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O Resumo público do plano de manejo da IGUAÇU Celulose Papel S.A. tem 
como principal objetivo disponibilizar a comunidade e partes interessadas 
uma síntese sobre seu trabalho florestal.
Por meio deste relatório, a IGUAÇU torna público suas principais diretrizes e 
estratégias que visam o suprimento de matéria-prima para fábrica de Piraí do 
Sul, no Paraná, e todo seu manejo responsável. O plano engloba também, os 
programas socioambientais que a mantém, seguindo os princípios e critérios 
do FSC® (Forest Stewardship Council®).



IGUAÇU – São José dos Pinhais

Porto de Paranaguá

Porto de Itajai

IGUAÇU – Campos Novos

IGUAÇU – Frei Rogério

IGUAÇU – Piraí do Sul

IMARIBO – Monte Carlo

EMPRESA 100%
BRASILEIRA

16,05 MIL
HECTARES DE

FLORESTA PLANTADA
(Escopo + Fora de

Escopo FSC®)

160 MIL
TONELADAS DE
PAPEL POR ANO

484 MILHÕES
DE SACOS POR

ANO

1122
COLABORADORES 4 SEDES

EXPORTA PARA 35 
PAÍSES EM TODOS 
OS CONTINENTES

Com uma visão empreendedora e uma cultura de expan-
são em novos negócios, há 38 anos o Grupo IMARIBO inves-
tiu e acreditou no segmento de papel e celulose, agregando 
inovação e sustentabilidade á sua bem sucedida madeireira. 
Assim nasceu a IGUAÇU e sua história de sucesso.

Adotando uma gestão verticalizada, a IGUAÇU é responsável 
por todo o ciclo de produção da madeira, desde da muda até 
o produto final, garantindo umas das melhores produções de 
papel do mercado.

Como resultado, a IGUAÇU tornou-se um dos maiores 
produtores de sacos industriais e papel Kraft para 
sacos de grande capacidade.

O foco principal da IGUAÇU é oferecer aos seus 
parceiros produtos de qualidade, atendimento 
personalizado, equipe qualificada e eficiente. 
Seus colaboradores dedicam-se diariamente 
para encontrar as soluções que os clientes precisam.

Seu processo de produção integrado e a preocupação com 
a sustentabilidade, reforçam seu posicionamento como uma 
empresa forte e consolidada, que o cliente pode confiar.

A Empresa

Piraí do Sul (PR)

Monte Carlo (SC)

Campos Novos (SC)

São José dos Pinhais (PR)
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A IGUAÇU celulose, papel S.A declara sua adesão formal aos 
princípios e critérios do FSC® para o manejo florestal respon-
sável, comprometendo-se a:

Respeitar todas as leis aplicáveis, os tratados e acordos in-
ternacionais assinados pelo Brasil;

Definir e documentar as posses de longo prazo e os direitos 
de uso sobre a terra e recursos florestais legalmente esta-
belecidos;

Reconhecer e respeitar os direitos legais e costumeiros dos 
indígenas e comunidades tradicionais, de possuir, usar e 
manejar suas terras, territórios e recursos;

Realizar as atividades de manejo de forma responsável e 
manter ou ampliar, em longo prazo, o bem-estar econômi-
co e social dos trabalhadores florestais e das comunidades 
locais;

Incentivar o uso eficiente e otimizado dos múltiplos produ-
tos e serviços da floresta para assegurar a viabilidade eco-
nômica e os benefícios socioambientais;

Conservar a diversidade ecológica e seus valores associa-
dos, os recursos hídricos, solos, ecossistemas e paisagens 
frágeis e singulares, mantendo dessa forma as funções 
ecológicas e a integridade das florestas;

Elaborar, implementar e atualizar um plano de manejo, de 
forma que os objetivos de longo prazo do manejo florestal e 
os meios para atingi-los estejam claramente descritos;

Conduzir o monitoramento para que seja avaliada a condi-
ção da floresta, o rendimento dos produtos florestais, a ca-
deia de custódia, as atividades de manejo florestal e seus 
impactos ambientais e sociais;

Manter os atributos das florestas de alto valor de conserva-
ção, adotando sempre a abordagem de precaução na exe-
cução de qualquer atividade;

Planejar e manejar as plantações florestais de acordo todos 
os P&C do FSC®.

