	 área	 sob	 gestão	 da	 P&C	 Agroflorestal	 é	 de	 aproximadamente	 2.300	 ha	 que	

correspondem	a	2,7	%	do	municı́pio	de	Esmeralda.	Sendo	que	a	área	de	efetivo	plantio	

é	de	aproximadamente	1.000	ha	de	Pinus taeda.	A	gestão	da	P&C	é	baseada	em	contratos	

de	 arrendamento	 de	 longo	 prazo,	 sendo	 seus	 proprietários	 detentores	 de	 escrituras	

públicas	 de	 registro	 dos	 imóveis	 rurais.	 Todos	 os	 imóveis	 rurais	 possuem	

georreferenciamento	conforme	normas	do	INCRA.	

A	Fazenda	São	Geraldo	é	lindeira	ao	lado	da	

Usina	 Barra	 Grande	 (BAESA),	 sendo	 que	

originalmente	 parte	 da	 sua	 área	 foi	

inundada.	A	região	apresenta	uma	altitude	

de	 aproximadamente	 900	 metros	 de	

altitude,	precipitação	anual	média	de	1800	

mm.	Os	solos	da	Fazenda	São	Geraldo	são	o	

Cambissolo	 Húmico	 Alumı́nico	 (CHa)	 e	

Neossolo	 Litólico	 Chernossolo	 (RLm).	 O	

uso	 do	 solo	 na	 região	 é	 caracterizado	

principalmente	 para	 a	 produção	 de	 grãos,	 apresentando	 grande	 potencial	 para	 as	

atividades	 de	 silvicultura.	 A	 unidade	 de	 manejo	 florestal	 esta	 inserida	 na	 bacia	

hidrográfica	 Apuae-inhandava	 (U010),	 ocupando	 aproximadamente	 0,15%	 do	 seu	

espaço	territorial.	

Todas	 os	 temas	 de	 uso	 do	 solo	 são	 devidamente	 mapeados,	 delimitando	 as	 áreas	

destinadas	 a	 produção,	 estradas,	 conservação	 e	 preservação	 comprovando	 um	

equilı́brio	entre	as	áreas	de	produção	e	conservação/preservação,	sendo	uma	relação	de	

1	ha	destinado	a	produção	para	1	ha	destinado	a	conservação/preservação.	

ÁREAS DA EMPRESA	

• Efetivo	Plantio	–	1.073	ha	

• Conservação	/	A� reas	de	Preservação	Permanente	–	1.082	ha	

• Outras	–	103	ha.	
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Manejo	Florestal	

O	 objetivo	 da	 P&C	 Agroflorestal	 é	 produzir	

madeira	 de	 alta	 qualidade	 (clean wood),	

primando	 pela	 maior	 quantidade	 possıv́el	 de	

madeira	limpa,	isto	é,	madeira	sem	nós.	Para	este	

fim,	são	selecionados	os	indivı́duos	com	o	maior	

crescimento	 em	 diametro,	 forma	 do	 fuste	 (reto,	

cilı́ndrico	 e	 ramagem	 delgada).	 O	 sistema	 de	

gestão	 florestal	 engloba	 todos	 os	 processos	

relacionados	 a	 produção	 florestal,	 desde	 o	

planejamento	 técnico,	 ambiental	 e	 social	 antes	 do	 plantio	 até	 o	 corte	 raso.	 Este	

planejamento	 visa	 a	 manutenção	 e	 melhoria	 das	 condições	 economicas,	 sociais	 e	

ambientais	do	manejo	florestal	da	P&C.		

ESPÉCIE CULTIVADA	

O	manejo	adotado	é	baseado	nas	atividades	silviculturais	da	espécie	Pinus taeda,	devido	

a	adaptação	e	crescimento	na	Fazenda	São	Geraldo.	

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO 

As	 atividades	 de	 manejo	 são	 alinhadas	 ao	

planejamento	 estratégico	 da	 empresa.	

Levando	 em	 consideração	 os	 dados	 de	

crescimento,	a	empresa	planeja	e	executa	as	

atividades	 de	 plantio,	 manutenção,	 podas	

(desramas),	 desbaste	 e	 corte	 raso.	

Garantindo	a	continuidade	do	fornecimento	

de	matéria-prima	constante,	possibilitando	

o	corte	raso	de	50-60/ha	por	ano,	com	uma	

produção	 de	 48.000	 m³	 oriundos	 do	 corte	

raso.	

