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CARTA DO PRESIDENTE [1.1]
A Eco Brasil Florestas S.A com base em sua visão empresarial
estratégica vem buscando agregar valor corporativo e imprimir sua
marca no mercado através do uso de ferramentas consolidadas e de
amplitude internacional como formas de destacar sua atuação. Essa
percepção de valorização é também externada através do Relatório de
Sustentabilidade GRI que é o primeiro produto de valor agregado que
visa divulgar a responsabilidade sócio ambiental e a transparência
de ações como forma de engajamento com stakeholders.

O GRI é para a Eco Brasil Florestas uma ferramenta completa de gestão e apreciação dos resultados que subsidiará
uma escalada consistente para aprimoramento de métricas
e desenvolvimento de novos mecanismos de excelência na
Sustentabilidade Corporativa. Este Relatório de Sustentabilidade está em sintonia com o trabalho sério, compromissado
e sólido que temos feito na área de sustentabilidade. Ao ser
confeccionando segundo os indicadores do GRI, que estabelece parâmetros modernos e aceitos internacionalmente,
nos permite apresentar às comunidades locais, à sociedade
tocantinense, aos órgãos governamentais e a organismos internacionais o quanto é possível desenvolver um projeto madeireiro, voltado à produção e comercialização de madeira e
celulose, de maneira ética e sustentável.
A Eco Brasil Florestas alcançou os objetivos operacionais a
que se propôs em 2014, chegando à marca acumulada de
36 mil hectares plantados, por meio de práticas de operação completamente enquadradas dentro dos conceitos de
responsabilidade socioambiental, uma vez que a companhia
acredita que é possível gerar resultados econômicos de forma responsável.
Apesar de o projeto ainda encontrar-se em fase de implantação, pois o primeiro corte - e, consequentemente, o início da
geração de receita – terá início a partir de 2016, a empresa
tem empregado recursos voltados aos temas vinculados à
sustentabilidade, notadamente nas questões de educação
ambiental, por meio de palestras realizadas nas comunidades do entorno do projeto; no monitoramento da fauna e das
águas; na difusão pelas localidades em que está presente da
importância do cumprimento da legislação ambiental; e pela
atuação direta no combate à cultura da realização de queimadas, ao realizar a orientação e adotar o efetivo combate
ao fogo, inclusive em áreas de terceiros..
Por meio de parceria realizada com o governo municipal, a
companhia atua fortemente na implantação de um distrito
industrial especializado em produtos de base florestal. O ob-
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jetivo é estabelecer, localmente, a integração entre o plantio
e a indústria, agregando assim valor à matéria-prima básica e desta forma gerando novos empregos, investimentos e
criando valores que permanecerão na região.
A empresa está estruturando para 2015 o Projeto “Caminhos
do Lontra”, uma trilha ecológica que tem o objetivo de levar informações e conhecimento para as crianças sobre as
nascentes do Rio Lontras, além de fortalecer os laços entre
empresa e comunidade. É um importante rio da região, todavia praticamente desconhecido em relação às suas origens.
Entendemos que, neste negócio, não basta produzir e oferecer nossos produtos ao mercado em que atuamos com qualidade, eficiência e baixos custos, mas sim fazer tudo isso com
transparência, respeitando normas e legislações, fomentando
o desenvolvimento das localidades em que estamos localizados e levando desenvolvimento, autonomia e felicidade aos
nossos colaboradores, parceiros e comunidades circunvizinhas. Os resultados apresentados refletem ainda de maneira
incipiente a performance que tem sido desenvolvida e aprimorada ao longo dos anos de implantação do projeto. Além das
práticas de compliance ambiental e social, a abrangência de
alcance das ações sócio ambientais e o fomento à educação
ambiental a partir da construção do conhecimento, temos a
colaboração tecnológica através da testagem de clones do eucalipto e as pesquisas relacionadas ao seu desempenho e desenvolvimento, as pesquisas de monitoramento da dinâmica
hídrica e da relação entre os plantios e a água disponível que
ao longo do tempo fomentarão maior conhecimento comprovado sobre as florestas plantadas.
Desejo expressar nosso agradecimento aos colaboradores,
fornecedores, investidores, parceiros e governos, os quais
estiveram ao nosso lado durante essa jornada.

Osmar Elias Zogbi,
Diretor presidente da Eco Brasil Florestas
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ESTRATÉGIA E ANÁLISE [1.2]
A execução do Projeto Eco Brasil Florestas S.A. culmina em investimentos multiplicadores, tanto para os municípios receptores do
projeto quanto para o estado de Tocantins, como fonte de arrecadação de impostos gerados pelas atividades florestais, dinamizando
toda a economia da região, seja com a contratação de funcionários
diretos ou pela contratação de serviços e bens.

PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS (PBAS)
Os Programas Básicos Ambientais (PBAs) do Projeto de Silvicultura Eco Brasil Florestas, cujo empreendedor é a Eco Brasil Florestas S.A., tem o objetivo de propor medidas mitigadoras e potencializadoras para os impactos mais significativos
previstos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), bem como atender às considerações do Parecer Técnico dos órgãos ambientais locais.
Os programas têm os seguintes objetivos:
• cumprir o preconizado pela legislação brasileira, especialmente a ambiental, no que tange à implantação de atividades relacionadas ao plantio de florestas (silvicultura);
• ampliar ou potencializar os impactos positivos e mitigar ou
compensar os eventuais impactos negativos mais significativos, decorrentes da implantação das atividades relacionadas
ao empreendimento;

O setor florestal brasileiro contribui com uma parcela importante para a economia nacional, pois gera produtos para
consumo interno ou para exportação, impostos e empregos
para a população e promove a conservação e preservação
dos recursos naturais. Nesse sentido, a dinâmica do projeto
acarretará em efeito multiplicador de investimentos na área
de serviços e demais atividades ligadas direta ou indiretamente à atividade florestal.
Estima-se que a região onde está implantado o empreendimento tenha aumento significativo na arrecadação de
impostos, que por sua vez serão investidos em melhoria da
qualidade de vida da população como um todo.
Para alcançar tais objetivos, são observados procedimentos
que garantam a sustentabilidade técnica do sistema como um
todo, englobando desde a produtividade e qualidade dos plantios e produtos, ou na utilização de técnicas produtivas compatíveis com o equilíbrio e a conservação do meio ambiente
(meio físico, biótico e socioeconômico), assumindo assim a
premissa de que área de produção sustentável é aquela que
alia o plantio de espécies com diversas finalidades, à conservação de áreas nativas que favoreçam a preservação da fauna
e da flora silvestre e demais componentes ambientais.

PROJETO ABRANGE 15 MUNICÍPIOS EM TOCANTINS
O empreendimento que a empresa Eco Brasil Florestas S.A. tem instalado no Estado do Tocantins envolve
atividades relacionadas à implantação da base florestal
silvicultura em 15 municípios e pretende atingir (quando
da geração do produto) todo o mercado interno brasileiro por meio do fornecimento de eucalipto, base de diversos produtos industriais: celulose, móveis, biomassa,
entre outros.

A escolha da área de instalação do empreendimento considerou ainda o fato da região possuir considerável volume
de áreas convertidas em pastagens ou exploradas pela extração de madeiras nativas e posteriormente degradadas.
Influenciou positivamente neste processo a localização
geográfica e a infraestrutura de logística, pois a região é
servida por rodovias e pela ferrovia Norte–Sul, em fase de
construção, mas que já pode operar na região do empreendimento, o que viabiliza o escoamento da futura produção.
Para tanto, foram escolhidos 15 municípios no CentroNorte tocantinense para compor a base para a execução
do projeto. A área de plantio florestal do empreendimento fica em propriedades próprias, o que tem o objetivo de
viabilizar o cultivo de ao mínimo 100 mil hectares de florestas plantadas.

• Oferecer ao órgão licenciador, no caso específico o Instituto Natureza
do Tocantins (Naturatins), indicadores e relatórios que permitam o acompanhamento da execução dos programas, de
forma a manter o processo de licenciamento apto para a
emissão da Licença de Operação no momento oportuno.
Os Programas Básicos Ambientais, apresentados a seguir,
contemplam ações e medidas que são realizadas abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico, organizados em
13 programas.

- Programas do Meio Físico
• 01. Programa de Gestão Ambiental (PGA)
• 02. Programa de Monitoramento de Resíduos (PMR)

O Projeto Eco Brasil Florestas considera os preceitos
legais na definição dos locais de plantio, mantendo protegidas as áreas de reserva legal e de preservação permanente nas áreas adquiridas, e respeitando as faixas de
proteção (zonas de amortecimentos) de unidades de conservação de proteção integral, conforme definido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

• 03. Programa para Implantação de Técnicas de Disciplinamento do Uso de Insumos Agrícolas (PIA)

O mesmo cuidado está sendo tomado em relação aos direitos dos povos e à proximidade com áreas indígenas, ou
“Terras Indígenas (TI)”, termo utilizado pela Constituição
Federal. [HR9]

• 07. Programa de Controle de Erosão - PCE;

O empreendimento sempre dá preferência à contratação
de fornecedores e mão de obra local. Projeta-se a movimentação de aproximadamente três mil trabalhadores
para a implantação e limpeza da área do projeto durante
os ciclos de produção.

• 04. Programa de Monitoramento da Água (PMA)
• 05. Programa de Ação de Emergência e Gerenciamento de
Risco (PAEGR)
• 06. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

- Programas do Meio Biótico
• 08. Programa de Supressão da Vegetação (PSV)
• 09. Programa de Afugentamento da Fauna (PAF)

- Programas do Meio Socioeconômico
• 10. Programa de Educação Ambiental (PEA)
• 11. Programa de Comunicação Social (PCS)
• 12. Programa de Aquisição de Novas Propriedades (PANP)
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• 13. Programa de Saúde e Segurança do Trabalho (PSST)

INTEGRAÇÃO SOCIAL
Conforme definido no Plano Básico Ambiental, desde sua
implantação no estado de Tocantins, o Projeto Eco Florestas deu início a uma série de ações e eventos periódicos de
difusão do conhecimento científico e integração das comunidades locais, as quais incorporam todos os programas de
controle citados anteriormente.
Durante os anos de implantação efetiva do projeto, ou seja,
ao longo da formação das florestas plantadas, os trabalhos
têm sido essencialmente direcionados à construção de relacionamentos de parceria entre a empresa e os stakeholders
locais, a fim de conhecer intimamente as demandas sociais
e as expectativas socioambientais dos municípios nos quais
o Projeto tem sido desenvolvido. [4.15]
A participação em eventos locais e o apoio aos pequenos investimentos municipais em educação e cultura foram determinantes para viabilizar esta parceria. Dessa forma, a empresa conseguiu abrir espaço e consolidar sua atuação de
forma saudável ao longo dos anos. [4.16]
Atualmente, a empresa viabiliza estudos para a efetivação de
mecanismos de enriquecimento local por meio de sua atuação,
de modo a auxiliar os municípios no desenvolvimento estratégico, com apoio técnico e trabalhos de educação ambiental.

PROJETO CONSOLIDADO
Os benefícios da política socioambiental da Eco Brasil Florestas já são visíveis à medida que as iniciativas implantadas geram frutos nas comunidades em que a empresa atua. Nesta
área, dois programas são referência: o Programa de Comunicação Social e o Programa de Educação Ambiental.
Ainda na área ambiental, o Projeto Eco Brasil Florestas investe em ações de controle e prevenção da qualidade ambiental de suas áreas por meio de programas validados pelo
órgão ambiental gestor do processo de regularização ambiental em Tocantins.
Nas questões sociais, a empresa tem, ao longo dos anos,
trabalhado na construção de um relacionamento local com
vários stakeholders por meio de ações colaborativas e essencialmente por eventos educativos que integram a comunidade
local e posicionam os agentes mobilizadores das comunidades acerca do projeto, envolvendo e tornando o processo de
consolidação participativo, colaborativo e integrado. [4.16]
Além disso, o Projeto Eco Florestas está elaborando este
Relatório de Sustentabilidade (modelo GRI) – o primeiro da
companhia –, assim como realizou um relatório de emissões
de gases de efeito estufa (GHGProtocol), que evidenciam a
projeção rumo à consolidação de compromissos ambientais
de ampla magnitude. É possível conhecer melhor a atuação
da companhia e seu desempenho econômico, social e ambiental nos capítulos a seguir.

7

CAPÍTULO 1

A ATIVIDADE FLORESTAL NO BRASIL
O Brasil é um país de florestas. Dados do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) apontam que aproximadamente 464 milhões de
hectares (54,4% do seu território) são cobertos por florestas naturais
e plantadas - o que representa a segunda maior área de florestas do
mundo, atrás apenas da Rússia. Desses 464 milhões de hectares,
456 milhões são florestas nativas e 8 milhões de florestas plantadas,
das quais o eucalipto responde por quase 6 milhões de hectares.

De acordo com o Serviço Nacional Brasileiro, os plantios
de florestas começaram no Brasil há mais de um século.
Em 1903, o pioneiro Navarro de Andrade trouxe mudas de
Eucalipto (Eucalyptus spp.) para plantios que produziriam
madeira para dormentes das estradas de ferro. Em 1947 foi
a vez do Pinus (Pinus spp.). Essas espécies se desenvolveram bem nas regiões onde foram introduzidas: o eucalipto
nos cerrados paulistas e o pinus no Sul do Brasil. Como os
recursos naturais da Mata Atlântica há muito vinham sendo
dilapidados, o plantio dessas espécies tornou-se alternativa viável para suprir a demanda de madeira.