Nosso
Compromisso



Nós da IGUAÇU, fabricantes de celulose, papel e embalagens, objetivamos a sustentabilidade para as atividades 
relativas aos nossos produtos e serviços por meio do comprometimento com os seguintes princípios:

Valorizar, respeitar e desenvolver o ser humano;

Desenvolver ações para prevenir acidentes e doenças 
ocupacionais;

Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da polui-
ção e outros compromissos;

Desenvolver ações socioambientais;

Política de Gestão Integrada

Atender legislações aplicáveis e outros requisitos;

Remunerar o Capital investido;

Atuar respeitando as boas práticas de manejo florestal;

Promover a melhoria contínua dos processos, produtos e 
serviços, objetivando a satisfação dos funcionários, forne-
cedor, clientes, acionistas e comunidade.
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Localização
As unidades de manejo florestais da empresa estão localizadas em uma região denominada Campos Gerais, que se distingue de qual-
quer outra região paranaense pelo seu contexto histórico de ocupação e desenvolvimento político-econômico. Nestes territórios pre-
domina a zona fitogeográfica natural, caracterizada pelo reverso da Escarpa Devoniana. Além de campos e matas, galerias ou capões 
isolados de florestas ombrófilas mistas, onde aparece o pinheiro araucária.
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Contexto Ambiental da Região
Geomorfologia
As unidades de manejo ocupam a região leste do segundo 
Planalto Paranaense, no reverso (borda) da Escarpa Devoniana. 
Nesse setor do planalto, os topos atingem altitudes máximas 
em torno de 1.290 metros junto á escarpa, diminuindo até cerca 
de 850 metros para oeste e noroeste. As altitudes mais baixas, 
no vale do rio Tibagi, atingem 700 metros. 

Clima
O clima da região é classificado, segundo Koeppen, como clima 
subtropical úmido mesotérmico (Cfa e Cfb). Ao primeiro tipo, Cfa, 
que abrange as matas pluviais e as matas de araucária acima 
de 500 metros, correspondem as áreas localizadas junto ás 
divisas do município de Tibagi, onde as altitudes se situam 
abaixo de 800 metros. O tipo Cfb engloba os campos limpos 
com seus capões de araucária e matas ciliares de córregos e 
rios, as matas de declive das escarpas e os matos secundários 
da região das araucárias do Segundo Planalto. Corresponde 
ao tipo de clima de Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva. Na região, 
temos em média 1.600 mm de chuvas anuais.

Solo
A pedologia nas regiões apresenta-se muito heterogênea, 
sendo que esta variação deve-se, principalmente, aos grandes 
alinhamentos tectônicos existentes na região, resultando em 
solos com diferentes atributos entre os horizontes e/ou cama-
das.

As principais classes de solos ocorrentes são os latossolos 
Brunos e Latossolos Vermelhos Argilosos, bem como, parte dos 
Cambissolos Húmicos com maior profundidade e argilosos. 
Dentre os mais frágeis, estão os Argissolos, parte dos Cambis-
solos (com menores espessuras), Neossolos Litólicos e ainda os 
Gleissolos e Organossolos.

Bacias Hidrográfica
As Fazendas estão distribuídas em 03 bacias hidrográficas:

 Bacia do Rio das Cinzas;

 Bacia do Rio Itararé;

 Bacia do Rio Tibagi.
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Flora
A região onde estão localizadas as Unidades de manejo Florestais (UMF) 
abrangem diferentes regiões fitogeográficas no estado do Paraná, 
resultantes de peculiaridades geomorfológicas, pedológicas e climáti-
cas da região.

Essas unidades compõem-se da floresta Ombrófila Mista (Floresta com 
Araucária), Estepes (Campos Naturais) e vegetação Pioneira de influên-
cia Fluvio-Lacustre (em solos úmidos).

Araucaria angustifolia Vulnerável Vulnerável

Cabralea canjerana – Pouco preocupante

Cedrella fissilis – Em perigo

Ilex paraguariensis – Pouco preocupante

Lafoensia pacari – Pouco preocupante

Ocotea porosa Vulnerável Vulnerável

Ocotea puberula – Pouco preocupante

Pimenta pseudocaryophyllus – Vulnerável

Lista do IAP

Nível de Ameaça
Espécies

Lista do IUCN

A empresa realizou estudo arbóreo de suas áreas, e 
como resultado foram identificadas 79 espécies, destas 
8 encontram-se na lista de espécies ameaçadas, con-
forme lista do IAP e IUCN.

drosera villosa

vriesea carinata wawra

Imagens: internet
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Fauna
A diversidade de ambientes encontrados na região favorece a presença e ocupação de uma fauna heterogênea. A ocorrência de alguns 
remanescentes florestais em conservação, propicia a manutenção de espécies com maior grau de adaptação a estes ambientes.

Com o intuito de identificar as espécies presentes nas unidades de manejo, a empresa contratou um estudo no qual realizou um inventá-
rio de diferentes grupos de animais (Mastofauna, Anurofauna, Herpetofauna e Avifauna), onde foi possível identificar 305 espécies, sendo 
21 destas encontradas nas listas de espécies ameaçadas do IAP e IUCN.

