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Apresentação
O Resumo Público do Manejo Florestal é um documento que apresenta a sistemática adotada pela
Arauco Forest Brasil na região de Tunas do Paraná
para a gestão socioambiental e operacional no
manejo de suas áreas. Para isto, são adotados os
princípios e critérios do FSC® - Forest Stewardship
Council®. Nossa gestão é certificada desde 2013.
O FSC® tem reconhecimento global, cuja missão é
promover mundialmente o manejo florestal ambientalmente apropriado, socialmente benéfico e
economicamente viável.
Comentários, sugestões e/ou dúvidas podem ser
direcionados aos canais de comunicação informados neste documento.

Foto: Maria H. Yoshioka

posição no mercado de painéis através do domínio da produção de insumos necessários à sua atuação: resinas, formol e papeis melamínicos.
Em 2011, a ARAUCO inaugurou uma nova linha de impregnação de painéis
na unidade de Jaguariaíva com capacidade de 40 milhões de m2/ano e
uma nova prensa BP, com capacidade produtiva de 160 mil m3/ano. Ainda
neste ano, encerrou as atividades de produção de aglomerado na unidade
de Curitiba.

Região de Tunas do Paraná

Oferecemos uma ampla variedade de produtos sustentáveis e de qualidade, que
dão o uso integral a nossa matéria prima, para a indústria de papel, da construção,
da embalagem, de móveis e energia, estando presentes no negócio florestal, celulose, madeiras, painéis e energia renovável.
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Em 2013, foi inaugurada a nova linha MDF II na planta de Jaguariaíva, ampliando a capacidade total para 815 mil m3/ano de MDF nu e 432 mil m3/
ano de MDF revestido.

Contamos com cerca de 14 mil trabalhadores, 1,7 milhão de hectares de
patrimônio florestal na América do Sul, 55 plantas produtivas no Chile, Argentina,
Brasil, Uruguai, Estados Unidos e Canadá, além de 50% da Sonae Arauco com
ativos na Espanha, Portugal, Alemanha e África do Sul.

Em 2017, a ARAUCO adquiriu os ativos da MASISA do Brasil composto
por duas plantas de painéis que somam uma capacidade instalada de 800
mil m3. A planta Montenegro (RS) tem capacidade de 500 mil m3/ano
de painéis aglomerados e de melamina, e a planta de Ponta Grossa (PR)
produz 300 mil m3/ano de MDF e painéis de melamina.

Somos uma companhia global e diversificada na indústria florestal, presente no mundo
com os mais altos padrões: proteção das florestas nativas; gestão responsável de
suas operações; desenvolvimento de produtos da mais alta qualidade e com valor
agregado; serviços de qualidade a seus clientes; pessoas de excelência guiados por
uma visão e valores comuns; e o compromisso de ser um agente ativo no desenvolvimento econômico e social de onde operamos.

O que nos define

No Brasil, a empresa opera no estado do Paraná produzindo painéis de MDF
(Painel de Fibra de Média Densidade), MDP (Painel de Partículas de Média
Densidade) e resina que integra a composição destes produtos, com unidades
industriais em Jaguariaíva, Piên e Araucária. A área florestal neste estado é
formada por 184 mil hectares.

>> Produzimos e administramos
recursos florestais renováveis

A chegada da ARAUCO no Brasil se dá em 2005, a partir da aquisição das
operações florestais e industriais da Placas do Paraná S.A. do Grupo Louis
Dreyfus e da LD Forest Products, hoje ARAUCO Forest Brasil. A Placas do
Paraná inaugurou sua primeira fábrica de madeira aglomerada do Brasil em
1966 no município de Curitiba e em 2001, passou a produzir MDF com tecnologia de ponta em Jaguariaíva, com capacidade de 315 mil m3/ano. Em 2007, já
consolidadas as operações da ARAUCO no Brasil, firma uma aliança com uma
das líderes mundiais da indústria de papel, embalagem e produtos florestais,
adquirindo 80% da Stora Enso Arapoti Empreendimentos S.A., hoje ARAUCO
Florestal Arapoti e 20% da Stora Enso Arapoti Indústria de Papel S.A. Em
2009, a ARAUCO adquire o controle acionário das empresas SCS Beher, B.V.
e Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, S.L. e 100% das ações da sociedade
Tafisa Brasil S.A. em Piên, uma das principais fabricantes de painéis MDF e
MDP, tornando-se um dos principais fabricantes de painéis de madeira.

>> Somos uma empresa que
assume os desafios de
estar presente no mundo

>> Criamos produtos que
melhoram a vida das
pessoas

Em 2010, a ARAUCO passou a controlar a Dynea do Brasil, consolidando sua
Acima, em ordem: detalhe tronco de Pinus taeda, toras empilhadas
Fotos: internet, Maria H. Yoshioka

Renováveis
para uma
vida melhor
Nossa visão
Contribuir para
melhorar a vida
das pessoas,
desenvolvendo
produtos florestais
para os desafios
de um mundo
sustentável
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Na ARAUCO geramos produtos de qualidade que inspiram a criar soluções
destinadas a melhorar a vida de milhões de pessoas e, com cada produto que
geramos, buscamos nos diferenciar através da inovação e geração de valor
agregado.

