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1.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Em 2007, com a visão de utilizar o conhecimento em
A história da Madepar iniciou em 1977, no bairro da

fabricação

de

portas

de

qualidade

e

se

manter

Penha na cidade de Lages/SC, com 60 colaboradores,

economicamente viável tendo em vista a instabilidade do real

produzindo madeira para construção civil e embalagens. A

perante outras moedas estrangeiras, a Madepar passou a

principal matéria-prima utilizada era Araucaria angustifolia

produzir portas para o mercado interno.

(Pinheiro Brasileiro).
Com a exaustão comercial da Araucaria angustifolia
na região, a empresa passou a utilizar o gênero Pinus em seu
processo. Em 1979, preocupada com o futuro de seu
abastecimento de matéria prima, passou a investir de forma
continua na implantação e aquisição de florestas de Pinus.
Em 1983, a Madepar ampliou sua produção com a
aquisição de uma nova serraria na área industrial. Em 1986.
Realizou sua primeira exportação de madeira serrada de
pinus destinada a fabricação de pallets para a suíça. Em 1987
transferiu sua sede para a área industrial. Fabricava painéis e
porta de pinus, porém, diante do promissor mercado externo,
decidiu pela fabricação de portas para exportação.

Atualmente se destaca na produção de portas de
Pinus para o mercado externo e interno, atendendo seus
clientes com grande diversidade de modelos.
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NOSSO NEGÓCIO
 Soluções para harmonizar ambientes
NOSSA VISÃO
 Ser referência em portas no Brasil e no Exterior
NOSSA MISSÃO
 Estar presente em ambientes com produtos de
qualidade satisfazendo clientes, colaboradores e
investidores
NOSSOS VALORES
 Ética, Simplicidade, Eficiência, Responsabilidade
Socioambiental e Pessoas

2.

SOBRE O RESUMO
Este documento resume o Plano de Manejo

Florestal, o qual tem por objetivo estabelecer as diretrizes
operacionais, administrativas e gerenciais de suas atividades
florestais, bem como levar ao conhecimento da comunidade
local e demais interessado, de uma forma geral, as formas e
condutas de gerenciamento dos recursos ambientais, sociais
e econômicos da empresa.
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3. CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL
COMPROMISSO COM O FSC

E

O

A Madepar Indústria e Comércio de Madeiras LTDA
certificou suas florestas de acordo com os Princípios e
Critérios do Forest Stewardship Council® (FSC®) Manejo
Florestal (Trademark License Code: FSC-C011479) em meados
de 2003 e deste então vem afirmando sua preocupação e

A Madepar visando a melhoria continua do seu
manejo florestal, a viabilidade econômica das operações
florestais,

a

incorporação

do

bem-estar

de

seus

colaboradores e o comprometimento ambiental, assume o
compromisso com o FSC em gerir suas florestas conforme os
seguintes Princípios e Critérios:
P1 - OBEDIÊNCIA AS LEIS E PRINCÍPIOS DO FSC

cuidados com os recursos naturais e adotando ações de
conservação dos ecossistemas e manejo florestal, conforme
as Leis vigentes no país e os Tratados Internacionais.

O manejo florestal deve respeitar toda legislação
aplicável no País onde ocorrem, os tratados internacionais
dos quais o País é signatário e cumprir com todos os
Princípios e critérios do FSC.
P2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POSSE E USO DA
TERRA
As posses de longo prazo e os direitos de uso da
terra e dos recursos florestais em longo prazo devem ser
claramente
estabelecidos.

definidas,

documentados

e

legalmente
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P3 - DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E/OU POPULAÇÕES
TRADICIONAIS

O manejo florestal deve conservar a diversidade
ecológica e seus valores associados, os recursos hídricos, os

Os direitos legais e costumeiros das populações

solos, os ecossistemas e paisagens frágeis e singulares. Dessa

indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, territórios e

forma estará mantendo as funções ecológicas e a integridade

recursos, devem ser reconhecidos e respeitados.

das florestas.

