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Este Resumo Público do Plano de Manejo Flo-
restal tem como objetivo disponibilizar para 
sociedade uma síntese das operações flores-
tais da Fibria, as estratégias e as ações da 
empresa, bem como nossa política social e de 
sustentabilidade.

Este Resumo baseia-se nas principais certifi-
cações florestais FSC® – Forest Stewardship 
Council® (Conselho de Manejo Florestal), Có-
digo de Licença (FSC-C110130) e Cerflor (Cer-
tificação Florestal), cada sistema possuindo 
seus próprios princípios e critérios. 

Além da versão impressa, distribuída às partes 
interessadas internas e externas, uma versão 
digital deste documento está disponível no 
site http://www.fibria.com.br/web/pt/midia/
publicacoes.htm.

Comentários, dúvidas e sugestões a respeito 
do Resumo do Plano de Manejo Florestal po-
dem ser enviados para a área de Meio Am-
biente Florestal da Fibria, pelo e-mail comuni-
cacao.aracruz@fibria.com.br 

EXPEDIENTE

A atualização do Resumo Público do Plano de Ma-
nejo Florestal ocorre anualmente em função de 
resultados de controle e monitoramento ou altera-
ções significativas de atividades, responsabilidades e 
condições socioeconômicas ou ambientais da Fibria. 

Coordenação
Área de Meio Ambiente Florestal e Comunicação 

Imagens
Parceiros Fibria 

Diagramação e Projeto Gráfico
P6 Comunicação

SOBRE O RESUMO Fábrica da Fibria 
em Aracruz (ES)
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PRESENÇA 
INTERNACIONAL 
Subsidiárias de comercialização 
e distribuição: 
� Miami (EUA) 
� Lustenau (Áustria)

Escritório de representação:
� Hong Kong (China) 

CLIENTES 

Distribuição das vendas por 
região em 2015

ONDE ESTAMOS

América 
Latina

Índice de satisfação 
de clientes

84% 

Unidade industrial 
(Celulose)

Porto

Escritórios

Floresta

Santos

Portocel

Aracruz

Caravelas

Belmonte

MS

BA

SP

MG
ES

RJ

Veracel

Jacareí

Três Lagoas

10% Ásia

24%

Europa

43%

América 
do Norte

23%

Centros de distribuição: 
� EUA 
� Inglaterra
� França
� Espanha
� Holanda 
� Itália 
� Taiwan
� China 
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Criada em 2009, a partir da compra da Aracruz Celulose S.A. 
pela Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP), a Fibria é uma 
companhia brasileira que procura atender, de forma susten-
tável, a crescente demanda global por produtos oriundos da 
floresta. É a maior produtora mundial de celulose de fibra 
curta de eucalipto – matéria-prima para a fabricação de pa-
péis para higiene pessoal, impressão, escrita e usos especiais.

A empresa tem forte atuação no mercado externo, ex-
portando para mais de 37 países, com capacidade de 
produção anual de 5,2 milhões de toneladas de celulose, 
integralmente baseada em plantios florestais renováveis. 
A companhia opera com três Unidades Industriais e uma 
base florestal de 896.774 hectares, dos quais 295.687 
hectares são destinados à conservação ambiental. Ope-
ra, ainda, a Veracel, um empreendimento em conjunto 
com o grupo sueco-finlandês Stora Enso, no qual a Fi-
bria mantém 50% de participação.

Em 2015, contou com 67.576 hectares de plantios de euca-
lipto de produtores independentes, uma fonte alternativa de 
madeira para a empresa e de diversificação de renda e uso 
da terra para o produtor rural. Atualmente, a Fibria emprega 
cerca de 17.000 profissionais, entre empregados próprios 
e terceiros permanentes, incluindo Portocel e está presente 
em 246 municípios de sete estados brasileiros.

SOBRE A FIBRIA

 � MISSÃO

Desenvolver o negócio florestal renovável como 
fonte sustentável da vida.

 � VISÃO

Consolidar a floresta plantada como produtora 
de valor econômico. Gerar lucro admirado, as-
sociado à conservação ambiental, inclusão so-
cial e melhoria da qualidade de vida.

 � VALORES

Solidez: Buscar crescimento sustentável com 
geração de valor

Ética: Atuar de forma responsável e transparente

Respeito: Respeito às pessoas e disposição 
para aprender

Empreendedorismo: Crescer com coragem 
para fazer, inovar e investir

União: O todo é mais forte

Viveiro de produção 
de mudas 
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REGIÕES DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO, DA BAHIA E DE MINAS GERAIS

Os plantios da empresa iniciaram em 1967 na Regional 
Aracruz, em 1978 na Regional São Mateus, em 1987 
na Regional Sul da Bahia e em 2002 no Estado de Mi-
nas Gerais. Com uma área total de 322.767 hectares, 
sendo 111.474 hectares de áreas destinadas à conser-
vação da biodiversidade (Base abril/16), o nosso ma-
nejo florestal é realizado de forma a conciliar o cultivo 
de eucalipto com a conservação dos recursos naturais, 
respeito às comunidades e inovações tecnológicas.

Toda nossa produção é baseada em plantios renováveis 
de eucalipto, com o objetivo de abastecer o comple-

xo industrial localizado em Aracruz, no Espírito Santo, 
que produz cerca de 2,3 milhões de toneladas anuais 
de celulose branqueada de eucalipto.

As unidades fabris (Fábricas A, B e C) operam dentro 
de rígidos padrões de controle ambiental, com cons-
tantes investimentos em programas e tecnologias para 
o monitoramento das emissões, da qualidade do ar e 
da água e com a correta disposição dos resíduos ge-
rados. Para garantir sucesso em todas as fases do pro-
cesso, a Fibria investe constantemente em pesquisa, 
tecnologia e em capacitação profissional.



6 RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL

MANEJO FLORESTAL DA 
FIBRIA NO BRASIL

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

São desenvolvidas tecnologias 

sustentáveis envolvendo o me-

lhoramento genético e o mane-

jo florestal, como a geração e a 

seleção de clones superiores em 

produtividade e adaptabilidade, 

o controle biológico de pragas, 

a conservação do solo e a nu-

trição do eucalipto. A liderança 

em tecnologia florestal da Fibria 

é fruto de mais de 35 anos de 

estudos e pesquisas.

MANEJO FLORESTAL

Garante o abastecimento de 

madeira de eucalipto para as 

Unidades Industriais, dentro 

de parâmetros de produtivida-

de, sustentabilidade, qualida-

de e custo.

PRODUÇÃO DE MUDAS

Mudas produzidas em viveiros 

próprios e comunitários

ATUAÇÃO

246 municípios

7 estados brasileiros

(BA, ES, MG, MS, RJ, SP, RS)

TRABALHADORES

3.929 próprios

12.809 terceirizados
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MANEJO FLORESTAL DA 
FIBRIA NO BRASIL

BIODIVERSIDADE E 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

O manejo adequado possibilita 

a existência de várias espécies 

nas áreas da empresa:

1.943 plantas

700 aves

132 mamíferos

A floresta contribui para o ba-

lanço hídrico de 12 microba-

cias monitoradas.

PRODUTOS FLORESTAIS

Madeira para celulose

16.502.610 m3

SUBPRODUTOS

Alimentos e mel produzidos 

no PDRT e Colmeias

Madeira para energia

Conservação de solo

ÁREA EM HECTARES

855.371 total Fibria

517.394 plantio de 

eucalipto

284.196 conservação 

da floresta nativa

53.783 infraestrutura

248.491 fomento

COMUNIDADES

+ de 6.000 famílias envolvi-

das em projetos de geração 

de renda .

Renda média de R$ 1,4 mil 

por família.

R$ 33,8 milhões investidos 

em projetos sociais em 2015

A Fibria mantém diálogo aberto 

com as comunidades em busca 

de diminuir os impactos de suas 

operações de manejo; também 

realiza projetos ambientais e 

sociais para a sustentabilidade 

dessas regiões

INSUMOS

Mudas de eucalipto:

2014:

80.033.435
2015:

120.617.787

EUCALIPTO

Para fins produtivos

MATA NATIVA

Para conservação ambiental

34% de áreas destinadas à 

conservação ambiental

CARBONO

Sequestro de carbono por 

árvores, representando 

20,8 milhões de toneladas 

de CO2 por hectare.
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ESTADO MUNICÍPIO
ÁREA DO

MUNICÍPIO (ha)

PLANTIO

(ha)

CONSERVAÇÃO 

(ha)

OUTRAS ÁREAS 

(ha)

ÁREA TOTAL 

OCUPADA (ha)

ÁREA TOTAL 

OCUPADA (%)

ES
PÍ

RI
TO

 S
AN

TO

Aracruz  143.602  25.876,83  15.815,46  4.037,62  45.729,91 31,8%

Conceição da Barra  118.804  25.620,99  8.539,13  2.477,26  36.637,37 30,8%

Fundão  27.965  597,26  302,07  78,86  978,19 3,5%

Jaguaré  65.636  3.452,83  1.558,10  361,35  5.372,29 8,2%

Linhares  350.160  4.739,51  8.716,80  970,75  14.427,07 4,1%

Montanha  109.892  3.277,42  1.662,02  220,63  5.160,07 4,7%

Mucurici  53.771  627,15  437,89  97,78  1.162,82 2,2%

Pinheiros  97.506  1.326,30  943,37  131,02  2.400,69 2,5%

Rio Bananal  64.548  367,74  401,25  40,43  809,42 1,3%

São Mateus  234.325  25.198,89  7.577,79  2.236,74  27.980,68 11,9%

Serra  55.325  2.356,29  2.412,66  369,13  5.138,08 9,3%

Sooretama  59.337  2.490,54  638,05  209,88  3.338,47 5,6%

Vila Valério  46.435  1.725,39  1.020,00  188,84  2.934,22 6,3%

Subtotal (ES)  97.657,13  50.024,59  11.420,31  152.069,29 

BA
HI

A

Alcobaça  150.599  21.031,59  14.637,48  2.324,08  37.993,14 25,2%

Caravelas  236.128  16.519,59  9.315,41  1.688,88  27.523,89 11,7%

Ibirapuã  78.606  90,71  58,45  5,48  154,64 0,2%

Mucuri  177.476  10.653,72  4.756,20  997,41  16.407,33 9,2%

Nova Viçosa  132.612  15.940,19  10.127,13  1.659,71  27.727,03 20,9%

Prado  166.454  339,01  245,23  67,58  651,82 0,4%

Teixeira de Freitas  115.379  2.225,21  1.309,22  317,63  3.852,06 3,3%

Vereda  82.870  1.225,36  2.945,49  68,62  4.239,47 5,1%

Subtotal (BA)  68.025,39  43.394,61  7.129,40  118.549,40 

M
IN

AS
 

G
ER

AI
S Carlos Chagas  319.885  2.427,81  2.872,42  278,07  5.578,31 1,7%

Nanuque  151.537  4.185,96  2.486,30  286,74  6.959,00 4,6%

Subtotal (MG)  6.613,77  5.358,72  564,81  12.537,31 

ÁREA DE ATUAÇÃO – PROPRIEDADES POR MUNICÍPIO

Plantio florestal da Fibria



9RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL

ÁREAS PRÓPRIAS, ARRENDADAS E PARCERIA (HA) ÁREAS DIVERSAS (HA)

Área própria 195.562 Área de efetivo plantio 190.359

Área parceria 122.959 Área de conservação 111.474

Área arrendada 4.246 Outras áreas 20.933

ÁREA TOTAL 322.767 ÁREA TOTAL 322.767

ÁREAS PRÓPRIAS, ARRENDADAS E PARCERIA (HA) ÁREAS DIVERSAS (HA)

Área própria 175.577 Área de efetivo plantio 172.296

Área parceria  112.095 Área de conservação 98.778

Área arrendada 2.517 Outras áreas 19.115

ÁREA TOTAL 290.189 ÁREA TOTAL 290.189

ÁREAS FLORESTAIS DA FIBRIA CERTIFICADAS NO CERFLOR

ÁREAS FLORESTAIS DA FIBRIA CERTIFICADAS NO FSC

POUPANÇA FLORESTAL

Em 2012, teve início o Programa Poupança Florestal 
na Unidade Aracruz, finalizando, assim, a consolida-
ção de um programa de fomento único para todas 
as Unidades da Fibria, que resguarda as particula-
ridades sociais e ambientais de cada região onde a 
empresa atua. 

Principais benefícios aos produtores rurais:

� Melhor planejamento da propriedade 
� Conservação ambiental 
� Adequação legal 
� Integração da comunidade rural ao negócio florestal 

O modelo de fomento praticado pela empresa incor-
porou benefícios aos produtores, permitindo-lhes me-
lhor planejamento da propriedade e adequação legal. 
As áreas de fomento não pertencem ao escopo das 
certificações de manejo florestal FSC® e do Cerflor/
PEFC, mas são auditadas pelo Programa de Verifica-
ção, processo que utiliza os critérios do padrão de 
madeira controlada (Controlled Wood – CW) e Fontes 

Controversas, respectivamente, contemplando ques-
tões legais, ambientais e sociais, condições socioeco-
nômicas e perfil das áreas adjacentes. 