Região de Tunas do Paraná

A Arauco

Com nossos valores
crescemos juntos

Nossa política
Política de meio ambiente,
qualidade, segurança e
saúde ocupacional

Cumprir com a legislação e outros compromissos assumidos em relação ao meio ambiente, qualidade, segurança e saúde ocupacional em seus processos, produtos e serviços, incluindo os princípios e critérios da norma
FSC® - Forest Stewardship Council®
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Cumprir com os requerimentos de seus clientes buscando desenvolver relações de longo prazo.
Estabelecer e avaliar objetivos e metas com a finalidade de reduzir de forma contínua e progressiva os riscos
em segurança e saúde ocupacional. Da mesma forma, diminuir contínua e progressivamente, mediante o uso
das mais adequadas tecnologias disponíveis, os aspectos significativos ao meio ambiente relacionados aos seus
processos, produtos e serviços.
Prevenir incidentes, doenças ocupacionais e a contaminação ambiental de seus processos, produtos e
serviços.
Assegurar que todos os funcionários próprios e de empresas contratadas recebam a capacitação adequada
para cumprir com suas obrigações e proporcionar-lhes os recursos para que se realizem um trabalho seguro
e responsável em relação à qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional.
Difundir estes conceitos e compromissos entre seus colaboradores, empresas contratadas, fornecedores
relevantes e outras partes interessadas.
Todos os funcionários da ARAUCO são responsáveis por cumprir e fazer cumprir esta Política com o meio
ambiente, qualidade, segurança e saúde ocupacional, incorporando-a ao seu comportamento profissional
e em suas decisões diárias, mantendo um claro compromisso com a melhoria contínua dos processos,
produtos e serviços.
Foto acima: arquivo Arauco

Pablo Franzini (Diretor Presidente – 28/03/2013 – Rev01)
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Considerando que a proteção ao meio ambiente, a qualidade de seus produtos e a segurança e saúde ocupacional de seus funcionários próprios e
de empresas contratadas são condições necessários para o desenvolvimento sustentável de seus processos, produtos e serviços, a ARAUCO
se compromete a:

Região de Tunas do Paraná

A ARAUCO é uma empresa global organizada em quatro unidades de
negócios: Florestal, Celulose, Serrarias e Painéis.

Foto: Edegardes Ribeiro Lemes

Onde estamos

A região

HECTARES
9.339

Conservação (RL + APP)

15.390

Outros usos*

381

TOTAL

25.110

Solos
Foto: Shutterstock

Nas áreas, é comum encontrar afloramentos de rocha sã,
afloramentos de rocha com início de intemperização e horizontes pedológicos propriamente ditos. Em geral, predominam
os NEOSSOLOS REGOLÍTICOS Distróficos, CAMBISSOLOS
HÁPLICOS Distróficos e afloramentos rochosos.

*Estradas internas e infraestrutura

Clima
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Geomorfologia e Geologia
As áreas estão situadas no Primeiro Planalto Paranaense
sob domínio de duas subunidades morfoesculturais com
relevo de topos alongados e de cristas: Planalto Dissecado de Adrianópolis (com declividades variando entre 12 e
47% com variações de altitude entre 100 e 1600 metros) e
Planalto Dissecado de Tunas do Paraná (com declividades
variando entre 6 e 30% com variações de altitude entre
280 e 1120 metros).

O clima na região, de acordo com a classificação climática de
Köeppen é Cfb, ou seja, clima temperado propriamente dito,
temperatura média no mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico), com geadas. Verões frescos, temperatura média no
mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca definida.

Hidrografia
A bacia hidrográfica da região é a bacia do Rio Ribeira. Esta
bacia ocupa uma área de aproximadamente 9.130 km2, isto
porque, o território de abrangência da bacia também se estende ao longo da área do estado de São Paulo. O principal
rio é o Ribeira do Iguape e possui 470 km de extensão, sendo
que destes, 220 km drenam o estado do Paraná e tem sua
nascente na vertente leste da serra de Paranapiacaba. Seus
principais afluentes são os rios Açungui, Capivari, Pardo, Piedade e Turvo.
Rio Ribeira (Foto: internet)

Região de Tunas do Paraná

ÁREAS
Produtivas
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A base florestal certificada da ARAUCO é composta por 14 propriedades distribuídas em 04 municípios do estado do Paraná
(Adrianópolis, Tunas do Paraná, Cerro Azul e Bocaiúva do Sul)
constituindo uma área total de 25.110 hectares.
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Vegetação
A cobertura florestal na região é composta por Floresta Ombrófila
Densa (Floresta Atlântica), bem como áreas de Floresta Ombrófila
Mista (Floresta com Araucária). Estas formações encontram-se entremeadas dependendo da altitude e tipo de solo. Desta forma, identificaram-se áreas de ecótono, ou seja, uma zona de transição entre as
duas formações vegetacionais.

que isso aconteça, será necessário a readequação da malha viária através da reabertura e/ou abertura de alguns trechos,
alguns já com floresta nativa regenerada, assim como, aplicação de técnicas mais eficientes e de baixo impacto ambiental para o novo planejamento do sistema de estradas no local. Para viabilizar esta infraestrutura, fez-se necessário
a obtenção do Licenciamento Ambiental com a realização de um EIA-RIMA, no entanto, a obra não foi executada até o
presente momento devido a decisão da ARAUCO de suspender - por questões de cenário econômico - as atividades de
colheita e transporte em 2014;
• Código Florestal: Estão previstas neste código a proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva
Legal (RL). Neste sentido, estas áreas são protegidas na ARAUCO, identificadas em mapas e controles ambientais estabelecidos;
• Pragas e doenças: As condições climáticas favorecem a ocorrência de pragas e doenças do Pinus na região, tais como,
formigas-cortadeiras e a vespa-da-madeira. Monitoramentos e controles devem ser adotados para a manutenção do
reflorestamento. Em caso de produtos proibidos pelo FSC, pedidos de derrogações são requeridos e aprovados;

Limitações Ambientais
• Relevo: O relevo é bastante acidentado na região. Para a realização
da colheita da madeira no local é necessário realiza-lo através de
torres telescópicas. Esta forma de colheita é indicada para áreas
com declividades superiores a 35º e este sistema minimiza a necessidade de abertura de estradas e impactos ambientais. A distância
de arraste usada varia entre 150 a 600 metros. Ademais, o relevo
não permite mecanizar boa parte das atividades de colheita e silvicultura, sendo a mão-de-obra bastante necessária na região;

• Matocompetição: Devido a introdução de pastagens exóticas com o gênero Brachiaria no passado, faz-se necessário o
uso de herbicidas pré e pós emergentes visando a manutenção do reflorestamento.