Bacurau da telha Ave NT –

Bugio Mamífero CR CR

Cateto Mamífero VU VU

Coruja-do-mato Ave DD –

Gato-do-Mato Mamífero VU VU

Gato-do-mato pequeno Mamífero VU VU

Gato-do-Mato (Preto) Mamífero VU VU

Gavião pega macaco Ave NT –

Gavião pombo grande Ave NT –

Jaguatirica Mamífero VU VU

Jararacuçu-do-Papo-Amarelo Réptil VU VU

Lobo Guará Mamífero VU EN

Onça-Parda Mamífero VU VU

Ouriço Mamífero VU VU

Pato-Selvagem Ave NT –

Puma Mamífero VU VU

Siriema Ave NT –

Suçuarana Mamífero VU VU

Tamanduá Bandeira Mamífero VU CR

Veado Campeiro Mamífero NT –

Verdinho coroado Ave DD –

Nível de Ameaça
Espécies

Classe IBAMA IAP / SEMA

Legenda: EN: Em Perigo / VU: Vulnerável / DD: Dados Deficientes / CR: Criticamente Ameaçado / NT: Quase Ameaçada
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Imagens: Carlos Eduardo Grupilo (Campephilus robustus) / Google

Campephilus robustus

Chrysocyon brachyurus

Puma concolor

TOTAL 305

Classe Espécies Encontradas

Anfíbios 14

Aracnídeos 2

Aves 236

Mamíferos 37

Répteis 16
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Área de Alto Valor
de Conservação (AAVC)
Embasados na prerrogativa do ministério do Meio Ambiente, através do PROBIO (Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias 
para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade dos Biomas Brasileiros), do qual identificou a 
região da fazenda Esterco, localizada em Piraí do Sul como de importância biológica extremamente alta, para a conservação da biodi-
versidade da mata Atlântica e Campos Sulinos, no ano de 2015 a IGUAÇU contratou um estudo, para caracterizar a fazenda fitogeogra-
ficamente e fitofisionomicamente, listando as espécies presentes e o estado de conservação, afim de analisar se o ambiente possuía 
atributos de alto valor de conservação.

Foi identificado ainda que essa região é fundamental 
para abastecer as nascentes de vários tributários do rio 
das Cinzas e compõem um ambiente extremamente 
frágil, formado por um dos últimos remanescentes de 
campos do estado.

Neste estudo, foram encontradas uma diversidade de 44 famí-
lias e 214 espécies, onde 4 espécies são citadas na lista ver-
melha de plantas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná 
(Paraná 1995b), sendo elas: Cayaponia Spelina, Gomphrena 
macrocephala, Mandevilla coccínea, Gochnatia argyrea. Análi-
se in situ demonstrou ainda que existem ambientes singulares 
e prioritários para conservação, visitados constantemente pelo 
Tamanduá-bandeira e inúmeras aves como a seriema (Cariama 
cristata) e o bacurau-da-telha (Hydropsalis longirostris), estan-
do elas alocadas na categoria de (NT) Quase Ameaçadas (Livro 
Vermelho Paranaense das Espécies Ameaçadas de Extinção).



Os campos naturais paranaenses possuíam uma 
extensão original de 11,47% do estado. Hoje restam 
apenas 0,90% de remanescente, configurando-se 
como a formação com os piores indicadores de con-
servação. Do quase 1% restantes, apenas 2,5% estão 
protegidos de maneira eficiente (IPARDS,2008). Os 
campos naturais aparecem como as ecorregiões 
que mais necessitam consolidar suas áreas protegi-
das. A análise desta lacuna na proteção dos campos 
naturais agrava-se pelo fato de abrigar altas taxas de 
espécies endêmicas. A área de estudo se enquadra 
perfeitamente nestes atributos.

Diante de todos estes fatos, foi definido que as Áreas 
de Campo Úmido e Rupestre da fazenda Esterco são 
Áreas de Alto Valor de Conservação, na categoria 03 
(áreas situadas dentro de ecossistemas raros, ame-
açados ou em perigo de extinção), e assim sendo 
foi elaborado um programa de proteção e monito-
ramento, embasado no estudo e considerações das 
consultas públicas.