Estima-se que o Setor Florestal seja responsável por
1,25% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. No entanto, a cadeia produtiva do setor florestal tem empreendido
ações para o desenvolvimento da atividade com meta de
crescimento ainda maior, mas com responsabilidade: recuperar e preservar o meio ambiente; incentivar a produção integrada, aumentar a produtividade em benefício do
crescimento vertical da atividade; e gerar renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades em que a atividade está inserida.

Mas foi na década de 1970 que a atividade cresceu. Com
o auxílio de incentivos fiscais foi possível investir em pesquisas sobre a silvicultura, especialmente com essas espécies, consolidando seu uso em plantios comerciais. O
Brasil detém hoje as melhores tecnologias na silvicultura
do eucalipto, atingindo cerca de 60m³/ha de produtividade,
em rotações de sete anos. As pesquisas têm avançado na
área de sistemas agroflorestais e silvipastoris, que têm demonstrado resultados positivos nos aspectos econômicos,
ambientais e sociais.
Algumas importantes funções das florestas plantadas são:
• diminuição da pressão sobre florestas nativas;
• reaproveitamento de terras degradas pela agricultura;
• sequestro de carbono;
• proteção do solo e da água;
• ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com
clima temperado;
• maior homogeneidade dos produtos, facilitando a adequação de máquinas na indústria.
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PROPRIEDADES DA ECO BRASIL FLORESTAS

CAPÍTULO 2
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PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
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Foi neste contexto, de desenvolver projetos de reflorestamento para
produção madeireira com responsabilidade socioambiental, que
nasceu, em 2007, a Eco Brasil Florestas (EBF) [2.1]. Posicionada
hoje como uma das grandes empresas do setor de base florestal
independente do país, a organização desenvolve projetos de floresta
plantada de larga escala visando o uso múltiplo da madeira, bem
como a produção de celulose [2.2].

Raio 75 KM
3

TOCANTINS

&

Araguaina
&

Babaçulandia

MARANHÃO

Raio 50 KM
&

Para cumprir seu objetivo, a empresa se utiliza das melhores práticas produtivas e tem excelência na operação e
manejo florestal para a produção madeireira, adaptando as
tecnologias disponíveis às condições existentes na região
Centro-Norte do estado de Tocantins, onde a companhia tem
instalada sua unidade de produção.

A ZDA é uma holding formada por um grupo de acionistas
egressos da Ripasa S.A Celulose e Papel e capitaneado pelo
seu antigo Presidente, Osmar Elias Zogbi. A Ripasa, quando
foi vendida para a Votorantim Celulose e Papel S/A e para a
Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A, em 2004, era uma das
maiores empresas brasileiras do setor de papel e celulose.
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&

O capital da companhia foi originalmente formado pela participação da ZDA Participações e Administração S/A e por investidores representados pelo fundo Claritas PE I FIP, sendo
que atualmente, além da participação dos pioneiros, conta
com a participação de Brasil Sustentabilidade FIP, Brutelle
FIP e Gesheft FIP.

Bielândia

Raio 25 KM
18
&

A Eco Brasil Florestas S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Araguaína, Norte de Tocantins (Rua dos Maçons, 80 – Centro). As filiais da companhia
estão em fazendas localizadas em vários municípios do Centro-Norte tocantinense: além de Araguaína, a empresa realiza
operações em Babaçulândia, Barra do Ouro, Brasilândia do
Tocantins, Colinas do Tocantins, Goiatins, Darcinópolis, Filadélfia, Itacajá, Itaperatins, Nova Olinda, Tupiratins, Palmeirante, Presidente Kennedy e Wanderlândia. [2.4; 2.5; 2.6]

Nova Olinda

O Claritas PE I FIP é um fundo de investimento em participações da Claritas Administração de Recursos. Fundada em
1999, a Claritas é uma gestora brasileira independente de
investimentos alternativos, que administra atualmente cerca
de R$ 2,2 bilhões, incluindo aproximadamente R$ 150 milhões em fundos de investimentos florestais, tendo estruturado o primeiro fundo florestal no Brasil com a participação
de fundos de pensão locais.
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• 2011: Ingresso de novos acionistas por meio da emissão de
novas ações e aquisição de mais 14.400 ha. A empresa atinge
14 mil hectares plantados.

&

Cartucho
27
28

&

• 2012: Aquisição de mais 50 mil ha e área plantada próxima
dos 29 mil ha.

&

Povoado Sotero
30

RAIO 0 a 25 km

32
35

34

31

Brasilândia

46

&

Tupiratins
&

Itacajá

Bloco
Área Documento (há)
Bloco 04 - Bom Jesus
748,43
Bloco 05 - São Judas Tadeu
1.132,10
Bloco 06 - Brejo Verde
563,93
Bloco 08 - Bananal
780,44
Bloco 09 - Prata
5.866,76
Bloco 10 - Riachinho
242,00
Bloco 11 - Mangabal
326,57
Bloco 12 - Taboca
781,06
Bloco 18 - Canto da Prata
225,12
Bloco 23 - Boa Vista
1.040,30
Bloco 24 - São José
75,00
Bloco 37 - Carretão I
Bloco 38 - Carretão II
Bloco 39 - Carretão III
Bloco 42 - Bonanza

• 2013: Eco Brasil contrata a Poyry Tecnologia Ltda para elaborar projeto de engenharia conceitual e de viabilidade de uma
unidade industrial de produção de celulose com capacidade de
1,5 milhão de t/ano. Entre dezembro de 2012 e junho de 2013
a empresa recebe novo aporte de capital de seus acionistas no
valor de R$ 93 milhões.
• 2014: Fechamento da sede social da empresa em São Paulo
e transferência para Araguaína. Projeto atinge os 36 mil ha de
florestas plantadas. Programas socioambientais da empresa
realizam ações voltadas à comunidade, como seminários, palestras e visitas a campo.

Barro Vermelho
40

Linha do tempo

• 2009/2010: Experimentos de variedades clonais, aquisição de
mais 14.600 ha de áreas e elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental.

44

20

19

41

• 2008: Aquisição da primeira fazenda em Wanderlândia, TO.
Início da atividade de Silvicultura de larga escala no Norte do
estado e fechamento do ano com cerca de 38 mil ha próprios.

Morro Grande

24

23

8

A Eco Brasil Florestas atingiu, em 2014, os 36 mil hectares
de florestas plantadas, consolidando suas diretrizes de atuação e sua a participação no desenvolvimento sustentável de
Tocantins. O projeto original contempla 180 mil ha de área e
aproximadamente 100 mil ha de plantio de eucalipto no Centro-Norte do estado, além da instalação de unidade industrial para a produção de celulose. [2.8]

Goiatins

15

43

9

33

• 2007: Instalação da sede de Araguaína, TO, e início de prospecção territorial para aquisição de áreas.

Barra do Ouro

11

45

• 2007: Constituição da Eco Brasil Florestas S.A.

Filadélfia

RAIO 25 a 50 km

Bloco
Bloco 07 - Cibrac
Bloco 13 - São Paulo
Bloco 14 - Altamira
Bloco 19 - Quebrada
Bloco 20 - São João
Bloco 21 - Talismã
Bloco 25 - Ribeirãozinho
Bloco 40 - Tauá
Bloco 43 - Valdomiro
Bloco 47 - Santiago
Bloco 49 - Delai

Área Documento (há)
1.335,90
2.331,79
2.746,47
1.272,62
2.620,25
2.706,03
312,53
8.278,12
2.134,69
14.850,17
90,24

38.678,81

189,24
114,30
57,06
1.790,07

13.932,38

&

Presidente Kennedy

RAIO 50 a 75 km

Bloco 03 - Alvorada

0

6.250 12.500

25.000

37.500

Meters
50.000

Bloco
Bloco 03 - Alvorada
Bloco 15 - Malhada Alegre
Bloco 16 - Ilha Porto
Bloco 17 - Água Azul
Bloco 27 - Alô Brasil

Área Documento (há)
6.622,91
826,28
3.475,60
3.917,71
558,38

Bloco 28 - São Bento
Bloco 29 - Lote 20
Bloco 30 - Bacuri
Bloco 31 - Mumbuca
Bloco 32 - Cocal
Bloco 33 - Serrinha
Bloco 34 - Doce
Bloco 35 - Sasnto Antônio
Bloco 41 - Roma Ognem
Bloco 48 - Renascer

289,42
734,52
860,10
408,48
84,00
177,65
148,14
302,09
13.073,11
10.891,08

RAIO 75 a 100 km

Bloco
Bloco 01 - Clarão da Lua
Bloco 02 - Monte Cristo
Bloco 44 - David
Bloco 45 - Vitória
Bloco 46 - São Carlos

Área Documento (há)
14.383,75
2.445,38
2.514,36
696,95
1.879,97

21.920,41

42.369,47
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CAPÍTULO 3

SOBRE O RELATÓRIO
As práticas sustentáveis fazem parte da rotina da Eco Brasil Florestas. Mas, com o propósito de consolidar a sustentabilidade como uma
ferramenta de gestão da companhia, bem como de reportar as ações
socioambientais que são desenvolvidas, a empresa elabora o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade no modelo GRI (Global Reporting
Initiative), na versão G3, o qual é fruto de uma solicitação que nasceu
dentre os próprios acionistas da organização. A aprovação da iniciativa
está relacionada ao amadurecimento da EBF nesta área. [2.9]

As práticas sustentáveis já fazem parte da rotina da Eco
Brasil Florestas. No entanto, com o propósito de consolidar a sustentabilidade como uma ferramenta de gestão
da companhia, bem como de reportar as ações socioambientais que já são desenvolvidas, a empresa elabora
o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade no modelo
GRI (Global Reporting Initiative), na versão G3, o qual é
fruto de uma solicitação que nasceu dentre os próprios
acionistas da organização. A aprovação da iniciativa pela
companhia está relacionada ao amadurecimento da EBF
nesta área. [2.9]
O período coberto por este primeiro relatório da empresa
é de janeiro a dezembro de 2014. A partir desta publicação, a companhia passa a produzir o documento a cada
dois anos. Para se obter mais informações sobre o conteúdo deste relatório, basta enviar e-mail para ralberti@
ecobrasilflorestas.com.br. [3.1; 3.3; 3.4]

Materialidade [3.5]
O processo de construção deste Relatório de Sustentabilidade da Eco Brasil Florestas se iniciou no segundo semestre de 2014, em reunião envolvendo os acionistas da
companhia ou seus representantes, diretores da empresa,
como o diretor de operações Romeu Alberti Sobrinho, os
profissionais responsáveis pela Área de Sustentabilidade
da companhia, além da equipe da Ecológica ID, consultoria contratada para a elaboração do relatório.
Neste primeiro encontro, na condição de stakeholders da
companhia, os acionistas acompanharam uma apresentação sobre um Relatório de Sustentabilidade e sua importância. Na ocasião, ouviram a respeito da Global Reporting
Initiative (GRI), que oferece diretrizes e modelo de reporte
reconhecido internacionalmente, e tiveram o detalhamento das etapas de construção do documento, além de sanarem dúvidas referentes aos indicadores do relatório.
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A Ecológica ID apresentou ao Conselho de Administração
e à Diretoria Executiva da Eco Brasil Florestas um trabalho de benchmarking, fazendo um apanhado do que outras
companhias, que atuam no negócio de reflorestamento e
produção de papel e celulose no Brasil, estão desenvolvendo na área de sustentabilidade, inclusive reportando
periodicamente suas práticas por meio de relatórios modelo GRI.
Num momento posterior, ocorreu uma reunião entre
representantes da empresa de consultoria, o diretor de
operações e a Área de Sustentabilidade da companhia. Os
executivos da Eco Brasil Florestas falaram mais detalhadamente sobre a atividade da empresa e deram indicativos
sobre a elaboração do relatório, destacando que o mesmo
deve dar transparência ao trabalho que vem sendo realizado pela EBF, principalmente na área socioambiental.
Com base nas demandas e características do negócio da
Eco Brasil Florestas, a consultoria fez levantamento dos
temas relevantes que devem ser reportados no Relatório
de Sustentabilidade da companhia. Chegou-se a uma lista
de indicadores GRI, que foi apresentada em uma reunião
do Conselho de Administração da empresa. Cada indicador foi analisado, definindo-se quais deveriam ser prioritariamente respondidos pelo relatório. A partir de então, as diferentes áreas e departamentos da companhia
passaram a reunir informações para o cumprimento dos
indicadores escolhidos.
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CAPÍTULO 4

GOVERNANÇA [4.1]
A Eco Brasil Florestas foi criada com o objetivo social de promover
atividades voltadas ao florestamento e/ou reflorestamento, realizando a
administraçaão e a execução de projetos florestais, por conta própria e/
ou de terceiros.