Com 1.356 contratos com produtores florestais nos 
Estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, correspondentes a uma área total de 54.800 
hectares, o programa é um importante indutor de de-
senvolvimento regional por meio do qual a Fibria pro-
cura consolidar parcerias com os produtores de forma 
a integrar a comunidade rural ao  negócio florestal, à 
conservação ambiental ao desenvolvimento rural, pro-
mover a ocupação planejada e ordenada da paisagem 
rural, respeitar as culturas locais, incentivar sistemas 
agroflorestais que agreguem valor à floresta e às de-
mais culturas e promover o desenvolvimento ambien-
tal com o incentivo à conservação. 

Na Unidade Aracruz, o programa respondeu por 
36,68% do suprimento de madeira de suas três fábri-
cas, com um volume total de 3,22 milhões de metros 
cúbicos durante o ano de 2015.

 Fonte: Fibria Aracruz, Abril de 2016.

 Fonte: Fibria Aracruz, Abril de 2016.
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A Unidade de Manejo da Fibria encontra-se em uma 
região que inclui municípios urbanizados e inseridos na 
região metropolitana de Vitória, significativos centros 
regionais, como Teixeira de Freitas, Linhares e São Ma-
teus, pequenos municípios basicamente agrícolas, como 
Montanha e Vereda. Outros municípios de grande base 
territorial, que apresentam forte presença da eucalip-
tocultura são: Conceição da Barra, Mucuri e Alcobaça. 

As principais atividades agrícolas realizadas na região são 
a pecuária, fruticultura (cacau, mamão, maracujá e me-
lancia, entre outros), pesca (nos municípios localizados 
próximos ao litoral), agricultura familiar e eucaliptocultura. 

A atividade industrial está mais presente nos municí-
pios de Aracruz, Serra, Linhares e São Mateus (ES); Tei-
xeira de Freitas e Mucuri (BA). 

As regiões da Costa das Baleias (Mucuri, Nova Viço-
sa, Caravelas, Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas, no 
estado da Bahia) e do Vale do Cricaré (São Mateus, 
Conceição da Barra e Pedro Canário, no Espírito Santo) 
abrigam inúmeras comunidades pequenas, dispersas 

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PERFIL DAS ÁREAS ADJACENTES

e desconectadas entre si, que apresentam fragilidades 
e problemas estruturais, fatores que são inibidores do 
seu desenvolvimento.

Nos últimos anos, houve uma redução das taxas de 
analfabetismo no país para todas as categorias de cor 
ou raça, porém, ainda são encontradas grandes dife-
renças. Enquanto a taxa nacional de analfabetismo en-
tre pessoas de 15 ou mais anos de idade era de 9,6% 
em 2010, nos municípios da área de influência direta 
da Fibria essa taxa é, em média, de 16,1% variando de 
5,6% (Serra – ES) a 30,9% (Vereda – BA). 

Em relação ao saneamento básico, embora a propor-
ção de domicílios adequados (ligados à rede geral de 
esgoto ou fossa séptica, abastecidos por rede geral 
de água e com lixo coletado direta ou indiretamente 
por serviço de limpeza) tenha aumentado de 34,9% 
em 2000 para 47% em 2010, somente 13 cidades da 
região possuem índice igual ou superior à média na-
cional de 61,8%. Na grande maioria das residências 
rurais o abastecimento de água se dá por poços arte-
sianos ou nascentes.
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1.  IFDM – Índice FIRJAM de Desenvolvimento Municipal

2. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 4a série/5o ano – 2011

3. Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo em 2010

MUNICÍPIO

PIB PER 
CAPITA (R$) 

2013 

TAXA DE
URBANI-

ZAÇÃO (%) 
2010

IFDM 2015
ANO BASE 

2013
CLASSIFICA-

ÇÃO1 IDEB2 2013

DOMICÍLIOS 
ABAIXO DA 

LINHA DE 
POBREZA3

(%) 2010

DOMICÍLIOS 
ABAIXO DA 

LINHA DE
INDIGÊN-

CIA4

(%) 2010

SANEA-
MENTO 

DOMICÍLIOS 
ADEQUA-
DOS5 (%) 

2010

TAXA DE
ANALFABETISMO

(%) 2010

ESPÍRITO SANTO
Aracruz 56.956 87,3 Alto 5,9 24 6,2 30 7,4

Conceição da 
Barra

13.930 79,4 Moderado 5,2 41,9 13,8 35,8 15,2

Ecoporanga 13.885 63,7 Moderado 6 42,1 15 41,1 20,2

Fundão 24.183 84,5 Moderado 4,8 24,9 6,1 40,9 9,5

Ibatiba 9.764 59,8 Moderado 4,7 38,5 13 74 17,9

Ibiraçu 16.139 75,7 Alto 5,8 25,6 5,9 50,5 8,1

Jaguaré 25.241 60,9 Moderado 5 40 13,9 65,9 13,7

Linhares 32.815 86 Alto 5,2 25 6,5 18,5 9,6

Montanha 14.690 75,8 Moderado 5,4 38,1 11,4 16,9 17,4

Mucurici 11.157 63,5 Moderado 5 45,8 15,8 51,4 19,9

Pinheiros 13.960 78,3 Moderado 5,5 36,4 10 72 17,2

Ponto Belo 9.776 80,1 Moderado 5,2 40,4 11,3 67 21,7

Rio Bananal 14.405 38,7 Moderado 5,5 32,9 10,8 31 13,3

Santa Leopol-
dina

11.761 21,4 Moderado 41 14,4 8,2 13,3

Santa Teresa 14.481 53,9 Moderado 5,8 24,5 7,2 48,1 9,9

São Mateus 14.706 77,5 Moderado 5,4 29,9 8,9 58,4 9,8

Serra 33.039 99,3 Moderado 4,5 21,1 4,5 82,5 5,6

Sooretama 15.471 70,8 Moderado 4,6 40,6 13 42,3 14,6

Vila Valério 14.399 36,5 Moderado 5,7 36 12,9 28,7 14,1

BAHIA
Alcobaça 8.565 52,1 Regular 4,4 51,7 22,2 26,8 23,6

Caravelas 12.447 52,8 Regular 3,9 49,5 20,5 21,1 25

Ibirapuã 16.023 57 Moderado 4,4 41 11,6 44,8 23,3

Mucuri 33.385 76,3 Moderado 3,6 38,8 12,4 12,6 18,3

Nova Viçosa 8.805 87 Regular 4,4 44,7 17,2 11,9 19

Prado 10.348 56 Regular 3,8 50,5 21,8 63,1 19,9

Teixeira de 
Freitas

11.556 93,4 Moderado 4,4 36,6 11,4 27,3 14,7

Vereda 8.885 20,3 Regular 4,7 53,1 20,4 77,4 30,9

MINAS GERAIS
Carlos 
Chagas

14.650 64,6 Regular 5,3 44,4 13,5 61,1 22

Conselheiro 
Pena

10.052 79,1 Moderado 6,2 39,3 12.6 71,4 16,2

Frei Inocên-
cio

8.904 75,8 Moderado 5,1 44,4 15,2 62,1 17,6

Galiléia 8.808 81,9 Moderado 5,2 38,7 9,4 64,1 19,3

Nanuque 12.896 90,1 Moderado 5 36,5 10,3 73,4 15,5

São José da 
Safira

7.271 72,3 Moderado 53,2 19,6 50,7 23,7
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Atualmente, três terras indígenas – com 18.287 hec-
tares e 12 aldeamentos – são vizinhas da Fibria no 
Espírito Santo. Os índios da comunidade (cerca de 
900 famílias) são agricultores, prestadores de serviços 
informais ou assalariados, funcionários da prefeitura, 
artesãos, pescadores, profissionais liberais (marcenei-
ros, pedreiros, domésticas etc.) e vendedores de eu-
calipto remanescente. 

Buscando apoiar essas populações indígenas no fortale-
cimento de suas formas de ocupação original da terra, 
em 2012 a empresa elaborou, juntamente com a em-
presa de consultoria Kambôas, o Programa de Susten-
tabilidade Tupiniquim e Guarani do Espírito Santo, que 
busca dar condições para os índios se voltarem para a 
gestão territorial e ambiental das Terras Indígenas Tupi-
niquim, Caieiras Velhas II e Comboios.

COMUNIDADES INDÍGENAS

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

A atuação da área de Desenvolvimento Huma-
no e Organizacional (DHO) é baseada em nossos 
valores, crenças, cultura e estratégia da organi-
zação. O objetivo é gerar impacto positivo no 
clima organizacional, reforçando nossa atrativi-
dade, nosso engajamento e a permanência das 
pessoas em nossas equipes. 

Os quadros a seguir apresentam os programas estrutu-
rados que apoiam a execução das estratégias de desen-
volvimento. Além das ações de desenvolvimento, a Fibria 

GESTÃO DE DESEMPENHO CULTURA ORGANIZACIONAL

Missão Visão Valores
Gestão de desempenho de indivíduos e times

Avaliação Desempenho Clima Organizacional

Crenças de Gestão
Desenvolvimento de líderes 
meritocracia

A
tr

aç
ão

En
ga

ja
m

en
to

Re
te

nç
ão

Estratégia Processo Sucessório

Aspiração: dobrar de valor 
até 2025

Carreira: Desenvolvimento 
Téc/Profissional

Empregos diretos e terceiros permanentes
REGIÃO PRÓPRIOS TERCEIROS TOTAL

Fibria Brasil         3.788     12.809    16.597 

Fibria Unidade Aracruz 
Industrial

           626       1.086      1.712 

Fibria Unidade Aracruz  
Florestal

           838       6.240      7.078 

possui processo estruturado de integração dos novos 
profissionais e provedores permanentes, que visa facilitar 
a adaptação ao ambiente de trabalho.

O objetivo da Fibria com o programa é propiciar um con-
junto de ações integradas e de longo prazo que permi-
tam aos Tupiniquins e Guaranis restituírem as condições 
ambientais necessárias para suas práticas socioculturais, 
afirmação da identidade étnica e atividades econômicas 
sustentáveis. O programa, que teve 242 famílias benefi-
ciadas no ano de 2015, valoriza a harmonia no relacio-
namento da Fibria com essas comunidades indígenas. 
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O Mais Vida, Programa de Promoção da Saúde e 
Qualidade de Vida Fibria, propicia o bem-estar de 
nossos profissionais e de seus familiares. Mais do 
que transmitir orientações e manter atividades re-
lacionadas aos cuidados com a saúde, este Progra-

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS

FIBRIA – UNIDADE ARACRUZ

PROGRAMA FIBRIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

PROGRAMA OBJETIVO

Gestão de Clima
Obter a percepção dos empregados para melhor orientar a definição de ações futuras para melhoria do Clima 
Organizacional. 

Gestão de Desempenho
Processo integrado e dinâmico de Gestão de Pessoas, que visa estimular o desempenho individual, do time e 
da organização.

Programa Desenvolvimento da 
Primeira Liderança

Capacitar e prover o desenvolvimento em referenciais comportamentais, auxiliares na gestão de pessoas e 
equipes, para o primeiro nível de liderança da organização, alinhadas às crenças de gestão da empresa.

Programa Potenciar
Promover a aceleração do aprendizado de jovens potenciais internos, possibilitando o desenvolvimento e 
formação de futuros líderes, sustentando nossos valores e crenças.

Academia de Excelência
Promover ações de formação e desenvolvimento das lideranças, bem como aperfeiçoamento técnico dos 
profissionais, promovendo o compartilhamento e a evolução do conhecimento na Fibria e a sustentação para 
os processos de transformação da organização.

Formação e Especialização em 
Papel e Celulose

Disseminar o conhecimento técnico-científico na área de celulose e papel, preparando e/ou desenvolvendo 
os profissionais da Fibria para o exercício de atividades técnicas atuais ou futuras, atendendo às demandas e 
desafios dos seus negócios.

Bolsa de Idiomas
Investir no desenvolvimento dos empregados em idiomas estrangeiros para melhor atuação em âmbito global, 
possibilitando crescimento individual e aprendizado organizacional.

Bolsa de Estudos Investir na capacitação e desenvolvimento de empregados para o melhor exercício de suas funções.

E-learning Intensificar o processo de capacitação dos empregados, por meio de cursos online (treinamento à distância). 

I9 (Inove)
Estimular a geração de ideias, o desenvolvimento e a implantação de projetos inovadores na empresa, além de 
tornar o ambiente de trabalho mais estimulante e empreendedor.

Programa de Estagiários
Identificar, captar e desenvolver jovens talentos com potencial e competências alinhadas aos valores, crenças e 
objetivos do negócio, visando reforçar as portas de entrada na organização.