P4 - RELAÇÕES
TRABLHADORES

COMUNITÁRIAS

E

DIREITOS

DOS

P7 - PLANO DE MANEJO
Um plano de manejo - apropriado à escala e a

As operações de manejo florestal devem manter ou
ampliar o bem-estar social e econômico dos trabalhadores
florestais e das comunidades locais no longo prazo.
P5 - BENEFÍCIOS DA FLORESTA
As operações de manejo florestal devem incentivar
o uso eficiente e otimizado dos múltiplos produtos e serviços
da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma
grande quantidade de benefícios ambientais e sociais.
P6 - IMPACTO AMBIENTAL

intensidade de operações propostas - deve ser escrito,
implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo de
manejo florestal e os meios para atingi-los devem ser
claramente definidos.
P8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento deve ser conduzido - apropriado
à escala e à intensidade do manejo florestal - para que sejam
avaliadas as condições da floresta, o rendimento dos produtos
florestais, a cadeia de custódia, as atividades do manejo e
seus impactos ambientais e sociais.
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P9 - MANUTENÇÃO DE FLORESTAS DE ALTO VALOR DE
CONSERVAÇÃO
Atividades de manejo de florestas de alto valor de
conservação devem manter ou incrementar os atributos que
definem estas florestas. Decisões relacionadas florestas de
alto valor de conservação, devem sempre ser consideradas no
contexto de uma abordagem de precaução.

P10 - PLANTAÇÕES
As plantações devem ser planejadas de acordo com
os Princípios e Critérios de 1 a 9, o Princípio 10 e seus
Critérios.

Considerando

que

as

plantações

4. CARACTERIZAÇÃO
AMBIENTAL
REGIÕES DOS EMPREENDIMENTOS

DAS

podem

proporcionar uma série de benefícios sociais e econômicos e

GEOLOGIA

contribuir para satisfazer as necessidades globais de

As Unidades de Manejo Florestal (UMF) da Madepar

produtos florestais, elas devem complementar o manejo,

estão inseridas predominantemente na formação serra geral,

reduzir as pressões e promover a recuperação e conservação

que representa o último evento relacionado com a bacia do

das florestas naturais.

Paraná em Santa Catarina, recobrindo o pacote sedimentar.
Compreende rochas básicas (toleiíticas), intermediárias e até
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ácidas e distribui-se por uma área de 49.920 Km², equivalente

SOLOS

a 52% da superfície do Estado de Santa Catarina.

Uma grande heterogeneidade de tipos de solos

No Rio Grande do Sul, o domínio da Bacia do Paraná

existentes nas regiões do empreendimento da empresa,

engloba as Efusivas Ácidas e Básicas, a Cobertura Sedimentar

devido à diversidade dos fatores responsáveis pela formação

Gonduânica, além das Formações Rosário do Sul, Botucatu e

destes.

Serra Geral.

Os solos encontrados nas regiões pertencem,

RELEVO
As áreas dos empreendimentos da Madepar em
Santa Catarina possuem de uma forma geral o seu relevo
constituído de um planalto de superfícies planas, onduladas
e montanhosas (Serra Geral, Escarpa do Trapp), fortemente

basicamente,

a

cinco

grupos:

Cambissolo

Húmico,

Argilossolos, Latossolo Bruno, Litólico. Na região de Vacaria,
além dos solos descritos acima, também ocorrem os
Chernossolos.

CLIMA

dissecadas e denudação periférica de formação basáltica e
domo dissecado.
Em Vacaria o relevo é mais suave, com recortes
profundos de alguns rios. Esta região é formada de uma
planície elevada de inclinação para oeste. O material também
é de origem basáltica. As altitudes variam entre 1.200 m nos
Aparados da Serra até 900 m mais a oeste.

De acordo com o Zoneamento Agroecológico e
Socioeconômico do Estado de Santa Catarina, a região de
Lages e demais municípios onde a Madepar possui suas UMF,
o clima é classificado como Cfb, segundo Köeppen, ou seja,
clima temperado constantemente úmido, verões frescos, sem
estação seca definida e ocorrência de geadas severas.
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Temperatura média anual 16º C, com precipitação média
anual de 1.441 mm.
Para a região de Vacaria, Köppen classifica o clima
como Cfb com o tipo Cfblg’n, o que caracteriza um clima
temperado chuvoso, sem estação seca, verão ameno,
diferença de temperatura entre o mês mais quente e o mês
mais frio igual ou menor que 5ºC, e presença frequente de
nevoeiros.