O Conselho de Administração reúne-se, sempre por convocação de seu presidente, a cada dois meses ou quando solicitado por qualquer um dos conselheiros. As reuniões do
conselho são convocadas por e-mail ou fax, por meio dos
contatos informados por escrito por cada conselheiro e com
antecedência mínima de sete dias. No aviso da convocação
deve constar a ordem do dia da reunião, bem como proposta
de deliberações e toda documentação relacionada. As reuniões do conselho podem ser realizadas por vídeo ou teleconferência, desde que os participantes sejam claramente
identificados e que seja lavrada uma ata.
O Conselho de Administração tem função institucional, de governança e de estratégia, além de supervisionar as atividades
da organização. A ele respondem diretamente o Diretor Presidente, o Comitê Financeiro e auditoria independente. [4.3]
Segundo o Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração:

Além disso, dentro deste escopo, a companhia está apta
a comercializar florestas e árvores em pé; industrializar,
comercializar e exportar madeiras; gerar energia elétrica
decorrente de biomassa e comercializar a energia gerada;
vender créditos de carbono oriundos da atividade da empresa; e participar do capital social de outras sociedades
que tenham por objeto social exclusivamente uma ou mais
das atividades citadas.
A Eco Brasil Florestas S.A. é regida pela legislação em vigor
e pelo Estatuto Social, o qual foi aprovado pelos acionistas na
Assembleia Geral de 3 de junho de 2011.
Na certidão do livro de presença dos acionistas da referida
Assembleia Geral Extraordinária, que consolidou o Estatuto Social da companhia, constam os seguintes acionistas: ZDA Participações e Administração S/A, Claritas PE I
Fundo de Investimento em Participações, Projetos Ecoflorestais Participações S/A, Myrtales Fundo de Investimento em Participações, Gesheft Fundo de Investimento em
Participações, Osmar Elias Zogbi, Mario Higino de Neves
Mello Leonel, Rubens Elias Zogbi, Carlos Eduardo Andreoni Ambrosio, Roberto Eduardo Moritz, Alexandre Koch
Torres de Assis, Tomás Grisanti Moura, Sheila Periard
Henrique Silva e Isaac Selim Sutton.
Na EBF, a Assembleia Geral de Acionistas conta com a presença de todos os acionistas e ocorre na sede social da empresa. É convocada por meio de notificação escrita, enviada
por fax ou e-mail. A reunião acontece ordinariamente uma
vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, ou extraordinariamente sempre que o interesse
social exigir. A Assembleia também pode ser convocada por
qualquer membro do Conselho de Administração, quando
conveniente ou necessário, ou a requerimento de qualquer
acionista. [4.4; 4.5; 4.6; 4.7]
Os acionistas presentes deliberam sobre as questões colocadas na pauta da ordem do dia. As Assembleias Gerais são

14

Eco Brasil Florestas S.A.

presididas por qualquer um dos membros do Conselho de
Administração presentes, que deverá nomear um secretário,
que poderá ou não ser acionista. [4.5; 4.6; 4.7]
Esta Assembleia sempre é convocada e instalada seguindo os ditames da Lei e do Estatuto Social da empresa, tendo a competência de decidir sobre todos os assuntos de
interesse da companhia, à exceção dos que, por disposição legal ou por força do Estatuto, forem reservados aos
órgãos de administração.

• fixar diretrizes e políticas da companhia, bem como verificar e acompanhar sua execução;
• eleger e destituir os membros da diretoria e fixar suas atribuições;
• estabelecer o critério de distribuição individual de remuneração e de participação entre os administradores;
• deliberar acerca de aquisições, no que tange às atribuições
do Conselho, conforme o Estatuto Social;

Cabe à Assembleia Geral atos como:

• propor distribuição de dividendos anuais ou intermediários;

• alterações no Estatuto Social da companhia;

• deliberar sobre a participação em outras sociedades, bem
como sobre a definição do voto da companhia e de seus respectivos representantes em quaisquer órgãos da administração da empresa;

• criação de novas classes de ações ou valores mobiliários, emissão de novas ações sem guardar proporção com
as demais espécies e classes existentes ou a alteração nos
direitos, preferências, vantagens e condições de resgate ou
amortização das ações;
• redução do capital social da companhia;
• transformação do tipo societário, cisão, fusão, incorporação ou qualquer reestruturação societária;
• investimento realizado em outras atividades não previsto
no Plano de Negócios;

• fiscalizar a gestão dos diretores;
• manifestar-se sobre relatórios e as contas da diretoria;
• manifestar-se, trimestralmente, sobre a evolução dos negócios da companhia, por meio dos relatórios bimestrais de
análise financeira, patrimonial e de resultado;

comitês, para assessoramento dos administradores, fixando
cargos e organização interna etc.

Diretoria Executiva
Eleita pelo Conselho de Administração, a diretoria é composta por quatro membros, os quais devem ser profissionais de reconhecida capacidade, competência e experiência,
acionistas ou não, com mandato de três anos, permitida a
reeleição. A Diretoria Executiva é composta pelo diretor presidente da companhia, pelo diretor de operações, pelo diretor florestal e pelo diretor financeiro.
Para supervisionar a gestão do desempenho econômico,
ambiental e social, existe na empresa uma Área de Sustentabilidade, diretamente ligada ao diretor presidente da
companhia. Esta área é assessorada pelo Comitê de Sustentabilidade, um órgão colegiado criado pelo Conselho de
Administração da Eco Brasil Florestas que consolida a política corporativa da empresa no âmbito da sustentabilidade e
do desenvolvimento sustentável [mais informações ao final
deste capítulo]. [4.9]
Já as diretorias específicas são responsáveis pela gestão das
seguintes áreas:
• Diretoria de Operações - Administrativo, Frota, Suprimentos, Jurídico, TI, RH, Segurança, Aquisições de Terras, Relações Institucionais;
• Diretoria Florestal - Planejamento Florestal, Silvicultura,
Controle;
• Diretoria Financeira - Contabilidade, Fiscal, Financeiro.
Na Eco Brasil Florestas é de competência da diretoria as seguintes atribuições:
• submeter à Assembleia Geral o orçamento anual e o orçamento plurianual da companhia, bem como os projetos florestais, propondo o orçamento anual de investimento;
• estabelecer programas relacionados a linhas de produtos novos a serem desenvolvidos e manufaturados ou
comercializados;

• manifestar-se, bimestralmente, sobre a execução dos projetos florestais e dos cronogramas físicos e financeiros respectivos;

• estabelecer os programas e planos de aplicação de recursos
de incentivos fiscais, em projetos industriais e/ou florestais;

Gestão da companhia [4.1]

• apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório das
atividades dos negócios sociais;

• examinar os atos e negócios jurídicos que devam ser praticados pela diretoria, mediante prévia aprovação do Conselho
de Administração;

A administração da companhia compete ao Conselho de
Administração e à Diretoria Executiva. O Conselho de Administração é composto por nove membros, que devem ser
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato
iniciado no ato da assinatura do termo de posse. Um dos
membros do conselho deve ser escolhido como presidente,
com mandato de um ano, permitida a reeleição. As decisões do Conselho de Administração são tomadas por voto
da maioria de seus membros.

• convocar a Assembleia Geral da companhia, quando julgar
conveniente;

• aprovar o plano de salários;

• aprovação do aumento de capital etc.

• apresentar proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido da empresa, inclusive quanto à retenção parcial ou
total dos lucros para investimento de capital;
• escolher e destituir auditores independentes;
• deliberar sobre a instituição de conselho consultivo e de

• ordenar a elaboração de balancetes e relatórios trimestrais da evolução financeira, patrimonial e de resultados,
submetendo-os ao Conselho de Administração;
• estabelecer e aprovar a estrutura e níveis de organização;
• escolher assessores especiais, quando julgar conveniente,
para proceder estudos ou orientar os órgãos da diretoria;
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• aprovar a constituição e a destituição de procuradores que
agirão em nome da empresa;
• deliberar sobre a abertura ou fechamento de filiais, depósitos e demais estabelecimentos.

• estabelecer e manter relacionamentos institucionais, bem
como ações de caráter social nas regiões de interesse da
companhia; e

A atual Diretoria Executiva foi reeleita pelo Conselho de
Administração em 22 de abril de 2014, para mandato de
três anos, entre 4 de maio de 2014 e 3 de maio de 2017.
Compõem a diretoria Osmar Elias Zogbi (diretor presidente), Romeu Alberti Sobrinho (diretor de operações), Flávio
Nishimura Collis (diretor financeiro) e Nelson Barbosa Leite (diretor florestal).

• coordenar, com a participação e apoio do diretor financeiro, a implantação e administração do sistema de gestão e do
sistema florestal.

Ao diretor presidente, compete dedicar-se a matérias de
cunho estratégico e exercer a coordenação das atividades
dos demais diretores, objetivando compatibilizar a atuação
de todos ao interesse da companhia. [4.2]

• a execução das atividades de relações com investidores,
promovendo inclusive apresentações relativas à performance da companhia;

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MISSÃO [4.8]
Implantação de sistema florestal visando a exploração madeireira
VISÃO [4.8]
Ser destaque no setor florestal brasileiro, colaborando para o desenvolvimento sustentável do Estado
do Tocantins
VALORES [4.8]
Responsabilidade Social e Econômica, valorizando
os recursos humanos, materiais e naturais existentes na área de influência do empreendimento.
DIRETRIZ [4.8]
Incentivar, promover e desenvolver as empresas
regionais existentes de forma a torná-las parceiras
do empreendimento.

Ao diretor de operações, de modo geral, cabe acompanhar
as operações da companhia, exercendo atribuições como:
• coordenar e conduzir as negociações envolvendo a aquisição de áreas de terras para a implantação de negócios;
• administrar a companhia no que se refere aos recursos
humanos, administração e negociação dos contratos, informática, compras, suprimentos, seguros, controle de ativos,
de forma a suportar a atividade de operação e administração
da empresa;
• prestar informações e dar suporte necessário aos demais
diretores e órgãos da companhia;
• opinar, participar e fornecer suporte necessário à elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais, assim como agir
de forma ativa na sua fiscalização;
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Ao diretor financeiro atribui-se:
• o planejamento e a execução da captação de recursos financeiros, no Brasil e no exterior;

• a realização da aplicação financeira dos recursos excedentes no caixa;
• a prestação de informações solicitadas e dar o suporte necessário aos demais diretores e órgãos;
• a administração do caixa, contas a pagar e a receber;
• a Controladoria, abrangente contabilidade, planejamento
financeiro, fiscal e tributário, coordenação do orçamento
anual e plurianual, bem como o controle e acompanhamento
da sua execução e divulgação das informações;
• a coordenação das atividades de auditoria das demonstrações financeiras;
• a participação e o apoio da implantação e administração do
sistema de gestão e do sistema florestal.

• prestar informações solicitadas e dar suporte necessário
aos demais diretores e órgãos da companhia.
Cada um dos diretores se reporta, ordinariamente, ao diretor presidente e, extraordinariamente, ao Conselho de
Administração, mediante convocação daquele órgão ou por
iniciativa própria.
Segundo o Estatuto Social da Eco Brasil Florestas, nenhum membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva pode usar da companhia para a prática de
atos de liberalidade ou contrair em nome dela obrigações
de favor, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
pessoal do infrator pela violação do Estatuto ou da Lei.
Também é vedado aos diretores e conselheiros intervir em
qualquer operação em que exista conflito de interesses
com os da companhia. [4.6]

Comitê Financeiro
Não é deliberativo e tem o objetivo de instaurar práticas de
governança corporativa. É composto por um membro indicado pela companhia e por um membro indicado por cada acionista. Os membros deste comitê participam das reuniões do
Conselho de Administração mediante convite do presidente
do conselho.

Comitê Fiscal

• elaboração de planejamento com os demais diretores, realização das vendas dos produtos da companhia, e obtenção
de autorizações para emissão e comercialização de incentivos fiscais ou financeiros;
• identificação, análise e sugestão da contratação de fornecedores de serviços, de bens e de insumos;
• opinar e participar da elaboração dos orçamentos anuais
e plurianuais;

O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em
31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício, os
órgãos da administração elaboram demonstrações financeiras integradas pelo Balanço Patrimonial, pelo Demonstrativo de Resultados e demais peças, de acordo com as determinações legais.
Os lucros líquidos apurados na forma da Lei são destinados
de acordo com a deliberação da Assembleia Geral, instruída com a proposta dos órgãos da administração e levando
em consideração a posição do Conselho Fiscal, caso esteja
em funcionamento.
O lucro líquido apurado no balanço de cada exercício tem a
destinação que se segue:
• 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá
20% do capital social;
• a parcela correspondente a reservas para contingências,
nos exercícios em que a Assembleia Geral decidir constituí-la;

Composto por cinco membros e igual número de suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral para a qual deve ser apresen-

Organograma [4.1]
Conselho de
Administração

• fornecimento de suporte técnico às aquisições de terras;

• coordenação das operações de campo, como implantação
de áreas, manutenção, corte, logística, reforma, com o devido atendimento das exigências legais necessárias à implantação, como manutenção das áreas reflorestadas, de reserva legal e de preservação permanente;

Lucro líquido

• 25% aos acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório.

Já ao diretor florestal cabe supervisionar e coordenar todas
as ações relacionadas ao funcionamento das operações de
campo da atividade florestal, o que abrange:

• realização de pesquisa e desenvolvimento de espécies
que melhor se adaptem às condições das áreas de plantio
da companhia;

tado o pedido de sua instalação por acionistas detentores de
quantidade de ações fixadas em lei. O comitê somente funciona nos exercícios em que for instalado, com remuneração
fixada pela Assembleia Geral.