Medidas de Proteção

Controle de pessoas nas áreas (portão com cadeado)

Instalação de placas informativas

Controle de plantas de pinus proveniente de dispersão de
sementes de áreas comerciais do entorno

Rondas periódicas com fiscais motorizados, inclusive
em finais de semana

Realização de microplanejamento (antes da operação) em
operações floretais de colheita e logística, identificando
medidas de mitigação e prevenção de impactos na área

Manter as estradas e aceiros do entorno em boas condições
a fim de evitar erosões na AAVC, principalmente por águas pluviais

Medidas de Monitoramento

Estudos a cada dois anos na área, verificando as comunidades
de plantas identificadas e a presença de espécies exóticas

Avaliação de impacto ambiental (pré e pós) operação
de manejo florestal (colheita e logística)

Ameaças à AACV

Dispersão de sementes e consequentemente,
germinação de pinus na AACV

Impacto ambiental de operações florestais, caso não
realizadas conforme o planejamento de pré operação

Erosão advinda de águas pluviais de estradas ou aceiros

Falta de informação sobre a importância da conservação dos
campos rupestres e úmidos e da presença de espécies raras

de flora e fauna
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Contexto Social da Região
Com o intuito de conhecer e entender a região em que efetuamos o manejo flores-
tal, em 2010 a empresa realizou um estudo do qual nos trouxe dados do perfil dos 
moradores, acesso a escola, atendimento médico, água, programas governamen-
tais e se possuem algum uso costumário dentro das unidades de manejo florestais 
da empresa. Esta pesquisa é atualizada periodicamente, tendo a sua última versão 
em 2019, a qual abrangeu:

Diagnóstico Social

3 Municípios
35 Comunidades
1340 Moradores

Piraí do Sul

Jaguariaíva

Sengés

Doutor Ulysses

Castro

Gentio

Fundão

Pedras

Pereira

Barrinha

Barretos

Monteiro

Pedrinha

Carneiro

Jararaca

Capinzal

Paulistas

Guabiroba

Boa  Vista

ho

Sertãozinho

 Quente

Passo do Barro

Quebra CangalhaSertão da Jararaca

Mapa Social Caixas de Diálogo

Guardiões da Natureza

Caixas de Abelhas

Casa de Resíduos

Distribuição de Águas

Estradas Não Pavimentadas

Estradas Pavimentadas

Divisas Municipais

Escopo de Certificação

Fora do Escopo de Certificação

Área de Influência
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Manejo Florestal

No ano de 2012, na revisão do planejamento estratégico, 
validou-se a escolha do pinus taeda como espécie prin-
cipal a ser plantada nas áreas da IGUAÇU. A decisão foi 
tomada com base no trabalho da Embrapa Florestas, 2004 
- zoneamento climático para Pinus taeda na Região Sul 
do Brasil, na experiência, conhecimento técnico e infor-
mações próprias da empresa que atua na região há mais 
de 38 anos.

Somado a esta confirmação, foi levada em conta que a 
espécie possui as características ideais para a produção, 
pois apresenta os melhores resultados técnicos e 
econômicos na fabricação de celulose fibra longa, tais 
como:

Maior crescimento em relação ás demais espécies;

Melhor densidade, quando em regime de manejo 
simples, sem desbaste e ciclo curto de até 15 anos;

Melhor rendimento de madeira para  celulose, com 
consequente menor custo de fabricação;

Maior produção de massa (tonelada/hectare) com 
menor necessidade de aumento de área plantada;

Melhor oferta de madeira na região.



1

2

3

4

5

6

Pesquisa e desenvolvimento
Melhoramento genético do pinus taeda, resultado no cultivo de 
árvores com maior densidade.

Viveiro
Plantio de mudas de pinus taeda utilizando sementes produzidas 
pela IGUAÇU.

Preparo do solo e plantio de mudas
O solo é preparado com subsolador e a distribuição das mudas é 
realizada com espaçamento de 3 x 2 metros. As plantações são 
intercaladas com a mata nativa, formando mosaicos.

Controle de mato competição e poda
Roçadas periódicas são realizadas na área comercial para reduzir a 
competição por nutrientes (Pinus x Ervas Daninhas). A desrama é 
efetuada no 4 ano para facilitar no controle em caso de incêndio.

Colheita
Realizada de forma mecanizada e semimecanizada, ocorre após 
15 anos do plantio.

Logística
Transporte das toras de pinus até as unidades produtivas.

Gestão Ambiental
O processo de manejo florestal respeita o meio ambiente e auxilia 
o ecossistema, por meio da gestão de resíduos, monitoramento 
da qualidade hídrica, fauna e flora, e a preservação da vegetação 
nativa.

Fiscalização Patrimonial
Opera com o princípio da precaução, exercendo atividades 
preventivas e o monitoramento das áreas de manejo florestal.

Gestão Social
A IGUAÇU exerce sua responsabilidade Social respeitando as 
comunidades em torno de suas operações florestais e desenvol-
vendo projetos socioambientais nestas áreas.

