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Mensagem

Apresentação

A Temasa está localizada na cidade de Caçador, que é líder 
em produção madeireira do Estado de Santa Catarina. Ini-

ciando suas atividades no ano de 1990 em uma pequena marce-
naria, onde apenas comercializava portas e janelas em madeira 
para a cidade de Caçador. Em 1993, foi realizado o primeiro 
embarque de portas para a exportação. Com aperfeiçoamentos 
constantes, investindo em tecnologia, treinando e qualificando 
seus funcionários, em 1995, a empresa iniciou a produção de 

móveis destinados ao mercado Europeu e Norte Americano. No ano de 2001 com o consumo 
ascendente houve a necessidade de se criar e implantar a Temasa Florestal Ltda., com o objetivo 
de executar os projetos de reflorestamento e o cultivo de pinus para a utilização na fabrica de 
móveis. 
 Em 2007 a empresa criou a Copas Verdes Agropecuária Ltda., com o objetivo de implan-
tar e manejar as suas florestas para suprir a demanda industrial. Em 2010, a Temasa foi certifi-
cada pelo FSC ®  sendo a primeira microempresa a receber essa certificação. Hoje a Temasa é 
detentora da maior parte dos pinus consumidos na indústria, proporcionando segurança e ren-
tabilidade no ramo em que atua.
 No ano de 2014 a Temasa Indústria de Móveis Ltda. transferiu as áreas de reflorestamen-
to para a Agroflorestal Temasa Ltda., empresa criada com o intuito de fazer a gestão das ativida-
des florestais. 

Temasa Indústria de Móveis LTDA. 
CNPJ: 81.834.152/0001-92

Av. Eng. Lourenço Faoro, 1418, 
bairro Industrial

CEP 89500-000 | Caçador-SC
Telefone: 

(49) 3561-7700 
Fax: 3561-7701

www.temasa.com.br

Mensagem da Diretoria

EXPEDIENTE

O início da Temasa no bairro Jung Os primeiros produtos A empresa hoje, no bairro Industrial

“Nossa empresa prioriza a sustentabilidade e a responsabilidade social. Pessoas e recursos 
naturais constituem nosso maior patrimônio. Para preservá-lo, voltamos nossa política 

organizacional e nossas ações em prol do desenvolvimento humano e ecológico”.
Tiago Scolaro, Biólogo e Engenheiro Florestal da Temasa.

“Entendemos que a produção sustentável 
passa pela incorporação, ao longo de todo o 
processo, das melhores alternativas possíveis 
para minimizar custos ambientais e sociais. 
Na Temasa, todas as ações buscam o respeito 
pelo meio ambiente e a valorização da vida. 

Todos nós somos responsáveis pela 
preservação ambiental, aliada a ações sociais  
que buscam trazer resultados positivos para a 

comunidade onde estamos 
inseridos”.

Leonir e Lire Tesser- Grupo Temasa

Equipe técnica e de apoio: 
Lire Tesser, 

Clayton Luiz Zanella, 
Clodoaldo Voloche, 

Tiago Scolaro 
(biológo e engenheiro florestal), 

Jonas Eric Maros 
(engenheiro florestal), 

Ivar Roque Scotti 
(encarregado florestal).

Produção editorial: 
Venatrici Comunicação
Jornalista Responsável: 

Angela Cardoso dos Santos 
(JP nº 2863/SC)

Tiragem: 70 unidades
Distribuição gratuita



Valores
. Buscar a satisfação dos clientes, funcionários 

e direção; 
. Buscar o envolvimento dos colaboradores em 

todos os assuntos do trabalho; 
. Capacitar todos os colaboradores para bem 

executar suas atividades; 

Evento Café com o Diretor

Palestra sobre eficiência energética Comemorações de aniversários

Nossa Missão
. Promover a magia de plantar e transformas a 
madeira em conforto, beleza e comodidade

Visão
. Buscar ser a melhor indústria de móveis, 
através do aperfeiçoamento contínuo e da 
satisfação dos nossos clientes e colaboradores

Festa de Natal 2015



2016
O ano da Qualidade

Nosso compromissão com a qualidade é 
superar limites visando a satisfação total 

dos nossos clientes, treinando e educando 
para colher sempre, incentivando decisões e a 
participação dos nossos colaboradores, 
distribuindo responsabilidades, 
disseminando informações e eliminando 
desperdícos e erros. 