PWC BRASIL
Auditoria Independente

Comitê Financeiro

Diretor Presidente

Sustentabilidade

Diretoria Operações

Administrativo, Frota,
Suprimentos, Jurídico, TI,
RH, Segurança, Aquisições
Terras, Relações
Institucionais

Diretoria Florestal

Planejamento Florestal
Silvicultura Controle

Diretoria Financeira

Contabilidade
Fiscal
Financeiro
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Comitê de Sustentabilidade
Na política corporativa da Eco Brasil Florestas relativa à
Sustentabilidade e ao Desenvolvimento Sustentável, o Comitê de Sustentabilidade tem papel importante, uma vez que
assessora e instrui o Conselho da Administração da companhia nas questões relativas a essa área. Os objetivos, a composição e o funcionamento deste órgão são estabelecidos
em Regimento específico.
O Comitê de Sustentabilidade da companhia foi instituído
com o propósito de estimular e criar mecanismos para integrar a sustentabilidade no processo de gestão da Eco Brasil
Florestas, priorizando:
• o aconselhamento relativo às formas de interação ativa
com fornecedores, governos e comunidades, dando visibilidade à tecnologia e ao manejo florestal;
• o aconselhamento voltado ao desenvolvimento de atividades,
com atenção às melhores práticas de manejo florestal, à gestão
dos riscos e às questões associadas às mudanças climáticas;
• a orientação e o reporte do Relatório de Sustentabilidade.
O Comitê é formado por no mínimo três e no máximo cinco
membros representantes do Conselho e da equipe da EBF,
sendo que a sua coordenação é exercida por um dos membros que compõe o Conselho de Administração.

São atribuições do Coordenador do Comitê de Sustentabilidade:
• supervisionar e organizar administrativamente o órgão;
• prover todo o apoio logístico para a realização das reuniões, emitindo as convocações;
• lavrar as respectivas atas de reuniões;
• manter organizados em arquivo os documentos do Comitê.
Ainda sobre suas atribuições, o Comitê de Sustentabilidade
deve assessorar o Conselho no estabelecimento de diretrizes e princípios relativos ao desenvolvimento sustentável da
EBF em seus quatro pilares: social, ambiental, econômico
e dentro das melhores práticas de governança corporativa.
Compete ao Comitê acompanhar a elaboração e aplicação
de programas e ações socioambientais de curto, médio e
longo prazo, assessorar na análise dos principais tópicos
do relatório anual de sustentabilidade e zelar, juntamente
com a Diretoria, pela divulgação ampla ao público interessado – externo e interno – de informações materiais relativas à empresa.
Também cabe ao Comitê de Sustentabilidade avaliar e recomendar a adesão a quaisquer acordos, de âmbito nacional
ou internacional, relacionados às questões da sustentabilidade e avaliar novos investimentos e parcerias sob a ótica de

sustentabilidade das operações, da redução de riscos e das
mudanças climáticas.
Na reunião do Conselho de Administração em que foi criado o Comitê também foi indicado seu primeiro coordenador.
Desde então, cabe ao Conselho delegar ao coordenador a indicação da composição do órgão, como mandato de um ano,
sendo permitidas substituições. A função de membro do Comitê é indelegável.
Além disso, na hipótese de vacância no órgão, o coordenador
indica um substituto, comunicando o Conselho no prazo de
30 dias. Também cabe ao Conselho decidir pela troca do coordenador, quando necessário.
O Comitê de Sustentabilidade reúne-se, no mínimo, quatro vezes no ano, por convocação de seu coordenador, com participação mínima de 65% de seus membros. A pauta das reuniões
e os materiais de análise prévia dos assuntos que requerem
estudo e reflexão devem ser enviados aos representantes
participantes, ao Presidente do Conselho e ao Diretor Presidente da Companhia com antecedência mínima de 10 dias. As
deliberações das reuniões do Comitê são registradas em atas,
cujas cópias são enviadas aos membros do Comitê, ao Presidente do Conselho e ao Diretor Presidente da companhia.
Sempre que entender necessário, o Comitê pode convidar
profissionais da empresa a participarem das reuniões para

discorrerem sobre assuntos atinentes à sua área de atuação, devendo comunicar a solicitação de presença previamente. O Presidente do Conselho e o Diretor Presidente
são convidados permanentes das reuniões do órgão. Convidados externos à companhia podem participar das reuniões
do Comitê de Sustentabilidade por convite de seu coordenador, para abordagens específicas e pertinentes ao tema
da Sustentabilidade.
O coordenador deste Comitê sempre deve reportar os trabalhos desenvolvidos e comunicar os fatos relevantes ao Conselho da companhia.
Anualmente, o órgão realiza formalmente sua autoavaliação, abordando as atividades desenvolvidas no período,
a qual é apresentada ao Conselho. Quanto ao regimento
do Comitê, o mesmo deve ser revisto a cada três anos ou
quando se entender pertinente, sendo que qualquer alteração no documento deve ser apreciada e aprovada pelo
Conselho de Administração.
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CAPÍTULO 5

OPERAÇÕES [2.3]
A Eco Brasil Florestas desenvolve plantio de eucalipto com tecnologia e gestão adequadas para a produção de madeira dentro de um
modelo de desenvolvimento regional sustentável.

A empresa conta com programa de saúde e segurança ocupacional (SSO) que atende todas as regionais florestais por
meio de técnicos que auxiliam e monitoram instalações,
equipamentos e comportamento humano. Nesse sentido,
técnicos preparam e treinam os trabalhadores, corrigindo e
reforçando positivamente as questões de segurança do trabalho. A taxa de frequência de acidentes com afastamento
na empresa é considerada insignificante.

tam dados do proprietário e um perfil completo da propriedade, incluindo coordenadas geográficas, área total, atividade principal, Área de Reserva Legal, Área de Preservação
Permanente (APP) e área requerida para desmatamento. O
cadastro é uma base de dados que será usada para controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como para
planejamento ambiental e econômico das propriedades.

Para a realização de suas operações, a EBF segue a legislação e todas as normas relacionadas à atividade, tanto em
âmbito federal e estadual, como nos respectivos municípios em que está presente.

Já na contratação de obras e serviços, a empresa faz uma
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-TO (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Tocantins). Um instrumento pelo qual um profissional registra as atividades técnicas solicitadas por meio de contratos (escritos ou verbais) para o qual o mesmo foi contratado. A ART define, para os efeitos legais, o responsável
técnico pela execução de obras/serviços. Neste documento
são discriminados o responsável técnico, o contratante e a
atividade técnica realizada.

Exemplo disso é o cumprimento dos vários procedimentos
contábeis, técnicos, ambientais e administrativos exigidos
de uma empresa da natureza da Eco Brasil Florestas.

A região escolhida para a implantação da empresa foi no
Centro-Norte do estado de Tocantins, onde as condições
existentes, a logística (rodoviária, fluvial e ferroviária), a
disponibilidade de energia elétrica e a relativa proximidade
de porto marítimo representam fatores importantes para a
produção e escoamento da produção.
As técnicas empregadas no plantio se traduzem em altos
índices de rendimento da produção e a qualidade favorece
a utilização múltipla, o que amplia as oportunidades de comercialização.
Ao se analisar o modelo de produção da companhia, é possível fazer alguns destaques do processo de produção florestal adotado:
• planejamento de uso da propriedade com as devidas locações de APPs (Áreas de Proteção Permanente) e de Reserva Legal, visando formação de mosaicos e corredores
ecológicos;
• implantação de infraestrutura para facilitar acessos a
serviços silviculturais;
• prescrição de procedimentos silviculturais considerando
os avanços tecnológicos;
• seleção de clones e preparação de base genética para a
produção em escala;
• execução do monitoramento qualitativo e quantitativo;
• controle de qualidade;
• organização de banco de dados cartográficos;

• desenvolvimento de equipamentos florestais;
• proteção ecossistêmica;
• investimento em treinamento da mão de obra e na melhoria contínua das condições de trabalho.

Conformidade [PR6]
Critérios consistentes no processo de aquisição de terras,
tanto sob a ótica fundiária quanto no atendimento à legislação ambiental, e cuidados na manutenção de um raio médio
adequado, contribuem para uma operação desenvolvida em
áreas classificadas como pioneiras nesse tipo de atividade.
A empresa conta com experientes colaboradores na área
de recursos humanos, incluindo saúde e segurança do trabalho, administração de frota e negociadores, que suprem
as necessidades de insumos e equipamentos vinculados à
operação da Eco Brasil Florestas.
Os almoxarifados estrategicamente localizados, corpo jurídico especializado em assuntos fundiários e profissionais
de segurança patrimonial complementam as necessidades
de operação.

Para a exploração florestal, a companhia solicita autorização de supressão de vegetação junto à Naturatins (Instituto
Natureza do Tocantins), órgão pertencente ao Governo do
Estado do Tocantins. É a Autorização de Exploração Florestal (AEF), da qual consta a identificação do imóvel e do
proprietário do mesmo, a área autorizada para desmatamento, o rendimento e a destinação do material lenhoso,
além de orientações para a execução do desmatamento. A
AEF posteriormente é mantida na propriedade junto com o
Certificado do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Cada propriedade pertencente à Eco Brasil Florestas possui um Certificado de Cadastro Ambiental Rural, também
emitido pelo Instituto Natureza do Tocantins, do qual cons-

CAPÍTULO 6

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS
E PERFIL DAS ÁREAS ADJACENTES
As propriedades da Eco Brasil Florestas que compõem o projeto Eco
Florestas encontram-se distribuídas numa região, em Tocantins,
em que a base econômica está concentrada principalmente em
atividades do setor agrícola, como pecuária, fruticultura, pesca,
agricultura familiar e silvicultura.

Como polo econômico em desenvolvimento, a região Centro-Norte do estado destaca-se pela atividade industrial,
principalmente no município de Araguaína, que já possui
um complexo industrial em desenvolvimento denominado
Distrito Agroindustrial de Araguaína (DAIARA), contemplando diversas unidades industriais de grande porte. Outro aspecto positivo desta cidade é a localização logística
privilegiada e o fato de centralizar grande parte dos produtos e serviços de qualidade.

Desenvolvimento Socioeconômico Regional
- Projeto Eco Florestas
A Eco Brasil Florestas possui alguns direcionadores internos
que visam priorizar a contratação de mão de obra nos municípios com base florestal da empresa e nas localidades inseridas nas Áreas Diretamente Afetadas pelo manejo. [EC6]
A implantação do Projeto Eco Florestas trouxe como impactos positivos o incremento da economia local, favorecendo
o desenvolvimento das regiões de atuação e projetando o
desempenho social das comunidades. Um dos fatores positivos para isso é o bom nível salarial praticado pela organização. O salário mínimo pago pela EBF é 7,17% maior do
que o salário mínimo nacional. [EC5]
Em 2014, o total gasto pela companhia referente a salários, horas extras, horas in itinere, 13º salários, férias e
adicionais, transporte, refeições, indenizações, encargos previdenciários e trabalhistas corresponderam a R$
8.031.000,00. [EC1]
A mobilização sazonal de contratação e a conseguinte
movimentação de renda na região promoveu o desenvolvimento regional por meio da abertura de demanda para
implantação de bancos, de novos comércios e da prestação de serviços especializados. O comércio local percebeu
a necessidade de mudança e adequação local, aumentando
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o índice de empresas legalizadas e ainda o índice de profissionais em qualificação técnica. [EC8; EC9]
Investimentos internos realizados pela empresa, como recuperação de estradas e pontes, beneficiaram comunidades
e vizinhos do entorno das propriedades, favorecendo tanto
a logística como o desenvolvimento comercial local. [EC8]
Optando prioritariamente por fornecedores e mão de obra
local, a empresa contribui significativamente para o aumento da renda e da captação de recursos provenientes de
impostos e taxas públicas. Como exemplo, pode-se citar o
aumento do recolhimento do ITR (Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural), que representa um valor estimado
na casa de milhões e cuja receita é predominantemente
pertencente ao município arrecadador. [EC6; EC7]
As contribuições sociais do projeto são também representativas, pois implicam no desenvolvimento intelectual
compartilhado por meio de oficinas, seminários, palestras
e demais formas de divulgação de conhecimento técnico e
científico adequado às diversas faixas etárias assistidas.
Há parcerias estabelecidas entre escolas públicas locais
que são efetivadas por meio de contribuições técnicas e
também por doação de valores.

Monitoramento de Ocorrências
Socioambientais
A empresa realiza o mapeamento e a gestão de resíduos,
processos erosivos ocorrentes nas estradas e acessos as
suas áreas, controle e vigilância patrimonial, prevenção
contra caça e a pesca predatória e ilegal, presença de
gado e de espécies invasoras, qualidade da água e gestão dos recursos hídricos, bem como a presença de áreas
especiais para conservação, como locais de importância
histórica e cultural.
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CAPÍTULO 7

DESEMPENHO AMBIENTAL
Pela própria concepção do Projeto de Silvicultura Eco Florestas, que
pretende implantar 100 mil hectares de base florestal de eucalipto na
região Centro-Norte do Estado do Tocantins, a Eco Brasil Florestas
sempre teve como preocupação a questão ambiental conciliada ao
desenvolvimento econômico e social local.

Para a escolha das áreas adquiridas, aspectos ambientais,
sociais, culturais e econômicos, os principais aspectos observados e padronizados para o início do projeto foram:

• procedimento com o LFPR (Licenciamento Florestal da
Propriedade Rural) para todas as áreas que não o possuírem, a atualização dos usos das que possuírem o CRF, e
Inventário Florestal para obtenção da AEF (Autorização de
Exploração Florestal).