1

2

3

4

5

6

Manejo Florestal Iguaçu
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Gestão Florestal
Planejamento
A IGUAÇU trabalha com um ciclo completo, ou seja, finaliza 
com o corte raso aos 15 anos. Assim, nesta etapa do plane-
jamento é contemplada a demanda futura de madeira para 
a unidade fabril de celulose, a situação atual de crescimento 
e incremento das florestas, ganhos com tecnologia e mane-
jo, níveis de produtividade estimados, infraestrutura, colheita, 
transporte em função dos períodos do ano (seco ou chuvoso), 
distribuição de volumes e sustentabilidade das florestas. Tudo 
isto planejado dentro do sistema de gestão florestal (SGF).

Monitoramento do crescimento
e dinâmica da floresta
O crescimento é monitorado através do inventário florestal 
contínuo (IFC) o qual é realizado a partir do 4º ano, com obje-
tivo de acompanhar os incrementos da floresta e a dinâmica 
de seu comportamento.

Taxas anuais de exploração
As taxas anuais de exploração são definidas considerando o 
crescimento anual ocorrido com base no IFC, com objetivo de 
manter os estoques em crescimento (m³ em pé). Desta forma, 
a sustentabilidade da floresta é mantida, garantido a continui-
dade dos negócios.

Pesquisa
Setor responsável em desenvolver programas, visando o 
melhoramento genético do pinus, através do pomar de 
sementes clonal, implantando em 2008 com o plantio de 30 
matrizes com 20 repetições, das quais foram selecionadas de 
fazendas do grupo e de empresas da região.

O pomar visa promover árvores com maior densidade, o qual 
resultará em melhores rendimentos por tonelada de madeira, 
para tonelada de celulose.

Possuímos um experimento na unidade de manejo Boqueirão, 
localizada no talhão 14 em parceria com a Embrapa Florestas 
(Pesquisador Shizuo Maeda) e UFPR (Professor Antonio Carlos 
Vargas Motta) implantado em julho de 2011, onde visa verificar 
a influência da mistura de biossólidos no desenvolvimento 
do Pinus taeda. O experimento foi analisado desde o princípio 
mensurando o desenvolvimento das mudas, porém resulta-
dos interessantes obtivemos aos 7 anos de idade. Identifican-
do um grande aumento no crescimento (DAP e Volume), com 
a duplicação da parte produtiva no uso – da dose de 49 Mg 
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ha-1, mostrando alto potencial de uso. A densidade se manteve dentro do padrão industrial independente da dose e do uso ou não do 
resíduo ao campo. Em proteção ao meio ambiente o resíduo proporcionou pequenas alterações nas propriedades químicas do solo sendo 
benéficas, com aumento da disponibilidade de Ca e P. 

Outra atividade que merece destaque é a parceria com o programa de Inovação do Senai, com o projeto: Desenvolvimento de produto 
biológico á base de fungo entomopatogênico para o controle de formigas do gênero atta e Acromyrmex em plantações de pinus spp. 
Destinados á fabricação de papéis. possuindo como objetivo como realização de teste de patogenicidade de isolados de Beauveira 
bassiana e Metharizium anisopliae em formigas cortadeiras em laboratório, produzir o fungo no arroz e realizar os testes com os fungos 
nas plantações de pinus spp.

Viveiro
As mudas utilizadas no plantio de pinus taeda da IGUAÇU 
são produzidas em viveiro próprio, localizado na unidade 
industrial de Piraí do Sul e com capacidade para produzir 
3.000.000 mudas/ano. As sementes utilizadas são adquiridas 
no mercado, de empresas especializadas e reconhecidas por 
melhoramento genético.

Silvicultura
É o setor responsável pela implantação e manutenção das áreas florestais da 
empresa.

As principais atividades do setor englobam:

Preparo do solo, o qual consiste em demarcar as linhas de plantio através da 
subsolagem, tomando cuidados para evitar erosão;

Plantio onde é distribuída as mudas de pinus nas linhas demarcadas na 
atividade anterior, com espaçamento de 3,0 x 2,0 metros;

Combate a formigas cortadeiras, que podem representar dano econômi-
co caso não seja corretamente controladas através de iscas, aplicadas por 
colaboradores devidamente treinados;

Controle de mato competição, que possui o objetivo de reduzir a competição 
por água e nutrientes do pinus com demais plantas. Este trabalho é realiza-
do de forma mecânica por meio de atividades de roçada e/ou coroamento, 
sendo ainda possível a realização de forma química através da aplicação de 
herbicidas;

Poda, realizada a partir do quarto ano de plantio onde é feita a desrama até 
altura de 1,80 metros, com o objetivo de auxiliar no combate a incêndio. Ativida-
de realizada apenas em locais designados como alto de risco de incêndio.

18 RESUMO PÚBLICO PLANO DE MANEJO | setembro 2020



Logística
O setor trabalha 24 horas por dia, 6 dias por semana, transportando a produção de 
madeira efetuado pela colheita.