Homenagem Dia dos Pais

Treinamentos e capacitações são práticas constantes na empresa

COMPROMISSO COM O FSC

A Temasa Indústria de Móveis Ltda. Temasa Florestal Ltda., 
Agroflorestal Temasa e a Copas Verdes Agropecuária 

Ltda., registram aqui o compromisso com o seguimento dos 
P&C do FSC ®, não apenas visando o recebimento e a manu-
tenção da Certificação Florestal, mas também a melhoria con-
tínua de seu setor florestal, enfocando sempre a conservação 
ambiental e a justiça social. As empresas comprometem-se a:
. Obedecer aos Princípios e Critérios do FSC – Forest 
Stewardship Council ®, nacional e internacionalmente acei-
tos.
. Respeitar a soberania nacional, bem como as leis, acordos e 

tratados internacionais outorgados pelo país.
. Manter todos os documentos de posse e uso da terra, e dos recursos florestais, de acordo com 
a legislação nacional. 
. Objetivar sempre a melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores e da comunidade local.
. Salvaguardar seus remanescentes de florestas nativas ainda presentes nas áreas objeto da certi-
ficação, objetivando a conservação dos recursos naturais bem como a preservação da fauna e da 
flora nativa. 
. Não converter florestas naturais em plantações florestais de espécies exóticas.
. Manter áreas de interesse ecológico e paisagístico (cachoeira, grutas, cânions) presentes em 
suas áreas para as futuras gerações.
. Manejar suas plantações florestais de maneira ambientalmente correta, socialmente justa e 
economicamente viável, de forma sustentável.
. Promover o uso eficiente, econômico e otimizado de suas florestas.
. Recuperar, de acordo com planejamento prévio, áreas degradadas e Áreas de Preservação Per-
manente.
. Incentivar o uso múltiplo de suas áreas, respeitando sempre a responsabilidade ambiental e a 
biodiversidade.
. Não Adquirir madeira de origem ilegal ou suspeita.



Unidades de Manejo da Temasa dentro do escopo da 
certificação

As fazendas Certificadas estão distribuídas em 07 municípios no estado de Santa Catarina: 
Água Doce, Caçador, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Calmon, Grande e Santa Cecília

E m 2010, a Temasa foi certificado pelo FSC ®, sendo a primeira microempresa a receber 
essa certificação. Hoje a Temasa é detentora da maior parte dos pinus consumidos na in-

dústria, proporcionando segurança e rentabilidade no ramo em que atua.
 A Temasa possui 15 fazendas dentro do escopo da certificação, ocupando uma área total 
de 4.202,88 ha e todas estão distribuídas em municípios do Estado de Santa Catarina, como: 
Caçador, Lebon Régis, Macieira, Timbó Grande, Calmon, Agua Doce, Matos Costa.
 A Temasa administra mais 18 fazendas, situadas dentro dos mesmos municípios citados 
anteriormente. Hoje a Temasa administra 33 unidades de manejo ao todo, sendo que 05 delas 
são próprias e 28 em regime de arrendamento. 

Situação fundiária



MEIO AMBIENTE

Clima
Pelas cartas climáticas, segundo Köppen (SDM,1997), na região predomina o clima do tipo Cfa com 
verões quentes e Cfb com verões frescos. Segundo Thornthwaite, destacam-se os climas: superúmido 
em grande parte da microrregião e úmido apenas na região de Caçador e próximo ao rio Uruguai, com 
temperatura média anual variando entre 15ºC e 19ºC. O total de precipitação varia de 1.600 mm a 
2.400 mm anuais.

Relevo 
O relevo da região apresenta características de um relevo dissecado, com vales profundos e encostas em 
patamares, com cotas variando entre 1.300 e 1.000 m que permitem enquadrá-la como pertencente à 
unidade geomorfológica denominada de “Planalto Dissecado do Rio Iguaçu/ Rio Uruguai”, conforme 
IBGE (1977). O relevo presente é resultado dos processos de dissecação que atuaram na área, asso-
ciados a fatores estruturais. Estes fatores são dados pela geologia da área, constituída por derrames de 
rochas efusivas que se individualizam por suas características morfológicas e petrográficas.
A geologia da região de inserção das áreas da Temasa é representada exclusivamente por rochas perten-
centes aos derrames basálticos denominados de “Formação Serra Geral”.
Estes derrames, de idade mesozoica, são compostos por rochas que variam sua composição de básica até 
ácida, predominando o primeiro termo. 