• não teve aquisição de propriedades a menos de 10 quilômetros de terras indígenas para plantio, a fim de respeitar
os direitos indígenas; [HR9]

Simultaneamente à elaboração do planejamento ambiental,
as áreas passaram por um processo de regularização ambiental, segundo os seguintes critérios:

• localização das propriedades: proximidade de unidades de
conservação, comunidades, pontos de captação de água para
abastecimento da população etc. Priorizou-se a conservação
das áreas com vegetação nativa e espécies de relevante interesse, ou em estágio avançado de regeneração como Área
de Reserva Legal;

• apresentação aos órgãos ambientais dos estudos objetos
do programa de trabalho;

Concepção do Projeto Eco Florestas

• acessos: facilidade e adequação das vias para o transporte
de madeira (mobilidade econômica/ambiental);
• restrições legais: análise de documentação da área, avaliando presença de ocupantes consentidos ou não consentidos;
• uso do solo: prioridade à aquisição de áreas degradadas ou
de uso alternativo (preferência por áreas já antropizadas).

• LFPR e Inventário Florestal;
• outorgas de Uso de Recursos Hídricos;
• autorizações para corte de árvores isolada

Fases do projeto
Desenvolvimento das atividades
Concepção do
Projeto

Execução do
Projeto

Depois dessa avaliação prévia, da tomada de decisão de
aquisição da propriedade e regularização da compra, a Eco
Brasil Florestas realizou os seguintes levantamentos de dados ambientais:
• caracterização da infraestrutura instalada e a serem instaladas, bem como as atividades a serem desenvolvidas;
• diagnóstico de campo para efetuar a caracterização pedológica;
• campanha indireta de fauna para agregar informações ambientais;
• levantamento dos pontos existentes ou necessários
para outorga;
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Execução do Projeto - Manejo Florestal

Gestão Ambiental

O manejo florestal é realizado de forma a conciliar o cultivo de eucalipto com a conservação dos recursos naturais,
o respeito às comunidades e as inovações tecnológicas. É a
administração dos recursos florestais com o objetivo de obter benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema.

A Eco Brasil Florestas tem o compromisso de adotar as melhores práticas ambientais para sempre inovar na promoção
do desenvolvimento sustentável. Por meio da Análise de Aspectos e Impactos Ambientais, todos os aspectos e impactos
dos processos florestais são identificados e ações de mitigação e minimização, controle e monitoramento são definidas
para os impactos significativos negativos, bem como ações
de potencialização para os impactos benéficos, tais como:
geração de emprego, geração própria de energia, conservação do solo, entre outras.

Toda a futura produção é e será baseada em plantios renováveis de eucalipto, utilizando-se padrões de controle ambiental com constantes investimentos em programas e tecnologias para o monitoramento das emissões, da qualidade do ar
e da água e com a correta disposição dos resíduos gerados.
Para garantir sucesso em todas as fases do processo, investimento é uma constante em pesquisa, tecnologia e capacitação profissional.

Objetivo do bom Manejo Florestal
Em longo prazo, o manejo florestal da Eco Brasil Florestas
tem como objetivo o abastecimento de madeira de eucalipto
para uma possível indústria de celulose, ou mesmo para a
geração de biomassa, observando-se parâmetros de produtividade, qualidade, baixo custo, e responsabilidade ambiental e social, de modo a assegurar a sustentabilidade e a competitividade do empreendimento. Para atingir este objetivo,
o manejo florestal da empresa é conduzido de forma que os
parâmetros descritos a seguir sejam sempre observados a
curto e médio prazo:

Dessa maneira, a Eco Brasil Florestas adotou o Programa
de Gestão Ambiental (PGA), que é a ferramenta de gerenciamento das informações concernentes à regularização
ambiental do Projeto EBF, e visa fundamentalmente demonstrar as movimentações e o status de processo que tramitam junto ao órgão ambiental local. Este programa está
diretamente relacionado aos Programas de Aquisição de
Novas Propriedades (PANP), Programa de Monitoramento
da Qualidade da Água (PMQA), Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas (PRAD) e Controle de Erosões (PCE),
quando couber, e ao Programa de Supressão Vegetal (PSV),
em função das autorizações necessárias ao procedimento.

Programa de Gestão Ambiental da EBF está
relacionado aos demais programas

• disponibilidade e uso racional de áreas para o cultivo de
eucalipto por meio de diretrizes e procedimentos para compra e arrendamento de propriedades;
• realização de monitoramentos nutricionais do solo, de pragas e outros, definidos em rotinas operacionais e projetos
específicos de pesquisa;
• padronização, divulgação e contínua melhoria nos procedimentos relacionados à captação e plantio 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 à segurança no trabalho e a aspectos socioambientais,
sempre se observando a legislação aplicável.

SINTONIA ENTRE A GESTÃO AMBIENTAL
E A ÁREA OPERACIONAL
Caso algum processo protocolado no órgão ambiental traga restrições, recomendações ou exigências
em relação à área de implantação (plantios, construções de estradas etc), a equipe do Programa de
Gestão Ambiental comunica imediatamente à área
operacional para que esta aguarde a finalização dos
processos para iniciar os trabalhos de plantio.

Atendimento à legislação
A Eco Brasil Florestas mantém uma rotina de atualização
das legislações ambientais, trabalhista e tributária aplicáveis à sua atividade. Cada legislação, seja ela de origem Federal, Estadual ou Municipal, tem sua aplicabilidade analisada e seu atendimento verificado. As Licenças Ambientais e
suas condicionantes são registradas e monitoradas por um
sistema de gestão de licenciamentos ambientais.
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Os objetivos do Programa de Gestão Ambiental são:

Todas as propriedades que compõem os 46 blocos da EBF
estão regularizadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do
Naturatins e sua configuração de aproveitamento produtivo
chega a atingir em média 50% das propriedades, enquanto
os 50% restantes formam as reservas legais, áreas remanescentes e áreas de preservação permanente, atendendo assim com excelência aos padrões estabelecidos pela
norma legal quanto ao percentual de reserva legal exigido
para o bioma Cerrado. [EN11]

contram-se atualmente resguardadas por configurarem
reservas legais e áreas de preservação permanente. Existem ainda pequenos fragmentos de área considerados alterados e inclusos nas modalidades Área de Proteção Permanente (APP) e RL (Área de Reserva Legal) que estão em
processo de regeneração natural, segundo prognóstico do
tutor e competente órgão ambiental que desenvolve gestão
sobre o processo de licenciamento ambiental do projeto.
[EN13]
As áreas florestais da Eco Brasil Florestas pertencem ao
Ecossistema Cerrado, um dos ecossistemas mais importantes para a conservação da biodiversidade do planeta.

Biodiversidade e Conservação Ambiental
[EN11; EN12; EN13; EN15]

De acordo com os critérios estratégicos de aquisição, todas
as propriedades do projeto Eco Florestas estão fora de áreas legalmente protegidas e a uma distância de no mínimo
10 km de áreas indígenas, respeitando inclusive as zonas
de amortecimento das UCs locais. Dentro dos critérios de
uso do solo, as APPs nas propriedades ficam circundadas
pelas áreas de reserva legal, procedimento que favorece
o fortalecimento e a proteção de sua borda, possibilitando
processos naturais de desenvolvimento da vegetação e ampliando as áreas de trânsito para a fauna local.

O Projeto Eco Florestas possui 46 blocos (conglomerados
de áreas contíguas) produtivos ou de reserva legal para
compensação, distribuídos geográfica e predominantemente na região Norte do estado do Tocantins, cobrindo 15
municípios, como Araguaína, Babaçulândia, Barra do Ouro,
Brasilândia, Colinas, Goiatins, Itacajá, Itaperatins, Nova
Olinda, Tupiratins, Palmeirante, Presidente Kennedy, Wanderlândia, Filadélfia e Darcinópolis.

A Eco Florestas possui cerca de 44.830,97 ha (39%) de reserva legal e 7.616,83 ha (7%) de APPs localizadas dentro
dos blocos produtivos ou que se configuram isoladamente
em blocos especificamente adquiridos para fins de compensação de reserva legal. Possui ainda no interior de suas
áreas particulares, elementos de beleza cênica incomparável, como cachoeiras e nascentes que desenham rochas
calcárias, compondo belíssimos cenários. Essas áreas en-

• compilar o andamento processual de licenciamento ambiental e outros fatos inerentes à regularização dos aspectos legais e ambientais do projeto;
• contribuir efetivamente para mitigação assistida dos impactos negativos, por meio do uso e aplicação dos instrumentos de controle desenhados pela política nacional de
meio ambiente e aplicação de tecnologias viáveis;
• tornar transparente o processo de atuação global para
todos os stakeholders envolvidos direta ou indiretamente;
• tornar público os processos de gestão assistida dos recursos naturais utilizados;
• fortalecer o relacionamento com os órgãos licenciadores,
especialmente no cumprimento dos compromissos legais.
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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.
A regeneração natural e o incremento de indivíduos em propriedades da Eco Brasil Florestas indica que os processos
naturais de crescimento estão ocorrendo independentemente do manejo florestal. A natureza positiva do impacto
(substituição 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 velocidade dos ventos
e a incidência solar, fatores esses conhecidos como prejudiciais ao desenvolvimento da vegetação nessas áreas.

O programa de monitoramento da fauna registra periodicamente em pontos estratégico do projeto a ocorrência de
espécies locais por meio do uso de câmeras trap e ficha
de avistamento de fauna. O processo de monitoramento
mostra que diversas espécies locais encontram um habitat saudável e seguro no interior das APPs e RLs. O acervo
faunístico da Eco Florestas possui desde onças pardas, pintadas e suçuaranas, a iraras e mutuns, uma das aves que
recentemente entraram na lista de extinção publicada pelo
ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). [EN15]
Quanto aos impactos provenientes das atividades do Projeto Eco Florestas, estes se concentram essencialmente
sobre o uso do solo aplicado ao desempenho dos plantios
de eucalipto. Trata-se de operações de desmate e preparo
do solo para a recepção da cultura, o plantio efetivo e as
operações posteriores de manutenção da floresta até seu
ponto de corte. Neste contexto, os impactos significativos
sobre a biodiversidade são alteração paisagística, alteração
de ecossistemas, afugentamento de fauna, alteração dos
horizontes superficiais do solo, alteração da microbiologia
dos solos, alteração de relevos, entre outros. [EN12]
Medidas específicas como vigilância patrimonial, Sistema
Integrado de Proteção Florestal, ações de restauração,
cuidados operacionais, monitoramento da biodiversidade,
entre outros, são realizadas para assegurar a manutenção
das áreas de conservação.
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Os monitoramentos são conduzidos para avaliar a efetividade do manejo empregado em todos os fragmentos da
empresa. Essas ações têm como objetivo consolidar a conservação da biodiversidade e perpetuar os seus benefícios.

PROTEÇÃO ECOSSISTÊMICA [EN30]
Ainda como investimento econômico/ambiental, a Eco Brasil Florestas possui uma equipe de proteção ecossistêmica
destinada às atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. Um trabalho de fiscalização da propriedade
rural que objetiva inibir a presença de pessoas não autorizadas e de gado de pastoreio nas unidades operacionais
florestais, resguardando assim a integridade das áreas de
Reserva Legal e Preservação Permanente. A equipe é formada por pessoal treinado e pertencente a uma empresa
local. Sua estrutura está composta por caminhonetes traçadas 4x4, rádios de comunicação, materiais e equipamentos de controle e combate a incêndios florestais e conta
com apoio de torres de observação de incêndios florestais
distribuídas em todas as áreas. A proteção ecossistêmica
atua ainda nas ações de conscientização dos terceirizados
que estejam laborando nas propriedades fiscalizadas, bem
como da comunidade como um todo para os malefícios do
uso do fogo de forma não controlada e não autorizada pelo
órgão ambiental competente.

Recursos Hídricos [EN8; EN9]
A Eco Brasil Florestas avalia o efeito de seus plantios sobre a qualidade e quantidade dos recursos hídricos por
uma rede de monitoramento das bacias hidrográficas representativas, de acordo com a escala e intensidade dos
plantios. Os resultados, 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 contaminação dos cursos d’água por fertilizantes, por sulfluramida e glifosato, princípios ativos dos
principais defensivos agrícolas utilizados para controle de
formigas cortadeiras e ervas daninhas, respectivamente.
O volume total estimado de água retirada de fontes naturais é da demanda de 4,46 m³, o que é utilizado pela empresa para atendimento das atividades silviculturais e de
manutenção em 1 hectare ao longo de 1 ano. Essa retirada
é sazonal, pois o maior volume captado ocorre no período
de plantio, que é o mesmo do período chuvoso que ocorre
de outubro a abril. [EN8]
Toda água utilizada pela empresa é captada superficialmente de pontos com a devida Outorga ou com Declaração
de Uso Insignificante (DUI), emitidos pelo órgão ambiental do Tocantins, que é o Instituto Natureza do Tocantins
(Naturatins). Essas outorgas consideram o limite mínimo
e máximo de captação diária, que varia de 20,0 m³/dia, considerando ponto de captação subterrâneo (poço artesiano),
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até 176 m³/dia, que considera captação superficial de cursos d’água, cujo volume é capaz de atender às demandas.