Programa Jovem Aprendiz

Proporcionar aos jovens de 14 a 24 anos qualificação profissional na área florestal, viabilizando a formação 
de operadores e mecânicos de manutenção de máquinas florestais. Este programa é realizado nos termos dos 
artigos 402 a 433 do Decreto-Lei nº 5.452 de 01/05/1943 (CLT), alterados pela Lei nº 10.097 de 19/12/2000, 
Decreto nº 5.598 de 01/12/2005 e Instrução Normativa n° 26 de 20/12/2002.  Tendo como destaque, a priori-
zação de jovens das comunidades rurais onde a empresa disponibiliza o transporte diário, alimentação, seguro 
de vida e plano de saúde.

Recrutamento Interno
Promover e ser um estímulo à retenção e crescimento dos empregados da Fibria, favorecendo a sinergia e a 
disseminação de melhores práticas e permitindo que as pessoas realizem seu potencial dentro da empresa.

Movimenta
Promover a mobilidade dos profissionais entre as unidades de negócios do Grupo Votorantim, ampliando as 
oportunidades de crescimento e aproveitamento das potencialidades dos profissionais, contribuindo também 
para o processo de retenção de talentos.

Programa Indica
Programa que permite que os empregados indiquem profissionais de sua rede de contatos para trabalhar nas 
empresas do Grupo. 

ma busca a conscientização e a adoção de hábi-
tos saudáveis em todas as questões relacionadas 
à qualidade de vida, sejam físicas ou emocionais. 
Os programas listados na tabela a seguir ilustram 
essas ações.
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PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA
PROGRAMA OBJETIVO PÚBLICO ALVO

+ Vida: Mexa-se! Academia Programa de incentivo à prática de atividade física orientada. Empregados

+ Vida: Mexa-se! Laboral
Programa de atividade física realizada no ambiente de trabalho com o objetivo de 
promover a saúde e prevenir problemas posturais.

Empregados 

+ Saúde: Mini Check-up Exame periódico detalhado que visa tratar a saúde de forma preventiva. Empregados

+ Saúde: Vida Leve Programa que oferece avaliação, orientação e acompanhamento nutricional. Empregados

+ Família: Gestantes Orientação as gestantes.
Empregadas Fibria e dos  
Provedores

+ Família: Gestão  
Financeira

Auxiliar no planejamento da vida financeira, permitindo uma gestão familiar 
adequada e equilibrada.

Empregados e Cônjuges

+ Família: Concurso  
Kids e Teens 

 Incentivo a educação e prática esportiva Filhos de empregados

+ Família: PAE (Programa  
de Apoio ao Empregado)

Oferece serviço profissional de avaliação, encaminhamento e aconselhamento breve, com 
o objetivo de auxiliar os empregados e seus familiares na resolução de problemas pessoais.

Empregados e  
dependentes legais

Programa Portas  
Abertas para Família

Contribuir para o clima interno através da interação com os familiares dos empregados Empregados e Família

Programa Prosseguir
Apoiar os profissionais na preparação para a aposentadoria, visando facilitar o 
processo de transição de carreira.

Empregados a partir dos 
57 anos

Atenção à saúde do empregado: a empresa oferece vários programas focados em qualidade de vida 
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O QUE É MANEJO FLORESTAL? 

É a administração dos recursos florestais com o obje-
tivo de obter benefícios econômicos e sociais, respei-
tando os mecanismos de sustentação do ecossistema. 

� Manejo Florestal Responsável

� Conserva e recupera florestas nativas 

� Conserva o solo 

� Melhora a qualidade da água 

� Gera renda, emprego e bem-estar social contri-
buindo para o desenvolvimento socioeconômico 

� Contribui para a estabilidade ambiental regional 

OBJETIVO 

A longo prazo, o manejo florestal da Fibria tem como 
objetivo o abastecimento de madeira de eucalipto 
para a Unidade Industrial de Aracruz, observando-se 
parâmetros de produtividade, qualidade, baixo cus-
to, responsabilidade ambiental e social, de modo a 
assegurar a sustentabilidade e a competitividade do 
empreendimento. Para atingir esse objetivo, o mane-
jo florestal da empresa é conduzido de forma que os 
parâmetros descritos a seguir sejam sempre observa-
dos a curto e médio prazo.

� Disponibilidade e uso racional de áreas para o cultivo 
de eucalipto por meio de diretrizes e procedimentos 
para compra e arrendamento de propriedades.

� Desenvolvimento de novos materiais genéticos 
e realização de monitoramentos nutricionais do 
solo, de pragas e outros definidos em rotinas ope-
racionais e projetos específicos de pesquisa.

� Padronização, divulgação e contínua melhoria 
nos procedimentos relacionados à produção de 
mudas, implantação, reforma, tratos silviculturais, 
abertura e manutenção de estradas, colheita e 
transporte de produto florestal.

� Definição de programas voltados ao meio ambiente, à 
saúde e segurança no trabalho e a aspectos socioam-
bientais, sempre observando a legislação aplicável.

MANEJO FLORESTAL 

As áreas de plantios contam com corredores ecológicos que favorecem o deslocamento de animais entre os diversos talhões
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RECURSOS FLORESTAIS MANEJADOS 

A Unidade Aracruz iniciou seus plantios no final da dé-
cada de 1960. A escolha do eucalipto, originário da 
Austrália e da Indonésia, ocorreu em função do seu 
alto potencial de produção de madeira para fabricação 
de celulose, comparado às demais espécies florestais, 
e por sua adequação às condições edafoclimáticas da 
região de atuação do empreendimento.

Os plantios da Fibria são formados predominantemen-
te por híbridos de eucalipto obtidos a partir do cruza-
mento entre as espécies Eucalyptus grandis e Eucalyptus 
urophylla. Estas espécies e seus híbridos foram selecio-
nados por apresentarem melhor adaptação às condi-
ções locais de clima e solo. Os investimentos realizados 
em pesquisas nas áreas de Nutrição e Manejo, Melhora-
mento Genético e Manejo de Pragas e Doenças, propi-
ciaram ganhos signi-ficativos na produtividade florestal 
e na qualidade da madeira produzida. A evolução da 
produtividade de celulose por área (IMACel) aumentou  
de 6,4 toneladas de celulose/ha/ano na década de 1970 
para 10 toneladas de celulose/ha/ano nos plantios atu-
ais. Esse potencial é baseado em uma produtividade flo-

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

A Fibria atualiza periodicamente as legislações vigentes e apli-
cáveis à sua atividade, a partir de levantamento preliminar 
realizado por empresa de consultoria especializada. Cada le-
gislação tem sua aplicabilidade analisada e seu atendimento 
verificado através de sistema informatizado específico.

Condicionantes originadas a partir de Licenças ou Auto-
rizações Ambientais são registradas e monitoradas por 
um sistema de gestão de licenciamentos ambientais. 
Além disso, os municípios e os órgãos ambientais com-
pe-tentes são consultados de forma a verificar a existên-
cia de legislações pertinentes.

OPERAÇÕES FLORESTAIS

Todos os empregados florestais, incluindo os das em-
presas parceiras, recebem orientações conforme descri-
to no Plano de Manejo Florestal da Fibria. Treinamentos 
específicos para as suas atividades são realizados de for-
ma a garantir a segurança das operações e a qualidade 
dos plantios e das práticas socioambientais.

TX. FREQ. COM AFAST. FIBRIA
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restal (madeira) em torno de 36 m³/ha/ano.

Atualmente a madeira é colhida, em média, aos seis anos 
de idade da floresta, podendo variar entre cinco e sete 
anos. Após a primeira colheita de madeira, as plantações 
podem ser manejadas para reforma (novo plantio) ou 
condução de rebrota por mais um ciclo produtivo. 

Desde 2010, a Fibria desenvolve o Manual Floresta 
Segura. No gráfico abaixo pode-se observar a re-
dução das taxas de frequência dos acidentes com 
afastamento nas operações, tanto na logística flo-
restal própria quanto de provedores, após a implan-
tação deste Programa.
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SEGURANÇA E SAÚDE

A Fibria busca as melhores práticas para a gestão efi-
ciente da segurança e da saúde de seus empregados e 
dos colaboradores. Em 2014 e 2015, a empresa revita-
lizou o Programa Comportamento Seguro, para cons-
cientização e fortalecimento da cultura de segurança 
e interdependência em todos os níveis da companhia.

Além da implementação das Ferramentas de Segu-
rança preventivas, tais como: Programas Amigos, 
Apito e o Frequência Segura, voltados também para 
o desenvolvimento da interdependência de todos os 
colaboradores (cuidado mútuo em todos). A inicia-
tiva envolveu a sensibilização de gestores e a divul-
gação, treinamento e disseminação das ferramentas 
para todos os parceiros.Com essas e outras medidas 
específicas aplicadas localmente, a Unidade Aracruz 
vem conseguindo reduzir a taxa de frequência de aci-
dentes com e sem afastamento.

Em 2015, a empresa registrou uma taxa de frequência 
de acidentes de 0,40, mostrando redução de 54% em 
relação ao ano de 2014. Em 2015, taxa de acidentes 
com e sem afastamento na Florestal Geral foi de 3,35.

INDICADORES DE SEGURANÇA 2010 2011 2012 2013   2014 2015

Índice de Desempenho de Segurança
Operação Florestal (IDS)

69 88 83   97 100 95

Índice de Desempenho de Segurança
 Logística Florestal (IDS)

44 85 87    76 96 92

Taxa de frequência acidente com 
afastamento Operação Florestal

2,63 0,93 1,29    0,60 0,94 0,57

Taxa de frequência (acidente com 
afastamento) Logística Florestal

7,87 0,99 1,16   1,89 0,80 0,15

O Programa Comportamento Seguro é uma das ações com foco na segurança dos empregados

Em 2015, a taxa de frequência 
de acidentes teve uma redução 
de 54% em relação a 2014
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CENTRO DE TECNOLOGIA 

O Centro de Tecnologia é responsável pelo desenvol-
vimento de inovações tecnológicas para definição de 
modelos de manejo sustentável, aumento da produ-
tividade florestal, melhoria dos processos industriais 
e diferenciação de produtos. O portfólio de projetos 
de pesquisa do Centro de Tecnologia é definido para 
atingir excelência operacional, atender demandas de 
mercado e exigências legais, viabilizando novas ten-
dências, tecnologias e produtos, em total sintonia com 
as estratégias da empresa.

O Centro de Tecnologia conta com laboratórios para o 
desenvolvimento de trabalhos de biotecnologia, bior-
refinaria, celulose e papel e proteção florestal, além 
de uma rede de experimentos de campo em melhora-
mento genético e manejo florestal. No campo também 
existem microbacias hidrográficas experimentais que 
funcionam como verdadeiros “laboratórios a céu aber-
to”.  Os projetos são desenvolvidos, em sua maioria, 

em parceria com universidades e institutos de pesquisa 
nacionais e internacionais, compreendendo as diferen-
tes áreas do conhecimento em pesquisa florestal.

O Centro de Tecnologia está estruturado em quatro ge-
rências, nas áreas de Manejo Florestal e Recursos Natu-
rais, Melhoramento Genético e Biotecnologia, Desenvol-
vimento de Processo e Produto, e Assuntos Regulatórios, 
Propriedade Intelectual e Inteligência Competitiva.

Gerência de Manejo Florestal e Recursos Naturais
Tem como foco o desenvolvimento de modelos de ma-
nejo mais produtivos e de procedimentos para mini-
mizar os impactos dos fatores limitantes da produção 
florestal, consonante com a manutenção da sustenta-
bilidade ambiental e produtiva.

Gerência de Melhoramento e Biotecnologia
Seu objetivo é desenvolver materiais genéticos supe-

ATIVIDADES DO MANEJO FLORESTAL 

As seguintes atividades fazem parte do Manejo Florestal da Fibria.

COLHEITA

LICENCIAMENTO, 
MONITORAMENTO E 
GESTÃO AMBIENTAL

PLANTIO E 
MANUTENÇÃO DE 

FLORESTAS

TRANSPORTE DE 
MADEIRA

RESTAURAÇÃO 
DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

PRODUÇÃO DE 
MUDAS

RELACIONAMENTO 
COM 

COMUNIDADES

PROTEÇÃO 
FLORESTAL

PLANEJAMENTO DO 
SUPRIMENTO DE 

MADEIRA

TECNOLOGIA 
FLORESTAL E 
AMBIENTAL
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DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL 

Gera novas tecnologias para o processo e desenvolve 
sistemas operacionais e equipamentos para a melho-
ria contínua das atividades silviculturais, colheita e lo-
gística e no Controle de Qualidade de atividades das 
Operações Florestais. Atua também na capacitação de 
pessoas sobre técnicas corretas de operação de máqui-
nas e equipamentos, de modo a promover seguran-
ça, qualidade de produtos, alta produtividade, custos 
adequados para a atividade florestal e preservação do 
meio ambiente.

riores para plantio, seja pelo melhoramento genético 
tradicional e/ou por meio do desenvolvimento de apli-
cações em biotecnologia.