O	planejamento	florestal	busca	atender	às	seguintes	prerrogativas:	

• Garantir	o	abastecimento	de	madeira	a	longo	prazo	para	a	unidade	industrial	da	P&C	

Artemobili,	 minimizando	 os	 custos	 e	 aumentando	 as	 caracterı́sticas	 produtivas	 e	

qualitativas	dos	plantios	de	Pinus taeda.	
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• Garantir	a	qualidade	das	informações,	propiciando	a	tomada	de	decisões	da	diretoria	

nos	aspectos	operacionais,	táticos	e	estratégicos.	

• Garantir	 a	 otimização	 das	 operações,	 considerando	 os	 preceitos	 de	 manejo	

sustentado,	 a	 segurança	 dos	 colaboradores,	 e	 respeitando	 os	 aspectos	 sociais	 e	

ambientais.	

• Equilibrar	 as	 atividades	 operacionais	 que	 deveriam	 ter	 sido	 realizadas	 com	 as	

atividades	atualmente	necessárias.	

• Implantar	um	sistema	de	Gestão	florestal	que	atenda	as	prerrogativas	legais	e	atenda	

aos	princı́pios	e	critérios	do	FSC®.	

A	 rotação	 prevista	 para	 é	 de	 aproximadamente	 18	 –	 20	 anos	 com	 a	 realização	 de	 3	

desbastes	e	posterior	corte	raso.	

Implantação e Manutenção Florestal 

Devido	a	atual	distribuição	de	idades	das	florestas	sob	gestão	da	P&C	Agroflorestal,	não	

estão	previstas	atividades	de	implantação	florestal	nos	próximos	4	anos.	

As	atividades	de	desrama	são	realizadas	sempre	visando	aumentar	o	volume	de	madeira	

livre	 de	 nós,	 estas	 atividades	 são	 iniciadas	 quando	 o	 diametro	 do	 fuste	 atinge	 oito	

centı́metros.	

Colheita e estradas 

Sistema	de	toras	curtas	(Cut-to-lenght),	a	 árvore	 é	processada	no	 local	da	derrubada,	

sendo	 extraı́da	 para	 a	 margem	 da	 estrada	 em	 forma	 de	 toras.	 O	 corte,	 desgalhe	 e	 o	

processamento	das	árvores	é	realizado	com	equipamento	tipo	Harvester	no	interior	do	

talhão	e	o	baldeio	através	do	trator	florestal	do	tipo	forwarder.	Em	locais	pontuais,	com	

elevada	ocorrencias	de	pedras	e	a	combinação	do	alinhamento	do	plantio	x	declividade	

dificulte	a	operação	mecanizada,	as	árvores	

são	 abatidas	 com	 motosserra,	 arrastadas	

com	guincho	e	processadas	pelo	harvester.	

Os	 desbastes	 são	 realizados	 de	 forma	

sistemática	 e	 seletiva,	 selecionando	 as	

árvores	 remanescentes	 em	 função	 da	

vitalidade,	qualidade	e	distribuição	espacial	

adequada.	

As	 estradas	 para	 as	 operações	 de	

silvicultura,	 são	planejadas	de	modo	a	 favorecer	as	 intervenções	 do	 manejo	 florestal,	
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proteção	 e	 combate	 à	 incendios	 florestais	 e	 a	 logı́stica	 para	 expedição	 dos	 produtos	

florestais	comercializados	pela	UMF.	

	

Benefı́cios	e	Serviços	da	Floresta	

O	manejo	florestal	desenvolvido	pela	empresa	P&C	Agroflorestal	possui	consequencias	

positivas,	 tendo	 alcance	 nas	 dimensões	 economicas,	 sociais	 e	 ambientais.	 Sendo	

importante	 frisar	 que	 as	 florestas	 plantadas	 fornecem	 muito	 mais	 do	 que	 apenas	

recursos	madeireiros.	

Benefı́cios	Sociais:	

• Emprego	e	distribuição	de	renda;	

• Incremento	da	economia	regional,	por	meio	da	preferencia	por	fornecedores	locais	

e	regionais;	

• Sementes	para	alimentação;	

• Desenvolvimento	socioregional	por	meio	de	ações	sociais	e	ambientais	da	empresa;	

• Aprimoramento	 da	 mão	 de	 obra	 própria	 e	 terceirizada,	 a	 partir	 de	 programas	 de	

treinamento;	

• Toras	para	a	indústria	de	madeireira;	

• Investimentos	em	Projetos	sociais.	