Resultado das Emissões – Brasil Eco Florestas (2013)

As fontes hídricas de captação superficial afetadas pelo empreendimento são da ordem de 24, além de uma fonte de
captação subterrânea. Toda captação superficial é feita de
pontos localizados em área protegidas (APPs protegidas por
ARLs) devidamente licenciadas pelo órgão ambiental. [EN9]

Fonte de emissão de GEEs (tCO2e)

2013

%

Fontes móveis

1.208,8

0,4

Práticas de adubação

7.358,8

2,7

Defensivos

857,6

0,3

Supressão de vegetação

145.683,3

52,6

Mudança de uso no solo (carbono no solo)

73.301,7

26,5

Queimadas

46.686,5

16,9

TOTAL ESCOPO 1

275.097

99,4%

Eletricidade comprada e consumida

7

0

TOTAL ESCOPO 2

7

0

Viagens a negócio

35

0

Combustão móvel (transporte de produtos)

1.699

0,6

TOTAL ESCOPO 3

1.734

0,6

TOTAL DAS EMISSÕES (em toneladas de CO2e)

276.838

-

Emissão Escopo 1

Dos pontos de captação superficial, as nascentes dos mesmos originam-se dentro das propriedades da EBF, sendo
que parte refere-se a cursos d’água que cortam ou tangenciam as mesmas. Todos esses cursos d’água servem outras
propriedades mais a jusante das pertencentes à EBF.

Emissão de gases [EN16; EN17; EN18]
A sociedade está diante de um dos seus maiores desafios:
as alterações climáticas preconizadas pela comunidade
científica. Um problema que se confirma dia a dia. A superação deste desafio depende de uma junção estratégica
entre as agendas governamental, empresarial e da sociedade civil organizada, incluindo até mesmo a mudança de
valores individuais.
Diante da evidência das ameaças das mudanças do clima
decorrentes do aquecimento global, muitos governos e empresas estabelecem estratégias para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa. Essas estratégias incluem programas de comércio de emissões, iniciativas voluntárias,
taxas sobre o carbono, legislações e padrões de eficiência energética. A realização de inventários de emissões e
posterior desenvolvimento de cenários de emissões constituem instrumentos que permitem a identificação de potenciais projetos de créditos de carbono, além de permitir
a adequação antecipada a futuras metas empresariais de
regulação. É, portanto, uma importante ferramenta para a
formulação de políticas empresariais adequadas às novas
tendências do mercado mundial.
O inventário de emissões diretas e indiretas de gases de
efeito estufa da Eco Brasil Florestas é um instrumento que
permite sua auto-avaliação e retrata a preocupação corporativa, a assunção de responsabilidade e o engajamento no
enfrentamento das questões relativas às mudanças climáticas, transformando o discurso em atitude responsável.
O presente relatório foi elaborado no formato de publicação de Inventários Corporativos de Gases de Efeito Estufa
(GEEs), definidos pelo Programa Brasileiro do GHG Protocol, de acordo com seu registro público (com acesso em
https://registropublicodeemissoes.com.br/index.php). Veja
informações nas tabelas “Resultado das Emissões” e “Volume Emitido de GEE” em 2013 e 2014.

Emissão Escopo 2

Emissão Escopo 3

Volume Emitido de GEE – Brasil Eco Florestas (2013)

Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)

Em tonaladas do gás

GEE
Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

CO2

275.076,21

6,59

1.706,40

275.076,21

6,59

1.706,40

CH4

0,07

0,00

0,09

1,70

0,00

2,20

N20

0,06

0,00

0,09

18,76

0,00

25,65

HFCs

0,00

0,00

0,00

0,00

PFCs

0,00

0,00

0,00

0,00

SF6

0,00

0,00

0,00

0,00

NF3

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

275.096,67

6,59

1.734,25
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tro de carbono, evitando a concentração de gases de efeito
estufa na atmosfera.

Resultado das Emissões – Brasil Eco Florestas (2014)
Emissões em toneladas métricas de CO2
equivalente (tCO2e)

Emissões em toneladas métricas

GEE

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

CO2

8.767,423423

14,898245

873,023108

8.767,423423

14,898245

873,023108

CH4

0,068728

0,000000

0,076117

1,718200

0,00

1,902925

N20

0,056089

0,000000

0,049613

16,714522

0,00

14,784674

HFCs

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

PFCs

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

SF6

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

NF3

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

TOTAL

-

-

-

8.785,856145

14,898245

889,710707

No Brasil, particularmente, o rápido crescimento do eucalipto promove a aceleração do ciclo de captação de CO2. Devido
ao clima tropical, uma árvore cresce em cerca de sete anos,
enquanto na maioria dos países leva de 12 a 14 anos.

dades positivas ao clima, promovidas pela Eco Florestas, devem ser reconhecidas pela sociedade, na forma de incentivos
governamentais para seu processo de melhoria contínua.
A implantação dos maciços florestais da empresa apresenta
um saldo positivo de captura de GEEs. Foi feito um estudo
pela empresa para quantificar este potencial.

Assim como as externalidades negativas de processos produtivos devem ser internalizadas pelos agentes econômicos,
como preconiza o princípio do poluidor pagador, as externali-

Potencial de Captura
Variação do estoque anual de Carbono (tCO2e) ao lonho dos 2 primeiros ciclos do projeto

8.000.000
7.000.000

Volume Emitido de GEE – Brasil Eco Florestas (2014)

6.000.000
5.000.000

Emissões de CO2 por consumo de Biomassa

4.000.000

GEE
Escopo 1

Escopo 2

CO2 (t)

59,981

CH4 (t)

-

-

-

-

N20 (t)

-

-

-

-

HFCs (t)

-

-

-

-

PFCs (t)

-

-

-

-

SF6 (t)

-

-

-

-

NF3 (t)

-

-

-

-

-

101,629860

CO2e(t)

59,981272

A partir da elaboração de seu primeiro inventário (2013), a
empresa compreende e acompanha o perfil de suas emissões
e passa a ter conhecimento da abrangência do impacto de
suas ações no meio ambiente. Isto possibilita a implantação
de ações consistentes para a redução das emissões. Ações
que deverão integrar o planejamento e a operacionalização
de suas atividades, além de contribuir com caracterização da
responsabilidade de cada ator com as questões relativas às
mudanças climáticas.
O registro das emissões ajudará a identificar as oportunidades mais eficazes de redução, podendo levar ao aumento da
eficiência energética nos processos, à melhor utilização de
insumos, à melhoria nas cadeias produtivas e serviços, assim
como ao aperfeiçoamento do sistema de gestão da empresa.
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-

Escopo 3
101,630

Total de Emissões de
Biomassa
161,611

3.000.000
2.000.000
1.000.000

161,611132

O relatório pretende auxiliar no direcionamento e na otimização de recursos empregados em projetos que atuem na
mitigação das emissões, com foco nas atividades mais impactantes e passíveis de reestruturação, destacando a Eco
Brasil Florestas no mercado em que atua e reafirmando o
compromisso da empresa com o meio ambiente.
Se a industrialização, de forma geral, provoca externalidades
negativas que resultam no aquecimento global, o Projeto Eco
Brasil Florestas, por sua vez, gera externalidades positivas
para o clima e, por consequência, à sociedade.

Estoque dinamico carbono (tCO2eq/ano)

3.765.432

Estoque dinamicocarbono (tCO2eq/ano.ha)

107,6

Saldo positivo de captura de GEEs das florestas da Eco Brasil
Indicador de Intensidade

2014

Área Plantada

10.068,88

Emissões tCO2e./ha

27

Pontencial de captura

108

Saldo tCO2e./ha

80

A plantação de florestas compensa as futuras emissões (provenientes de seu futuro produto) e ainda sequestra emissões
de outras fontes. Com efeito, as florestas plantadas prestam
serviços ambientais à população, que se beneficia do seques-
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Resíduos [EN22]
A Eco Florestas prevê a gestão efetiva sobre todos os resíduos gerados nas fases de implantação de suas florestas
e operação das mesmas (que pode ser caracterizada pela
manutenção desta até seu período de corte), por meio de
seu programa de monitoramento de resíduos. O foco do
programa está na coleta e destinação final adequada dos
resíduos gerados. Esse programa é desenvolvido desde
2012 e consolida o compromisso de colaborar com a qualidade ambiental e a responsabilidade socioempresarial das
operações Eco Florestas, com vistas ao bem-estar comum
dos colaboradores e da sociedade local.
O programa tem como objetivo gerenciar os resíduos sólidos e efluentes líquidos desde sua geração até a fase de
destinação final, visando atender as normas legais e aplicando as técnicas disponíveis e viáveis para mitigar possíveis impactos negativos ao meio ambiente.
Os resíduos sólidos gerados nas áreas de plantio e manutenção de áreas já plantadas pela EBF são gerenciados de
acordo com as especificações das normas técnicas ABNT
NBR 10.004 e pela Resolução do CONAMA nº 275/2001.
Como determina a norma, os resíduos Classe I e II são segregados e devidamente acondicionados em baias estruturadas de concreto, cobertas e com piso impermeável.
Até que o limite de segurança estabelecido nas baias seja
previamente atingido, os resíduos sólidos são ali acondicionados e, em seguida, retirados e transportados para trata-

mento e/ou disposição final pela empresa responsável. O
manuseio, a segregação e o acondicionamento dentro dos
pontos de apoio Eco Florestas são de responsabilidade dos
supervisores e encarregados do projeto.

- Resíduos Classe I
Os resíduos Classe I (Perigosos), tais como EPIs e outros
materiais contaminados (caixa de papelão para transporte
de insumos químicos) e óleo usado (proveniente de veículos
e máquinas pesadas), são armazenados separadamente e
destinados para tratamento por empresa terceirizada.
A empresa coleta os resíduos perigosos (embalagens de
defensivos agrícolas vazias, entre outros resíduos de mesma classificação), armazena temporariamente e destina ao
receptor autorizado para incineração e/ou reciclagem. A
tabela “Volume de Resíduos Classe I gerados no primeiro
semestre de 2014” apresenta o volume estimado de resíduos gerados e o gerenciamento aplicado.
Em 2014 não houve devolução de embalagens plásticas resistentes perfuradas (defensivo agrícola líquido), em função da substituição de produto da forma líquida pelo de pó
solúvel. Este é o caso da troca do Glifosato pelo Scout, sendo este adquirido em caixas de papelão e sacos plásticos
flexíveis. As embalagens passíveis de serem devolvidas ao
receptor autorizado encontram-se depositadas na baia específica de Resíduos de Classe I aguardando atingir volume
suficiente para devolução.

- Resíduos Classe II
Os resíduos sólidos Classe II gerados nas áreas de plantio da EBF correspondem, predominantemente, a resíduos
inertes de construção civil, sucatas, pneus, plásticos, vidros,
resíduos de podas e orgânicos provenientes da alimentação
nas frentes de trabalho (restos de alimentos, guardanapos
e similares), além de resíduos sanitários (papéis higiênicos,
entre outros).

Estimativa dos resíduos Classe II gerados pela EBF
Classe

Tipo (descrição)

Gerador (setor / atividade de origem)

Qtd

Acondicionamento
temporário

Responsável

II A

Resíduos não recicláveis
proveniente de higiene
pessoal e refeitórios.

Frente de serviço, almoxarifado,
viveiro, colheita e silvicultura.

300 kg

Sacs plásticos

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

II A

Resíduos alimentares
orgânico.

Frente de serviço, almoxarifado,
viveiro, colheita e silvicultura.

100 kg

Em cova no chão

Encarregado Frente
de serviço.

II A

Resíduos alimentar
inorgânico
(marmitex e outros).

Frente de serviço, almoxarifado,
viveiro, colheita e silvicultura.

1.000 kg

Sacos plásticos.

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado /coleta
pública.

II A

Papel e Papelão.

Atividades administrativas,
almoxarifado e transporte
de produtos.

540 Kg

Sacos plásticos.

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

II A

Substrato descartado.

Viveiro.

Não tem
como
estimar, fica
sob o solo

Sob solo em área
descoberta

Encarregado Frente
de serviço.

II A

Tocos e restos vegetais.

Viveiro, colheita e silvicultura.

Não tem
como
estimar, fica
sob o solo

Sob solo em área
descoberta

Encarregado Frente
de serviço.

II A

Resíduos de madeira.

Frente de serviço, almoxarifado,
viveiro,
colheita e silvicultura.

30 M³

Empilhado.

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

II A

Efluentes domésticos.

9 M³

Banheiros Florestais e
estações compactas
seguida de sumidouro e no
campo em covas secas

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

II B*

Plástico (Bags e sacos de
Fertilizantes)

Atividades administrativas,
almoxarifado
e transporte de produtos

67.434,62 Kg

Sacos plásticos Bag
dentro de Bag.

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

II B**

Plástico (Bags e sacos de
Fertilizantes)

Atividades administrativas,
almoxarifado
e transporte de produtos

15.115,00 Kg

Sacos plásticos Bag
dentro de Bag.

Encarregado Frente de serviço
até almoxarifado.

Volume de Resíduos Classe I gerados no primeiro semestre de 2014 pela EBF
Qtd

Acondicionamento
temporário

Responsável

EPI´s contaminados.

Frente de serviço, almoxarifado,
viveiro, colheita e silvicultura.

120 kg

Bags, sacolas plásticas,
caixas plásticas e de papelão.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I*

Materiais contaminados
com óleo / graxa / tinta ou
solvente.