HIDROLOGIA
Em Santa Catarina, as áreas de empreendimento da
empresa concentram-se em duas Sub-bacias Hidrográficas
contribuintes da Bacia do Rio Uruguai: do Rio Canoas e do
Rio Pelotas. No Rio Grande do Sul todas as áreas de
empreendimento encontram-se na Sub-bacia Hidrográfica
Apuae-Inhandaua,

também

Hidrográfica do Rio Uruguai.

contribuinte

da

Bacia
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5. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICA E PERFIL
DAS ÁREAS ADJACENTES

Atualmente as áreas adjacentes às fazendas são
formadas por atividades agrícolas, pecuária e silvicultura.
Mostrar-se diante de mapeamento das residências e

A área de influência da Madepar compreende a
região do Planalto Serrano em Santa Catarina, formada pelos

os principais indicadores socioeconômicos dos municípios
onde a Madepar possui atividades.

municípios de Campo Belo do Sul, Lages, Otacílio Costa,
Painel, Bocaina do Sul e a região de Vacaria no Rio Grande do
Sul.
A Madepar presa pela política da boa vizinhança nas
áreas onde atua, para isso constantemente colaboradores da
empresa fazem visitas nas residências próximas as UMF em
operação com a finalidade de alertar e orientar sobre riscos e
práticas adequadas de segurança.
Para entender melhor as comunidades em cada
região que a Madepar atua mantem-se um mapeamento das
comunidades no entorno das UMF e entrevistas são
realizadas em períodos correntes.

Mapeamento das residências UMF Segredo
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INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NOS MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO

Município

Área do
Município (km²)

Habitantes

IDH

PIB Percapita
(R$)

População
Alfabetizada (%)

Incidência da
Pobreza (%)

Perfil do
Município

Campo Belo
do Sul / SC

1.027,65

7.483

0,641

20.141,90

79,33

38,69

Silvicultura
Turismos Rural,
Indústria
Madeireira,
Agropecuária e
Comércio
Silvicultura,
indústria de papel
e celulose
Fruticultura e
Agropecuária

Lages / SC

2.631,50

156.727

0,770

22.767,76

87,49

33,97

Otacílio Costa
/ SC

845,009

16.337

0,740

31.425,51

84,55

32,48

Painel / SC

740,183

2.353

0,664

16.928,57

82,40

27,05

Bocaina do
Sul / SC

512,849

3.290

0,647

16.148,57

82,79

17,39

Agropecuária e
Silvicultura

Vacaria / RS

2.124,58

61.342

0,721

25.759,85

87,00

28,83

Fruticultura,
Agricultura e
Pecuária.

Tabelas com os principais indicadores dos municípios na área de abrangência da Madepar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
* PIB = Produto Interno Bruto
** IDH = Índice de Desenvolvimento Humano
Fontes: IBGE 2010, IBGE 2003 (pobreza), DATASUS 2013 (Perfil)
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6. RECURSOS FLORESTAIS MANEJADOS
A Madepar atua há 41 anos na atividade florestal e
sua base florestal é composta por 3.405,70 hectares de terras,
sendo 1.862,82 hectares de florestas comerciais de Pinus spp
e Eucalyptus spp., 1.419,75 hectares destinados à conservação
dos recursos naturais e 123,14 hectares utilizados para outros
usos.

São nove Unidades de Manejo Florestal localizadas no
Planalto Serrano de Santa Catarina divididas em cinco
municípios, são eles: Bocaina do Sul, Campo Belo do Sul, Lages,
Otacílio Costa, Painel e duas Unidades de Manejo Florestal
município de Vacaria no estado do Rio Grande do Sul.
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USO DO SOLO