Gerência de Processo e Produto
Busca aprimorar os processos industriais visando au-
mento de eficiência e melhoria da qualidade do pro-
duto, de forma a atender às necessidades de mercado.

Gerência de Assuntos Regulatórios, Propriedade 
Intelectual e de Inteligência Competitiva
Complementa a atuação das demais gerências do 
Centro de Tecnologia, conduzindo projetos de enga-
jamento e discussões com a sociedade em geral, além 
de ser responsável pelo cumprimento das exigências 
legais e de certificação quanto aos estudos sobre Eu-
calipto Geneticamente Modificado. Responde, ain-
da, pelas questões ligadas à propriedade intelectu-
al (patentes e cultivares) e inteligência competitiva, 
buscando identificar oportunidades e eventuais riscos 
ligados ao negócio.

MICROPLANEJAMENTO 

Antes do início das operações realiza-se o microplaneja-
mento das atividades a serem executadas na área. Um dos 
objetivos dessa iniciativa é, através de uma visão multidisci-
plinar, planejar as atividades que ali acontecerão de modo 
a facilitar a operação, além de identificar e monitorar os 
possíveis impactos socioambientais ocasionados antes e 
depois das operações. Como produto final do micropla-
nejamento é gerado um documento chamado Book, que 
contém dados gerais da área, mapas, recomendações so-
cioambientais, entre outras informações importantes para 
a prática do manejo florestal responsável. São agendados, 
antes do início das operações florestais, os Diálogos Ope-
racionais com as comunidades, vizinhos e/ou lideranças lo-
cais, para informar sobre as operações florestais que serão 
realizadas, identificar e discutir impactos positivos e negati-
vos, propondo ações de mitigação e de melhoria.

OPERAÇÕES E SUPRIMENTO DE MADEIRA 

O planejamento dos plantios e da colheita para abasteci-
mento de madeira contempla o curto, o médio e o longo 
prazo, buscando a melhor utilização dos recursos naturais 
e minimizando eventuais impactos socioambientais. Em 
curto prazo, indica quais áreas serão reformadas ou con-
duzidas para receber novas florestas e como será realizada 
a colheita da madeira. Nas áreas em que o plantio será fei-
to pela primeira vez, realiza-se um estudo da propriedade 
identificando e demarcando em mapas as áreas de efetivo 
plantio, áreas para preservação permanente (APP) e Re-
serva Legal, de acordo com o exigido pela legislação am-
biental. Em longo prazo, atua com planos de manejo para 
garantir o atendimento da Unidade Industrial de Aracruz. 

Do plantio à colheita, o planejamento das operações contempla o curto, o médio e o longo prazo
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PRODUÇÃO DE MUDAS 

Para abastecer as áreas de plantio, os Viveiros de 
Aracruz (ES) e de Helvécia (BA) disponibilizaram 
juntos 60,5 milhões de mudas de eucalipto, das 
quais 43,1 milhões foram de produção própria e 
17,4 milhões adquiridas no mercado. Merece des-
taque o Viveiro de Helvécia, que no ano de 2015 
atingiu sua plena capacidade produtiva e vem con-
tribuindo na geração de emprego e renda para co-
munidades do entorno, confirmando o compromis-
so da Fibria com as partes interessadas.

PLANTIO 

As principais atividades relacionadas à im-
plantação florestal são: limpeza da área (ma-
nual, química ou mecanizada), preparo de 
solo (manual ou mecanizado), fertilização, 
plantio (manual ou semimecanizado), irriga-
ção e replantio. O plantio pode ser realizado 
em áreas de reforma (onde já existia o plan-
tio de eucalipto) ou de implantação (onde 
não havia plantio de eucalipto). A Fibria so-
mente realiza implantação florestal em áreas 
que não possuem cobertura florestal nativa, 
normal-mente em áreas de pastagens de-
gradadas, que não receberam manejo ade-
quado para sua conservação. No preparo de 
solo, a empresa utiliza a técnica do Cultivo 
Mínimo, que consiste em preparar o solo em 
faixas na linha de plantio. 

MERECEM DESTAQUE o sistema de 
captação de água pluvial para utilização na 
irrigação de mudas nos Viveiros da Unidade 
Aracruz e o reaproveitamento de efluentes 
gerado no processo de produção destas mu-
das para irrigação de plantios de eucalipto no 
entorno do Viveiro e também na Silvicultura. 
Essas ações reduzem significativamente o vo-
lume de água captado em poços artesianos e 
manancial superficial.

MANUTENÇÃO FLORESTAL 

Essa etapa consiste em um conjunto de atividades rea-
lizadas após a fase de plantio até a fase da colheita (5 
a 7 anos) para garantir o bom crescimento e a produti-
vidade florestal. As principais atividades realizadas são: 
roçada manual ou mecânica, capina química ou mecâ-
nica, fertilização, redução da brotação, combate a for-
migas ou outras pragas e doenças, e proteção contra 
incêndios, entre outras, conforme a necessidade.

PROTEÇÃO FLORESTAL

A empresa realiza o monitoramento contínuo de pra-
gas, doenças e plantas daninhas, fazendo vistorias pe-
riódicas em suas áreas. O objetivo é detectar precoce-
mente a ocorrência de pragas e doenças, bem como 
avaliar o nível de competição do eucalipto com as ervas 
daninhas. As informações obtidas são utilizadas para a 
tomada de decisão de controle, bem como para defini-
ção do método a ser adotado, buscando o uso racional 
de defensivos agrícolas. Além disso, a Fibria prioriza 
o uso do controle biológico para o manejo de pragas 
ocasionais e a seleção e plantio de clones resistentes às 
principais doenças da cultura, complementando dessa 
forma o manejo integrado.
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INVENTÁRIO FLORESTAL 

Na Fibria, a performance da floresta é monitorada des-
de os 6 meses de idade, por meio do Inventário Flores-
tal Qualitativo (IFQ), que fornece informações sobre a 
sobrevivência, altura e homogeneidade dos plantios. 
A partir do segundo ano inicia-se o acompanhamen-
to da dinâmica de crescimento da floresta por meio 

COLHEITA 

A colheita na Fibria é realizada por meio de diferen-
tes sistemas, que utilizam as máquinas: harvester e 
forwarder. O harvester é responsável por colher e 
processar a madeira. Ele corta, derruba, desgalha, 
descasca e traça o eucalipto de uma só vez. Já o 
forwader retira a as toras de madeira do interior do 
plantio e as leva até a beira das estradas/carreado-
res, formando as pilhas para posteriormente serem 
transportadas da área. 

A colheita florestal pode ocasionar alguns impac-
tos como: alteração da paisagem, movimentação 
de animais e aumento do tráfego de veículos pesa-
dos. Para reduzir esses efeitos, a Fibria mantém os 
fragmentos nativos, usa equipamentos com baixo 
impacto nos solos e reforça o diálogo com as comu-
nidades vizinhas. Partes das árvores colhidas de eu-

do Inventário Florestal Contínuo (IFC). O IFC permite o 
conhecimento do volume de madeira na idade atual e 
também a projeção para idades futuras, informações 
que servem de subsídio para o processo de Planeja-
mento de Longo Prazo e para o plano de suprimento 
de madeira de curto prazo das Unidades Industriais.

calipto que não são aproveitadas para celulose são 
mantidas em campo, visando reduzir impactos como 
erosão e compactação, além de contribuir para a re-
posição de nutrientes do solo.

VOLUME DE MADEIRA (M3) COLHIDO ENTRE 2011-2015

2011 8.398.178,92

2012 8.001.555,97

2013 6.561.844,16

2014 6.756.419,51

2015 7.274.209,87

O harvester é o equipamento que corta e processa a árvore de eucalipto
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TRANSPORTE DE MADEIRA 

São utilizados três modais de transporte para levar a 
madeira dos plantios até as fábricas: rodoviário, fer-
roviário e marítimo.

A estabilização dos estoques associada à otimização 
do planejamento de abas-tecimento continua de for-
ma a garantir a sustentabilidade da operação.

Distante apenas 4,3 quilômetros da fábrica da Unidade Ara-
cruz, em Barra do Riacho (ES), o terminal especializado Por-
tocel, pertencente à Fibria (51%) e à Cenibra (49%), é res-
ponsável por aproximadamente 70% da celulose exportada 
pelo Brasil e é reconhecido mundialmente pela qualidade na 
operação e na movimentação de mercadorias. Além disso, é 
pelo Portocel que toda a madeira do modal marítimo é rece-
bida em Aracruz, vinda das florestas da Fibria no sul da Bahia. 

VOCÊ SABIA que a capacidade de uma bar-
caça é de 5.000 m³, o que corresponde a 100 
carretas do tipo tritem? Desse modo, o transporte 
marítimo diminui o número de carretas nas rodo-
vias, minimiza o risco de acidentes e contribui com 
a menor emissão de gases na atmosfera. Destaque 
no transporte marítimo em 2015 foi a realização 
de uma melhoria nos equipamentos que realizam 
o carregamento das barcaças, aumentando a altu-
ra das pilhas e possibilitando a otimização do volu-
me transportado a cada viagem. O resultado é que 
conseguimos transportar 5.127m³ por viagem.

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

DA MALHA VIÁRIA 

A construção e a manutenção da malha viária (estradas 
principais, secundárias, aceiros, pontes, bueiros e outros) 
são conduzidas através de um PAE (Planejamento Anual 
de Estradas) que tem com base suportar as atividades de 
transporte, colheita, silvicultura, monitoramento ambien-
tal e também beneficiar as comunidades vizinhas.

A malha viária pode sofrer impactos ambientais com in-
tempéries, tais como: erosão, alterações na qualidade da 
água e danos à flora. A Fibria trabalha com monitoramen-
tos periódicos para a mitigação desses impactos e inclusão 
no planejamento anual. No microplanejamento das opera-
ções florestais é feita avaliação para identificar possibilida-
des de redução da malha viária, objetivando a ampliação 
da base de efetivo plantio e preservação.

O destaque da logística, em 2015, foi a 
continuidade da aquisição, pela Fibria, de 
implementos florestais desenvolvidos em 
conjunto com a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR), que possuem maior 
caixa de carga e menor tara. Isso contri-
bui para o aumento da produtividade por 
viagem, reduzindo o número de viagens 
necessárias ao transporte de um mesmo 
volume de madeira. A consequência é a 
redução do tráfego nas rodovias, das emis-
sões de CO2 e do consumo de pneus, entre 
outros, contribuindo positivamente com 
o meio ambiente. Outro fator importante 
adotado no projeto foi a aproximação do 
centro de gravidade do implemento ao 
chão, trazendo maior segurança ao moto-
rista e reduzindo o risco de acidentes por 
tombamento. 

Transporte ferroviário de madeira
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MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS 

São realizadas manutenções de máquinas e equipamentos 
da colheita, silvicultura e logística a fim de assegurar a dis-
ponibilidade necessária dos equipamentos em campo de 
modo a atingir a produtividade planejada, otimizar o uso 
de recursos naturais e minimizar impactos ambientais como 
emissão de fumaça preta e vazamentos de óleo hidráulico e 
minimizar o risco de situações que possam comprometer a 
segurança dos trabalhadores próprios e terceiros.

PROGRAMA ESTRADA SEGURA 

O respeito e a valorização dos profissionais são priori-
dades da Fibria. É por isso que saúde e segurança são 
compromissos constantes da empresa. Foi assim que 
surgiu o programa Estrada Segura, voltado à seguran-
ça no transporte de cargas e pessoas. 

O Manual Estrada Segura é um conjunto de normati-
vas que servem para orientar os empregados da Fibria 
e seus terceiros a dirigirem da forma mais segura possí-
vel, preservando suas próprias vidas e de outros. Além 
do Manual, a empresa também distribui o jornal ”Fi-
bria Na Estrada com Segurança”, que tem como pú-
blico específico os motoristas do transporte de madei-
ra, prestadores de serviços, incluindo seus familiares. 
Seu conteúdo é dedicado principalmente à segurança, 
educação, responsabilidade social, saúde e qualidade 
de vida. São distribuídos 2.000 exemplares por ano do 
Manual Estrada Segura e 8 mil exemplares do Jornal 
Na Estrada. A cada três meses são 2 mil exemplares do 
jornal: 1 mil para ES/BA, 500 para SP e 500 para MS.

DESTAQUE 2015

Uma modificação feita na elevação das má-
quinas Volvo permitiu maior alcance de pi-
lha, resultando em maior volume de madei-
ra transportado nas barcaças que fazem o 
Transporte Marítimo de Caravelas para Por-
tocel. Em 2014 a média de volume transpor-
tado era de 4.900m³ e, após a implantação 
da melhoria, em 2015, a média passou para 
5.180m³ por viagem. 
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A prevenção e o combate aos incêndios florestais re-
cebem grande atenção dos profissionais da Fibria. Para 
isso, a empresa mantém em constante treinamento as 
equipes de brigadistas que monitoram as áreas da Fi-
bria e estão aptas a atuar como apoio no combate a 
incêndios em áreas próprias e fazendas vizinhas. 