Atividades diversas de manutenção e
mecânica nas frentes de serviço,
almoxarifado, viveiro, colheita e
silvicultura.

113 kg

Tambores de 200
litros

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I

Embalagens de papelão
(transporte de
agrotóxicos) contaminadas.

5.400 kg

Caixas desmontadas,
empilhadas, atadas e
protegido das intempéries.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I

Embalagens plásticas de
agrotóxicos
contaminadas.

0 unidade

Empilhado e
protegido das
intempéries.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I

Lâmpadas fluorescentes,
vapor de mercúrio, vapor de
sódio incandescente.

Escritório e almoxarifado

0 unidade

Caixas e/ou tambores
plásticos.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I

Pilhas e Baterias.

Todos.

25 unidades

Caixas e/ou tambores
plásticos.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

I

Resíduos de óleo
contaminado.

Atividades diversas de manutenção e
mecânica nas frentes de serviço,
almoxarifado, viveiro, colheita e
silvicultura.

260 litros

Tambores de 200
Litros, Vasilhames de
20 litros.

Encarregado Frente
de serviço até
almoxarifado

Classe

Tipo (descrição)

Gerador (setor / atividade de origem)

I

Silvicultura e viveiro.

O acondicionamento dos resíduos Classe II-A gerados nas
áreas de plantio da EBF é realizado em lixeiras padronizadas.
Os Resíduos Classe II-B são separados e destinados à reciclagem ou ao reaproveitamento. Os que não são passíveis de
reciclagem, como resíduos sanitários e marmitex, são destinados ao aterro sanitário municipal. A Tabela “Estimativa de
Resíduos Classe II Gerados pela EBF” apresenta a estimativa
do volume de resíduos Classe II gerados e destinados.

* Resíduos destinados a ECOSERVICE no 2º semestre de 2013 não informados no relatório anterior.
** Resíduos destinados a ECOSERVICE no 1º semestre de 2014

* Materiais contaminados com óleo/graxa/tinta ou solvente são gerados na forma de recipientes plásticos ou de metais contaminados, galões ou unidades
individuais que na destinação são pesadas.
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CAPÍTULO 8

DESEMPENHO SOCIAL

JANEIRO

58

JANEIRO

30

FEVEREIRO

59

FEVEREIRO

29

MARÇO

59

MARÇO

28

ABRIL

59

ABRIL

29

MAIO

57

MAIO

29

JUNHO

52

JUNHO

30

JULHO

51

JULHO

31

AGOSTO

49

AGOSTO

33

SETEMBRO

44

SETEMBRO

35

OUTUBRO

43

OUTUBRO

35

NOVEMBRO

43

NOVEMBRO

35

DEZEMBRO

43

DEZEMBRO

35

A responsabilidade social é um valor inegociável da Eco Brasil
Florestas. O foco no ser humano começa dentro da própria organização,
cumprindo todas as obrigações legais perante seus colaboradores
e valorizando cada um por entender que as pessoas são o principal
patrimônio da companhia.

Contudo, a EBF entende que seu compromisso vai além dos
limites da própria organização, promovendo programas
que contribuam com o desenvolvimento das comunidades
em que está presente. Das iniciativas adotadas, muitas
nascem do diálogo constante entre as comunidades e suas
lideranças, e a empresa.

Práticas trabalhistas
A Eco Brasil Florestas conta com experientes colaboradores
na área de recursos humanos, incluindo segurança no trabalho, administração de frota e negociadores que suprem as
necessidades de insumos e equipamentos vinculados à operação da Eco Brasil Floretas.
A EBF possui 263 funcionários ao todo, sendo 178 funcionários
próprios e 85 terceirizados. Os funcionários terceirizados são
TOTAL DE EMPREGADOS MENSAL 2014
Filial Clarão da Lua [LA2]
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JANEIRO

61

FEVEREIRO

61

MARÇO

61

ABRIL

61

MAIO

57

JUNHO

54

JULHO

52

AGOSTO

51

SETEMBRO

51

OUTUBRO

51

NOVEMBRO

49

DEZEMBRO

46
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os motoristas de ônibus e Kombi, auxiliares na refeição, brigada de incêndio, proteção ambiental e sistema de telecomunicação interna. Além dos funcionários terceirizados e próprios,
a Eco Brasil Florestas contrata trabalhadores para a época
de plantio de acordo com as regras da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). Somente as filiais de Araguaína e Santiago
têm trabalhadores dos dois gêneros. Nas outras unidades, todos os trabalhadores são do gênero masculino. [LA1]
Aos trabalhadores da sede Araguaína são oferecidos convênio
médico coparticipativo e ticket refeição. Os motoristas e trabalhadores florestais recebem cesta básica mensal, além de
alimentação subsidiada, composta de almoço e café da manhã. As marmitas são individuais, contendo uma alimentação
balanceada recomendada por nutricionistas. Os funcionários
tomam a refeição em local apropriado, coberto, com mesas
e cadeiras disponíveis. Ainda são oferecidas garrafas térmicas individuais para manter água gelada. Todos têm direito ao
auxílio morte/funeral. A empresa disponibiliza transporte até
o local de trabalho aos trabalhadores de campo, a título de
horas in itinere. [LA3]

TOTAL DE EMPREGADOS MENSAL 2014
Filial Altamira [LA2]

TOTAL DE EMPREGADOS MENSAL
Filial Taboca [LA2]

TOTAL DE EMPREGADOS MENSAL 2014
Filial Araguaína [LA2]

TOTAL DE EMPREGADOS MENSAL 2014
Filial Santiago [LA2]

Quantidade

Masculino

Feminino

Quantidade

Masculino

Feminino

JANEIRO

19

12

7

JANEIRO

117

110

7

FEVEREIRO

19

12

7

FEVEREIRO

131

124

7

MARÇO

19

12

7

MARÇO

131

124

7

ABRIL

20

13

7

ABRIL

128

121

7

MAIO

21

13

8

MAIO

121

115

6

JUNHO

21

13

8

JUNHO

103

97

6

JULHO

20

12

8

JULHO

49

49

-

AGOSTO

20

12

8

AGOSTO

49

49

-

SETEMBRO

19

12

7

SETEMBRO

36

36

-

OUTUBRO

19

12

7

OUTUBRO

37

37

-

NOVEMBRO

19

12

7

NOVEMBRO

38

38

-

DEZEMBRO

19

12

7

DEZEMBRO

35

35

-

Na EBF, 100% dos empregados são abrangidos por acordos
coletivos [LA4]. Seguindo a CLT, todos os trabalhadores têm
direito à licença maternidade/paternidade. No ano de 2014,
duas mulheres tiraram licença maternidade e retornaram ao
trabalho, sendo que hoje apenas uma delas continua na empresa. [LA3; LA15]
Quando a Eco Brasil Florestas foi fundada, em 2007, os funcionários da empresa pertenciam ao Sindicato do Comércio de
São Paulo, pelo fato de esta entidade proporcionar bons benefícios aos colaboradores. Após a definição das atividades,
em 2013, a EBF migrou-se para o Sindicato dos Produtores
Rurais de Araguaína, mantendo os mesmos benefícios que os
funcionários possuíam junto ao sindicato de São Paulo.

que isso: oferece condições de valorização e crescimento
aos funcionários. Cada colaborador da companhia é avaliado
continuamente pelos gestores. Quando surgem cargos disponíveis, a EBF tem uma política interna de preenchimento
das vagas por funcionários da própria empresa. A disponibilidade é divulgada por e-mail e no mural das filiais. Existe
uma atualização contínua dos currículos internos, o que permite indicações para os postos vagos. [LA12]
Tanto neste processo de crescimento dentro da companhia,
como no momento de contratação de novos funcionários ou
mesmo nas relações diárias dentro da empresa, a Eco Brasil
Florestas veda qualquer tipo de discriminação, seja ela qual
for (por gênero, raça, cor, religião, classe social). [HR4]

Hoje, a EBF já se constitui num importante empregador em
vários municípios do Centro-Norte de Tocantins. Mais do
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- Programa de saúde e segurança do trabalho
Quando um trabalhador é contratado pela Eco Brasil Florestas, recebe o Manual de Integração do Colaborador, o qual
promove sua completa integração, facilita a comunicação

interna e o instrui quanto ao desempenho de suas atividades. O funcionário recém-ingresso à companhia compromete-se a seguir as orientações contidas nesta publicação, a
qual contém as normas internas da empresa. Além disso,

Indicadores de treinamentos (por número de pessoas atendidas) entre janeiro e junho de 2014.

Mês

Integração
de segurança

EPI/EPC

Noções de combate a
incêndio florestal

Acidentes de
trabalho e doenças
ocupacionais

Segurança na
aplicação de
herbicida

Ações
Emergenciais

Jan

64

64

0

64

0

0

Fev

10

10

0

10

0

0

Mar

10

10

0

10

0

0

Abr

11

11

0

11

0

0

Mai

20

20

0

20

0

15

Jun

1

1

140

1

0

0

* Números de colaboradores recepcionados pela empresa em atividades de treinamentos no primeiro semestre de 2014. As informações e registros são
desenvolvidos pelas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho e Sustentabilidade (em casos específicos) do Projeto EBF

Quadro comparativo de evolução do alcance de colaboradores diretos e indiretos durante
o ano 2013 e primeiro semestre de 2014
TREINAMENTO

2°

3°

2013

2013

2014

Integração de segurança

54

201

116

EPI/EPC

54

201

116

Noções de combate a incêndio florestal

0

201

140

Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

54

201

116

Segurança na Aplicação de Herbicida

50

7

0

Ações Emergenciais

0

201

15

ele fica ciente de que o não cumprimento e a violação das diretrizes contidas neste manual o tornam passível de punição
de acordo com a legislação. No dia que realiza a integração,
também recebe o Equipamento de Proteção Individual (EPI),
conforme exigido pela regulamentação brasileira por meio
de Normas Regulamentadoras, como a NR 6 e a NR 31.
O Manual de Integração do Trabalhador contém orientações diversas, como marcação diária do ponto, entrega do
atestado médico, relato das horas extras, além de trazer
informações que visam conscientizar o trabalhador sobre
segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Ao receber
o Manual, o colaborador declara-se conhecedor de todas as
medidas preventivas adotadas pela organização, incluindo a
conservação e uso obrigatório de EPIs, segundo as instruções recebidas em treinamentos de integração e periódicos.
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Todos os dias antes do início do trabalho, com o objetivo de
evitar que durante a execução das atividades ocorram acidentes, há o Diálogo Diário de Segurança (DDS). A EBF conta com
uma equipe de Segurança do Trabalho para ações como esta.
O programa de Saúde e Segurança do Trabalho da EBF teve
ganhos consideráveis em 2013 ao tratar a silvicultura como
instrumento de transformação social e desenvolvimento local.
Nesse contexto, a empresa prioriza o cumprimento das leis,
normas e procedimentos técnicos que maximizam os cuidados preventivos com relação à Saúde e à Segurança de seus
colaboradores, com o respeito e cuidado à vida um de seus
principais valores, e comprometendo-se a:
• identificar, controlar, reduzir e extinguir os riscos associados
a todas as suas operações, sejam elas cotidianas ou eventuais;

• desenvolver atitude preventiva no gerenciamento dos riscos à
Saúde e à Segurança das pessoas nas instalações e equipamentos pertencentes à EBF;
• atender aos requisitos legais e técnicos de Saúde e Segurança;
• melhorar continuamente seu desempenho em Saúde e Segurança por meio de ações de integração e monitoramento
contínuo dos processos de segurança entre os setores da

empresa, CIPATR, SESTR, parceiros e terceirizados;
• incentivar a postura preventiva de seus colaboradores e
terceiros;
• manter canais de comunicação eficientes e eficazes com
seus contratados e parceiros visando a atuação linear no controle de ocorrências acidentais.

Número de acidentes registrados pela empresa entre os anos 2013 e 2014.
1°

2°

3°

2013

2013

2014

< = 15 dias

0

0

2

> 15 dias

0

0

0

Sem Afastamento

-

3

0

1

Acidentes e Incidentes de Trabalho

Com Afastamento

Trajeto

-

0

1

0

Danos materiais

-

3

0

0

1º Socorros

-

0

0

0

Doença Ocupacional

-

0

0

0

Fatal

-

0

0

0

Acidente

1

0

0

Afastamento por motivo

Doença Ocupacional

0

0

0

Outros

7

0

0

Por conta da preocupação da empresa em promover a segurança do colaborador no ambiente de trabalho, a incidência de lesões, considerando os empregados e terceiros (por
região e gênero), é baixa. Em 2013 foi inferior a 1% de dias
perdidos para o total de trabalhadores (cálculo em dias corridos). [LA7]

Sociedade [SO1]
A Eco Brasil Florestas está muito presente nas cidades em
que tem operações. Além da importância econômica, pela
geração de empregos e riqueza, e pelo recolhimento de taxas e impostos, promove programas socioambientais geralmente engendrados em parceria com as comunidades
locais, como já apresentado anteriormente.
A EBF atua em Tocantins há sete anos. Neste período, sempre priorizou a contratação de serviços de terceiros e fornecedores locais, contando, atualmente, com aproximadamente 90 fornecedores de peças e manutenção, combustíveis e
óleos lubrificantes, materiais de consumo e aproximadamente 30 prestadoras de serviços nas mais diversas áreas.
Além disso, hoje Araguaína abriga a sede corporativa da Eco
Brasil Florestas. Anteriormente, este escritório estava situado na cidade de São Paulo, SP, mas foi fechado em dezembro de 2014. Na ocasião, os funcionários foram avisados com
90 dias de antecedência. A eles, foi proposta a continuidade

no cargo, mudando-se para o escritório de Araguaína, mas
ninguém aceitou. Atualmente, alguns ainda trabalham para
a empresa, mas como consultores. [LA5]
Quanto ao recolhimento de impostos, taxas e multas, como
a EBF ainda encontra-se em fase de implantação, até o momento o recolhimento de impostos e taxas não apresenta
valores significativos, merecendo destaque, entretanto, a
arrecadação relativa ao Imposto Territorial Rural (ITR), com
valores anuais próximos a R$ 1.500.000,00, dos quais 50%
são repassados pela União aos Municípios onde estão localizados os imóveis rurais de propriedade da companhia. [SO8]
Além do incremento que traz à economia local, a companhia
também tem atuação marcante em outras áreas, como no
custeio de obras de infraestrutura. Em 2014, foram construídos 60,77 km de estradas que atendem tanto a EBF, quanto
os proprietários de imóveis vizinhos. No mesmo ano, a empresa promoveu a manutenção de estradas municipais de
acesso às comunidades NPA-396, Chaparal e Caju Manso,
localizadas no Município de Araguaína, em trechos que, inclusive, são servidos pelo transporte público municipal.