Solos
Nas áreas de atuação da Temasa predominam os solos derivados de rochas eruptivas básicas, intermedi-
árias e ácidas, e são enquadrados na categoria de Latossolo Bruno Húmico, de acordo com a Embrapa 
e Projeto Radam (1984). Na região podem estar presentes ainda os solos denominados de Terra Bruna 
Estruturada e Solos Litólicos (SEPLAN, SC – 1991).

As áreas da Temasa estão distribuídas em oito municípios da região meio-oeste do Estado 
de Santa Catarina. Visto que cada município possui características socioeconômicas pecu-

liares, será descrita aqui a socioeconomia de Caçador, em Santa Catarina, por ser o município 
mais importante da região e por conter a sede administrativa e industrial da Temasa Indústria de 
Móveis LTDA.

Município de Caçador – Sede da Temasa
Segundo o IBGE (2014), o município de Caçador está situado no Planalto Meio-Oeste de Santa 
Catarina (Latitude 26° 46’30’’ e Longitude 51º 00’54’’) e tem uma área de 982 km2. A popu-
lação está estimada em 75.048 habitantes.
Caçador é um referencial da Guerra do Contestado. Nasceu após a Guerra, impulsionada pela 
construção da estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul e pela chegada dos imi-
grantes italianos. Mais tarde também vieram japoneses, árabes, alemães e poloneses. Hoje é a 
maior cidade do meio-oeste catarinense e um importante polo cultural, econômico e político. 
Desenvolveu sua economia com base na extração e industrialização da madeira, bem como no 
reflorestamento.
Economia: Cerca de 290 indústrias de diversas áreas fazem com que Caçador seja considerada a 
“Capital Industrial do Meio Oeste”.  Destaque para o setor madeireiro. Através de suas próprias 
florestas, o município produz madeira serrada, celulose, papel, papelão, mobília, entre outros 
derivados, contando ainda com indústrias de produção metal-mecânica, plástica, couro/calça-
dista e confecções. Na agricultura, destaca-se a cultura do tomate, maior produtor do Sul do 
Brasil, além da uva, vinho, pêssego, pimentão e milho. 
PIB: R$ 1.743.548 segundo IBGE (2011) – 15ª Economia e 8º maior exportador de Santa Ca-
tarinense e renda per capita de R$ 24.442,04.

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL

A Temasa Móveis Ltda. junto com a Temasa 
Florestal Ltda., Copas Verdes Ltda. e 

Agroflorestal Temasa Ltda geram 538 empre-
gos diretos distribuídos entre as cidades de 
Caçador e Calmon, conforme demostrado na 
tabela ao lado:                      

Geração de empregos



RECURSOS HÍDRICOS

A área abrangida pelas fazendas possui uma 
extensa rede de drenagem, a qual per-

tence à “Região Hidrográfica do Planalto de 
Canoinhas”. As principais bacias e sub - ba-
cias são:
Bacia do Iguaçu (Rio Jangada);
Bacia do Peixe (Rio Timbó);
Bacia do Tigre (Rio Caçador Grande);
Sub - bacia do Rio do Peixe (Rios: Barra 
Verde, Estreito, Bom Retiro, Bonito, Preto, 
São Bento, das Pedras, do Veado, Castelhano, 
Santo Antônio e Salto Veloso);
Sub - bacia do Rio Canoas (Rios: Patos e Ro-
berto);
Sub - bacia do Rio Chapecó (Rios: Chapecó e 
do Mato).

Não estão presentes nascentes de rios 
regionais que abastecem a comunidade.

A vegetação nativa remanescente das fazendas da Temasa é a Floresta Ombrófila Mista ou Flo-
resta de Araucária, é considerado um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversi-

dade de espécies animais, apresentando espécies ameaçadas de extinção, espécies migratórias, 
e de interesse econômico. 
A Floresta de Araucária apresenta sua flora muito diversificada e importante para todo o ecossis-
tema. Nesta Floresta estão presentes em sua composição florística espécies de lauráceas, como 
a imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea odorifera), a canela-lageana (Ocotea pulchella), 
entre outras espécies conhecidas por canelas.
Também encontram-se espécies de erva-mate (Ilex paraguariensis), entre outras aquifoliáceas. 
Além do Xaxim (Dicksonia sellowiana) e Araucária (Araucaria angustifolia), estas ameaçadas de 
extinção. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e monjoleiro) e mirtáceas (sete-
capotes, guabiroba, pitanga) também são abundantes na floresta. 

