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APRESENTAÇÃO

A Temasa Indústria de Móveis, localizada na cidade de Caçador - SC, é
referência nacional na produção e exportação de móveis de pinus maciço.
Instalada em uma região líder em produção madeireira, iniciou suas
atividades no ano de 1990 em uma pequena marcenaria, comercializando
portas e janelas em madeira para a cidade de Caçador. 
Em 1993, realizou o primeiro embarque de portas para a exportação. Com
aperfeiçoamento constante, 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, foi fundada a Temasa
Florestal, com o objetivo de executar os projetos de reflorestamento e o
cultivo de pinus. Em 2007 a empresa criou a Copas Verdes Agropecuária,
com o objetivo de implantar e manejar as suas florestas para suprir a
demanda industrial. Em 2005 a Temasa foi certificada pelo FSC® Cadeia de
Custódia e em 2010 pelo FSC® Manejo Florestal. Em 2013 constituiu a
Tesser Madeiras, sua segunda unidade produtiva, também localizada da
Caçador.
Em 2019 a Temasa incorporou a Reflorestadora Caçadorense, com o intuito
de realizar a gestão das vendas de madeira, empresa essa adicionada ao
grupo e ao escopo da certificação. Hoje a Temasa é detentora da maior
parte dos pinus consumidos na indústria, proporcionando segurança e
rentabilidade no ramo em que atua. 



MISSÃO

Promover a magia de transformar a madeira em conforto, beleza e
comodidade
 
 
 

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

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.

VISÃO

VALORES



COMPROMISSO COM O FSC®

Obedecer aos Princípios e Critérios do FSC® – Forest Stewardship
Council®, nacional e internacionalmente aceitos.
Respeitar a soberania nacional, bem como as leis, acordos e

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

Salvaguardar seus remanescentes de florestas nativas ainda presentes
nas áreas objeto da certificação, 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

Promover o uso eficiente, econômico e otimizado de suas florestas.
Recuperar, de acordo com planejamento prévio, áreas degradadas e
áreas de Preservação Permanente.
Incentivar o uso múltiplo de suas áreas respeitando sempre a

Não Adquirir madeira de origem ilegal ou suspeita.

A Temasa Indústria de Móveis Ltda, e as demais
Empresas do grupo, registram aqui o compromisso
com o seguimento dos P&C do FSC®, não apenas
visando o recebimento e a manutenção da Certificação
Florestal, mas também a melhoria contínua de seu
setor florestal, enfocando sempre a conservação 
ambiental e social.

As empresas comprometem-se a:

tratados internacionais outorgados pelo país.

trabalhadores e da comunidade local.

correta, socialmente justa e economicamente viável, de forma sustentável.

sustentabilidade ambiental e a biodiversidade.



SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

A Temasa possui 18 fazendas dentro do escopo da certificação, ocupando uma área
total de 5.461,22 ha e todas estão distribuídas em municípios do Estado de Santa
Catarina, como:Caçador, Lebon Régis, Macieira, Calmon, Água Doce, Matos Costa.

Figura 01: Localização das fazendas dentro do escopo da certificação

2073,00 233,4747



CARACTERIZAÇÃO REGIONAL

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 Roberto);
Sub-bacia do Rio Chapecó (Rios: Chapecó e do Mato).

A vegetação nativa remanescente das fazendas da Temasa é a Floresta
Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária. É considerada um dos
ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies animais,
apresentando indivíduos ameaçados de extinção, espécies migratórias, e
de interesse econômico. 
A Floresta de Araucária apresenta uma flora muito diversificada e
importante para todo o ecossistema. 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. 
 
 
RECURSOS HÍDRICOS
A área abrangida pelas fazendas possui uma extensa rede de drenagem, a
qual pertence à “Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas”. As
principais bacias e sub - bacias são:



CARACTERIZAÇÃO REGIONAL



GESTÃO AMBIENTAL

Conservação de Remanescentes Florestais (Preservação de Fauna

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).