A prevenção e o combate a incêndios florestais incluem 
uma rede para detecção por meio de torres de vigilân-
cia, equipamentos como rádios de comunicação, veícu-
los de combate e efetivo constantemente treinado. A 
partir de 2014, a Fibria passou a contar também com 
uma nova tecnologia de monitoramento de florestas à 
distância, por meio de câmeras de vídeo que proporcio-
nam mais agilidade na detecção de princípios de incên-
dio e ocorrências de furto de madeira.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

MONITORAMENTO DE

OCORRÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS 

Em sinergia com o programa de vistorias periódicas 
de proteção florestal, a empresa realiza o mapeamen-
to de ocorrências relacionadas à presença de lixo, ero-
são, ocorrências nas estradas, danos ao patrimônio, 

Além disso, equipes preparadas e com veículos espe-
cializados avaliam e realizam os primeiros combates, 
reduzindo o risco de propagação dos incêndios, com a 
consequente redução de área queimada por foco. Uma 
rede com 41 estações mete-orológicas automáticas ins-
taladas nas torres de incêndio da empresa monitora as 
condições meteorológicas em tempo real. São medidas: 
temperatura, umidade relativa do ar, precipitação plu-
viométrica, direção e velocidade do vento e radiação so-
lar. Essas informações ajudam nas ações de prevenção e 
combate aos incêndios florestais. 

Merece destaque os estudos e projetos realizados na 
prevenção e combate aos incêndios florestais, com im-
plementação de novas tecnologias na detecção e con-
trole do fogo.
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Plantio Comercial (ha) Reserva Legal / APP (ha) Total (ha)

caça e pesca predatória, presença de gado e espécies 
invasoras, bem como a presença de áreas especiais 
para conservação, como locais de importância histó-
rica e cultural. 
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GESTÃO AMBIENTAL

A Fibria tem o compromisso de adotar as me-
lhores práticas ambientais, para sempre inovar 
na promoção do desenvolvimento sustentável. 
Por meio da Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientais, todos os aspectos e impactos dos 
processos florestais são identificados e, ações 

EXEMPLOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

IDENTIFICADOS NO MANEJO FLORESTAL

IDSA – ÍNDICE DE DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL

O IDSA é a ferramenta que a empresa utiliza para 
identificar as boas práticas e fragilidades relaciona-
das ao desempenho socioambiental da área Flores-

ASPECTOS 
AMBIENTAIS

Silvicultura Colheita Estradas

IMPACTOS 
AMBIENTAIS

Alteração da fauna e flora silvestre
Alteração da paisagem e  
fuga de animais

Contaminação/alteração da  
qualidade do ar

CONTROLES

� Conscientização e/ou treinamento
� Seguir os procedimentos 

documentados:
� Manual de Silvicultura
� Trato cultural
� Preparo de área
� Controle de qualidade 1º nível
� Microplanejamento operacional 

florestal
� Proteção florestal integrada
� Gestão de risco de pragas florestais

� Conscientização e/ou treinamento
� Seguir os procedimentos 

documentados:
� Manual de Colheita Florestal
� Microplanejamento das opera-

ções florestais
� Recomendações Socioambien-

tais (RSA)

� Conscientização e/ou treinamento
� Manutenção de máquinas e 

equipamentos conforme Manual de 
Manutenção de Transporte

� Seguir Manual de Transporte e 
Movimentação de Madeira

100%

80%

60%

40%
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0%
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94%

Fev

95%
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95%

Abr

94%

Mai

95%

Jun

95%

Jul

96%

Ago

96%

Set

97%

Out

97%

Nov

95%

Dez

99%

PPR

96%

tal, promovendo manutenções e melhorias conjun-
tas através da interação do meio ambiente com as 
áreas operacionais.

de mitigação e minimização, controles e moni-
toramentos são definidos a partir dos impactos 
identificados. Também são definidas ações de 
potencialização para os impactos benéficos, tais 
como: geração de emprego, geração própria de 
energia e conservação do solo, entre outras.
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ÁREA DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO

Área que possua um ou mais dos seguintes atribu-
tos notavelmente significativo ou de extrema im-
portância em nível nacional, regional ou global. São 
esses valores que devem ser protegidos.

O Plano de Manejo da Fibria contempla também a 
conservação de áreas especiais, identificadas com um 
valor significativo para manutenção, e que podem, 
de acordo com critérios preestabelecidos, serem elei-
tas como AAVC (Área de Alto Valor de Conservação).

CONSULTA A PARTES INTERESSADAS – AAVCS

A Fibria consultou as suas partes interessadas em relação 
aos critérios para identificação dos AVCs e no desenvol-
vimento de regimes de manejo e monitoramentos para 
manutenção dos atributos. Uma primeira parte da con-
sulta foi realizada durante a elaboração do diagnóstico. 
Pesquisadores e especialistas foram consultados sobre 

VALOR DEFINIÇÃO

AVC1 Diversidade de espécies

AVC2 Ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem

AVC3 Ecossistemas e hábitats

AVC4 Serviços ambientais críticos

AVC5 Necessidades das comunidades

AVC6 Valores culturais

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

As áreas florestais da Unidade Aracruz da Fibria en-
contram-se no bioma da Mata Atlântica, mais espe-
cificamente na região do Corredor Central da Mata 
Atlântica, uma das áreas mais importantes para a 
conservação da biodiversidade do planeta. As áreas 
de preservação formam uma rede de corredores de 
biodiversidade que favorecem o deslocamento da 
fauna entre os fragmentos florestais, contribuindo 
com a estabilidade ambiental das propriedades e 
com o controle natural de pragas e doenças. Me-

didas específicas como: vigilância patrimonial, Sis-
tema Integrado de Proteção Florestal, ações de res-
tauração e cuidados operacionais, monitoramento 
da biodiversidade, entre outras, são realizadas para 
assegurar a manutenção das áreas de conservação. 
Os monitoramentos são conduzidos para avaliar a 
efetividade do manejo empregado em todos os frag-
mentos da empresa. Essas ações têm como objetivo 
consolidar a conservação da biodiversidade e perpe-
tuar seus benefícios. 

os itens referentes à sua especialidade para que a Fibria 
tivesse segurança em suas decisões sobre a identifica-
ção e manejo adequados para os AVCs. Uma segunda 
parte do diagnóstico, mais ampla, foi realizada por meio 
de processos participativos, reuniões direcionadas, fó-
runs apropriados, por correio eletrônico e internet. 

As áreas de preservação formam uma rede de corredores de biodiversidade que favorecem o deslocamento dos animais
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ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO DA FIBRIA - UNIDADE ARACRUZ

LOCALIDADE ÁREA (ha) ESTADO
AVC 

(ATRIBUTO)
AMEAÇAS PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

PRINCIPAIS 

AÇÕES DE 

MONITORAMENTO

Complexo RPPN 
Mutum Preto
e Recanto das 
Antas

2.123,26 ES 1,2 e 3 Danos operacio-
nais
Incêndio
Perda de biodiver-
sidade
Afugentamento 
de animais
Atividades 
ilegais*

Microplanejamento de Operações Florestais
Recomendações Socioambientais
Programa de Formação Ambiental dos colabo-
radores e comunidades
Treinamento operacional dos operadores
Programa de Controle de Emergência e Com-
bate à Incêndio
Vigilância Patrimonial
Plantio em Mosaico
Restauração Ambiental

Monitoramento Pré 
e Pós Operação

Monitoramento 
da Biodiversida-
de (Flora, Ave e 
Mastofauna)
Sistema Integrado 
de Proteção Flores-
tal (Monitoramento 
de ocorrências 
socioambientais)

RPPN Restinga de 
Aracruz

301,49 ES 1 e 3

Fazenda Agril 4.726,97 ES 3

Alcoprado 1.648,14 BA 1 e 3

Complexo Aparaju 231,81 BA 1 e 3

Complexo Rio 
Itanhentinga

2.222,92 BA 1 e 3

APP da Bacia 
n° 15

314,81 ES 4

Danos  
operacionais
Incêndio
Disponibilidade 
Hídrica

Microplanejamento de Operações Florestais
Recomendações Socioambientais
Programa de Formação Ambiental dos colabo-
radores e comunidades
Treinamento operacional dos operadores
Programa de Controle de Emergência e Com-
bate à Incêndio
Vigilância Patrimonial
Plantio em Mosaico
Restauração Ambiental
Programa de Sobreposição pelo Uso da Água 
(demanda de partes interessadas)

Monitoramento Pré 
e Pós Operação
Sistema Integrado 
de Proteção 
Florestal 
(Monitoramento 
de ocorrências 
socioambientais)

Sítio Nova 
Esperança

- BA
5(Captação 
de água)

Danos operacio-
nais
Degradação
Disponibilidade 
Hídrica

Microplanejamento de Operações Florestais
Recomendações Socioambientais
Programa de Formação Ambiental dos cola-
boradores e comunidades
Treinamento operacional dos operadores
Evetuais Manutenções de cacimbas, poços e 
pontos de captação
Plantio em Mosaico
Restauração Ambiental

Monitoramento Pré 
e Pós Operação
Sistema Integrado 
de Proteção  
Florestal  
(Monitoramento 
de ocorrências 
socioambientais)

São Domingos e 
Angelim II

- ES
5 (extrativis-
mo)

Escassez de 
recursos para 
extração

Diagnóstico para avaliar o uso dos recursos 
pela comunidade

Pastinho - ES 6 (cemitério)

Danos 
operacionais
Incêndio
Atividades ilegais
Degradação

Microplanejamento de Operações Florestais
Programa de Formação Ambiental dos 
colaboradores e comunidades
Treinamento operacional dos operadores
Programa de Controle de Emergência e 
Combate à Incêndio
Vigilância Patrimonial
Eventuais manutenções para conservação da 
área (roçada, manutenção de cerca, limpeza 
entre outros)

Sistema Integrado 
de Proteção  
Florestal  
(Monitoramento 
de ocorrências 
socioambientais)

Nossa Senhora 
das Graças

- ES
6 (igreja e 
cemitério)

São Domingos - ES
6 (igreja e 
cemitério)

Novo Destino - BA 6 (cemitério)

Helvécia - BA
6 (cemitério 
histórico)

Helvécia - BA 6 (cemitério)

Nova Brasília - BA 6 (cemitério)
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MONITORAMENTOS AMBIENTAIS  

De modo a melhorar constantemente o seu manejo e 
minimizar os impactos das atividades, a Fibria desen-
volve estudos e monitoramentos de biodiversidade 
terrestre e marinha, bem como de recursos hídricos. 
A empresa participa da Iniciativa Mosaicos Florestais 
Sustentáveis, que busca sinergia das ações de moni-
toramento na Unidade Aracruz, em parceria com ou-
tras empresas, ONGs e clientes. O alvo principal dessa 
integração é avaliar como as alterações no uso do 
solo afetam a biodiversidade nos fragmentos flores-
tais da região, com o objetivo de subsidiar decisões 
e ações que evitem ou mitiguem tais impactos. Esse 
novo programa unificado de monitoramento permiti-

rá detectar mudanças na biodiversidade ao longo dos 
anos, por meio de uma rede integrada de estações 
de monitoramento, distribuídas por uma área de mais 
de 6 milhões de hectares. Mais detalhes sobre essa 
iniciativa: www.dialogo-florestal.org.br/publicações. 

Áreas da empresa que são prioritárias para a con-
servação e representativas em relação à escala e in-
tensidade do manejo florestal são periodicamente 
monitoradas com base no Termo de Referência acor-
dado da Iniciativa Mosaicos Florestais Sustentáveis. 
São monitorados os bioindicadores flora, avifauna e 
mastofauna.

Aves 

700 

Anfíbios

75

Peixes

86 

Crustáceos

26 

Mamíferos 

132

ESPÉCIES REGISTRADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2015:

O próximo monitoramento está previsto para 2016, conforme Termo 
de Referência acordado da Iniciativa Mosaicos Florestais Sustentáveis. 

Répteis

78 
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FAUNA 

Os monitoramentos de avifauna e mastofauna mostra-
ram que as áreas de manejo florestal da Fibria abrigam 
21 espécies consideradas vulneráveis ou ameaçadas de 
extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A frequente 
presença de animais nas florestas da Fibria indica que 
as plantações de eucalipto são utilizadas como hábitat 
para diversas espécies, além de funcionarem como área 
de trânsito para diferentes organismos e de conexão en-
tre fragmentos de vegetação nativa. 

FLORA

Os tipos de vegetação nativa existentes nas áreas da 
empresa são mapeados e caracterizados de acordo 
com o estágio sucessional da vegetação, a tipologia 
vegetal e a incidência de fatores de degradação (por 
exemplo, a presença de espécies invasoras).