Relacionamento com a comunidade local [SO1]
Os programas e projetos desenvolvidos pela empresa, especialmente na área socioambiental, devem atender o melhor
equilíbrio entre as expectativas de seus principais stakehol-

39

Relatório de Sustentabilidade - 2014 Eco Brasil Florestas S.A.

DESEMPENHO SOCIAL

PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DA
BRASIL ECO FLORESTAS [4.14]
Acionistas
Clientes
Governo
Associações/ Influenciadores
Fornecedores
Comunidade/ ONGs
Público interno

ders, o que não inclui apenas os acionistas e os clientes, mas
também governo, associações/influenciadores, fornecedores, comunidade/organizações não governamentais e público interno. Inclusive este foco é critério para a definição das
ações na área socioambiental.
Na EBF, os objetivos da política de sustentabilidade seguem um alinhamento corporativo baseado na convicção
de que a criação de valores é dependente da integração
bem sucedida entre seus colaboradores, os resultados de
seus negócios e a opinião do público com relação ao seu
desempenho social e ambiental.
A companhia está comprometida em promover e manter
padrões de responsabilidade empresarial com uma produção agrícola sintonizada com o desenvolvimento industrial. Para tanto, a Eco Brasil Florestas busca:
• manter alto padrão de ética em todos os negócios;
• a legalidade em todas as suas ações;
• contribuir para a implantação de florestas sustentáveis;
• promover uma prática segura, saudável e eficiente para
a produção, manuseio e descarte de produtos;
• implementar altos padrões de gerenciamento para o uso
seguro, efetivo e ambientalmente consciente dos produtos;
• promover e apoiar fornecedores e prestadores de serviço a adotar padrões de responsabilidade similares;
• valorizar e respeitar os talentos diversos de seus funcionários;
• fazer contribuições positivas nos municípios onde atua;
• procurar e responder aos “feedbacks” de seus acionistas.
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em Araguaína. A ação foi batizada de “Caminhos do Lontra”
e trata de promover o conhecimento científico de alunos da
rede pública e privada entre 9 e 13 anos, tanto da cidade de
Araguaína como de localidades adjacentes.

Por meio das ações de responsabilidade socioambiental,
a Eco Brasil Florestas espera criar valor...
...À própria companhia

...À Sociedade

• Maior atratividade para
os acionistas, clientes e
fornecedores

• Para as comunidades

• Aumento da competitividade
pelo atendimento aos novos
requisitos de mercado
(cidadania)

• Aumento do estado de
consciência para a humanidade
e para o planeta

• Proteção da reputação e da
imagem nas operações diretas
executadas pela Eco Brasil
Florestas

• Promoção dos direitos
humanos

• Nas operações indiretas
realizadas pela cadeia
produtiva

• Preservação ambiental

• Redução de riscos
operacionais nas instalações
da EBF

-

• Integração da cadeia
produtiva dentro dos novos
requisitos de mercado:
Proteção à imagem

-

• Aumento de competitividade

-

A iniciativa visa difundir a importância do Rio Lontra junto à
comunidade, vislumbrando aspectos da preservação e conservação ambiental, demonstrando as práticas efetivas já
desenvolvidas pela empresa. A ideia principal consiste em
experimentar neste projeto piloto como será a aceitação e
mensurar os resultados de aprendizado, assistindo as avaliações pós-visitação a partir das escolas.
Até o início do segundo semestre de 2015, o projeto estará
em execução na primeira trilha ecológica estabelecida dentro do Bloco Santiago, a Trilha do Saber. Além da visitação
de uma trilha de aproximadamente 400 metros dentro de
uma área de preservação permanente, em limite com reserva legal e enriquecida por vários exemplares florísticos e
faunísticos singulares, o projeto promoverá algumas atividades lúdicas, vídeo aulas de curta duração e as crianças serão
presenteadas com a primeira edição do Gibizinho da Turma
do Lontra, em que animais característicos da região farão a
apresentação da trilha e das práticas de preservação consolidadas pela empresa, reforçando a absorção de conteúdo e
a aprendizagem.
Em 2015, o Projeto Eco Brasil Florestas dará ainda o pontapé
em uma ação de vanguarda para a região: iniciará as primeiras pesquisas arqueológicas de suas propriedades, objetivando principalmente garantir a segurança do patrimônio
arqueológico local.

A EBF gera valor à sua atuação junto à sociedade local
investindo em projetos socioambientais que utilizam da
vertente da educação e da difusão de informações de qualidade em projetos tanto voltados para crianças e jovens,
como para adultos.

- Programa de Educação Ambiental (PEA) [SO1]
O programa tem como objetivo estimular, apoiar e articular
a geração de planos locais e regionais de desenvolvimento socioambiental integrado e sustentável. Visa melhorar o
processo de gestão ambiental da região ao introduzir novos
conhecimentos e promover a interação entre os diversos
atores envolvidos com base no desenvolvimento do projeto
voltado ao engajamento dos stakeholders.
Tendo em vista o atendimento de demandas de ordem informativa a respeito da cultura do eucalipto, a empresa promove seminários e visita de campo sobre Práticas de Silvicultura. Essa ação é sempre participativa e conta com a presença
de agentes públicos, professores, moradores, empresários,
produtores rurais, alunos, membros de ONGs e demais formadores de opinião da região.
Evento educacional e recreativo como forma de celebração
do mês do Meio Ambiente também faz parte das atividades

da Eco Florestas. Em 2014, 11 escolas, dentre municipais e
estaduais, nos municípios de Wanderlândia, Goiatins e Barra
do Ouro, participaram desta ação.

Mesmo anteriormente à fase de implantação das florestas,
os estudos de diagnóstico apontavam a inexistência de sítios arqueológicos ou outras ocorrências do tipo nas áreas
do Projeto e em suas áreas de influência. Entretanto, com a
finalidade de atender à legislação vigente e colaborar para o
enriquecimento do conhecimento científico sobre o tema, o

Essa parceria compreendeu, em junho de 2014, a organização de uma rodada de palestras e apoio aos eventos da semana de meio ambiente que já acontecia naquelas escolas.
Essas atividades contaram com um público total de 1.070
pessoas, dentre alunos e professores, que se revezou em assistir as palestras, participar das gincanas e acompanhar as
visitas ao campo. Durante as atividades alternativas foram
distribuídos brindes e lanches coletivos.

- Ações previstas para 2015
Em 2015, dentro do Programa de Educação Ambiental que
compõe o Plano Básico Ambiental da Eco Brasil Florestas,
a empresa está implantando um projeto piloto de visitação
ecológica e educação prática na unidade Santiago, localizada
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empreendimento inicia sua pesquisa arqueológica em 1.100
ha de área no Bloco Calarão da Lua, nos municípios de Wanderlândia e Darcinópolis.
O planejamento dos trabalhos arqueológicos foi traçado
para dois anos, com conclusão estimada para o segundo semestre de 2017, visando cobrir toda a extensão do projeto. O
resultado esperado é a confirmação da ausência de vestígios
de sociedades antigas nas áreas. No caso de confirmação
da existência de tais vestígios, será realizado o resgate imediato dos artefatos históricos encontrados. Ao longo desse
processo de investigação arqueológica, será ainda realizado um trabalho de educação patrimonial nos municípios de
abrangência do Projeto Eco Brasil Flores

- Programa de Comunicação Social (PCS)
[EC8; SO1]
Ciente da inerente necessidade de integração com a comunidade local no que diz respeito à transparência de
suas operações nos municípios diretamente influenciados
pelo projeto, a Eco Brasil Florestas vem buscando fortalecer as relações comunitárias e institucionais a partir
da pesquisa e seleção de parceiros estratégicos, visando
fomentar o desenvolvimento local e promover a identificação dos munícipes com o projeto. Este processo vem
sendo implementado a partir de ações formais e informais
desenvolvidas principalmente nos municípios que detêm
pontos de apoio da EBF.
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Essas ações vão desde as atividades executadas pelo PCE
(Programa de Educação Ambiental), cujo público alvo é
escolas e formadores de opinião, até a maneira como a
empresa interage nos municípios, gerando oportunidades de emprego e renda por contratar mão de obra local,
adquirir e comprar produtos de consumo nessas localidades, além de utilizar da estrutura de hospedagem e do
comércio local.
O Programa integra o conjunto de programas ambientais
propostos e se justifica pela busca de um novo relacionamento entre o empreendedor e a sociedade em um contexto de democracia e construção da cidadania.
Neste sentido, o programa prioriza a população diretamente afetada, buscando informar e esclarecer sobre o
empreendimento, além de constituir-se em veículo para
receber sugestões, preocupações e queixas dos diversos
setores interessados.
O Programa de Comunicação Social serve ainda para articular um conjunto de ações de forma a evitar conflitos de
informações decorrentes de atuações diferenciadas entre
as diversas equipes no relacionamento com a população,
promovendo o valor estratégico do empreendimento para
o desenvolvimento da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS [1.2]
Esta primeira edição do Relatório de Sustentabilidade da Eco
Brasil Florestas é um marco para a companhia, mostrando o empenho e a evolução da EBF no sentido de afinar seu
Projeto com os conceitos de sustentabilidade. Para a elaboração deste trabalho, foi utilizado o modelo Global Reporting
Initiative (GRI) – versão G3, com o propósito de padronizar a
análise das práticas da empresa de acordo com os padrões
internacionais mais modernos e reconhecidos.
Para a definição dos indicadores priorizados neste relatório, a EBF abriu um canal de diálogo salutar com a diretoria
e os acionistas da companhia. Para as próximas edições
deste documento, a EBF deve também estabelecer uma
conversa mais estreita com as comunidades locais em que
a empresa está inserida. Relacionamento que a organização já conduz na construção e desenvolvimento de programas socioambientais.
A Eco Brasil Florestas, ao longo dos anos de implantação
do seu projeto de silvicultura, vem imprimindo sua marca
e criando uma identidade sólida mediante as comunidades
locais de forma idônea e singela, reconhecendo os desafios contemporâneos do desenvolvimento local. Fortalecer
e construir relacionamentos são objetivos centrais do empreendimento e têm sido alcançados por meio de pequenas
ações, porém de amplitude considerável e que têm gerado
frutos importantes. Além de outra marca indelével da companhia: o respeito ao meio ambiente, que se materializa no
cumprimento permanente das normas e legislações vigentes e na adoção de diversos programas ambientais, que não
apenas serão mantidos e aperfeiçoados, como serão ampliados nos próximos anos.

Tudo isto sem perder de vista uma preocupação prioritária
da empresa, que é o investimento em educação ambiental e
difusão de informações sobre o meio ambiente e o negócio
da empresa. Voltadas à sociedade em geral, estas iniciativas
são dotadas de embasamento técnico-científico e calcadas
em argumentos sólidos e não em “paixões” ou ideologias.
A proposta da EBF é utilizar a base floresta como matéria-prima básica para a implantação de polo de indústrias modernas, capazes de transformar com eficiência a madeira
produzida no campo. Mas a visão de negócio da companhia
é bem mais ampla. O Projeto Eco Florestas está estudando
meios estratégicos para ampliar sua atuação socioambiental a partir do ano de 2015, reconfigurando seus programas
sociais e ambientais para incorporar métodos consolidados
e validados. O desafio é fortalecer a sociedade local de maneira efetiva e amplamente perceptível.
Neste sentido, o passo inicial é expandir geograficamente a
zona de atuação, criando ao menos mais um polo receptor
de oficinas, palestras, seminários e workshops, além de monitorar as comunidades circunvizinhas no que diz respeito à
qualidade de vida anterior e posterior à implantação do projeto, além de criar novos meios de divulgação de resultados
e operações da empresa, priorizando no relacionamento o
princípio de transparência.
Passo a passo, a Eco Brasil Florestas vai consolidando seu
empreendimento no Centro-Norte do estado de Tocantins,
sem nunca perder o foco no equilíbrio entre a eficiência econômica e a responsabilidade socioambiental.
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