 

Benefícios Ambientais: 

• Conservação	do	solo	e	da	água;	

• Proteção	 das	 bacias	 hidrográficas	 e	 dos	

cursos	de	água;	

• Redução	da	poluição	do	ar;	

• Regulação	climática;	

• Manutenção	da	biodiversidade;	

• Aumento	 da	 fertilidade	 do	 solo	 e	 da	

reciclagem	de	nutrientes;	

• Menor	oscilação	de	temperatura	do	solo;	

• Fixação	atmosférica	do	gás	carbonico	(CO2)	

• Aumento	do	teor	de	matéria	organica	(MOS)	e	de	carbono	do	solo;	
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• Maior	infiltração	da	água	e	reposição	da	água	subterranea;	

• Aumento	da	atividade	biológica	do	solo;	

• Auxı́lio	na	redução	da	emissão	de	CO2	e	de	outros	GEE;	

• Manutenção	dos	recursos	genéticos;	

Responsabilidade	Social		

As	 atividades	 de	 manejo	 florestal	 desenvolvidas	 trazem,	 direta	 e	 indiretamente,	

impactos	 nas	 comunidades	 nas	 proximidades	 da	 UMF	 Fazenda	 São	 Geraldo.	 A	 P&C	

desenvolve	estudos	para	identificar	os	impactos	resultantes	do	manejo	praticado,	com	

o	 objetivo	 de	 desenvolver	 ações	 de	 interação	 com	 essas	 comunidades,	 mitigando	 os	

efeitos	negativos	e	potencializando	os	impactos	positivos.		

Os	 levantamentos	 se	 baseiam	 em	 entrevistas	 de	 campo,	 onde	 são	 identificados,	 os	

aspectos	importantes	em	relação	à	atividade	florestal.	As	entrevistas	visam	englobar	as	

principais	 lideranças	 locais,	 lindeiros,	 agentes	 públicos,	 sindicatos	 e	 empresa	 de	

assitencia	técnica	rural.	

A	P&C	Agroflorestal	busca	manter	boa	comunicação	e	interação	com	a	comunidade	local,	

funcionários	 e	 colaboradores	 para	 que	 haja	 o	 diálogo	 sem	 barreiras	 e	 em	 casos	 de	

conflitos,	que	possam	ser	solucionados	com	a	devida	cordialidade.	Através	do	diálogo	

contı́nuo,	 das	 caixas	 de	 sugestões,	 no	 refeitório,	 ou	 no	 dia	 a	 dia	 do	 trabalho,	 os	

colaboradores	 podem	 entrar	 em	 contato	 com	 a	 empresa	 para	 manifestarem-se	 a	

respeito	de	qualquer	assunto	que	julgarem	pertinente.	

Outros	meios	de	Comunicação	utilizados	pela	empresa:	

• Formulário	de	sugestões	e	reclamações	para	funcionários	da	empresa.	

• Pesquisa	de	Boa	Vizinhança.	

• Avaliação	de	impactos	socioambientais	nas	comunidades	de	entorno.	

• Campo	para	contato	no	link:	www.agroflorestal.com.br/contato	

Diante	 da	 sua	 responsabilidade,	 a	 P&C	 estabelece	 alguns	 objetivos	 para	 o	

desenvolvimento	 dos	 programas	 sociais,	 tais	 como:	 direcionar	 as	 ações	 sociais	 da	

empresa,	formar	parcerias	responsáveis	com	a	comunidade;	ampliar	o	conhecimento	da	

comunidade	acerca	das	atividades	da	empresa.	

A	 empresa	 assume	 o	 compromisso,	 no	 aspecto	 social	 de	 desenvolver	 e	 trazer	 as	

melhores	condições	de	trabalhos	aos	colaboradores	que	atuam	no	seu	manejo	florestal.	
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A	 P&C	 Agroflorestal	 busca	 estabelecer	 o	 diálogo	 e	 ações	 conjuntas	 com	 os	 seguintes	

atores:	

• Regionais:	 Prefeituras,	 Sindicatos,	 Associações	 Comunitárias,	 EMATER,	 ONGs,	

clientes;	

• Locais/Entorno:	Lideranças	comunitárias	e	vizinhos.	

• Diretamente	 ligados	 ao	 manejo:	 Colaboradores,	 fornecedores,	 prestadores	 de	

serviço.	

Através	 dos	 levantamentos	 realizados,	 foram	 identificados	 os	 principais	 impactos	

sociais	relacionadas	a	atividade	florestal,	dentre	eles	destaca-se	os	negativos:	Potencial	

invasor	de	áreas	vizinhas	e	a	dificuldade	na	comercialização.	A	P&C	compromete-se	em	

realizar	anualmente	o	controle	da	dispersão	do	pinus	nas	 áreas	 lindeiras	e	nas	 áreas	

destinadas	 a	 conservação	 da	 sua	 UMF.	 No	 quesito	 comercialização,	 a	 P&C	 irá	 avaliar	

ações	que	possam	incrementar	o	mercado	local.	