Unidades de Conservação
e Comunidades Tradicionais
Nenhuma das áreas da ARAUCO na região fazem confronto direto com Unidades de Conservação e/ou comunidades
tradicionais - quilombolas e territórios indígenas. As unidades
mais próximas são o Parque Estadual das Lauráceas e o
Parque Estadual de Campinhos. No raio de abrangência da
empresa, também não estão presentes áreas de quilombolas,
comunidades tradicionais e/ou indígenas.

• Áreas naturais entremeadas às plantações florestais: Os imóveis
na região foram adquiridos em 2006. As áreas já estavam ocupadas pelo reflorestamento de pinus (implantadas nas décadas de 60,
70 e 80, com o apoio de incentivos fiscais). Atualmente, as florestas
comerciais estão aptas a serem colhidas e replantadas, porém, para

Foto: Tiago Bissoli Moreira

Gruta Parque Estadual de Campinhos (Foto: internet)

Região de Tunas do Paraná

Foto: Tiago Bissoli Moreira
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Foto: Tiago Bissoli Moreira

Foto: Tiago Bissoli Moreira

Condições Socioeconômicas e Perfil das Áreas Adjacentes
Os principais indicadores socioeconômicos dos municípios onde a ARAUCO está presente são apresentados adiante. As áreas
adjacentes às fazendas são formadas por atividades agrícolas em geral, reflorestamentos de outros produtores e extração de
minérios.
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Adrianópolis

Bocaiúva do Sul

Cerro Azul

Tunas do Paraná

6.254

12.477

17.885

7.971

PIB Município1 (mil reais)
(IPARDES, 2018)

166.973

178.165

233.733

106.642

PIB per capita2 (R$) (IPARDES, 2018)

26.366

14.653

13.164

14.108

% Taxa de analfabetismo3 (15 anos
de idade ou mais) (IPARDES, 2018)

16,82%

9,05%

17,73%

18,25%

Renda média domiciliar per capita4
(R$) (IPARDES, 2018)

430

535

337

424

Coef. Mortalidade infantil5
(mil nascidos vivos) (IPARDES, 2018)

14

27,62

18,35

0

0,667

0,640

0,573

0,611

Nº habitantes (IPARDES, 2018)

IDH-M6 (IPARDES, 2018)

Região de Tunas do Paraná

MUNICÍPIOS

Manejo Florestal
Objetivos do Manejo Florestal
O objetivo do manejo florestal da ARAUCO Forest Brasil na região de
Tunas do Paraná é formação do reflorestamento de pinus e manutenção
deste patrimônio florestal de forma socioambientalmente adequado e aplicando as melhores técnicas operacionais disponíveis.

1) O PIB (Produto Interno Bruto) municipal é estruturado a partir da distribuição pelos municípios do valor adicionado das principais atividades econômicas:
agropecuária, indústria e serviços, do dummy financeiro e impostos.
2) O PIB (Produto Interno Bruto) per capita é o Produto Interno Bruto Municipal dividido pela quantidade de habitantes
3) A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que
conhecem, na população total da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Expressa a situação educacional mínima da
população
4) O coeficiente de mortalidade infantil é a frequência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um ano) em uma população, em relação ao número de
nascidos vivos em determinado ano civil. Se expressa para cada mil crianças nascidas vivas
5) O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) visa medir o nível de desenvolvimento humano dos municípios a partir de indicadores de educação
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de Zero (nenhum desenvolvimento
humano) a um (desenvolvimento humano total)

Espécies Manejadas
A principal espécie na região é o Pinus taeda. Esta espécie é a mais importante dentre os pinus plantados, especialmente no sul do Brasil. Esta
árvore se desenvolve bem devido ao clima fresco e inverno frio com resistência a geadas e disponibilidade constante de umidade durante o ano.
A sua madeira pode ser amplamente utilizada para a produção de celulose,
papel, madeira serrada, chapas de madeira e painéis MDF.
Fotos: Maria H. Yoshioka
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INDICADORES
SOCIOECONÔMICOS

Gestão Florestal
A gestão florestal abrange diversas etapas que envolvem o planejamento, a pesquisa, a execução, o monitoramento e controle
das atividades dentro do processo de produção florestal, a qual dividem-se em ciclos que duram 15 anos. Para cada etapa citada,
existem procedimentos e instruções operacionais com orientações sobre a execução destas atividades, responsabilidades, controles e registros que consideram aspectos técnicos, econômicos e cuidados socioambientais.

Cartografia e Geoprocessamento
Este processo é responsável em garantir que as informações da base cartográfica (mapas) seja precisa e atualizada. Para tal, são utilizadas modernas
técnicas de levantamento em campo e em imagens, processamento e análises. Estas informações incluem o levantamento e atualização das áreas de
proteção ambiental (preservação permanente, reserva legal, áreas de alto
valor de conservação), estradas, áreas de plantio e colheita, divisas, assim
como declividade e altimetria local visando garantir o melhor planejamento
operacional das atividades. Todas estas informações são armazenadas em
um banco de dados e são utilizadas para o planejamento do inventário florestal e das atividades operacionais.