VEGETAÇÃO



GESTÃO AMBIENTAL

As principais medidas do compromisso de Gestão Ambiental das áreas da empresa estão des-
critas a seguir:

•	 Conservação	de	Remanescentes	Florestais	(Preservação	de	Fauna	e	Flora);
•	 Conservação	de	Recursos	Hídricos;
•	 Recuperação	de	Áreas	de	Preservação	Permanente	e	Áreas	Degradadas;
•	 Controle	de	Atividades	Ilegais	(Caça,	Pesca	e	Extração);
•	 Gerenciamento	de	Resíduos	(Coleta	Seletiva);
•	 Florestas	de	Alto	Valor	de	Conservação	(FAVCs).

MANEJO FLORESTAL
OBJETIVO

“Implantar e conduzir bem as 
florestas a fim de obter madeira de 
boa qualidade, assegurando a cadeia 

produtiva, minimizando os 
desperdícios e impactos 

socioambientais.”

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES 
DE MANEJO E PLANTIO
Nas áreas destinadas aos plantios, são utilizados levan-
tamentos e análises para determinar o manejo florestal 
a ser adotado para proporcionar às mudas a condição 
mais adequada de desenvolvimento. Nas áreas de im-
plantação (novas florestas adquiridas ou arrendadas), 
mediante levantamentos pedológicos, são definidos os 
locais em que há aptidão natural para o cultivo do pinus 
e as áreas destinadas à preservação. São realizados es-
tudos para a definição da malha viária para acessos e 
proteção de toda a área.  
 O próximo passo é definir o manejo flores-
tal específico da área, o que inclui as necessidades da 
planta e do solo no que se refere aos nutrientes, garan-
tindo a melhor produtividade para aquele local, além 
da sustentabilidade dos recursos do solo para novos 
plantios, monitoramentos para pragas, doenças, ma-
to-competição e dinâmica do crescimento da floresta, 
buscando corrigir os desvios de crescimento até o mo-
mento da colheita.



INVENTÁRIO FLORESTAL

O monitoramento do crescimento começa efetivamente aos seis anos após o plantio, quando é 
realizado o Inventário Florestal, através de parcelas permanentes instaladas, começa a defi-

nir a curva de crescimento, o que ajuda a entender o comportamento daquele material genético 
em relação ao sítio.
No último ano antes da colheita esse inventário é intensificado através da instalação de mais par-
celas (Inventário Pré Corte), que determinam a produtividade efetiva.
O Inventário Pré Corte é o responsável pelo monitoramento do crescimento das florestas, ou 
seja, o acompanhamento do desenvolvimento florestal através de medições de diâmetros, alturas 
e volumes.
Os volumes de área destinados à colheita e ao plantio são determinados através de um planeja-
mento anual com o objetivo de tornar a Temasa autossuficiente na produção de florestas.

As espécies encontradas em todas as áreas da empresa e que estão sob adminis-
tração da Temasa são Pinus taeda, Pinus elliottii e Eucalyptus sp. Dessas espé-

cies apenas Pinus taeda vem sendo utilizada para a implantação dos novos plantios. 
As demais espécies encontradas são de áreas adquiridas pela empresa, as quais já 
estavam plantadas, e que não vem mais sendo utilizadas para implantação de novos 
plantios. A implantação dos povoamentos atuais são realizados com mudas de Pinus 
taeda, em que a excelente adaptação da espécie através dos 40 anos de introdução 
na região, silvicultura e manejo das florestas, além das propriedades físicas e mecâ-
nicas da madeira produzida, atende às necessidades da empresa.

Controle de Pragas e Doenças
As principais pragas florestais que estão sendo controladas atualmente nas áreas 
florestais da Temasa são as seguintes: Vespa da madeira (Sirex noctilio); Formigas 
cortadeiras (Acromyrmex spp. e Atta spp.); O controle de pragas, como a vespa da 
madeira e a formiga cortadeira, estão descritos, respectivamente, nos Procedimen-
to Operacional de Controle da Vespa da Madeira (PO-CP-001) e no Procedimento 
Operacional de Combate a Formiga (PO-SV-003).

