
 
 

 

 

MANOA FLORESTAL 
HOMEM E NATUREZA EM HARMONIA 

 
INDÚSTRIAS TRIÂNGULO 

Cachoeira Manoa 

Cujubim - RO 



MISSÃO 

•Desenvolver, produzir e 
comercializar produtos 
em sintonia com o meio-
ambiente, visando 
garantir a satisfação 
plena de nossos clientes 

VISÃO 

•Ser líder na produção de 
bens florestais 
sustentáveis 

VALORES 

•Transparência das 
operações permitindo à 
comunidade vislumbrar 
os ganhos ambientais 

•Ética nos negócios 
respeitando clientes, 
sociedade e meio-
ambiente 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
Conservar a floresta é garantir que as futuras gerações de 
brasileiros possam se orgulhar de seu país e continuar se 
beneficiando de tudo que a floresta pode oferecer. 

Contrário à percepção de que a 
exploração madeireira na Amazônia 
visa somente o retorno financeiro, sem 
levar em conta o grau de degradação 
ambiental, a MANOA Florestal optou 
pela sustentabilidade dos recursos 
oferecidos pela floresta.  

Após 40 anos de história, podemos 
afirmar que é possível crescer, inovar e 
superar barreiras a partir de uma 
política de trabalho que beneficie o 
homem e o meio ambiente. 

É deste modo que nós, do Grupo 
Triângulo, buscamos a perpetuação de 
nosso empreendimento, através da 
conquista de novos mercados e 
desenvolvimento tecnológico, sempre 
caminhando junto à sustentabilidade 
de nossas florestas.  

Douglas Antônio Granemann de Souza 

Presidente  

 



A AMAZÔNIA E OS NOSSOS 
NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 
RETROSPECTIVA DO SETOR FLORESTAL NA AMAZÔNIA
A ocupação inicial da Amazônia adotou práticas 

rudimentares para a exploração dos recursos 

madeireiros, o que gerou impactos expressivos. 

As técnicas não respeitavam critérios ambientais 

ou mesmo sociais, contribuindo 

significativamente para a supressão das florestas, 

deterioração da qualidade do ar e das águas, 

além de condições de trabalho desumanas.  

 

Visando um crescimento econômico sustentável, 

respeitando o meio ambiente, seus 

colaboradores e comunidades, a MANOA 

Florestal foi uma das primeiras empresas a adotar 

o manejo florestal de impacto reduzido no Brasil.  

Desta forma, um novo conceito de exploração foi 

implementado, no qual são aplicadas técnicas 

que minimizam o efeito das intervenções na 

floresta e aumentam a eficiência das operações e 

a produtividade do manejo. 

 

A MANOA foi uma das pioneiras na adoção do 

manejo de impacto reduzido na Amazônia 

A MANOA inseriu um novo conceito de 

utilização dos recursos florestais, aplicando 

técnicas que minimizam o impacto das 

atividades no meio ambiente  



UMA HISTÓRIA DE SUCESSO 

Ao longo de seus 29 anos de história, a MANOA aprimorou suas técnicas 

de manejo, adotou seus princípios atuais e conseguiu estabelecer um 

modelo de referência mundial de exploração florestal aliada à 

conservação da natureza.  

Nosso empreendimento teve início em 1983 
quando a Triângulo Pisos e Painéis adquiriu 73 
mil hectares de florestas em Cujubim, Estado de 
Rondônia. 

Foram anos de pesquisa para o desenvolvimento 
de métodos adequados para o manejo da 
floresta. Em 1994 foi aprovado o Plano de 
Manejo Florestal Sustentável da empresa, 
incluindo práticas inovadoras para redução do 
impacto ambiental. 

Durante 3 anos foram selecionados e treinados 
operadores florestais locais, na prática de uma 
nova metodologia de trabalho, com foco na 
sustentabilidade.  

Entre a aquisição da área em 1983 e o início das 
operações em 1997, foram necessários 14 anos 
para a obtenção de maiores conhecimentos 
sobre a floresta e seu impacto na comunidade. 

Em 2005 esse esforço foi reconhecido pela Forest 
Stewardship Council (FSC), certificação florestal 
de renome internacional. Dois anos mais tarde, 

em 2007, foi a vez do Programa Brasileiro de 
Certificação Florestal (CERFLOR) administrado 
pelo INMETRO, distinguir o trabalho da MANOA. 
A obtenção destes certificados agregou à 
empresa uma particularidade única, pois foi a 
primeira a obter duas certificações para uma 
mesma operação florestal. 