Resumo Público do Manejo Florestal ARAUCO Forest Brasil

14

Fotos: arquivo Arauco

Pesquisa Florestal
Planejamento Florestal
O processo de planejamento ao longo do ciclo florestal será a base para a realização das atividades operacionais e comercialização
da madeira. O planejamento busca aliar a produção da madeira com menor custo, respeitando-se as questões socioambientais do
manejo e visando a sustentabilidade do negócio a longo prazo. As taxas sustentáveis de colheita são calculadas através da projeção
de volumes anuais e resultados das simulações de crescimento da florestal para a região. Por decisão estratégica da ARAUCO, não
há previsão de colheita florestal para esta região.

A pesquisa florestal foca no programa de melhoramento do Pinus para a região e visa aumentar a
produtividade e a qualidade das florestas. Outra linha
de trabalho é o desenvolvimento operacional cujo objetivo é buscar técnicas silviculturais mais eficientes,
nutrição florestal, uso de agroquímicos e processos
de derrogação de químicos.
Fotos: internet
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As florestas de Pinus passam pelo processo de inventário florestal aos 7 anos, com medições a cada
dois anos até a idade de corte com 15 anos. Através
do inventário, é possível quantificar o volume de madeira disponível e os produtos a serem gerados.

Região de Tunas do Paraná

Inventário Florestal

Prevenção e Combate a Incêndios

Todas as áreas da empresa (de plantios jovens e adultos, áreas nativas e
infraestrutura) são constantemente vigiadas e monitoradas contra pragas,
doenças, incêndios florestais e atividades
ilegais como caça, pesca e furto de madeira. Os trabalhadores recebem os devidos treinamentos para agir de forma adequada e rápida para cada situação.

Para a prevenção dos incêndios florestais, a ARAUCO conta com
um sistema para detecção dos incêndios, centrais de comunicação,
plantonistas, caminhões e trabalhadores capacitados para agir rapidamente no controle dos focos de incêndios.

Em caso de foco de incêndios, entre em contato
conosco através dos seguintes telefones:

Foto: Tiago Bissoli Moreira

Colheita Florestal
A colheita florestal pode ser definida como um conjunto de operações
efetuados no maciço florestal, que visa preparar e levar a madeira
até o local de transporte. Esta operação é composta pelas etapas de
corte (derrubada, desgalhamento e processamento ou traçamento),
extração (retirada da madeira do interior do talhão até a estrada) e
carregamento.

Foto: Zig Koch

Microplanejamento e Controle de
Impactos Ambientais e Sociais
nas Operações
No planejamento e na execução das atividades operacionais devem
adotar-se cuidados socioambientais e de segurança no trabalho.
Para que isto aconteça, é realizado o Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais, Perigos e Danos (LAIPD) com as situações
de ocorrência real e potencial no manejo florestal e, consideradas
as medidas de prevenção, mitigação e/ou correção. Estas medidas
constam nas instruções operacionais de cada atividade.
Visando considerar particularidades de cada área de manejo,
diferenças de relevo, presença de áreas de conservação, riscos
específicos, comunidades, entre outros aspectos, deve ser realizado
o processo multidisciplinar de microplanejamento operacional previamente às operações florestais. Nesta atividade, são identificadas
e avaliadas as restrições técnicas, ambientais, sociais e aquelas
relacionadas à segurança dos trabalhadores nas futuras operações
florestais.

Na região, desde meados de 2014, as atividades de colheita, carregamento, expedição, transporte e venda de madeira foram suspensas por questões operacionais e estratégicas.

Silvicultura
A silvicultura abrange o plantio das
mudas em campo e manutenção do
reflorestamento até a idade de corte.
São utilizadas técnicas de conservação do solo e sem uso de queimadas, diminuindo riscos erosivos nas
áreas. As principais operações realizadas são: o preparo do solo, o controle
da matocompetição, o combate às
formigas cortadeiras, a realização do
plantio em linha das mudas e a fertilização.

Construção e Manutenção da Malha Viária
A malha viária das fazendas é composta por estradas principais
(atendem grande fluxo de transporte de madeira e possuem bom
nível de acabamento e revestimento), estradas secundárias (atendem fluxo restrito de veículos) e aceiros (caminhos no contorno das
fazendas com objetivo de prevenir os incêndios florestais que eventualmente possam vir de áreas confrontantes).
As principais atividades são: abertura, nivelamento e moldagem,
revestimento com cascalho visando garantir o tráfego de veículos
nos períodos secos e chuvosos, construção de obras de arte (pontes, bueiros, canaletas, drenos) e outros elementos de conservação
(camalhões, saídas de água, dissipadores de água, caixas secas e
mini-curvas).
Foto: Maria H. Yoshioka
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(41) 3659-1909
(41) 9-8788-7815
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Proteção Florestal

Foto: Dreamstime

Gestão Ambiental
Abaixo, em ordem: Palmeira Jussara (Euterpe edulis), Guapuruvu
(Schyzolobium parahyba), Queixada (Tayassu pecari). Fotos: internet
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Os primeiros trabalhos voltados a identificação de fauna e flora na
região iniciaram em 2012 com a necessidade dos estudos de impacto
ambiental para a abertura e reabertura de estradas internas. Em 2013,
a ARAUCO iniciou os trabalhos de avaliação das áreas de vegetação
natural para o desenvolvimento de um plano de conservação da biodiversidade e identificação de potenciais áreas de alto valor de conservação. A partir de 2015, a ARAUCO iniciou as pesquisas e monitoramento de fauna e flora na AAVC Taquarussu.