Sistema de Colheita Florestal
Os sistemas de colheita florestal utilizados pela Temasa são: o sistema de toras cur-
tas semi-mecanizado manual com motosserra e arraste de toras com cavalos, o siste-
ma de toras inteiras semi-mecanizado manual com motosserra, arraste de toras com 
trator guincho e traçamento na pilha com motosserra e o sistema mecanizado com 
Harvester, para o corte da madeira, forwarder para o baldeio de estaleiramento e o 
carregador para carregar a madeira.
Estes sistemas visam diminuir os impactos gerados pela atividade de colheita flores-
tal, pois causam menos danos ao solo, à água e a vegetação remanescente.

Micro-planejamento de Colheita e Estradas
O micro-planejamento consiste em indicar como serão executadas as etapas da co-
lheita florestal descritas no procedimento operacional de desbaste (PO-CL-001), 
tais como: o sentido que serão arrastadas as toras de Pinus; onde serão empilhadas; 
o caminho que os caminhões irão percorrer dentro da área de manejo. Antes de ini-
ciar o desbaste, planeja – se as estradas por onde passarão os caminhões com e sem 
carga e também a abertura de novos ramais quando houver necessidade e em casos 
de redesenhar em virtude do terreno ou de condições climáticas do local. Cada fa-
zenda em atividade possui um plano de como proceder o micro planejamento de 
colheita junto com um mapa do talhão em extração com o tipo de colheita efetuada 
na área.

Espécies



DA FAUNA

Avaliar o status da biodiversidade nos remanescentes florestais naturais e o impacto que o 
manejo florestal possa ter sobre a biota. Do total das 11 fazendas monitoradas nos anos de 

2010/14, foram observadas mais de 60 espécies entre mamíferos, aves e répteis e peixes.
Nas áreas monitoradas observaram – se pegadas de mamíferos como: gato-do-mato (Felis tigri-
na), de veado (Ozotocerus bezoarticus), mão-pelada (Procyon cancrivorus) os três representan-
tes da fauna brasileira ameaçada de extinção, e o tatu (Priodontes giganteus).
Para identificação e proteção das espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção presentes 
nas fazendas da Temasa, são colocadas placas de sinalização de proibição de caça e pesca, colhei-
ta em sistema de mosaico, utilização de corredores ecológicos e conscientização ambiental junto 
às comunidades e colaboradores.

Nas áreas monitoradas, pegadas revelam a presença de mamíferos como tatu, veado e mão pelada

LOGÍSTICA

A definição da rota é planejada com antecedência e ocorre antes do começo da colheita defi-
nida no microplanejamento.

As comunidades vizinhas da operação são avisadas com antecedência sobre os aspectos/ impac-
tos gerados com as atividades e a forma de controle pelo monitoramento de impactos sociais.
Toda produção florestal é transportada para a Unidade Fabril da Temasa.

MONITORAMENTOS
Os monitoramentos objetivam controlar o desempenho ambiental, florestal e social da empresa, 
principalmente quanto à manutenção dos compromissos relacionados ao FSC.

ATIVIDADES ILEGAIS
As atividades ilegais são monitoradas por 
meio de rondas realizadas nas fazendas. Tam-
bém são colocadas placas de proibição de 
entrada de pessoas, caça e pesca e de entrada 
de pessoas não autorizadas. Desde 2011 
nenhum caso ou ocorrência de atividade ilegal 
foi evidenciado.



Seu objetivo é inventariar, analisar, sistematizar e disponibilizar informações da cobertura ve-
getal das áreas de conservação das fazendas para adotar práticas de manejo ambiental com 

vista à preservação da biodiversidade e dos recursos naturais associados.
Nos levantamentos de 2011, foram constatadas 23 espécies vegetais de grande porte, 42 espé-
cies de pequeno e médio distribuídas na fazenda a São Roque III.
Dentre elas, podem se destacar algumas ameaçadas de extinção como Dicksonia sellowiana 
(Xaxim), Ocotea porosa (Imbuia), e Mimosa scabrella (Bracatinga).
Já no ano de 2014 foram constatadas mais de 16 espécies nativas ingressando nas áreas de rege-
neração natural, dentre elas destacam – se espécies como Areticum (Rollinia silvatica), Guabi-
roba (Campomanesia xanthocarpa) e o Pinheiro do Paraná (Araucaria augustifolia), todas estas 
espécies são de grande importância, pois produzem frutos que servem de alimento a inúmeras 
espécies da fauna local. Nas áreas das fazendas São Roque III, Sorgatto, Vinícola e São Pedro, fo-
ram identificadas mais de 43 espécies florestais distribuídas em 23 famílias, dentre elas podem 
se destacar  imbuias, canelas, cedros e uma infinidade de espécies arbustivas. Também se pode 
observar que não houve interferência no ambiente pela prática do manejo do pinus.