Em 2010, a MANOA foi mencionada no livro 
“Casos Exemplares de Manejo Florestal”, 
publicado pela FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação). 

Esta iniciativa voluntária da empresa em adotar 
práticas sustentáveis provou que é possível aliar 
desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade ambiental e social, incentivando 
outras empresas a seguirem o mesmo caminho.  

Atualmente, comercializamos nossos produtos 
para 16 países, os quais exigem a adoção de boas 
práticas ambientais como requisitos para o 
estabelecimento de relações comerciais. 
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AS OPERAÇÕES DA MANOA E O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
CONSCIENTE DE SEU PAPEL JUNTO À SOCIEDADE, A MANOA ACREDITA 
QUE INVESTIR NAS FLORESTAS É INVESTIR NO FUTURO. 

AS OPERAÇÕES FLORESTAIS DA MANOA 
Em uma área de aproximadamente 73 mil 
hectares, a MANOA possui 69 mil hectares 
registrados como Reserva Legal, onde é permitido 
o manejo sustentável dos recursos florestais. 

No sistema florestal adotado pela MANOA 
(policíclico) a rotação é dividida em intervalos 
denominados ciclos de corte. Em cada ciclo, as 
árvores que se enquadram nas especificações 
requeridas (em especial o diâmetro mínimo de 
50 cm) são colhidas. O plano de manejo prevê um 
ciclo de 35 anos e uma intensidade de corte 
máxima de 30 m³/ha.  

Tais premissas asseguram a manutenção de 
exemplares adultos das diversas espécies 
manejadas. O período de 35 anos entre cada ciclo 
de rotação permite que a floresta se regenere, 
reestabelecendo o estoque de madeira e a 
diversidade das espécies para que estas sejam 
perpetuadas.  

A metodologia de divisão da área a ser manejada 
estabelecida pela MANOA permitiu a 
segmentação da floresta em 35 Unidades de 
Produção Anual (UPA). 

A adoção de práticas 
sustentáveis faz com que o 
volume de madeira retirado 
da floresta pela MANOA em 
suas operações de manejo 
seja baixo: entre 5,7% e 
6,8% do volume total de 
árvores da floresta 



 

 

CADEIA DE CUSTÓDIA  

Como é realizado o 

Rastreamento dos Produtos da 

MANOA 

Na floresta as árvores de 
potencial extração são 

identificadas e registradas 
em sistema de mapeamento 

digital. 

Quando derrubada a árvore, 
a tora e o toco recebem 

placa metálica com a 
numeração da árvore. 

A madeira destinada à 
processo industrial (a 
produção de pisos por 

exemplo) é registrada até o 
final do processo, com a 

mesma numeração recebida 
no mapeamento inicial. 

O produto final 
comercializado pode ter sua 

origem rastreada, 
assegurando assim toda a 
procedência da madeira. 

COLHEITA FLORESTAL 

PRODUTO FINAL 

RECONHECIMENTO 

DAS ÁRVORES 

PROCESSO 

INDUSTRIAL 



AS OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 

DA MANOA 

A unidade industrial da MANOA no município de 
Cujubim - Rondônia, localizada a 50 km da unidade 
de manejo, possui em sua estrutura uma serraria, 
uma laminadora, uma faqueadeira, um 
beneficiamento com 6 estufas para secagem da 
madeira e toda a infraestrutura de apoio industrial, 
incluindo: escritório administrativo, máquinas, 
equipamentos auxiliares, barracões e outros. 

Na unidade industrial é realizado o processamento 
primário da matéria prima, oriunda do manejo, para 
posterior remessa à unidade industrial localizada em 
Curitiba-PR (Triângulo). 

As instalações urbanas da MANOA totalizam 
aproximadamente 17 mil metros quadrados 
construídos, dos quais as construções de maior 
representatividade estão os galpões industriais (14 
mil m²) e 4 unidades residenciais destinadas aos 
colaboradores da empresa (1,2 mil m²). 