MONITORAMENTO – AAVCS 

Desde a identificação, em 2012, as AAVCs estão 
sendo monitoradas com o objetivo de verificar se o 
manejo está adequado ou, caso contrário, acusar 
quando o manejo deve ser modificado. Atualmente, 
os monitoramentos de biodiversidade nas AAVCs, 
detentoras dos atributos 1, 2 e 3, são feitos nos ní-
veis da paisagem e dos ecossistemas a partir de um 
planejamento de longo prazo integrado à Iniciativa 
Mosaicos Florestais Sustentáveis, que envolve ONGs 
e empresas florestais atuantes no Corredor Central 
da Mata Atlântica. A partir dessa iniciativa, os grupos 
bioindicadores selecionados para serem monitorados 
foram as aves (avifauna), médios e grandes mamí-
feros terrestres (mastofauna) e a vegetação lenhosa 
(flora). Próximo monitoramento previsto para 2016, 
conforme Termo de Referência acordado da Iniciativa 
Mosaicos Florestais Sustentáveis.

MONITORAMENTO – FLORA 

O monitoramento iniciou-se em 2012, com a insta-
lação e medição de parcelas permanentes. Em 2014 
ocorreu a segunda medição das parcelas de regenera-
ção natural, não sendo possível, somente com os resul-
tados iniciais, avaliar se o manejo florestal tem contri-
buído para a conservação dos fragmentos adjacentes. 
Os números revelam que houve um aumento significa-
tivo do número de indivíduos da regeneração natural: 
no fragmento florestal em estágio inicial aumentou de 
47 espécies para 135 espécies; no fragmento flores-
tal em estágio médio aumentou de 49 espécies para 
129 espécies regenerantes; e no fragmento florestal 
em estágio avançado houve aumento de 46 espécies 
para 86 espécies regenerantes. Esse resultado deve ser 
analisado com prudência pois o período entre moni-

toramentos – de dois anos – pode induzir afirmativas 
precoces quanto ao desenvolvimento da vegetação. É 
sabido que inúmeras espécies têm ciclo de vida curto, 
ou seja, nascem, crescem e morrem em pouco tempo, 
e que as condições climáticas que antecederam a me-
dição das parcelas podem ter favorecido a germinação 
de sementes do solo. Em relação às plantas no está-
gio de arvoretas, não houve aumento significativo do 
número de indivíduos. Porém, resultados de 10 anos 
de monitoramento em três fragmentos da Fibria, no 
Estado de Minas Gerais, mostraram que não houve de-
créscimo populacional das plantas, salvo as flutuações 
esperadas para as espécies decorrentes da sua ecolo-
gia. Os dados de regeneração natural e o incremento 
de indivíduos indicam que os processos naturais de 
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crescimento estão ocorrendo, independentemente do 
manejo florestal. A natureza positiva do impacto (subs-
tituição da pecuária pela silvicultura) ocorre porque a 
floresta de eucalipto, ainda que de forma temporária 
e periódica, funciona como uma barreira vegetal nas 
áreas de borda dos fragmentos, diminuindo a velo-
cidade dos ventos e a incidência solar, fatores esses 
conhecidos como prejudiciais ao desenvolvimento da 
vegetação nessas áreas. Próximo monitoramento pre-
visto para 2016, conforme Termo de Referência acor-
dado da Iniciativa Mosaicos Florestais Sustentáveis. 

FAUNA 

Os monitoramentos de fauna iniciaram em 2013 e te-
rão uma frequência de três anos. Os resultados iniciais 
já demonstram a significativa biodiversidade presente 
nas AAVCs: 81 espécies nativas de mastofauna foram 
registradas nesse primeiro monitoramento, das quais 30 
são ameaçadas de extinção e 22 são endêmicas da Mata 
Atlântica, o que representa de 35% a 76% das espécies 
com distribuição histórica reconhecida para as áreas. É 
provável que, com a continuidade dos monitoramentos, 
essa representatividade aumente. Quanto à avifauna, o 

O Programa Pró-Tapir: Monitoramento e proteção 
das Antas da Mata Atlântica capixaba, uma iniciati-
va do Instituto Marcos Daniel (IMD) em parceria com 
a Fibria, tem estudado a ecologia da anta (Tapirus 
terrestris), desde 2011, na Reserva Biológica Córre-
go do Veado (ICMBio), Reserva Biológica de Soore-
tama (ICMBio) e RPPN Recanto das Antas, da Fibria. 
Em 2015, as atividades foram focadas, especialmen-
te, para avaliar como a espécie utiliza os ambientes, 
o seu padrão de atividades e estimar o número de 
indivíduos, na região do complexo florestal Linha-
res-Sooretama, que envolve a Rebio de Sooretama 

PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DE ANTAS

RPPN

As três RPPNs da Fibria, em conjunto com a Reserva 
Biológica (REBIO) Sooretama, a Floresta Nacional (FLO-
NA) de Goytacazes, a REBIO de Comboios e a Área de  
Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Degredo fa-

total foi de 287 espécies, Na categoria de ameaçadas fo-
ram 35 e nas endêmicas do bioma Mata Atlântica, 25. O 
número de espécies registradas nas propriedades monito-
radas e as recapturas de indivíduos que foram anilhados 
comprovam a efetividade dos remanescentes florestais 
na manutenção da vida silvestre. Os resultados demos-
tram que o plantio de eucalipto pode atenuar os efeitos 
de borda e servir como corredor para muitas espécies de 
aves de hábitos mais generalistas, conectando fragmen-
tos florestais remanescentes. Próximo monitoramento 
previsto para 2016, conforme Termo de Referência acor-
dado da Iniciativa Mosaicos Florestais Sustentáveis. 

*Atividades ilegais: Invasão de limite, presença de 
gado, furto de madeira nativa, exploração de espécies 
vegetais, caça e pesca predatória, entre outros

Entre as áreas identificadas estão as RPPNs (Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural) da Fibria: Mutum 
Preto e Recanto das Antas, em Linhares (ES) e a Res-
tinga de Aracruz, em Aracruz (ES). As RPPNs são frag-
mentos representativos de ecossistemas ameaçados 
que contribuem para a estratégia de conservação do 
Corredor Central da Mata Atlântica.

zem parte do Mosaico da Foz do Rio Doce. Reconhe-
cido em 2010 e com Plano de Manejo protocolado 
em março de 2016, o Mosaico é uma iniciativa para a 
conservação ambiental integrada da região.

e a RPPN Recanto das Antas. O monitoramento 
foi realizado por armadilhas fotográficas, com um 
esforço de 51.000 horas. Esta é uma técnica não 
invasiva, que permitiu identificar, além da anta, di-
ferentes espécies da fauna. Durante as campanhas 
realizadas em campo, em 2015, na RPPN Recanto 
das Antas, foram avistadas pelo menos 15 antas, em 
diferentes situações. As informações geradas nestes 
cinco anos, associadas aos próximos resultados do 
Programa, darão embasamento para um plano com 
diretrizes para a conservação das antas e de tantos 
outros mamíferos que ocorrem na região.



31RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL

RECURSOS HÍDRICOS – PROJETO 
MICROBACIA

A Fibria avalia o efeito de seus plantios sobre a 
qualidade e a quantidade dos recursos hídricos 
por meio de uma rede de monitoramento de 12 
bacias hidrográficas representativas, de acordo 
com a escala e intensidade dos plantios. Os re-
sultados, ao longo do tempo, mostram que não 
há impactos negativos ao meio ambiente que 
possam ser atribuídos aos plantios de eucalipto. 
Até o momento, não foi constatada contami-
nação dos cursos d’água por fertilizantes, por 
sulfluramida e glifosato, princípios ativos dos 
principais defensivos agrícolas utilizados para 
controle de formigas cortadeiras e ervas dani-
nhas, respectivamente. 

DEMANDAS RELACIONADAS AOS 
RECURSOS HÍDRICOS

As demandas relacionadas aos recursos hídricos são 
registradas, analisadas e monitoradas, com o obje-
tivo de desenvolver metodologias que promovam a 
participação comunitária no manejo da bacia hidro-
gráfica. As ações são realizadas conforme a criticida-
de das demandas. 

MONITORAMENTO DOS  
RECURSOS HÍDRICOS

A Fibria avalia o efeito de seus plantios sobre a qua-
lidade e quantidade dos recursos hídricos por meio 
de uma rede de monitoramento representativa, de 

acordo com a escala e a intensidade dos plantios. 
Um dos mecanismos aplicados para a manutenção 
dos recursos hídricos baseia-se no controle natural 
desenvolvido ao longo de processos evolutivos da 
paisagem. Um exemplo é a reconhecida relação que 
existe entre a cobertura florestal e os recursos hí-
dricos, principalmente nas regiões de cabeceiras de 
drenagem, onde estão as nascentes dos rios. A Fibria 
analisa os resultados dos monitoramentos da quan-
tidade e da qualidade de água, sob a ótica da bacia 
hidrográfica, analisando-se em conjunto os pontos 
amostrados em uma mesma bacia hidrográfica. Em 
2015, foram monitorados 36 pontos amostrais dis-
tribuídos em 12 bacias hidrográficas, considerando 
17 parâmetros.

Recebimento 
das demandas

Tomada de decisão, 
validação das ações e 

retorno à parte interessada

Manejo 
diferenciado e 

monitoramento

Banco de 
dados

Relacionamento 
com vizinho e/ou 

comunidade

Análise de 
dados

1 2 3

4 5 6
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GESTÃO DE RESÍDUOS FLORESTAIS 

A Fibria possui um Manual de Gestão de Resíduos que 
estabelece os procedimentos adotados para classificar, 
segregar, armazenar, coletar, transportar e destinar os 
resíduos gerados nas atividades e operações florestais, 
visando:

� Reduzir a geração de resíduos;

� Reaproveitar os resíduos gerados, otimizando ao 
máximo seu uso antes do descarte final; 

� Reciclar os resíduos,  

� Tratar os resíduos adequadamente; 

� Assegurar uma correta destinação final; 

O Programa de Restauração Ambiental da Fibria, desenvolvi-
do nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, tem 
alcançado resultados que mostram a importância da maior 
iniciativa em curso no país visando à restauração da Mata 
Atlântica. A empresa é signatária do Pacto pela Restauração 
da Mata Atlântica, cuja meta é restaurar 15 milhões de hec-
tares no país até o ano de 2050. 

O Programa da Fibria contribui com o aumento da biodiver-
sidade e a geração de inúmeros serviços ambientais em sua 
região de atuação, com a utilização das seguintes metodo-
logias de restauração: plantio de mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica, plantio consorciado de nativas com eu-
calipto, condução da regeneração natural, controle de espé-
cies exóticas e invasoras e isolamento de áreas protegidas. A 
escolha da técnica mais adequada depende das condições 
ambientais da área a ser restaurada.

Em 2015, foram realizadas ações de restauração em 
1.620 ha de áreas de Reserva Legal e Preservação Per-
manente nas quatro regionais administrativas da Unidade 

RESTAURAÇÃO AMBIENTAL 
Aracruz. O Programa atende à legislação vigente, condi-
cionantes das licenças de operação florestal e aos pro-
cedimentos internos. Para reforçar esse compromisso, a 
Fibria assumiu, como uma de suas metas de longo prazo, 
restaurar 40 mil hectares em áreas protegidas dos cinco 
estados onde atua (ES, MG, BA, SP e MS), incluindo os 
Biomas Mata Atlântica e Cerrado.

� Atender requisitos legais e de certificações. 

O gerenciamento dos resíduos em áreas da empre-
sa é realizado conforme legislação ambiental vigen-
te. Os resíduos classe I (perigosos) são destinados a 
aterro classe I licenciado e os resíduos classe II (não 
perigosos) são destinados para reciclagem ou para o 
aterro industrial da Fibria. As embalagens dos defen-
sivos agrícolas utilizados nas operações florestais são 
encaminhadas para as Unidades de Recebimento de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos ambientalmente 
licenciadas. A destinação para a reciclagem ou inci-
neração é uma responsabilidade exclusiva dos fabri-
cantes de defensivos agrícolas.

Tratamento / 
disposição final:
envio para aterro 
licenciado, reciclagem, 
descontaminação, 
incineração e outros.SEGREGAÇÃO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO TRANSPORTE

Fazenda Alcoprado (BA): área em restauração
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O Programa de Formação Ambiental (PFA) externo foi 
dividido em três processos da Fibria, denominado “Ár-
vore do Saber”, diferenciados. Como parte do PFA, a 
Fibria fornece e dissemina informações socioambien-
tais informativos mensais denominados “EcoCiente” a 
com o objetivo de conscientizar seus todos os empre-

PROGRAMA DE FORMAÇÃO AMBIENTAL “ÁRVORE DO SABER”

gados florestais. Estes informativos participantes sobre 
práticas sustentáveis servem de guia para o multiplica-
dor ambiental e melhoria do desempenho ambiental 
ao realizar os Diálogos Diretos de Meio Ambiente em-
presa. Para atingir os públicos interno e (DDMAs) que 
ocorrem mensalmente.