MAPAS DE USO DO SOLO

32,46
124,17

Outros
Usos
(ha)
0,90
6,38

Área
Total
(ha)
106,88
300,00

445,21

297,52

24,99

767,72

18,71

9,04

0,19

27,94

121,48
82,23
63,37
7,48

18,00
81,75
21,36
43,95

5,08
13,30
2,87
0,28

144,56
177,27
87,60
51,71

79,79

100,35

3,61

183,75

108,95
692,63
1.862,82

368,69
322,46
1.419,75

7,06
58,48
123,14

484,70
1.073,57
3.405,70

Município

UMF

Plantio
(ha)

Conservação
(ha)

Bocaina do
Sul / SC

Mangueirinha
Taquarí

73,52
169,45

Campo
Belo do Sul
/ SC

Manfredi

Rancho de
Tábuas
Segredo
Cambará
Otacílio
Costa / SC
Vila Velha
Farofa
Painel / SC
Santo Antônio
do Caveiras
Santana
Vacaria /
RS
Socorro
Total Geral
Lages / SC

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
3,62%
41,69%

54,70%

Plantio (ha)

Conservação (ha)

Outros Usos (ha)
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7.

crescimento e produtividade dos seus povoamentos de

MANEJO FLORESTAL

forma progressiva e contínua.
O Programa de Implantação de Florestas e o

Consciente da necessidade em adotar práticas

Programa de Corte são ajustados a fim de garantir a

operacionais e produtivas de menor impacto ambiental, a

sustentabilidade da empresa no futuro. A implantação das

empresa utiliza a menor quantia possível de produtos

florestas é realizada através de cultivo mínimo e são utilizadas

químicos nas atividades de preparo e manutenção das suas

apenas mudas provenientes de sementes com comprovada

unidades

procedência e grau de melhoramento genético.

conservacionistas e promotoras da potencialidade natural

O manejo florestal aplicado às florestas visa atingir
os objetivos industriais da empresa e é realizado segundo
modernas técnicas silviculturais, buscando qualidade na
madeira e altos índices de produtividade no mais breve
espaço de tempo.
A

Madepar preocupa-se

em

estabelecer as

melhores condições de crescimento e produtividade das suas
florestas, através de práticas corretas de silvicultura e manejo,
que garantam o maior número de benefícios provindos
destas plantações. Por isso, vem desenvolvendo programas
de planejamento e pesquisa que visam incrementar o

florestais,

dos ecossistemas locais.

optando

sempre

por

ações
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sustentabilidade do negócio e atenuem os impactos

OBJETIVOS DO MANEJO FLORESTAL

ambientais,


Produzir florestas comerciais de Pinus spp. e Eucalyptus

promovendo

melhoria

da

qualidade

ambiental nos aspectos de água, solo, flora e fauna.

spp. com qualidade adequada ao seu processo industrial;


Ter sustentabilidade de matéria-prima para o processo

SELEÇÃO DE ESPÉCIES

industrial através dos programas de corte e de
Os projetos mais antigos da Madepar foram

implantação florestal;


Promover

a

conservação

e

a

recuperação

dos

ecossistemas e áreas protegidas;

plantados em sua maioria com Pinus elliiottii. De 1999 para
cá praticamente utilizou-se apenas o Pinus taeda. Esta
preferência deve-se ao fato do Pinus taeda ter maior



Promover a proteção de espécies raras, ameaçadas ou em
desenvolvimento que o Pinus elliiottii.
perigo de extinção;
Ao longo da implantação e desenvolvimento das



Manter relacionamentos favoráveis com as comunidades
adjacentes às unidades de manejo florestal e promover
qualidade de vida aos seus colaboradores, inserindo
ambos em um contexto de desenvolvimento sustentável
e conscientização ambiental;



Promover a utilização de técnicas e equipamentos
florestais adequados que garantam a rentabilidade e a

atividades de reflorestamento nas áreas da propriedade da
empresa, foram utilizadas mudas de Pinus originadas a partir
de um material genético de diferentes procedências.
Atualmente, todos os novos plantios são plantados
com mudas compradas de viveiros particulares onde exigese um bom desenvolvimento das mudas e com a garantia de
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utilização

de

semente

com

comprovado

grau

de

melhoramento genética e procedência.

projetos, e subdivididos em talhões, onde são locadas
aleatoriamente as unidades amostrais.
O inventário é realizado bianual com parcelas instaladas a