 

   

Unidade Industrial da MANOA em Cujubim, Rondônia 

A Unidade Industrial da MANOA possui capacidade 

instalada de produção de 21,6 mil m³/ano 



AS OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 

DA TRIÂNGULO 

A unidade industrial da Triângulo Pisos e Painéis, 
sediada em Curitiba-PR, possui área total construída 
de aproximadamente 27 mil metros quadrados, onde 
estão alocados a sede administrativa do Grupo 
Triângulo e a linha industrial de pisos de madeira, 
decks de madeira e painéis.  

Como matéria prima para a indústria, a Triângulo 
conta não apenas com os produtos de sua unidade 
industrial parceira de Cujubim, mas também com 
madeira de reflorestamentos próprios estabelecidos 
na região sul do país. 

Esta unidade emprega equipamentos de alta 
tecnologia e ambientalmente saudáveis, os quais são 
menos poluentes, usam todos os recursos de forma 
mais sustentável e reciclam mais seus resíduos. 

 

   

Unidade Industrial da Triângulo em Curitiba, Paraná 

A Unidade Industrial da Triângulo possui capacidade 
de produção de aproximadamente 1,6 milhões de m² 

anuais 



A MANOA E A GERAÇÃO DE EMPREGOS 

Toda a produção de toras da MANOA é destinada ao abastecimento da unidade industrial própria e de outras 
serrarias localizadas na região de Cujubim. Estas serrarias transformam as toras em madeira serrada e 
revendem sua produção para todo o Brasil, inclusive para a Triângulo Pisos e Painéis.  

No ano de 2011 a MANOA abasteceu 19 indústrias 
madeireiras em sua região de atuação, fornecendo 
60 mil m³ de madeira em toras. O apoio e a 
disponibilização de matéria prima influenciou também a 
geração de renda, recolhimento de tributos e ainda a 
criação de cerca de 1.100 empregos diretos e indiretos, 
contribuindo com o desenvolvimento regional. 

 

Quantidade de empresas abastecidas pela MANOA 

Município Empresas 
Empregados  

Diretos Indiretos* 
Cujubim 16 320 780 

* Estimativa base ABIMCI 

 

 

 

Aproximadamente 36% da população 

ocupada de Cujubim está empregada 

na cadeia de abastecimento da 

MANOA (Base: IBGE) 



CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E 
AMBIENTAIS 
Atuando na região desde 1983, a MANOA contribuiu com o aumento da 
qualidade de vida da comunidade, investindo desde os primeiros anos em 
melhorias na infraestrutura local. 

A área florestal da MANOA é contígua a áreas 
públicas, como as Florestas Nacionais do Jamari e 
Jacundá, formando um grande bloco florestal de 
aproximadamente 480 mil hectares. A 
manutenção desse bloco é importante para a 
conservação das mais diversas espécies de fauna e 
flora do estado de Rondônia e também da 
Amazônia Brasileira. 

A MANOA tem como atividade permanente o 
monitoramento de fauna e flora. Todos os 
funcionários tem a obrigação e são orientados a 
estarem atentos aos possíveis danos a fim de 
evita-los. A partir de convênio firmado com a 
Universidade de Rondônia (UNIR) é realizado o 
inventário contínuo e amostragem dos mamíferos 
de médio e grande porte que habitam a região, 
estudo que tem a finalidade de registrar quais 
animais são encontrados e qual população na área 
da MANOA e nas áreas contíguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a formalizar   
seu compromisso de     
conservação, a MANOA  
averbou em cartório   
69 mil hectares do total   
de sua área como área de Reserva Legal, 
assumindo publicamente o compromisso de 
manter toda a cobertura florestal de sua 
propriedade.  

 



Curso de Prevenção de 

Incêndios 

A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS PARA NOSSO AMANHÃ 
Visando aprimorar a cada dia o padrão de suas 
operações rumo à sustentabilidade, a MANOA 
realiza programas periódicos de treinamento e 
reciclagem de seus funcionários próprios e 
terceiros, em técnicas de manejo de impacto 
reduzido e temas ambientais pertinentes à 
atividade florestal. 

Além destas atividades internas, são 
disponibilizados ainda cursos para estudantes, de 
modo que os futuros profissionais possam 
vivenciar as práticas que permitem a empresa ser 
referência mundial de manejo de florestas 
tropicais. 