Os	principais	aspectos	positivos	ressaltados	foram:	Diversificação	da	produção	regional,	

geração	de	empregos	na	região	e	renda	para	a	comunidade	local.	

Ações sociais 

A	P&C	Agroflorestal	atua	de	forma	direta	com	os	colaboradores	diretamente	envolvidos	

nas	operações	de	manejo,	onde	serão	realizadas	campanhas	relacionadas	à	saúde	e	bem-

estar,	 treinamentos	 especı́ficos	 e	 de	 forma	 indireta	 com	 a	 comunidade	 local.	 A	 P&C	

através	do	Diagnóstico	Social	da	região,	está	analisando	quais	serão	as	melhores	ações	

a	 serem	 desenvolvidas	 nos	 anos	 de	 2018-2019,	 principalmente	 relacionadas	 com	 a	

Educação	e	Geração	de	renda	local.	

Responsabilidade	ambiental	

A	 Fazenda	 São	 Geraldo	 está	 inserida	 em	 áreas	 com	 ecossistemas	 que	 tiveram	

significativa	ação	antrópica,	os	remanescentes	de	florestas	clı́max	foram	na	sua	maioria	

inundados	pelo	lago	da	barragem	de	Barra	Grande.	
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Desta	 maneira,	 o	 principal	 objetivo	 da	

empresa	 é	 promover	 a	 manutenção	 da	

restauração	 ambiental	 das	 florestas	

primárias	 e	 secundárias,	 regularização	 das	

áreas	de	Reserva	Legal	e	APP	primando	pelo	

cumprimento	 da	 legislação	 ambiental.	 A	

empresa	busca	sempre	manter-se	atualizada	

quanto	 a	 emissão	 de	 novas	 leis,	 decretos,	

resoluções,	 portaria	 e	 demais	 instrumentos	

legais	 de	 ordem	 ambiental	 para	 as	 devidas	

adequações.	

As	 operações	 realizadas	 pela	 P&C	 Agroflorestal	 visam	 a	 redução	 dos	 impactos	

ambientais,	para	isso	contamos	com	a	colaboração	de	todas	as	pessoas	envolvidas	no	

processo.	 Desta	 maneira,	 todas	 as	 pessoas	 são	 treinadas	 visando	 a	 excelencia	 das	

operações	e	minimizar	os	impactos	gerados.	

	

Monitoramentos	

A	 empresa	 P&C	 Agroflorestal	 iniciou	 suas	

atividades	 em	 meados	 de	 2017,	 neste	 mesmo	

perı́odo,	efetuou	os	seguintes	levantamentos:	(i)	

Levantamento	 Social;	 (ii)	 Levantamento	

florı́stico,	 (iii)	 Levantamento	 dos	 impactos	 da	

atividade;	 (iv)	 Levantamento	 de	 dados	

secundários	da	 fauna	e	 flora;	(v)	 Identificação	e	

registro	fotográfico	de	espécies	da	fauna.	

Estes	 levantamentos	 visam	 fornecer	 subsı́dios	 para	 o	 estabelecimento	 de	 programas	

ambientais	e	sociais	a	serem	implementados	no	ano	de	2018/2019	visando	subsidiar	as	

ações	 futuras	 da	 empresa	 assegurando	 a	 sustentabilidade	 da	 atividade,	 bem	 como	

elucidar	os	aspectos	positivos	e	negativos	do	manejo	adotado.	
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Todas	 as	 atividades	 operacionais	 da	 P&C	 são	

monitoradas,	 visando	 estabelecer	 padrões	 de	

qualidade,	 saúde	 e	 segurança,	 cuidados	

ambientais	e	sociais.	

Com	 o	 desenvolvimento	 temporário	 das	

atividades,	 a	 P&C	 Agroflorestal	 estabelecerá	

Indicadores	de	performance	nas	mais	diversas	

áreas,	 sendo	 que	 diversos	 deles	 integraram	 as	

atualizações	deste	documento.	

Canais	de	comunicação	e	Diálogo	

A	P&C	Agroflorestal	declara	que	 é	receptıv́el	a	sugestões,	reclamações	e	elogios.	Para	

maiores	informações	sobre	quaisquer	atividades	da	empresa,	principalmente	no	tocante	

ao	seu	plano	de	manejo	favor	dirigir-se	aos	seguintes	canais	de	comunicação:	

• site:	www.pcagroflorestal.com.br/contato		

• Telefone:	(054)	3242-1890		

• Endereço	para	correspondencia:	A/C	P&C	Agroflorestal,	Av.	Imperatriz	Leopoldina,	

727	–	Nova	Prata	–	RS	–	Brasil.	
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