Normalmente as mudas de pinus são produzidas
com sementes proveniente dos pomares clonais da empresa
Rigesa S.A. de Três Barras e a semente de Eucalyptus
benthamii proveniente dos pomares da Epagri, em São Bento

partir do quinto ano, sempre após a primeira poda. Utilizamse dois tipos de parcelas: temporárias e permanentes:


Inventário Florestal Continuo (parcelas permanentes): são
utilizadas para monitorar o crescimento (m³/ha/ano) e

do Sul.

fornecer subsídios para o planejamento florestal;

MONITORAMENTO DO CRESCIMENTO E
DINÂMICA DA FLORESTA



Inventário pré-corte: utilizam-se parcelas temporárias e é
realizado quando se quer detalhar as informações para o

O monitoramento e crescimento da floresta são
acompanhados através do inventário florestal, que fornece os

desbaste;


Avaliação de florestas para compra/venda: com parcelas

dados para analisar e estudar o crescimento das árvores que

temporárias, avalia o estágio de crescimento e/ou

juntamente com os objetivos propostos às florestas, são

sortimento de madeira de uma área específica;

importantíssimos na definição do manejo a ser adotado pela
empresa.
As populações atualmente inventariadas pela
Madepar compõem-se basicamente de Pinus taeda e
Eucalyptus Benthamii. Os povoamentos são distribuídos em

 Conferência da marcação dos desbastes: usa parcelas
temporárias e avalia se a marcação está de acordo com a
recomendação técnica;
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Conferência dos desbastes: utiliza parcelas temporárias e
avalia a qualidade da marcação do desbaste e o desbaste
em si;



Sobrevivência de mudas no plantio e espaçamento inicial:
através de parcelas temporárias avalia-se a necessidade e
a quantia de mudas para replantio e se a densidade inicial
de mudas está de acordo.

SISTEMA DE MANEJO
Idade (anos)
1
2–3
3–4
5–6
9 – 10
13 – 14
17 - 18
22 - 25

Atividade
Implantação: estrada, aceiro, preparo do solo,
combate formiga pré e pós-plantio, plantio e
roçadas
Manutenções
1ª desrama
2ª desrama
1ª desbaste
2ª desbaste
3ª desbaste
Corte Final

Sendo assim, a cada ano tem -se uma Completa
visão do desenvolvimento e dos estoques de madeira de cada
projeto.

TAXAS ANUAIS DE EXPLORAÇÃO
Em termos gerais pode-se dizer que o rendimento
médio esperado é de 100, 90, 180 e 420 m³/hectare
respectivamente para o 1º desbaste aos 10 anos, 2º desbaste
aos 14 anos, 3º desbaste aos 17 anos e corte raso aos 22 anos.
A estimativa de consumo é de 24 mil metros cúbicos
anuais, atendendo a uma demanda de sustentabilidade da
indústria de 2.000 m³ de toras por mês.

OPERAÇÕES DO MANEJO FLORESTAL
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MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR
ATIVIDADE
ÁREA

ATIVIDADE

MÁQUINA OU
EQUIPAMENTO

Infraestrutura

Estradas e
aceiros

Patrola, retroescavadeira,
trator de esteira e
caçambas

Silvicultura

Preparo do
terreno para
plantio
Plantio e
replantio
Roçadas
Desramas

Colheita
Mecanizada

Colheita
Manual
Transporte

Baldeio e
carregamento
Corte,
traçamento e
caminhões
Guinchamento
de caminhões
Carregamento de
caminhões
Corte, desgalhe e
traçamento
Transporte de
toras

Trator esteira, trator
agrícola + implementos
(riscador e rotativa)
Ferramentas manuais
Motorroçadeira manual,
trator agrícola com
roçadeira
Serras manuais

Forwaerder John Deere

Forwarder
Harvester
Trator de guincho
Trator carregador
florestal
Motosserra
Caminhões truck, romeu
e julieta e bitrem

Harvester Caterpillar
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PROTEÇÃO FLORESTAL
Com o objetivo de garantir a segurança patrimonial
das florestas plantadas e a salvaguarda de áreas protegidas a
Madepar mantém o Programa de Prevenção e Combate a
Incêndios.