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

e Flora);                  



GESTÃO SOCIAL- GERAÇÃO DE EMPREGOS

A Temasa Móveis, junto com a Temasa Florestal, Copas Verdes e Tesser
Madeiras geram 604 empregos diretos distribuídos na cidade de Caçador e
regiões de entorno, conforme demostrado na tabela abaixo.

Temasa Indústria de Móveis

Temasa Florestal Ltda

Copas Verdes Agropecuária Ltda
Tesser Ind.  de Madeiras Ltda

Caçador

Calmon

450

2

2
150Caçador

Caçador



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 levantamentos e análises
para determinar o manejo florestal a ser adotado para proporcionar às
mudas a condição mais adequada de desenvolvimento. Nas áreas de
implantação (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 estudos para a definição da malha viária para acessos e
proteção de toda a área.
Em seguida, é definido o manejo florestal específico da área, o que inclui
as necessidades da planta e do solo no que se refere aos nutrientes,
garantindo a melhor produtividade para aquele local, além da
sustentabilidade dos recursos do solo para novos plantios,
monitoramentos para pragas, doenças, mato- competição e dinâmica do
crescimento da floresta, buscando corrigir os desvios de crescimento até o
momento da colheita. 



MANEJO FLORESTAL

ESPÉCIES
A espécie encontrada nas áreas da empresa e que estão sob administração
da Temasa é Pinus taeda.
Tal espécie, que já está implantada há mais de 40 anos na região,
apresenta melhor crescimento, rendimento e resistência a pragas e
doenças, com características físicas e mecânicas que atendem as
necessidades da empresa, além de ser bem adaptada às condições
climáticas.



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 destas pragas é feito seguindo normas e procedimentos visando
respeitar o meio ambiente e garantir a continuidade do crescimento da
floresta de forma segura.

O Planejamento Estra-
tégico do Grupo Temasa
é realizado com o
objetivo da escolha de
programas e ou projetos
de ação e para sua
execução, levando em
conta as condições
internas e externas à
empresa e sua
necessidade e evolução
esperada. O plano
estratégico tem como
objetivo potencializar as
condições favoráveis e
minimizar as
desfavoráveis. Para isso
são definidas as
diretrizes básicas
corporativas, buscando a
sustentabilidade e com-
petitividade no mercado.

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO FLORESTAL

Com base no plane-
jamento estratégico é
estabelecido um hori-
zonte de consumo da
indústria estabelecendo
planos de longo, médio
e curto prazo, onde são
realizadas estratégias
para garantir que as
fontes de matéria prima
sejam suficientes para
garantir o consumo da
empresa.



Micro-planejamento de Colheita e Estradas
O micro-planejamento consiste em indicar como serão executadas as
etapas da colheita florestal descritas no procedimento, 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 iniciar o desbaste, planeja – se as estradas por onde passarão os
caminhões com e sem carga e a abertura de novos ramais, quando houver
necessidade,  em virtude do terreno ou de condições climáticas do
local. Cada fazenda em atividade possui um plano de execução do
micro planejamento de colheita, junto com um mapa do talhão em
extração e o tipo de colheita efetuada na área.

COLHEITA FLORESTAL

A definição da rota é feita antecipadamente ao início da colheita definida no
micro planejamento.
As comunidades vizinhas da operação são avisadas com antecedência
sobre os aspectos/ impactos 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 e
demais empresas da região.

LOGÍSTICA

Sistema de Colheita Florestal
Os sistemas de colheita florestal utilizados
pela Temasa são: o sistema de toras curtas
mecanizado com Harvester, para o corte da
madeira, forwarder para o baldeio de
estaleiramento e o carregador para carregar
a madeira. Esses sistemas visam diminuir os
impactos gerados pela atividade de colheita
florestal, pois causam menos danos ao solo,
à água e a vegetação remanescente.



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

ATIVIDADES ILEGAIS
A fim de coibir e evitar a prática de atividades ilegais, as fazendas são
monitoradas por rondas regularmente. Também são colocadas placas de
proibição de caça e pesca e de entrada de pessoas não autorizadas. De
2015 a 2019 nenhum caso ou ocorrência de atividade ilegal foi evidenciado.