Responsabilidade
Socioambiental

Flora

A ARAUCO possui um programa de Responsabilidade Socioambiental, cujas diretrizes estão alinhadas com o valor “Bom cidadão”
e considera três pilares estratégicos de atuação: o meio ambiente, a educação e cultura e o desenvolvimento das comunidades.
• Meio Ambiente: buscamos identificar e minimizar nossos impactos ambientais, atuar em prol da conservação ambiental e incentivar parcerias
que promovam de forma transversal a educação para a sustentabilidade e
o respeito ao meio ambiente.
• Educação e Cultura: buscamos iniciativas que possam contribuir para
a melhoria de indicadores educacionais na comunidade onde operamos,
especialmente em projetos relacionados à capacitação continuada de
professores, além de apoiar projetos culturais que promovam a valorização da cultura local e regional.
• Desenvolvimento de comunidades: buscamos apoiar projetos que
promovam o desenvolvimento das comunidades onde operamos, minimizando a distância entre recursos e necessidades específicas de cada
localidade.

Atuamos com uma visão de longo prazo. Nosso trabalho busca
o bem-estar social, sempre respeitando nossos vizinhos e o meio
ambiente.

A vegetação existente no Vale do Ribeira possui uma diversidade exuberante. Este fato é caracterizado pelo encontro de dois tipos vegetacionais distintos, ou seja, a Floresta Ombrófila Densa, vindo do leste
do Estado e adentrando ao vale, e a Floresta Ombrófila Mista, que
está inserida no planalto, nas regiões centrais do Estado e que também estão presentes neste vale nas maiores altitudes. A vegetação
varia de forma significativa com a altitude local, sendo identificadas
na área aproximadamente 200 espécies florestais tanto da formação
da Densa quanto da Mista. Destacam-se as espécies Euterpe edulis
(palmito Jussara), a Virola bicuhyba (bocuva) e o Schyzolobium parahyba (guapuruvu) que são espécies típicas da Floresta Ombrofila
Densa sub Montana, além de 05 espécies do gênero Persea. Até o
momento, foram identificadas 17 espécies que se encontram na lista
de espécies ameaçadas (categoria Estadual, Federal e Internacional
IUCN – International Union for Conservation of Nature) com destaque a: Cedrela fissilis, Centrolobium tomentosum, Chrysophyllum
paranaense, Dicksonia sellowiana, Euterpe edulis, Maytenus ilicifolia, Ocotea catharinensis, Ocotea odorifera, Pouteria torta, Tetrorchidium rubrivenium, Virola bicuhyba e Zeyheria tuberculosa.
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Para a identificação de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de
extinção, a ARAUCO há anos vem realizando estudos e levantamentos de fauna e flora em seus remanescentes naturais, obtendo resultados importantes para a conservação da biodiversidade local e
regional.

Região de Tunas do Paraná

Identificação de Espécies Raras,
Ameaçadas ou em Perigo de
Extinção

AAVC Taquarussu. Foto: Maria H. Yoshioka
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Salvaguardas Ambientais e
Medidas de Proteção
A ARAUCO adota importantes salvaguardas ambientais como:

Gestão de
Resíduos

• Proteção das áreas de preservação permanente, reserva legal e outras áreas
remanescentes com consequente regulação hídrica, manutenção e abrigo da
fauna;
• As áreas de preservação permanente e outras áreas conservadas formam
naturalmente corredores de fauna, favorecendo a manutenção e a movimentação destes;
• Reversão de áreas de preservação permanente (retirada do pinus plantada na
década de 80 pelo incentivo fiscal) e adequação das faixas de proteção conforme definição do Código Florestal;
• Eliminação de regeneração de Pinus em áreas de conservação. Esta atividade
é orientada e realizada conforme o procedimento Monitoramento e controle de
EEI – Espécies Exóticas Invasoras;
• Vigilância patrimonial contra atividades ilegais e prevenção da caça e pesca ilegal. Esta atividade é orientada e realizada conforme procedimento Monitoramento patrimonial;
• Instalação e manutenção de placas de advertência e educativas em relação à
propriedade particular, proibição de caça e pesca, identificação de Áreas de Alto
Valor de Conservação (AAVC), entre outros;
• Prevenção e combate a incêndios florestais. Esta atividade é orientada e realizada conforme procedimento Incêndios Florestais;
• Levantamento de Aspectos, Impactos, Perigos e Danos (LAIPD) das operações,
bem como medidas preventivas e de controle descritos em todas as Instruções
Operacionais (IOs);
• Treinamentos e conscientizações dos funcionários próprios e terceiros.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da
ARAUCO estabelece critérios para a gestão de resíduos
gerados nas atividades florestais, orientando quanto
a coleta, transporte, armazenamento, qualificação dos
destinadores e o destino final
dos resíduos gerados. Todos
os colaboradores envolvidos são
treinados quanto à segregação,
coleta, acondicionamento, armazenamento e destinação
indicada. A ARAUCO possui
orientações em relação ao
gerenciamento dos resíduos
em todos os procedimentos
operacionais.

Áreas de Alto Valor
de Conservação
Toda área ou floresta tem algum valor ambiental ou social. Estes valores
podem considerar a presença de espécies raras, áreas de recreação
ou recursos coletados por população local, entre outros. Quando estes
valores forem considerados de caráter excepcional ou de importância
crítica, a área florestal pode ser definida como um AAVC – Área de Alto
Valor de Conservação (PROFOREST, 2003).

Região de Tunas do Paraná

O levantamento de fauna realizado na área considerou os principais grupos faunísticos: avifauna, herpetofauna, mastofauna e ictiofauna. Do total de espécies de fauna
identificadas até o momento, 62 espécies encontram-se nas listas de espécies
ameaçadas (categoria Estadual, Federal e Internacional IUCN – International Union
for Conservation of Nature) com destaque a: Pseudastur polionotus (Gavião-pombo-grande), Accipiter bicolor (Gavião-bombachinha-grande), Accipiter superciliosus (Gavião-miudinho), Strix hylophila (Coruja-listrada), Tayassu pecari (Queixada),
Puma concolor (onça-parda), Pecari tajacu (cateto), Panthera onca (onça-pintada),
Brachyteles arachnoides (macaco-monocarvoeiro), entre outros.