Toda logística é executada pelo sistema de transporte rodoviário com caminhões do tipo 
Julieta. Os motoristas são orientados a realizar um deslocamento seguro, respeitando as 
comunidades por onde transita até a entrega final na unidade industrial, ou portão da 
florestal.

Colheita
Aproximadamente 15 anos após o plantio é iniciada a ativi-
dade de colheita florestal, realizada de forma mecanizada 
em casos onde o terreno possui declividade de suave a 
moderada e semi mecanizada nos terrenos com declivi-
dade alta.

Esta operação é realizada seguindo procedimentos socio-
ambientais, visando a redução de impactos negativos e 
potencializando os aspectos positivos.

Todos os colaboradores da área recebem constantes trei-
namentos com o intuito de manter o alto padrão de quali-
dade, eficiência e segurança no trabalho.



Sistema de Colheita e Equipamento
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Proteção Florestal
e Patrimonial
O sistema de proteção florestal e patrimonial opera no princípio da 
precaução, fortalecendo atividades preventivas e de planejamento.

Campanha de Prevenção
Distribuição de folder nas comunidades vizinhas e esclarecimentos 
sobre os riscos relacionados ao fogo.

Treinamento de Brigadistas
O treinamento é realizado anualmente, utilizando as técnicas, ferra-
mentas e equipamentos adequados para o combate. Desta forma, a 
equipe estará a par dos problemas relacionados com as operações 
de comando.

Fiscalização e Patrulhamento
É mantida uma equipe fixa de fiscais de patrimônio, composta por 
sete colaboradores.

Central de Rádio 1 unid.

Item Quantidade

Torres de Vigilância 3 unid.

Fiscais de Patrimônio Motorizados 5 unid.

Brigada de Incêndio 1 unid.

Caminhão de Bombeiro 1 unid.

Extensão de Aceiros e Estradas 1.878 km

Pontos de Coleta de Água 31 unid.

Estrutura para Combate a Incêndios Florestais



Controle de Invasões de Animais Silvestres
Distribuição de informativos para população vizinhas as unidades de 
manejo, a fim de sensibilizá-las com a relação aos problemas ambien-
tais e financeiros que estes animais podem causar na silvicultura 
e manutenção de áreas de preservação permanente. Além disso, a 
empresa mantém placas informativas, instalação de cercas, obstáculos 
na estrada, portões e monitoramento através dos fiscais de patrimônio.

Núcleos de Brigada
A proposta de identificar núcleos de concentração de brigadas é útil no 
auxílio as ações de prevenção e combate a incêndios, principalmente 
em grandes áreas e naquelas com acesso e recursos restritos. Dessa 
forma, o sistema de combate á incêndios organiza as brigadas em pon-
tos estratégicos para atender com destreza os chamados da central, de 
acordo com a escala de alerta de incêndios.

Ano Área Afetada Área Replantada

2013 7,85 ha 3,73 ha

2014 1,00 ha 1,00 ha

2015 0,00 ha 0,00 ha

2016 0,20 ha 0,20 ha

2017 0,00 ha 0,00 ha

2018 100 ha 32,51 ha

2019 149,08 ha 31,62 ha

2020 (1º semestre) 0,28 ha 0,00 ha

TOTAL 258,41 ha 69,06 ha

Tibagi

Castro

Piraí do Sul

Jaguariaíva

Sengés

Arapoti

Doutor Ulysses

Cerro Azul

Taquara

Mocambo

Boneco

Boqueirão

Esterco

Monteiro

Santo Amaro

Abapan

Lavrinha

Tabor II

Lageado

Mascate II

Mascate I

Caçador II

Santo André I

Paiol Grande

Marica I
Rincão da Cati

Pedras

Marica II

Tabor I

Cerradinho

Cachoeira

Jararaca

Bom Sucesso

Espigão Alto

SertãozinhoFortaleza

Potreirinho

Benjamim I

Machadinho

Água Quente

Caçador I

Nina

Pedrinha

Paredão I

Barbante

Agostinhos

Manoel Lobo I

Marmeleiro

Agua Clara

Paulistas

Moreira

Tapera Bonita

Frutuosa

Manoel Lobo II

Guabiroba

Comp. Espigão

Quebra Cangalha

Santo AntônioTirania

Romão Kusdra

Comp. Monteiro

Comp. Manoel Lobo

Ananias I

Paredão II

Comp. Pedrinha

Paraíso

Boa Vista II

Carrapato

Capinzal I
Boa Vista I

Fábrica III

Fábrica

Murtinho

Santo André II
Boa Vista III

Capinzal II

Manoel Lobo IV

Campo do Piraí I

• •••• •••••• •• •• •• •••••• •••• •• •••• •••• •
• •• •• •• •• •••••• •• •• •••• •• •