Não houve nenhum
tipo de acidente
registrado durante o
período de 2015 a
2019

MONITORAMENTOS

ACIDENTES E INCIDENTES DE TRABALHO



A Temasa vem realizando o monitoramento de inventário florestal contínuo
anualmente desde de 2012, em todas as suas áreas com reflorestamento
de exóticas de Pinus. O monitoramento é realizado para acompanhar o
crescimento da floresta, a qual são realizadas medições anuais visando
principalmente a determinação ou a estimativa de variáveis como volume,
área basal, qualidade do fuste, estado fitossanitário, classe de copa e
potencial de crescimento da espécie florestal. Também são avaliados os
incrementos medidos anuais (I.M.A) e os incrementos correntes anuais
(I.C.A).  Todos estes parâmetros são de fundamental importância para
determinação da hora do corte. Os monitoramentos apontam um
incremento anual médio entre 38 e 45 m³/hectare/ano. A empresa hoje,
adota a realização de 03 desbaste (entre o 8º, 10º e 12º ano) e o corte final
da floresta entre 16 e 18 anos, idade pela qual a floresta passa a diminuir
gradativamente seus incrementos anuais.

INVENTÁRIO FLORESTAL



Seu objetivo é inventariar, analisar, sistematizar e disponibilizar
informações da cobertura vegetal 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 espécies de pequeno e médio distribuídas na fazenda São
Roque III.
Dentre elas, podem se destacar algumas ameaçadas de extinção como
Dicksonia selowianna (xaxim), Ocotea porosa (imbuia), e Mimosa scabrella
(bracatinga).
Já no ano de 2015 foram constatadas mais de 16 espécies nativas
ingressando nas áreas de regeneração natural, dentre elas destacam – se
espécies como Areticum (Rollinia silvatica), Guabiroba
(Campomanesia xanthocarpa) e o Pinheiro do Paraná (Araucária
augustifólia), todas estas espécies são de grande importância, pois
produzem frutos que servem de alimento a inúmeras espécies da fauna
local. Para o ano de 2020 foi   realizado um novo monitoramento, onde 
foram encontradas e catalogadas um total de 54 espécies de plantas
arbóreos, arbustivas, distribuídas em 30 famílias, um aumento de 25 % de
espécies e famílias encontradas desde o último levantamento realizado em
2015.

MONITORAMENTO  DA FLORA



Seu objetivo é avaliar o status da biodiversidade nos remanescentes
florestais naturais e o impacto que o manejo florestal possa ter sobre a
biota. Do total das 18 fazendas monitoradas nos anos de 2010 a 2015,
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 tigrina), de veado (Ozotocerus bezoarticus), mão-pelada
(Procyon cancrivorus) os três representantes 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, colheita em sistema de mosaico,
utilização de corredores ecológicos e conscientização ambiental junto às
comunidades e colaboradores. No monitoramento realizado em 2020,
foram encontrados e catalogadas 62 espécies de animais, distribuídos em
Mastofauna - Mamíferos ( 19 espécies), Avifauna - Aves ( 35 espécies),
Hepetofauna - Répteis ( 4 espécies) Ictiofauna – Peixes ( 4 espécies).

MONITORAMENTO DA FAUNA



REGENERAÇÃO DE PINUS

RESÍDUOS

Entre 2019/2020 não foi identificado regeneração de pinus nos
remanescentes de floresta nativa das áreas do escopo da certificação.

Os resíduos gerados mensalmente pelas frentes de trabalho da Temasa,
tais como plásticos e metais, são encaminhados para a reciclagem e os
resíduos contaminados como estopas, serragem e vasilhames de
combustíveis e óleos são coletados e destinados para tratamento por
empresas licenciadas. No ano de 2019 foram coletados e destinados 3.045
kg de resíduos de resíduos Classe I e 7.010 kg de resíduos Classe II.



ESTRADAS

O monitoramento de estradas tem como objetivo qualificar e avaliar as
estradas dentro das fazendas da Temasa, tanto as áreas com atividade
quanto em fazendas sem atividades no momento.