Da mesma forma para manter as florestas em bom
estado fitossanitário, livre de pragas e doenças, desenvolve o
Manejo Integrado de pragas e doenças florestais - MIP.
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8. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS
Entre algumas ações socioambientais que estão
sendo desenvolvidas estão o Programa de Educação
Ambiental realizado junto ás crianças nas escolas municipais
do entorno das Unidades de Manejo com o objetivo de
difundir conceitos ambientais e práticas de integração com o
meio ambiente.

Fonte: SUMATRA

Destacam-se

ainda

os

Programas

de

Restauração de Áreas Degradadas e Naturais com
diversos trabalhos e experimentos voltados à conservação
do meio ambiente. Exemplo de recomposição da
vegetação nativa.
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LIMITAÇÕES AMBIENTAIS E SALVAGUARDAS
A seleção de áreas para exploração com floresta
comercial deve atender as seguintes premissas:
a) Às limitações ambientais: as áreas selecionadas para a
produção das florestas comerciais devem propiciar
condições mínimas que atendam os parâmetros a
As comunidades adjacentes as UMF da Madepar
também são motivo de nossa preocupação. Por isso
mantemos o Programa de Avaliação de Impactos Sociais
junto a estas comunidades de forma a avaliarmos o
relacionamento, conceito e o impacto de nossas atividades.

seguir de salvaguardas ambientais, já baseadas em
avaliações ambientais, que são:


Atendimento a legislação vigente do país;



Viabilidade de exploração e extração;



Localização (Raio de até 150 km de Lages);



Aptidão do solo, capacidade e profundidade do
solo, drenagem, relevo, altitude.

b)

A modalidade do empreendimento



Áreas próprias;



Áreas sob arrendamento;



Áreas sob parceria florestal da produção florestal;
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Áreas de arrendamento cumulado com parceria
florestal.

c)

d)

e)

PLANO PARA IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE
ESPÉCIES RARAS, AMEAÇADAS OU EM PERIGO
DE EXTINÇÃO

À viabilidade econômico-financeira
As espécies da flora e fauna constantes nas listas

O projeto deve ter viabilidade econômica.
avalia-se

oficiais de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de

rigorosamente a situação fundiária do imóvel com

extinção do Ibama e da FATMA são merecedoras de

atenção especial em relação à proteção de acessos,

tratamentos especiais descritos nas estratégias:

de posse ou uso por terceiros e direitos locais de



À

situação

fundiária

do

imóvel:

Promover monitoramento especial para indivíduos de

propriedade. Caso ocorra algum destes fatores a

Araucaria angustifolia, Ocotea porosa e Dicksonia

área deve ser descartada.

selowiana do interior das matas das UMF.

Às condições socioeconômicas da região onde



Objetivo de “Propor medidas de manejo e conservação

está localizada a área em relação a disponibilidade

para as espécies de flora e fauna raras e ameaçadas de

de

extinção” no Programa de monitoramento de flora e

mão-de-obra,

possíveis

consumidores

da

fauna.

produção florestal e fornecedores de recursos.

Baseado

nestes

critérios,

considerados

Estabelecer treinamento e priorizar os supervisores

como
florestais a maior atenção no cumprimento do PO. 169-

salvaguardas ambientais, é definido o sistema de manejo,
100 Cuidados com a fauna nas UMF.
visando atender as necessidades da Madepar e a preservação


Estabelecer regras proibitivas nas UMF em relação a

dos seus recursos naturais.
espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção da
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flora e da fauna e de cuidados com o meio ambiente nas UMF

da Madepar, tais como:

FAVC – FLORESTA DE ALTO VALOR DE
CONSERVAÇÃO
A Madepar mantém no município de Painel - SC,



Proibição de caça e pesca nas UMF;



Cuidados com ninhos de aves presentes em áreas de

junto à UMF Farofa e Santo Antônio do Caveiras a Floresta
roçadas e preparo de solo ou em árvores, na exploração;


Cuidados com mudas de pinheiros e xaxins em roçadas

de Alto Valor de Conservação - FAVC que contempla cerca
de 120 hectares de mata nativa remanescentes da Floresta
Ombrófila Mista.

de implantação e manutenção.