DA FLORA

Entre os anos de 2011 e 2016 foram monitorados combatidos grande quantidade de regene-
ração de pinus dentro e no entorno dos fragmentos florestais visando o extermínio da espécie 
invasora. As técnicas são o corte e anelamento que não causam impactos aos remanescentes 
florestais.

REGENERAÇÃO DE PINUS



O monitoramento da produção florestal tem como objetivo rastrear a madeira colhida das 
fazendas da Temasa, garantindo assim sua procedência. No período Julho de 2015 a maio 

de 2016 foram colhidos mais de 48.000,000 toneladas de madeira proveniente de florestas da 
Temasa.

PRODUÇÃO FLORESTAL

RESÍDUOS

Garantir que os resíduos provenientes das atividades florestais sejam destinados de forma 
correta e para fornecedores qualificados. Os resíduos gerados mensalmente são geralmen-

te plásticos, metais que são encaminhados para a reciclagem e os resíduos contaminados como 
estopas, serragem e vasilhames de combustíveis e óleos.

Certifica-se que a legislação florestal, ambiental e acordos internacionais sobre diversidade 
biológica e da Organização Internacional do Trabalho são de conhecimento de todos, desde 

a alta direção até os trabalhadores rurais, utilizando dispositivos de atendimento para aqueles 
que são aplicáveis ao negócio. Para isto a Temasa conta com empresas de assessoria jurídica que 
orienta e auxilia para o cumprimento da legislação.

DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO



MONITORAMENTO DA VESPA DA MADEIRA

A Temasa em parceria com o sindicato da madeira de Caçador, monitora e controla por meio 
de armadilhas instaladas nas fazendas e o índice de ataque da vespa. No monitoramento 

realizado em 2014, 62,02% dos insetos fêmeas e 62,66% dos machos foram parasitados. Os 
resultados mostraram eficiência do controle. Controle da Vespa da Madeira no ano de 2015: 

Na Tabela, estão apresentados os resultados quanto aos acidentes que ocorreram com os fun-
cionários da Temasa Florestal Ltda., Copas Verdes Agropecuárias Ltda., Agroflorestal Temasa 
Ltda. e terceiros, durante os anos de 2010 a 2015. Podemos observar que apenas no ano de 
2012 teve um acidente com um funcionário da Temasa Florestal.

Acidentes de Trabalho

O monitoramento de estradas realizado nas fazendas certificadas da Temasa tem como objetivo qualificar e avaliar as 
estradas dentro das fazendas da Temasa, tanto com atividade quanto nas fazendas sem atividades no momento, é reali-

zado um monitoramento em forma de Check list abrangendo os seguintes pontos: erosão do solo, resíduos, compactação 
das vias, qualidade das águas dos rios (nas fazendas aonde apresentam rios próximo às estradas). Este monitoramento visa 
à manutenção e conservação das estradas e boieiros dos talhões e das estradas principais das fazendas.
Todos os monitoramentos realizados estão descritos no documento de Avaliação de Resultados de Monitoramento Geral 
de Estradas. Nele estão descritas também algumas medidas mitigadoras para evitar tais impactos citados e evidenciados 
acima.
Resultados gerados a partir do check list de monitoramento de estradas. 

ESTRADAS



 IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais são monitorados, onde são realizadas avaliações antes do início das 
atividades na floresta e após o término das atividades de manejo florestal. Os aspectos lista-

dos para as avaliações são: erosão de solo, resíduos, queda de árvores nativas, atividades ilegais, 
lixo, galhada de pinus em remanescentes florestais, condição de estradas, rios/córregos.
 Os trabalhadores próprios e terceiros também são orientados para não derrubar as árvores de 
pinus dentro da vegetação nativa para não ocorrer quebra ou aberturas de clareiras na mata.