Cursos e treinamentos oferecidos pela MANOA para 
seus colaboradores e terceirizados  

Avaliação para certificação florestal  

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)  

Exploração de impacto reduzido  

Noções de primeiros socorros  

Prevenção e combate a incêndios florestais  

Relações humanas  

Aspectos sociais da Certificação  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Para aqueles que dia-a-dia 
constroem o futuro da MANOA, além 
de todos os benefícios previstos na 
legislação brasileira são 
disponibilizados também: 

 Casa/alojamento e alimentação 

 Seguro de vida 

 Transporte “leva-e-traz”  

 Salários acima da média municipal 

Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 



 

 

 

 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 

A Indústria de Madeiras MANOA é a maior geradora de empregos de 
Cujubim e responde, segundo a FAO*, por 33% da arrecadação tributária 
do município. 

Desde sua chegada à região, a MANOA apoia o 
município principalmente através de melhorias na 
infraestrutura de transporte e fornecimento de 
equipamentos, combustível e abastecimento de 
alimentos básicos. Além deste enfoque, todos os 
anos são realizadas ações sociais em beneficio à 
população da região, tais como atividades de 
apoio à educação e à prática de esportes e lazer.  

A preocupação com o desenvolvimento regional 
levou a MANOA a construir a Creche Raio de Luz, 
com capacidade de atender 180 crianças, a qual 
foi repassada ao município. 

 

 

* Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

 

Entre os anos de 2008 e 2010 a 
MANOA promoveu 12 atividades para 

público externo, beneficiando 162 
pessoas e 7 diferentes entidades 

Instituições Beneficiadas: 

 Prefeitura Municipal de Cujubim 

 Escola Pequeno Príncipe 

 Escola Antônio Francisco Lisboa 

 Creche Raio de Luz 

 Produtores Rurais 

 Escola Aluísio Becker 

 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

Curso prático de Manejo Florestal 
ofertado aos alunos da FAAR (Instituto 

Educacional Cristão) 

Participação na arrecadação 
municipal de impostos 

Ações Sociais realizadas pela MANOA: 

 Poços artesianos para 
abastecimento da cidade 

 Construção de Creche 

 Construção de muro de Escola 

 Auxílio às obras de aterro em 
Escola Municipal 

 Camisetas para alunos da rede 
pública como incentivo à educação 

 Compra de instrumentos musicais 
para alunos da rede pública 

 Construção de parquinho 

 Manutenção de estradas 

 Apoio a eventos culturais 

 Realização da formatura pré-
escolar II 

 Instrumentos musicais para igreja 

 Mobília e equipamentos para 
pavilhão da igreja destinado a 
atividades sociais 

 Apoio ao 1º campeonato de Karatê 

As ações da MANOA de apoio à 
educação, cultura e lazer 
beneficiaram diretamente cerca de 
400 crianças e jovens nos últimos 2 
anos. 

MANOA 

Outras 

empresas 

A manutenção da 
qualidade de vida local 
permite a construção 

de relações de 
colaboração mútuas 

entre empresa e 
sociedade para o uso 

sustentável dos 
recursos 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A MANOA construiu e 
mobiliou a Creche Raio de Luz, 
doada à prefeitura de Cujubim 

 Capacidade: 180 crianças 

 Área: 398 m² 

 Investimento: R$ 830 mil  

Nos últimos anos a MANOA 
investiu aproximadamente  
R$ 3 milhões no município de 
Cujubim - Rondônia  



VISÃO DE FUTURO 
O investimento em educação é a forma mais eficiente de conservar o 
meio ambiente e nossas florestas.  

A MANOA Florestal e o Grupo Triângulo 
acreditam que a manutenção sustentada dos 
recursos naturais é a chave para a continuidade 
de um mundo capaz de aliar desenvolvimento e 
qualidade de vida e crescimento populacional.  

Pensando nisto é que a MANOA está construindo 
um centro de educação florestal (CEFLOM), onde 
serão repassados a funcionários e estudantes as 
diretrizes para que juntos possam trabalhar por 
um futuro melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

CEFLOM  

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

FLORESTAL MANOA 

 Início das obras: Agosto de 2011 

 Término previsto das obras: 

Dezembro de 2012  

 Área total construída: 750 m² 

 Orçamento: R$ 1,55 milhões 

Projeção das futuras 

instalações do CEFLOM 

em Cujubim – Rondônia  



 

Transparência, Compromisso e 

Responsabilidade 

São estes os princípios que norteiam a MANOA 

para um futuro sustentável 
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