Estabelecer preferência para a identificação de espécies
da flora raras, ameaçadas ou em perigo de extinção
quando do diagnóstico dos fragmentos florestais,
previsto no procedimento operacional PO. 300-100
Avaliação da fragmentação de matos nativos nas UMF.

 Propiciar preferência da utilização de mudas de espécies
da flora raras, ameaçadas ou em perigo de extinção no
procedimento PO. 301-100 Restauração de

áreas

degradadas e naturais, quando da necessidade do plantio
de mudas.

A floresta encontra-se em amplo desenvolvimento
de seus processos naturais, sendo que os atributos mais
significativos de preservação são exemplares de Ocotea
porosa

(Imbuía) e

Brasileiro).

Araucaria

angustifolia

(Pinheiro
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São

realizados

trabalhos

específicos

de

acompanhamento e monitoramento da fauna e flora, visto
que seu uso é o de propiciar preservação e pesquisa.
As

medidas

específicas

que

asseguram

ou

incrementam os atributos da FAVC são: monitoramento de
fauna e flora, comunicação social, prevenção de incêndios
florestais, conservação de cercas, controle da entrada de
pessoas, controle da invasão de animais domésticos,
Fonte: SUMATRA

instalação e conservação de placas informativas, vistoria e
eliminação da regeneração espontânea de exóticas.
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FAUNA
São desenvolvidos estudos constantes nas Florestas
de Alto Valor de Conservação com a finalidade de
monitorar as listas de espécies da fauna que habitam as áreas
da empresa. A classe dos mamíferos seguido das aves são as
mais conhecidas para as áreas, visto que os estudos para
estes dois grupos iniciaram em 2012.
Os estudos de mastofauna, pertinente à classe dos
mamíferos de médio e grande porte, revelaram até o
presente momento 15 espécies, sendo que dez destas são
citadas em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção.

Os estudos revelam a importância da manutenção
das florestas de alto valor de conservação para a preservação
da biodiversidade local. Neste ano pesquisas para a
identificação

da

herpetofauna

foram

desenvolvidas

descrevendo a existência de 26 espécies de anfíbios e répteis.
Este grupo faunístico acrescenta informações importantes
sobre a qualidade ambiental das UMF Santo Antônio do
Caveiras e Farofa. No próximo ano, será desenvolvidos
estudos pertinentes ao grupo das aves (Avifauna), este grupo
permite avaliar o poder de manutenção de ciclos biológicos
de florestas, visto que estão associadas a praticamente todos
os tipos de ecossistemas, sendo consideradas excelentes
indicadores ambientais.

Jaguatirica registrada na UMF Santo Antônio do Caveiras. Fonte: SUMATRA

Fonte: SUMATRA
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FLORA
As Florestas de Alto Valor de Conservação da
MADEPAR estão localizadas no interior das Unidades de
Manejo Florestal Santo Antônio do Caveiras e Farofa. São
encontrados nestas áreas formações campestres e florestais,
onde aproximadamente 70% do remanescente é composto
por Floresta Ombrófila Mista Altomontana.
Nestes locais, estudos da flora são realizados em um
tempo de recorrência de seis anos. Estes estudos avaliam a
composição e a dinâmica ecológica desta floresta. Já foram
identificadas mais de 130 espécies de vegetais.
Dentre estes táxons destaca-se a presença de três
espécies

ameaçadas

de

extinção,

a

Araucaria

angustifolia (Araucária), Dicksonia sellowiana (Xaxim) e
a Ocotea odorifera (Canela-sassafrás).

Fonte: SUMATRA
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9.

SEGURANÇA DO TRABALHO

O Programa de Treinamento informa e capacita os
colaboradores

Ações voltadas aos colaboradores também são de
grande importância, dos quais citamos o Plano de Gestão
em Segurança do Trabalho para as Atividades Florestais
que contempla os Programas de Prevenção de Riscos,
Programa de Saúde Ocupacional, Programa de Segurança
e Medicina do Trabalho e Inspeções de Segurança. Todos
objetivam propiciar aos colaboradores, adequadas e seguras
condições de trabalho.

com

relação

aos

Procedimentos

Operacionais e Ordens de Serviço, a segurança e aos
cuidados com o meio ambiente. As novas tecnologias e o
aprendizado são agregados aos treinamentos.
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10.