Monitoramentos de Impactos Ambientais

Monitoramento de Regeneração Natural de 
Vegetação Nativa em Áreas de Recuperação

Com o levantamento inicial feito em 2013 foi identificado um estágio de regeneração inicial 
com indivíduos de espécies rasteiras e arbustivas predominando as áreas onde foi retirado o 

pinus.  Em 2014 mais um levantamento foi realizado para avaliar o nível de regeneração e compa-
rados aos dados obtidos no ano de 2013, visando demonstrar resultados significativos da rege-
neração da floresta nas áreas recuperadas. O detalhamento dos resultados apresentados poderá 
ser verificado conforme gráficos abaixo, e no relatório de avaliação de regeneração natural.  Os 
resultados do levantamento 2014 encontram-se nos gráfico 06 a seguir. As colunas referem-se 
ao número de famílias x espécies em regeneração encontrados no ano de 2014.



E ntre o período de 2011 a 2015 foram monitorados aproximadamente 73 cavalos, onde fo-
ram obtidos resultados negativos para anemia infecciosa para todos os animais analisados. 

Exames de Cavalos

Foram realizadas coletas da água utilizada para abastecimento humano. Uma das amostras de água foi coletada na Fazenda 
São Roque – utilizada para abastecimento na residência; e as demais amostras foram coletadas das fontes na Fazenda São 
Roque III, água consumida durante as atividades de campo. O monitoramento vem sendo realizado desde o ano de 2010, 
conforme demostrado na tabela 24 abaixo:

Qualidade da Água Consumida nas 
Residências Florestais

No ano de 2012 foi evi-
denciado em um dos mo-
nitoramentos que a água 
estava em desacordo com 
a portaria num. 2.914 de 
12/12/2001 do ministé-
rio da saúde, foi feito uma 
limpeza na caixa d’agua, 
seguindo o procedimento 
PO-AM-004 Limpeza de 
Caixas D’Agua e realiza-
do novamente a análise, 
conforme demostrado 
pela tabela 17 acima. A 
medida mostrou-se eficaz 
conforme o resultado 
da análise do relató-
rio de ensaio 606 de 
10/11/2012.

Manter a integridade física e mental de todos os colaboradores por meio do cumprimento de 
normas, procedimentos e requisitos legais, além da realização de programas de treinamen-

to, conscientização e prevenção. Os acidentes/incidentes são inventariados nas áreas florestais 
por meio de controles estatísticos que subsidiam a realização de programas de treinamento, vi-
sando minimizar/anular as principais causas de acidentes de trabalho.
 O monitoramento de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho na Temasa é feito Tri-
mestral pelo Técnico de Segurança e consiste na identificação e classificação dos riscos ocupa-
cionais, assim como a metodologia de controle, manutenção e verificação da eficácia de forma 
sistêmica, atendendo tanto trabalhadores próprios quanto os prestadores de serviço.  

MONITORAMENTO DA SAÚDE E SEGURANÇA

Equipe da saúde e segurança da Temasa: Psicólogo, Técnico de Segurança, Engenheiro de Segurança, Técnica de 
Enfermagem e Médico. 



IMPACTOS SOCIAIS

É um monitoramento, com o objetivo de promover o relacionamento com as comunidades do 
entorno das fazendas por meio de entrevistas que buscam alternativas que contribuem para 

o desenvolvimento e a mitigação dos impactos. O diálogo é realizado antes do início da colheita 
e tem continuidade até o término das atividades para acompanhamento das ações propostas.
Para qualificação dos impactos sociais gerados, foram realizadas entrevistas com a população 
que residem nas casas confrontantes à estrada principais, as quais estão sujeitas a maiores im-
pactos socioambientais. As entrevistas foram realizadas antes e depois das atividades de manejo 
florestal, onde foram levantados impactos socioambientais tais como: poeira, ruído, velocidade 
dos caminhões, presença de pessoas, atividades ilegais, resíduos e estragos em cercas respecti-
vamente. Esses itens foram avaliados com os seguintes critérios: ausente, leve, moderada e alta. 
Problemas com velocidade de caminhões, condição de estradas e relacionamento com a equipe 
da Temasa foram avaliados com os critérios: ótimo, bom, ruim e péssimo. 
Com anáises qualitativa e quantitativa dos impactos sociais nas vizinhanças das fazendas da 
Temasa é possivel afirmar que não há transtornos excessivos para a população, porém nas épo-
cas de maior atividade, principalmente extração e transporte de madeira, os níveis de poeira e 
ruídos aumentam. Mas ao cessar as atividades, a situação enttra em níveis aceitáveis, sem afetar 
o dia a dia das comunidades.
Medidas mitigadores: orientações aos motoristas, instalação de placas de redução de velocida-
de, orientação às famílias e ampliação dos canais de comunicação com a comunidade. 