Para minimizar este tipo de impacto a
empresa adota medidas preventivas, tais
como a readequação de estradas dentro
dos talhões e o investimento em obras de
infraestrutura nas estradas principais. A
avaliação é feita tanto em fazendas com
atividade quanto nas fazendas sem
atividades no momento.

Gráfico 02: Resultados gerados a partir do check list de monitoramento de estradas.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais são monitorados, realizando avaliações antes do
início das atividades na floresta e após o término das atividades de manejo
florestal. Os aspectos listados 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 resíduos
de terra em APP e reservas.

Esse monitoramento é realizado antes e depois da operação para fazendas
que se encontram em atividade de manejo florestal. Foram realizados
monitoramentos onde houve atividade de corte, conforme demostrado no
documento de Avaliação de Resultados de Monitoramento Geral de
Impactos Ambientais.

Gráfico 03: Resultado do impacto ambiental de algumas fazendas, pré-atividade e pós atividade.



DA SAÚDE E SEGURANÇA

A Temasa tem como objetivo 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 treinamento,
conscientização e prevenção.

IMPACTOS SOCIAIS

Os impactos sociais causados pelas operações da Temasa são
monitorados, 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.

Como forma de mitigar os impactos identificados, a Temasa orienta e
monitora constantemente os transportadores  para que, ao passarem
pelas comunidades, diminuam a velocidade a fim de minimizar a poeira e o
ruído. Todos os monitoramentos estão descritos e avaliados no
documento de Avaliação de resultados monitoramento geral de impactos
sociais

Gráfico 04: Resultado do monitoramento realizado no entorno das Fazendas.



MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS
RESIDÊNCIAS FLORESTAIS

O monitoramento da água consumida nas residências florestais é realizado
anualmente. São coletadas amostras de água nas fazendas e enviadas para
laboratório para que sejam verificados parâmetros que indicam a
qualidade da água consumida. O monitoramento vem sendo realizado
desde o ano de 2010, e vem apresentando conformidade em todas as
amostras analisadas.

MONITORAMENTO SOCIAL

No monitoramento social realizado pela Temasa, é avaliada o grau de
satisfação da comunidade em ter a empresa como vizinha, além de fazer
com que as pessoas tenham conhecimento das atividades que a empresa
realiza. No monitoramento realizado em 2018/2019, foram entrevistadas
mais de 15 famílias, de diversas comunidades, as quais demostraram estar
contentes com a presença da empresa na região.



PRODUÇÃO FLORESTAL

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 o índice de
ataque da vespa. No monitoramento realizado em 2019, foram instalados
06 armadilhas em 04 fazendas da empresa. O monitoramento se
demonstra eficaz ao controle da praga.

O monitoramento da produção florestal tem como objetivo rastrear a
madeira colhida das fazendas da Temasa, garantindo assim sua
procedência. No Gráfico abaixo estão os volumes extraídos por ano em
toneladas de madeira proveniente de florestas da Temasa.

Gráfico 05: Produção Florestal Anual.



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 2019 foram ministradas mais de 1.050 horas de
treinamentos, desde palestras sobre saúde e segurança dos colaboradores
a prevenção de impactos ambientais.



BRIGADA DE INCÊNDIOS

A Temasa conta com uma brigada de incêndios constituída por
colaboradores da empresa, que está em constante treinamento e conta
também com o auxílio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador –
SC, preconizando que o melhor combate é o treinamento e a prevenção.
Abaixo o fluxograma demonstrando como é realizado o combate ao
incêndio. Em todo e qualquer caso de princípio de incêndio, é possível
entrar em contato com a empresa pelo telefone: (49) 3561 7700. 



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

As comunidades contam com um canal de comunicação direto com a
empresa pelo telefone (49) 3561-7700. As solicitações 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 possibilite 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. O canal de comunicação com o
telefone de contato é colocado nas placas de identificação das fazendas,
bem como divulgado através de conversas diretas com funcionários e
supervisores ou por meio entrevistas sociais e de impactos sociais.