Os trabalhos iniciais para conhecimento dos meios biótico e social da
região foram realizados através do estudo de impacto ambiental conduzido
na região para a questão das estradas internas em 2012. Em 2013/2014, a
ARAUCO conduziu um trabalho de avaliação de suas áreas conservadas
visando o desenvolvimento de um plano de conservação da biodiversidade
e identificação das amostras representativas e de potencial alto valor de
conservação.
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AVC 1

Áreas contendo concentrações significativas de valores referentes à biodiversidade em nível global,
regional ou nacional (p. ex.: endemismo, espécies ameaçadas, refúgios de biodiversidade).

AVC 2

Áreas extensas de florestas, na escala, de relevância global, regional ou nacional onde ocorram populações
viáveis da maioria ou de todas as espécies naturais em padrões naturais de distribuição e abundância.

AVC 3

Áreas inseridas ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.

AVC 4

Áreas que prestem serviços ambientais básicos em situações de extrema importância (p. ex. proteção de
bacias hidrográficas, controle de erosão).

AVC 5

Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais (p. ex. subsistência, saúde).

AVC 6

Áreas de extrema importância para a identidade cultural, tradicional de comunidades locais (áreas de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em conjunto com essas comunidades).

O processo de AAVCs envolve a identificação e avaliação dos atributos de alto valor, o desenvolvimento e implementação de
estratégias de manejo e prescrições para a manutenção e/ou melhoria dos mesmos e, finalmente, monitoramento e manejo
adaptativo.
Na região de Tunas do PR foi identificada em 2014 uma área de 1.367 hectares de área maciça conservada na fazenda Taquarussu em Adrianópolis, PR. Em termos de atributos identificados, abaixo quadro resumo da área:

AAVC

ÁREA (ha)

Taquarussu

1.367

ATRIBUTOS IDENTIFICADOS - AVC
01

02

03

•

•

•

04

05

06
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Onça-parda (Puma concolor). Fotos: internet

Fauna

Localização da AAVC Taquarussu em Adrianópolis, PR

No levantamento da mastofauna realizado em 2015 na AAVC Taquarussu, foram registradas 18 espécies, das quais cinco apresentam
algum status de ameaça no Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas do Paraná, sendo o Tayassu pecari (Queixada) destacado como
uma espécie criticamente ameaçada. Já no monitoramento realizado em 2016, foram identificados 20 mamíferos totalizando 25
diferentes espécies. Os destaques destes monitoramentos foram o registro da onça-pintada (Panthera onca) e do macaco-monocarvoeiro (Brachyteles arachnoides), espécies ameaçadas no estado do PR.
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Cobertura Vegetal
A cobertura vegetal da área possui uma diversidade exuberante. Este fato é caracterizado
pelo encontro de dois tipos vegetacionais distintos (conhecido como ecótono), entre a Floresta
Ombrófila Mista (ou Floresta com Araucária) e
Floresta Ombrófila Densa (ou Floresta Atlântica).
Os remanescentes florestais no local podem ser
encontrados desde sua formação pioneira até
mesmo em grau avançado de desenvolvimento.
Ambas as formações florestais são ecossistemas
bastantes ameaçados no Brasil.
Em 2016, iniciou-se o trabalho de levantamento e
caracterização da flora da AAVC. Foram identificadas no local 112 espécies sendo 47% endêmicas. A AAVC apresenta áreas em estágios pioneiros até clímax, predominando este último.
Foto: Anna Julia Passold

O estudo preliminar conduzido na AAVC Taquarussu em 2015 registrou 112 espécies de aves. Este registro documentou um número
considerável de espécies ameaçadas de extinção, o que demonstra que a AAVC dispõe de recursos valiosos à sobrevivência de algumas aves, pois estas apresentam maiores exigências ecológicas. Dentre as espécies encontradas, podemos destacar o Pseudastur
polionotus (Gavião-pombo-grande), Accipiter bicolor (Gavião-bombachinha-grande), Accipiter superciliosus (Gavião-miudinho) e a
Strix hylophila (Coruja-listrada). Já em 2016, foram obtidos 79 novos registros, que somadas as 112 observadas em 2015 totalizou
um resultado de 191 espécies para o local, distribuídos em 17 ordens e 44 famílias. Das novas espécies registradas, destacam-se:
Harpagus diodon (Gavião-bombachinha), Pteroglossus bailloni (Araçari-banana), Crypturellus noctivagus (Jaó-do-sul), Procnias
nudicollis (Araponga), Amazona vinacea (Papagaio-de-peito-roxo), Pionopsitta pileata (Cuiu-cuiu) e Pionus maximiliani (Maitaca),
sendo algumas delas com status de ameaça de extinção considerado preocupante.
Em 2018, serão monitorados novamente os grupos de mamíferos e aves cujos resultados serão atualizados no próximo plano de
manejo

Atributos de Alvo Valor de Conservação
Baseado em todos os estudos e levantamentos realizados no local, a área teve seus atributos de Alto Valor de Conservação (AVC)
caracterizados seguindo os métodos do PROFOREST1 e do HCV Resource Network. Os atributos são:
AVC 01
Diversidade de espécies
AVC 02
Ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem
AVC 03
Ecossistemas e habitats

Exemplares significativos da fauna e flora.
Inserida na área PROBIO “ Entorno do PE das Lauráceas” e corredor com importante
remanescentes do entorno: o Parque Estadual das Lauráceas, maior parque do estado
do Paraná.
Remanescentes bem conservados do ecótono entre as formações de Floresta
Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa
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Acima, em ordem: Gavião-pombo-grande (Pseudastur polionotus), Papagaio-de-peito-roxo (Amanona vinacea), Onça-pintada (Panthera onca). Fotos: internet

Estratégias de Conservação e Monitoramento

Alvo - Ameaça

Frequência

Responsáveis

Monitoramento e controle de EEI
em áreas de conservação

Uso e presença de EEI

Ciclo de 8 anos

Silvicultura

Sistema de monitoramento de incêndios
e treinamento dos funcionários

Incêndios florestais

Sempre que houver

Silvicultura

Levantamento e monitoramento
da biodiversidade

Fragmentação e perda de habitat;
Prática da caça, pesca e extração
seletiva de animais.