UNIDADE ARACRUZ

Montanha (ES), Mucurici (ES), Ponto Belo (ES), Nova Viçosa (BA)

38

1.425

95

29

MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO

Nº de escolas  
(recebem JornalEco): 

JORNALECO ALUNO

JornalEco PROFESSOR

Nº DE PROJETOS INSCRITOS

PROCESSO PÚBLICO-ALVO GESTÃO E PARCERIAS OBJETIVO

Formação 
Ambiental 
Florestal

Empregados próprios e das empresas 
colaboradoras

Processo interno realizado 
pela área de Meio Ambiente 
Florestal

Disseminar informações socioambientais visando à 
conscientização dos trabalhadores para a adoção 
de práticas sustentáveis e melhoria do desempenho 
ambiental da empresa

Formação 
Ambiental para 
Comunidades

Alunos e professores do 5º ano do 
ensino fundamental dos municípios 
prioritários e com maior influência 
das operações de colheita florestal 
no ano vigente

Meio Ambiente Florestal da 
Fibria: Parcerias: Secretaria 
Municipal de Conceição da 
Barra (ES) e Alcobaça (BA)

Disseminar conceitos, práticas ambientais e pro-
porcionar a realização de Projetos de Experiência 
Pedagógica relacionada à agricultura familiar, tema 
sugerido pela Organização das Nações Unidas  
(ONU) em 2014

Fazenda Alcoprado (BA): área em restauração

Participantes de atividade do projeto Árvore do Saber
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Os resultados originados dos monitoramentos, estu-
dos e pesquisas ambientais são incorporados ao mane-
jo florestal por meio de uma ferramenta denominada 
Recomendações Socioambientais (RSAs). As RSAs são 
elaboradas e enviadas para a área operacional antes 
do início das atividades, sendo inseridas no Micropla-
nejamento operacional de cada área. São vários os 
exemplos de práticas que podem ser recomendadas 
via RSA a fim de melhorar o desempenho socioam-
biental das operações:

RECOMENDAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

1 Correção de estradas, pontos de erosão e jazidas;

2
Definição, em conjunto com órgãos governamentais  
locais, de soluções para disposição de resíduos sólidos  
da operação e das comunidades;

3
Aumento da frequência de vigilância em áreas  
específicas para coibir as práticas ilegais de pesca,  
caça e captura de animais silvestres;

4
Recuo de plantio de residências, escolas, e outras  
infraestruturas;

5
Implantação de corredores ecológicos para interligar  
áreas de vegetação e contribuir para a conservação da 
biodiversidade local e regional.

6
Diálogo operacional com os vizinhos, comunidades e 
Unidades de Conservação.

Os diversos projetos e estudos desenvolvidos em par-
ceria com diferentes instituições de ensino e pesquisa 
visam conhecer os impactos e recomendar melhorias 
no desempenho das operações florestais nas áreas de 
atuação da Fibria. As melhorias geradas através destas 
informações impactam diretamente a condição am-
biental das áreas por meio da conservação do solo, da 
água, da biodiversidade e no relacionamento com co-
munidades. As recomendações socioambientais oriun-
das de atendimento legal ou destinadas a projetos es-
pecíficos são feitas pela equipe de Meio Ambiente e 
incorporadas ao Planejamento do Suprimento de Ma-
deira de Longo Prazo e ao PAC (Planejamento Anual 
de Colheita), estabelecendo critérios e instruções para 
os procedimentos operacionais em diversos níveis de 
atividades da área florestal. 

Os pontos evidenciados são tratados como recomen-
dações, preferencialmente, sincronizados às atividades 
da área operacional através de seu projeto. Busca-se 
aplicar com efetividade os conceitos de ecologia da 
paisagem, sendo a microbacia uma unidade de mane-
jo ambiental das propriedades florestais. Desta forma, 
são priorizados não somente os aspectos produtivos, 
mas também os aspectos ambientais, sociais, culturais 
e estéticos das florestas. Como forma de acompanhar 
a atuação socioambiental e identificar oportunidades 
de melhoria em suas operações, a Fibria adota uma 
ferramenta de monitoramento de indicadores, o IDSA 
(Índice de Desempenho Socioambiental), que é anali-
sado mensalmente através da pontuação das diferen-
tes áreas operacionais e de apoio.

Paulo Silveira, diretor da Fibria, em reunião do Engajamento Barra do Riacho
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O objetivo da estratégia de relacionamento da Fibria 
é assegurar a legitimidade social de seu negócio, por 
meio do fortalecimento no longo prazo da interação 
com as comunidades vizinhas, e da integração de seus 
interesses na condução e gestão do negócio florestal. 
A Comissão de Relacionamento Local (CRL), composta 
por gestores de diferentes áreas da Fibria, é respon-
sável por coordenar e monitorar a operacionalização 
da estratégia de relacionamento. O relacionamento da 
Fibria com as comunidades vizinhas às suas operações 
segue um modelo com quatro tipos de abordagem: 

Engajamento: relacionamento estruturado de maior 
profundidade, inclusivo e contínuo, no qual a empresa 
assume papel de parceira do desenvolvimento local. 
Ocorre nas comunidades mais impactadas pela atu-
ação da Fibria. Em comunidades rurais, esse engaja-
mento se dá pelo Programa de Desenvolvimento Rural 
Territorial (PDRT). 

GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS 

Diálogo Operacional: é um canal de comunicação direta 
pelo qual a empresa informa previamente os moradores 
das comunidades vizinhas sobre as operações florestais 
programadas para a região e discute seus impactos e as 
formas de atenuá-los. Essa ferramenta permite que essas 
comunidades participem das decisões da empresa. 

Diálogos Construtivos: são instrumentos de diálogo, 
com o objetivo de divulgar as ações da empresa, incen-
tivando a troca de informações de interesse comum e 
o fluxo de sugestões. São destinados a todas as partes 
interessadas nas atividades da Fibria. 

Agenda Presencial: é realizada por meio de visitas 
regulares de representantes da empresa nas comu-
nidades não contempladas pelo Engajamento e pelo 
Diálogo Operacional. Tem como objetivo principal a di-
vulgação dos canais de comunicação com a Fibria e o 
fortalecimento do relacionamento com a comunidade.

GESTÃO DE IMPACTOS SOCIAIS 

Para a Fibria, o “impacto social nas comunidades” 
é qualquer mudança (prejudicial ou benéfica) que 
seja causada, total ou parcialmente, por suas ope-
rações florestais em um raio de três quilômetros 
de suas propriedades ou de áreas arrendadas para 
a produção de eucalipto. O modelo de gestão de 
impactos sociais adotados pela empresa busca eli-
minar, diminuir ou compensar os impactos nega-
tivos por meio de práticas de manejo, investimen-
tos socioambientais e ações contínuas de controle 
e mitigação, que são previstas em procedimentos 

operacionais no sistema de gestão da companhia. 
Apesar de todas as medidas tomadas para prevenir 
e mitigar impactos adversos, perdas e danos im-
previsíveis podem ocorrer, com impacto direto nos 
recursos ou no sustento das comunidades. Neste 
caso, essas perdas e danos serão compensadas ou 
mitigadas, em comum acordo e conforme as parti-
cularidades de cada caso, de forma justa e equili-
brada. A seguir são apresentados alguns exemplos 
de impactos sociais adversos do manejo florestal e 
medidas de prevenção e mitigação. 

A Semana de Valorização da Vida é uma das ações do Engajamento Barra do Riacho
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ATIVIDADE IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGATÓRIAS

Aplicação de defensivos e químicos 
agrícolas

Incômodo causado por deriva de  
produtos em áreas vizinhas

Utilização de produtos autorizados pelos órgãos ambientais.
Sinalização do local.
Treinamento dos trabalhadores que aplicam os produtos.
Manutenção dos equipamentos utilizados para aplicação.

Colheita Florestal

Aumento do risco de acidentes

Uso de equipamentos modernos e equipes treinadas e 
capacitadas.
Sinalização do local.
Treinamento dos empregados que aplicam os produtos.
Manutenção dos equipamentos utilizados para aplicação.

Alteração da paisagem (visual) e perda 
de referência

Instalação de placas de sinalização.

Transporte de Madeira

Aumento do risco de acidentes
Velocidade reduzida e controlada.
Paradas obrigatórias para checagem e reaperto da carga.
Campanhas voluntárias de segurança no trânsito.

Poeira Redução da poeira nas estradas (caminhões-pipa).

Comprometimento da qualidade da 
malha viária

Manutenção das estradas durante as operações.
Monitoramento e controle de peso das carretas de transporte 
de madeira.

Ruído
Alteração da rota de transporte mediante acordo com as 
comunidades afetadas.
Negociação de horário de realização das operações.

Em 2015, os principais impactos das operações florestais 
identificados pelas comunidades relacionaram-se a fato-
res como poeira, aumento de risco de acidentes, ruído e 

comprometimento da qualidade da malha viária. Para mi-
tigá-los, foram estabelecidos 344 planos de ação. As ações 
adotadas foram consideradas efetivas pelas comunidades. 

INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS 

A partir de processos de engajamento estruturados, 
a Fibria busca compreender a realidade e as deman-
das dos municípios e das comunidades para direcionar 
seus investimentos socioambientais. Os investimentos 
estão alinhados às diretrizes de sustentabilidade da 
Empresa e têm como princípios:

� Transparência e ética;

� Alinhamento com o Pacto Global das Metas do 
Milênio das Nações Unidas;

� Agenda 21 e Programa de Erradicação do Traba-
lho Infantil (PETI); 

� Reconhecimento dos direitos das comunidades 
(povos) tradicionais; 

� Promoção do desenvolvimento local;

� Geração de valor para a Empresa e para a comunidade.

Para a resolução de conflitos, disputas e compensações 
que envolvam os direitos de uso, posse e domínio de ter-
ra, a empresa definiu diretrizes que têm por base a prio-
rização da busca de solução amigável e equilibrada junto 
às partes. A Fibria prioriza seus investimentos em comu-
nidades presentes nas regiões onde possui unidades in-
dustriais, plantios próprios, centros de operações florestais 
e em municípios com base significativa do programa de 
fomento florestal. Os investimentos devem ser originados, 
preferencialmente, dos processos de relacionamento e de 
engajamento comunitário. Além disso, devem ter prazo 
determinado e estar alinhados às políticas públicas, refor-
çando a ação de instituições e processos locais.
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PROGRAMA / 

PROJETO
ABRANGÊNCIA GESTÃO / PARCERIAS OBJETIVOS

PDRT (Programa de 
Desenvolvimento 
Rural Territorial)

Nova Viçosa (Helvécia e Rio do Sul)

Alcobaça (Aparaju, Nova Vida - Cana Brava,  
Boa Esperança, Constelação, Igrejinha,  
Itaitinga, Novo Destino, Pequi, Pouso Alegre, 
Rancho Queimado, Ribeirão, Sombra da Tarde 
(Mocó), Taquari, Campo Verde)

Caravelas (Espora Gato, Juerana, São Benedito, 
Braço do Sul, Valha-me-Deus e Volta Miúda) 

Mucuri (Nova Brasília)

Ibirapuã (Fazenda Modelo)

Conceição da Barra (Angelim I, Angelim II, 
Córrego Grande, Coxi, Linharinho, Roda  
D’água e São Domingos)

São Mateus (Córrego do Retiro, Dilô Barbosa, 
Morro da Arara, Nova Vista 1 e 2, São  
Geraldo e São Jorge)

Aracruz (Cachoeira do Riacho, Gimuhuna,  
Assentamento Nova Esperança, Santa Rosa, 
Brejo Grande e Nova Conquista).

Fundão (Bairro 

Fibria, Associações  
Comunitárias, WSP  
Consultoria, Polímata,  
Equilíbrio, Andre Pinheiro ME,  
L da S Lagasse Fontes e 
Cedagro

Participar no desenvolvimento 
territorial por meio do diálogo com 
as comunidades rurais vizinhas, for-
talecendo suas organizações e redes, 
tendo como premissa os princípios 
agroecológicos.

PSTG – Programa 
de Sustentabilidade 
Tupiniquim e Guarani 
no ES

Aldeias: Caieiras Velha, Comboios, Olho 
D’água, Córrego do Ouro, Três Palmeiras, Boa 
Esperança, Piraquê - Açu, Pau-Brasil, Areal, 
Irajá e Amarelos

Fibria, Consultoria Kambôas 
Socioambiental

Propiciar um conjunto de ações 
integradas e de longo prazo para de-
senvolvimento do Território Indígena 
(TI). Apoia-se em três eixos principais: 
a) Uso Sustentável dos Recursos 
Naturais (envolvendo atividades de 
restauração florestal, agroecologia 
e meliponicultura); b) Gestão do 
conhecimento para fortalecimento 
dos coletivos (envolvendo formação 
e assessoria a professores, jovens, 
mulheres, associações, entre outros); 
c) Fomento para o desenvolvimento de 
atividades econômicas sustentáveis, 
operacionalizado pelo Faici – Fundo 
de Apoio a Iniciativas Comunitárias.