0 6 12 18 243
km

1 cm = 2 km

Campos Floridos
Esmeralda

Monitoramento contra Incêndios
Torres de Incêndio

Risco Alto Risco Médio Risco Baixo

Caminhão de Bombeiro Fábrica IGUAÇU Celulose, Papel S/ATorres de Observação Limites Municipais

Vigia Motorizado X

Verde
RECURSOS

X

Amarelo

X

Laranja

X

Caminhão de Bombeiro X X

Brigada 1 X X

Trator Esteira 2 X

Registro de Localização 3 XXXX

Equipe de Silvicultura 4 X

Vermelho

ESCALAS

1 - No mínimo 06 colaboradores. Na época crítica 
serão duas brigadas de incêndio.

2 - Trator esteira deve estar pronto para ser 
transportado.

3 - Diariamente é posicionado no mapa a 
localização de todas as equipes de brigada.

4 - As equipes de Silvicultura devem estar 
posicionadas alternadamente as brigadas de 
incêndio nos núcleos.
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Gestão
Ambiental
A IGUAÇU tem o compromisso de desenvolver suas atividades 
de modo responsável, incluindo a gestão ambiental como uma 
diretriz no planejamento e execução dos seus trabalhos.

Para isso desenvolve importantes programas para região 
como:

Avaliações de Aspectos
e Impactos Ambientais
Todas as atividades desenvolvidas no manejo florestal foram 
analisadas quanto aos possíveis impactos que podem causar. 
Além de ranqueadas e proposto medidas de prevenção e miti-
gação, para posteriormente serem incorporadas aos procedi-
mentos operacionais.

Para as atividades identificadas como mais impactantes, são 
realizadas análises pré e pós operação, verificando itens como 
Erosão do Solo, Perenidade e Fluxo do Corpo Hídrico, Impactos 
sobre Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal e Pre-
sença de Resíduos na Área.

Gestão de Resíduos
A empresa, por meio de suas instruções de trabalho, estabelece 
procedimentos de classificação, armazenagem e destinação de 
todos os resíduos gerados em suas operações.

Armazenamento
temporário

Segregação

Transporte

Envio para coprocessamento,
aterro licenciado, reciclagem,
descontaminação e outros.

Tratamento
Disposição final
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Índice de Qualidade de Água (IQA)
São realizadas coleta de água, quando a fazenda a ser a colhida possui afluente próximo da atividade. Esta coleta é realizada em 3 etapas, 
sendo a primeira antes de iniciarmos a operação, a segundo durante a operação e a terceira após a conclusão da operação.

A amostragem segue para laboratório, onde é quantificado os parâmetros químicos, físicos e biológicos, dos quais compõe o cálculo de 
IQA, conforme a metodologia adotada pela CETESB.

Os dados são relacionados em uma tabela, onde podemos comparar se houve mudança na qualidade da água, devido as atividades de 
manejo efetuadas.

Mascate I Operações Concluídas Cinzas Bom AF Bom

Unidade de Manejo Status Bacia Hidrográfica
Pré Operação Durante Operação

Análises Qualitativas

Pós Operação

Fortaleza Operações Concluídas Tibagi Bom Bom Bom

Quebra Cangalha Operações Concluídas Itararé Bom AF Bom

Abapan 17 Operações Concluídas Cinzas Bom – Bom

Tabor Operações Concluídas Itararé Bom Bom Bom

Cachoeira Operações Concluídas Tibagi Bom Bom Bom

Esterco Operações Concluídas Tibagi Bom Bom Bom

Água Clara Operações Concluídas Itararé Bom Regular Bom

Caçador I Operações Concluídas Itararé Bom AF Bom

Pedras Operações Concluídas Tibagi Bom AF Bom

Lavrinha Operações Concluídas Tibagi Bom Bom Bom

Lageado Operações Concluídas Itararé Bom AF Bom

Caçador II Operações Concluídas Itararé Bom AF Bom

Complemento Espigão Operações Concluídas Itararé Regular – Bom

Paredão Operações Concluídas Tibagi Regular – Bom

Boneco Em Operação Tibagi Bom Bom AF

Mascate II Em Operação Tibagi Bom Bom AF

Meta

NA - Não Avaliado   |   AF - Avaliação Futura   |   Meta - Manter ou Melhorar a Qualidade após a operação
Conforme Metodologia da CETESB - 0 a 18,9 (Péssimo) 19 a 35,9 (Ruim) 36 a 50,9 (Regular) 51 a 78,9 (Bom) e 79 a 100 (Ótimo)

24 RESUMO PÚBLICO PLANO DE MANEJO | setembro 2020



Corredor Ecológico 5 – 486,43 ha
Corredor Ecológico 6 – 76,83 ha

Propriedades – Iguaçu
MN 01 – 101,65 ha
MN 19 – 90,05 ha

MN 01 – 38,99 ha

Pedras

Água Quente

Machadinho

Guabiroba

Carrapato

FLONA

MN 19

MN 01

MN 01

Corredor 5

Corredor 6

Corredores Ecológicos
Os corredores ecológicos constituem uma importante ferra-
menta para preservação e melhoria da biodiversidade da região, 
pois propiciam o trânsito de animais, a dispersão de sementes e 
o aumento da cobertura vegetal (natural).