Bianual

Certificações

Registro de ocorrência de atividades
não autorizadas junto a Força Verde
(Polícia Ambiental)

Prática da caça, pesca e extração
seletiva de animais;
Extração seletiva de PFNM;
Extração seletiva de madeira
nativa (furto).

Mediante ocorrências

Silvicultura
Certificações

Monitoramento de atividades não
autorizadas / monitoramento
patrimonial (vigilância florestal)

Prática da caça, pesca e extração
seletiva de animais;
Extração seletiva de PFNM;
Extração seletiva de madeira
nativa (furto).

Mensal

Silvicultura

Monitoramento das condições
gerais da AAVC

Uso e presença de EEI;
Presença de animais domésticos
(canídeos, bovinos e equinos);
Prática da caça, pesca e extração
seletiva de animais;
Extração seletiva de PFNM;
Extração seletiva de madeira
nativa (furto).

Resumo Público do Manejo Florestal ARAUCO Forest Brasil
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Semestral

Certificações

Resultado dos Monitoramentos na AAVC
Visando a manutenção e/ou melhoria dos atributos de alto valor de conservação da área foram identificadas e avaliadas as
ameaças e potenciais impactos gerados por estas. As ocorrências identificadas no local são extração ilegal de palmito, presença
de EEI – Espécies Exóticas Invasoras, presença de animais domésticos, entre outros.
Para a mitigação destes impactos serão realizados controle das espécies exóticas em locais de fácil acesso, os locais de riscos
serão analisados para definir a melhor estratégia de controle e instalação de portões para dificultar o acesso de pessoas não
autorizada na AAVC.

Identificação, Mapeamento e
Caracterização de Comunidades
Na área de abrangência da ARAUCO, as comunidades são identificadas, caracterizadas através de entrevistas e mapeadas antes
do início das operações de manejo florestal. Para áreas já implantadas, na etapa de reforma florestal, revisa-se a informação
do mapeamento e caracterização, visando comparar e adequar
à situação real. Estas ações fazem parte da análise preliminar de
avaliação e monitoramentos de impactos sociais. A informação
da localização das comunidades, diretamente afetadas ou não
pelo manejo florestal, são inseridas em mapas confeccionados
pela área de Cartografia e Geoprocessamento.

Região de Tunas do Paraná

Medidas de gestão e monitoramentos

Gestão Social

A caracterização das comunidades foi realizada através de entrevistas com os moradores. Suas informações são apresentadas no documento “Estudo Socioeconômico e Cultural das Comunidades”. Atualmente, 25 comunidades nas adjacências das
fazendas florestais de Tunas do Paraná foram caracterizadas
(distribuídas nos municípios Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul,
Adrianópolis e Cerro Azul).
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Canal de Diálogo e Demandas
de Partes Interessadas
A abertura do canal de comunicação junto às comunidades e
vizinhos adjacentes às fazendas é realizada de forma estruturada através de visitas ou reuniões periódicas. Durante estes
encontros são identificados os impactos potenciais e reais das
operações em conjunto com as partes interessadas e registradas eventuais DPIs - Demandas de Partes Interessadas.
Essas demandas podem ser solicitações gerais, reclamações,
pedido de informação sobre o manejo florestal, questionamentos
em relação a posse e uso da terra, pedidos de patrocínio, aporte
a projetos socioambientais, elogios, entre outros. O encaminhamento de cada DPI deve seguir as diretrizes do procedimento de
Demandas de Partes Interessadas e a Política de Contribuição
Social da ARAUCO.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
“Fale conosco” website da ARAUCO
E-mail: institucional@arauco.com.br
Visitas nas comunidades
Monitoramento de impactos sociais
Formulário de demanda de partes interessadas
Contato telefônico e pessoal
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Para a proteção e melhoria dos atributos de conservação das áreas e redução das ameaças, as medidas de gestão implantadas
pela ARAUCO estão descritas abaixo:

Programas em Iniciativas Sociais
A ARAUCO busca através dos canais de comunicação e das atividades do monitoramento de impactos sociais identificar
potenciais ações e projetos sociais nas regiões onde opera, alinhadas às diretrizes do Valor Bom Cidadão. Atualmente, os
programas desenvolvidos na região são: Programa Formação de Professores e Circuito Cultural ARAUCO.
Região de Tunas do Paraná

Programa Formação de Professores
O objetivo do programa é proporcionar aos professores da rede municipal
de ensino uma formação continuada para aperfeiçoamento da sua prática
profissional. As atividades são realizadas em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação de Tunas do Paraná.
Durante 2017 participaram 155 professores da rede municipal de ensino.
O programa contemplou as semanas pedagógicas e a realização de um
encontro anual contando com palestras motivacionais, educacionais ou
oficinas para aperfeiçoamento profissional dos professores.