Assentamentos 
Rurais Sustentáveis 
com Agroflorestas e 
Biodiversidade

Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas
MST, Governo Estadual (BA)  
e Federal, Incra, Universidade 
de São Paulo (Esalq)

Criação e implantação de um modelo 
de estabelecimento de assentamentos, 
com intensiva ocupação do solo, 
proporcionando às famílias produção 
de subsistência e comercial, produção 
comunitária e criação, conservação e 
uso sustentável da biodiversidade local.

Colmeias

ES: Aracruz, Santa Maria de Jetibá, Fundão, 
Colatina, Viana, Domingos Martins, Conceição 
da Barra, São Mateus e Jaguaré

BA: Caravelas e Mucuri

Consultoria apícola e 
associações apícolas

Geração de renda e melhoria da 
qualidade de vida das comunidades 
nas regiões de atuação da empresa 
por meio do fomento e consolidação 
da cadeia apícola.
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PROGRAMA / 

PROJETO
ABRANGÊNCIA GESTÃO / PARCERIAS OBJETIVOS

Viveiros  
Comunitários 

Angelim II (ES) e 
Ibirapuã (BA)

Fibria, Associações Comunitárias, 
WSP Consultoria, Polímata,  
Equilíbrio, Andre Pinheiro ME, L 
da S Lagasse Fontes e Cedagro

Participar no desenvolvimento territorial por meio do 
diálogo com as comunidades rurais vizinhas,  
fortalecendo suas organizações e redes, tendo como 
premissa os princípios agroecológicos.

Engajamento
Barra do Riacho

Barra do Riacho (ES)
Empresas regionais e institui-
ções governamentais, ONGs e 
sociedade civil

Movimento entre empresas, setor público e sociedade 
civil organizada que visa articular e desenvolver ações 
integradas para impulsionar o desenvolvimento local. O 
Saber Viver, projeto de arte-educação desenvolvido com 
217 crianças e adolescentes da comunidade no  
contraturno escolar, é um dos principais projetos  
viabilizados pelo Engajamento.

Engajamento
Caravelas 

Sede, Ponta de Areia 
e Barra de Caravelas 
(BA)

Colônia de Pesca Z25, 
Associação Apesca
Associação Ampac
Coompescar
Consultoria: Controller

Apoiar a classe pesqueira com consultoria na gestão 
referente ao controle financeiro, apuração de resultados, 
situação fiscal e tributária e a gestão da fábrica de gelo 
com a estruturação da cadeia produtiva do pescado. 
Implementar as condicionantes da dragagem discutidas 
com a classe pesqueira.

Arte Mania Araçá São Mateus (ES)
Centro Cultural Araçá e Instituto 
Votorantim (Rota da Educação)

Contribuir para a inclusão social de crianças e 
adolescentes de São Mateus (ES) por meio do 
desenvolvimento de habilidades a partir de novas 
tecnologias e mídias alternativas – jornal, rádio, TV e 
Internet. 

Em 2015 o Projeto beneficiou 40 crianças e 
adolescentes.

Realizando Sonhos 
através da Educação

Pedro Canário (ES)
Centro Comunitário Franco 
Rosseti e Instituto Votorantim 
(Rota da Educação)

Melhorar a escolaridade de jovens por meio de 
oficinas complementares: leitura escrita e falada, 
educomunicação, inclusão digital, educação ambiental, 
capoeira e dança. 
Resgatar as manifestações culturais, transformando-as 
em linguagens sociais.
Em 2015 o Projeto beneficiou 100 adolescentes.

Projeto Arte em Ação
Nova Viçosa (Sede), 
Helvécia e Argolo 
(BA).

Associação dos Capoeiristas 
de Nova Viçosa e Instituto 
Votorantim (Rota de Esporte)

Promover a inclusão social de jovens e a valorização da 
cultura negra através do desenvolvimento da Capoeira. 
Em 2015 o Projeto beneficiou 120  jovens e 
adolescentes.

Projeto na Rota da 
Música

Barra de Caravelas 
(BA)

Filarmônica Lira Imaculada 
Conceição e Instituto Votorantim 
(Rota de Cultura)

O Projeto “Na Rota da Música” visa à preservação e ao 
desenvolvimento do patrimônio cultural da comunidade 
de Barra de Caravelas, que é a banda filarmônica. Para 
tanto, busca incrementar a formação de jovens músicos 
que a compõe, por meio de oficinas de formação 
musical, consertos de instrumentos e técnica e artística.
Em 2015 o Projeto beneficiou 100  jovens e 
adolescentes.

Vivendo Mais Legal 
com o Esporte

Conceição da Barra 
(ES)

Associação Palmeiras Esporte 
Clube e Instituto Votorantim 
(Rota de Esporte)

Possibilitar vivência esportiva no contraturno escolar 
para os alunos da Escola Estadual Joaquim Fonseca. 
Foram oferecidos oficinas de vôlei, futebol de areia, 
futsal, handebol e society.
Em 2015 o Projeto beneficiou 120 crianças e jovens.
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PROGRAMA / 

PROJETO
ABRANGÊNCIA GESTÃO / PARCERIAS OBJETIVOS

Aprendendo com a 
Mídia

Caravelas

Fundação Núcleo Básico de 
Assistência (Fundação Professor  
Benedito Ralile) e Instituto  
Votorantim (Rota da Educação)

Fortalecimento da educação complementar através 
de oficinas temáticas: cultura-histórica, comunicação, 
cineclubismo.

Em 2015 o Projeto beneficiou 40 adolescentes.

Parceria Votorantim 
Pela Educação 

Conceição da Bar-
ra e Aracruz (ES)

Instituto Votorantim com apoio 
do MEC, Movimento Todos  
pela Educação, Prefeituras e  
Secretarias Municipais de  
Educação, Sociedade civil

Sensibilizar e mobilizar as comunidades para a melhoria 
da qualidade da educação básica em escolas públicas, 
assegurando a todos o direito de aprender.

Em 2015 o Programa beneficiou profissionais de  
educação municipal, sendo 70 em Aracruz e 60 em 
Conceição da Barra.

Programa Redes

Caravelas, Nova 
Viçosa e Alcobaça 
(BA)

São Mateus (ES)

Fibria/Instituto Votorantim/
BNDES

Fomentar a geração de trabalho e renda através de 
projetos de desenvolvimento com cadeias produtivas 
inclusivas nos territórios do programa. 

Em 2015 o Programa beneficiou 514 famílias.

Projeto de 
artesanato

Barra do Riacho 
(ES), Vila do Riacho 
(ES) e Santa Cruz 
(ES)

Sebrae/ES

Fomentar o artesanato sustentável para geração de 
renda. A produção do grupo está materializada na 
Coleção Espírito das Águas, que reúne peças inovadoras 
que retratam a fauna marinha e a vegetação da região. 
A Coleção está fundamentada na valorização da 
cultura capixaba, na profissionalização de artesãos e no 
estímulo à conservação ambiental.

Em 2015 o Projeto beneficiou 30 pessoas.

Projeto Pescador 
Cidadão

Barra do Riacho (ES) ASPEBR e Colônia Z25

Oportunizar aos pescadores o acesso a informações 
e serviços prestados por órgãos governamentais 
da pesca, impulsionando-os a cumprir a legislação 
vigente e facilitando o acesso a incentivos e benefícios 
proporcionados pelas políticas públicas do setor.

Em 2015 o Projeto beneficiou 155 pessoas.
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ATIVIDADE IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGATÓRIAS

APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS 
E QUÍMICOS AGRÍCOLAS

Incômodo causado por 
deriva* de produto em 
áreas vizinhas

 Utilização de produtos autorizados pelos órgãos ambientais.

 Treinamento dos empregados que aplicam os produtos.

 Manutenção dos equipamentos utilizados para aplicação.

COLHEITA FLORESTAL

Aumento do risco de 
acidentes

 Uso de equipamentos modernos e equipes treinadas e capacitadas.

 Sinalização e orientação à comunidade para evitar que as pessoas se aproximem 
de máquinas em funcionamento.

Alteração da 
paisagem (visual) e 
perda de referência

 Instalação de placas de sinalização.

TRANSPORTE DE MADEIRA

Poeira  Redução de poeira nas estradas (caminhões-pipa).

Aumento do risco de 
acidentes

 Velocidade reduzida e controlada.

 Paradas obrigatórias para checagem e reaperto da carga transportada.

 Campanhas voluntárias de segurança no trânsito.

Ruído
 Alteração da rota de transporte mediante acordo com as comunidades afetadas.

 Negociação de horário de realização das operações.

Comprometimento  
da qualidade da 
malha viária

 Manutenção das estradas antes, durante e no encerramento das operações.

 Monitoramento e controle de peso das carretas de transporte de madeira.

EXEMPLOS DE IMPACTOS SOCIAIS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS 
E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 
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RESULTADOS INDICADORES SOCIAIS 2015

As demandas pertinentes às operações florestais po-
dem ser identificadas nos processos de engajamento, 
que são: diálogo operacional, diálogos construtivos e 
agenda presencial. Todas as demandas provenientes 
desses processos são analisadas criticamente e vali-
dadas com as áreas operacionais de forma a revisar a 

ANÁLISE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE 
RELACIONAMENTO COM PARTE INTERESSADAS 

matriz de impactos sociais e gerar melhorias no mane-
jo florestal adotado pela empresa. A efetividade das 
ações de mitigação dos impactos socioambientais é 
avaliada junto às partes demandantes. O quadro abai-
xo apresenta os resultados dos principais indicadores 
do monitoramento social.

ÁREA CATEGORIA
NOME DO 

MONITORAMENTO
INDICADOR META 2015

RESULTADOS

2012 2013 2014 2015

So
cia

l

Im
pa

ct
os

 S
oc

ia
is 

na
s 

Co
m

un
id

ad
es

In
ve

st
im

en
to

 n
a 

co
m

un
id

ad
e 

(G
RI

 E
C1

)

Investimentos  
socioambientais (R$)

   12.409.404 6.142.043 10.711.833 19.709.327 15.831.146

Participação de doações 
no investimento  

socioambiental (%)
10 14,0 8,0 7,4 6

Comunidades rurais no 
PDRT (número)

47 31 40 42 47

Re
cla

m
aç

õe
s 

de
 d

an
os

 c
au

sa
do

s 
pe

lo
 

m
an

ej
o

Número de reclamações 
recebidas

- 200 560 485 100

Tempo médio de 
atendimento de 

reclamações (dias)
30 38 76 33 100

Índice de satisfação 
no atendimento à 

reclamação
2,7 ND 2,8 (Bom) 2,7 (Bom) 2,8

Di
ál

og
o 

O
pe

ra
cio

na
l e

 A
ge

nd
a 

Pr
es

en
cia

l

Índice de cumprimento 
do programa anual de 

diálogo (%)
100 100 100 100 301

Índice de cumprimento 
do programa anual da 

agenda (%)
100 100 100 100 25

Índice de efetividade das 
ações de mitigação

2,7 2,7(Bom) 2,8 (Bom) 2,8 (Bom) 2,9

Pe
sq

ui
sa

 d
e 

Im
ag

em Favorabilidade da Fibria 
nas comunidades (%)*

ND 60 71,2 71,2 71,2
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CERTIFICAÇÕES

ISO 9001 – desde 1993 para todas as atividades 

ISO 14001 – desde 1996 para todas as atividades 

Manejo Florestal (CERFLOR) – Florestal Aracruz (BA/MG) desde 2004, 
Florestal Aracruz (ES) desde 2005 

Manejo Florestal (FSC®) – Florestal Aracruz desde 2012 

CADEIA DE CUSTÓDIA (CERFLOR) – Industrial Aracruz desde 2006 

CADEIA DE CUSTÓDIA (FSC®) – Industrial Aracruz desde 2012 

VERSÃO DIGITAL

A versão digital do Resumo Público do Plano de Manejo Florestal da 
Fibria está disponível no nosso site http://www.fibria.com.br 

VERSÃO IMPRESSA 

A Fibria também disponibiliza a versão impressa do Resumo Público 
do Plano de Manejo. Caso tenha interesse, solicite a sua versão para 
o monitor florestal da sua região ou para um profissional da Fibria. 

OUTROS CANAIS DE INFORMAÇÃO 

0800 0393949 - Fomento Florestal
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FALE COM A FIBRIA 

0800 283 8383 
Caso você tenha alguma dúvida, sugestões de melhoria ou reclamações,

entre em contato conosco. A ligação é gratuita!

OUTROS CANAIS DE INFORMAÇÃO 

Fale conosco do site - www.fibria.com.br 0800 0393949 - Poupança Florestal