MONITORAMENTO
A Madepar mantém diversas pesquisas e monitoramentos na área florestal, ambiental e social com o

objetivo de aprimorar o manejo florestal. Segue descrição e indicadores do monitoramento do manejo na Madepar:

TÉCNICO E ECONOMICO
Monitoramento

Indicador

Und

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

Taxa de crescimento das
florestas

Incremento Médio
Anual

m³/ha/ano

30,6

32

32,6

34,4

34,5

> 33

Total colhido

ton.

55.505

78.343

72.189

48.055

-

60.000

Custo de exploração

R$

26,00 a
31,00

35,00 a
42,00

35,00 a
47,00

30,00 a
38,00

35,00 a
40,00

Max.
40,00

Produção florestal

PROTEÇÃO FLORESTAL
Vespa-da-madeira

Infestação

%

0,2

0,15

0,07

0,03

0,19

< 0,5

Incêndios

Área queimada

ha

0

2,2

0

19,06

0

0

SOCIAL

Segurança do Trabalho

Treinamento/colabora
dor na Silvicultura

Horas

37

40

83,8

36,6

34,4

≥ 30,0

Treinamento/colabora
dor na Exploração

Horas

34,9

29

35,6

30,8

53,9

≥ 30,0

Atendimento as
normas de segurança

%

94,2

90,6

90

90,3

92,6

≥ 90,0

Acidentes de trabalho

Nº

2

2

0

0

0

0

Taxa de Frequência
(Próprios + terceiros)

-

26,94

19,3

0

0

0

≤ 20,0

Taxa de Gravidade
(Próprios + terceiros)

-

1,608

211,97

0

0

0

≤ 500
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SOCIAL
Monitoramento

Educação Ambiental

Demadas Sociais
Internas/Externas
Impacto social negativo das
operações

Indicador

Und

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

Munícipios envolvidos

Nº

3

8

6

8

8

8

Comunidades
participantes

Nº

3

22

22

22

15

26

Escolas participantes

Nº

3

26

22

26

31

26

Solicitações atendidas

Nº

22

33

30

22

23

24

Não conformidades

Nº

10

2

0

0

0

0

AMBIENTAL
Fauna

Espécies de fauna**

Nº

10

12

24

38

50

-

Não
avaliado

Não
avaliado

Não
avaliado

Flora

Espécies de flora

Nº

40

46

Não
avaliado

Vistorias das UMF e áreas
protegidas

Não conformidades

%

6

8

1,5

1,7

3,6

0

Retirada de exóticas em APP

Diárias trabalhadas

Nº

27

31

14

19

15

< 15

0,277

0

0

0

≤ 0,300

QUÍMICOS
Defensivos Químicos

Consumo de formicida

Dados de Setembro de 2017 a Setembro de 2018.
*Dados de Janeiro a Setembro de 2018.
** Indicador Acumulativo.

Kg/ha

0,221
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CANAIS DE DIÁLAGO

11.



COMUNICADOS



FOLDERS



CARTILHAS



INTERNET



CAMPANHAS SAÚDE



RESUMO PÚBLICO PLANO DE MANEJO
FLORESTAL



E-MAIL/TELEFONE



EDUCAÇÃO AMBIENTAL



VISITAS A EMPRESA



AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAS NAS
COMUNIDADES



CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

PARA FALAR CONOSCO
Madepar Indústria e Comércio de
Madeiras LTDA
Rua Heliodoro Muniz, nº 1480, Área Industrial
Lages – SC CEP: 88514-600

Fone: (49) 3251- 0699
Fax: (49) 3226 – 0075
Site
www.madepardoors.com
e-mail
gestaoflorestal@madepardoors.com

A atualização do Resumo Público do Plano de Manejo Florestal ocorre anualmente em função de resultados de controle e
monitoramento ou alterações significativas de atividades, responsabilidades e condições socioeconômicas ou ambientais da
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