Circuito Cultural Arauco
Grupo Parabolé. Foto: internet
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O Circuito Cultural ARAUCO visa oportunizar às crianças do ensino fundamental da rede pública e à comunidade, acesso à cultura, ao conhecimento e a arte, ao mesmo tempo difundir conceitos e valores.
Em 2017, o espetáculo promovido foi a peça teatral “Palmas para que te
quero” concebida pelo grupo Parabolé abordando de forma lúdica temas
relacionados a questões pedagógicas e brincadeiras de mãos. Participaram 660 pessoas do programa.

Segurança e Saúde Ocupacional
A área de Segurança e saúde ocupacional da ARAUCO atua fortemente na identificação, avaliação e classificação de todos os
perigos e riscos em todas as etapas do processo produtivo florestal, implantando medidas de controle com objetivo de minimizar
a ocorrência de qualquer tipo de acidente e, consequentemente, preservar a integridade física e a saúde de seus colaboradores.
Prioritariamente as ações têm caráter preventivo, através de medidas de conscientização e também correção de desvios detectados nos monitoramentos.
As unidades florestais da ARAUCO também contam com o apoio de uma equipe de saúde ocupacional e estrutura adequada
para o desenvolvimento de programas de saúde, qualidade de vida e para o atendimento ambulatorial e de emergências

Indicadores de Monitoramento
Síntese do acompanhamento dos principais resultados dos monitoramentos
INDICADORES

2016

2017

Nº de trabalhadores próprios

29

26

Nº de trabalhadores terceiros

3

8

Total de horas de treinamento

4929 horas

1670 horas

Índice de frequência de acidentes CTP

0,0

0,0

Índice de gravidade dos acidentes

0,0

0,0

Volume de madeira colhido

Sem produção florestal

Sem produção florestal

Área plantada

0,0

0,0

Consumo total de Glifosato

43,1 kg
Cerca de 0,67 kg/ha

236,96 kg
Cerca de 1,73 kg/ha

Consumo total de Imazapir

27,7 Litros
Cerca de 1,0 L/ha

126,42 Litros
Cerca de 0,97 L/ha

Consumo total de isca formicida MIPIs 5g (Sulfluramida)

4,63 kg
Cerca de 1,67 kg/ha

0 kg

Índice de estabelecimento acumulado

0

0

% ataque de árvores armadilha (controle da
vespa-da-madeira – Sirex noctilio)

0%

A derrubada das árvores para o
monitoramento ocorrerá entre
março e abril de 2018

Nº ataque de pragas e doenças não ocasionais

0

0

Nº ocorrência de incêndios florestais (Área – Arauco)

01

02

Total de hectares queimado por incêndios
florestais (Área – Arauco)

2,96 ha

24,87 ha

Nº total de ocorrência de atividades ilegais identificadas

121

102

Caça

13

0

Pesca

06

0

Presença de gado e outros animais domésticos na área

25

39

Atividades ou pessoas não autorizadas

32

17

Resíduos sólidos

06

04

Furto/corte indevido de madeira

0

01

Danos ao patrimônio (placa, cerca, sinalização)

10

04

Demais ocorrências

29

37

Total de áreas revertidas para conservação

0,0 ha

0,0 ha

Região de Tunas do Paraná

O levantamento e monitoramento de impactos sociais das operações (MISO) é realizado nas comunidades diretamente impactadas pelas operações, dentro de um raio de influência de 500 metros do perímetro das unidades de manejo e rotas de
transporte de madeira sempre em parceria com os moradores e baseado no planejamento anual das operações de cada
unidade florestal. Os impactos são monitorados em três fases: Pré-operação, durante e pós-operação. As informações sobre
os impactos são registradas em formulários específicos e compartilhados com os responsáveis das operações para que as
ações sejam executadas.
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Monitoramento de Impactos Sociais da Operação

Indicadores de Monitoramento
–

–

417 unidades

110 unidades

Classe I (sólidos contaminados / terra contaminada)

970 kg

220 kg

Classe I - Óleo usado

1035 litros

Não ocorreu destinação

Classe I – Lâmpada

Não ocorreu destinação

71 unidades

Vidro

Não ocorreu destinação

133 kg

Plástico

752 kg

220 kg

Papel e Papelão

138 kg

80 kg

Sucata metálica

2400 kg

60 kg

Pneus inservíveis e borracha

810 kg

150 kg

Nº de demanda de partes interessadas

3

3

Nº de reclamações

0

0
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Levantamento de impactos positivos nas
comunidades (Anta Gorda, Pacas, Ouro Fino e
Marques de Abrantes) – Percepção dos entrevistados

Levantamento de impactos negativos nas
comunidades (Anta Gorda, Pacas, Ouro Fino e
Marques de Abrantes) – Percepção dos entrevistados

Se você deseja mais informações sobre o nosso manejo florestal e/ou atualização dos indicadores da ARAUCO, quer fazer
sugestões, reclamações ou comentários, por favor, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Escritório de Tunas do PR - Fazenda Anta Gorda:

(41) 3659-1171 / (41) 3659-1909

94% apontaram não identificar
impactos relacionados às
operações
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Entre em Contato
Escritório de Tunas do PR - Fazenda Anta Gorda:
Estrada Geral Fazenda Anta Gorda, S/N
CEP 83.490-000 – Adrianópolis, PR

Gerência de Resp. Socioambiental e Fundiário:

6% identificaram como positivos:
• Canal de comunicação com
a empresa;
• Geração de empregos;
• Manutenção e conservação
de estradas;
• Sinalização de segurança.

Não houve atividades de
manejo florestal no raio de
influência das comunidades

Não foram identificados
impactos negativos relacionados
às operações da ARAUCO

Não houve atividades de
manejo florestal no raio de
influência das comunidades

(41) 3217-7438

institucional@arauco.com.br

Gerência de Resp. Socioambiental
e Fundiário:
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