Placa de orientação de velocidade em via da comunidade Faxinal São Pedro

MONITORAMENTO 
SOCIAL

No monitoramento social realizado anu-
almente pela Temasa, são avaliadas as 

questões de satisfação em ter a empresa como 
vizinha das comunidades e também para fazer 
com que as pessoas tenham conhecimento das 
atividades que a empresa realiza. No monitora-
mento realizado em 2016, foram entrevistadas 
17 famílias, de diversas comunidades, as quais 
demostraram estar contentes com a presença 
da empresa na região.

Homenagens na Festa de Final de Ano Ginástica laboral

Colaboradores e seus familiares na Festa de Natal



Ações Sociais

Chá de bebê realizado para as colaboradoras

Ação social na escola Santa Catarina- Lebon Régis

“Todas as ações que desenvolvemos são pensadas e direcionadas para a satisfação e qualidade 
de vida dos nossos colaboradores. Nosso foco é promover o desenvolvimento pessoal e emo-
cional do nosso colaborador e para isso toda a família merece e tem a nossa atenção”. 

Clayton Luiz Zanella, psicólogo organizacional e do trabalho da Temasa. 

Ações Sociais

Ginástica Laboral Dia da Beleza para as colaboradoras

Homenagem Dia das Mães Homenagem Dia dos Pais

Creche atende filhos de colaboradores e comunidade Campanha do Azeite para ajudar o Hospital Maicé



TREINAMENTOS

A Temasa anualmente capacita seus colaboradores 
por meio de palestras e treinamentos teóricos e 

práticos. Os treinamentos são seguidos por meio de 
um cronograma anual que envolve profissionais da 
área da saúde e segurança. No ano de 2015 já foram 
dadas mais de 1300 horas de treinamentos, desde pa-
lestras sobre saúde e segurança dos colaboradores a 
prevenção de impactos ambientais.
Benefícios
Entre o mês de Janeiro de 2015 até o mês de junho 
de 2015 foram distribuídas mais de 150 cestas básicas 
para os funcionários da Temasa Florestal , da Copas 
Verdes Agropecuárias Ltda e terceiros.
A disponibilização dos equipamentos de proteção in-
dividual é controlada e registrada na lista de cada fun-
cionário. 

Treinamentos são ações constantes na empresa Temasa

Atividades ligadas ao Programa 5S



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

As comunidades contam com um canal de comunicação direto com a empresa, as solicita-
ções e/ou reclamações são registradas por meio de procedimentos formais, sendo estes 

acompanhados por responsável da empresa até sua resolução.
O objetivo é um mecanismo que possibilita a resolução de queixas e
compensação por perdas e danos possíveis, além disso, é um canal de diálogo que permite 
maior comunicação e envolvimento das comunidades afetadas pelas operações da empresa.
Isso se dá através do telefone da empresa (49 3561 7700) colocado nas placas de identificação 
das fazendas, conversas diretas destas pessoas com colaboradores e supervisores ou por meio 
entrevistas sociais e de impactos ambientais.

Atendimento do Psicólogo Organizacional e do Trabalho diretamente nas comunidades

A Temasa conta com uma brigada de incêndios constituída por 20 colaboradores da empre-
sa, que está em constante treinamento, conta também com o auxílio do Corpo de Bom-

beiros Voluntários de Caçador – SC, demostrando que o melhor combate é o treinamento e a 
prevenção. Abaixo o fluxograma demonstrando como que é realizado o combate ao incêndio, 
Lembrando sempre que caso em algum princípio de incêndio, poderão estar entrando em con-
tato pelo telefone: (49) 3561 7700.

BRIGADA DE INCÊNDIOS

Prevenção e combate a incêndios florestais



“Não apenas fabricamos móveis, também 
transformamos vidas!”

Temasa Indústria de Móveis LTDA. 
CNPJ: 81.834.152/0001-92

Av. Eng. Lourenço Faoro, 1418, bairro Industrial
CEP 89500-000 | Caçador-SC

Telefone: (49) 3561-7700 | Fax: 3561-7701
www.temasa.com.br