Por meio de estudos, podemos comprovar que a IGUAÇU pos-
sui sete corredores ecológicos, que juntos formam uma área 
de 4.521,62 ha de vegetação nativa com excelente conexão de 
fragmentos.
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Manoel Lobo I 2008-2009-2010 7 15 15

Fábrica 2007-2008-2009 9 15 11

Cerradinho 2007-2008-2010 9 19 11

Machadinho 2007-2009-2010 24 12 16

Lageado 2008-2009-2010 10 10 14

Romão Kusdra 2008-2009-2012 11 9 11

Mascate 2009-2010 13 – 11

Bom Sucesso 2009-2010-2010 16 15 16

Água Quente 2009-2010-2011 9 13 15

Boqueirão 2009-2010-2011 6 5 11

Manoel Lobo II 2009-2010-2011 6 6 11

Marica I 2009-2010-2011 12 12 15

Jararaca 2009-2010-2011 14 11 20

Santo André 2009-2010-2011 5 5 6

Caçador I e II 2010-2011-2013 8 14 11

Caçador I e II 2013-2014-2015 13 11 16

Marica II 2013-2014-2015 14 13 17

Monteiro 2013-2014-2016 6 9 11

Espigão Alto 2013-2014-2016 5 8 9

Capinzal I 2013-2014-2016 10 13 12

Frutuosa 2015-2016-2017 11 15 16

Pedrinha 2015-2016-2017 11 15 14

Sertãozinho 2015-2016-2017 19 19 20

Com. Monteiro 2015-2016-2017 7 14 17

Água Quente RL 2016-2017-2018 14 24 34

Cachoeira 2018-2019-2020 13 15 0

Abapan 17 2018-2019-2020 1 6 10

Abapan 17 (2) 2020-2021-2022 7 – –

Fortaleza 2018-2019-2020 2 11 9

Tabor I 2018-2019-2020 15 18 18

Fábrica III 2018-2019-2020 19 16 17

Barbante 2019-2020-2021 9 9 –

Esterco 2019-2020-2021 11 9 –

Caçador II 2019-2020-2021 16 15 –

Água Clara 2019-2020-2021 25 21 –

Lavrinha 2019-2020-2021 15 15 –

Pedras 2020-2021-2022 16 – –

Benjamim II 2020-2021-2022 17 – –

Ananias I 2020-2021-2022 13 – –

Caçador II 2020-2021-2022 11 – –

Comp. Espigão 2020-2021-2022 12 – –

Paulista 2020-2021-2022 19 – –

Benjamim 2010-2011-2013 6 14 11

Fazenda Período Avaliado
1º ano 2º ano 3º ano

VERIFICAÇÕES

Controle
de Exóticas
em APP e
Remanescentes
Nativos
Algumas propriedades da empresa possuem 
apenas 5 metros de Área de Preservação Per-
manente (APP), devido que no passado a lei 4.771 
lhe dava autorização para isso, contudo com a 
mudança da lei para a 7.803 e posteriormente 
para o novo código florestal 12.651 de 25/05/12, 
estes plantios necessitam ser corrigidos, respei-
tando as novas faixas de acordo com o número 
de módulos da propriedade.

Sendo assim, conforme surge a programação 
de colheita da propriedade é solicitado ao órgão 
ambiental a autorização para a reversão de exó-
tica da área de APP para liberação dos fatores 
de regeneração de vegetação natural, através 
de absorção de água, nutrientes e luz, que são 
fatores de fundamental importância para o pro-
cesso de sucessão.

A empresa monitora estas áreas, afim de resta-
belecer o ambiente nativo.

Os resultados do monitoramento mostram 
que o manejo da empresa está promovendo 
a regeneração natural das áreas de preserva-
ção permanente. Como forma de controle nas 
atividades de manutenção da floresta comer-
cial, são avaliadas as áreas de fragmentos 
nativos, eliminando exemplares exóticos que 
possam ter germinado.
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A empresa orienta seus colaboradores e a 
comunidade sobre as ações que devem ser 
seguidas nas Unidades de Manejo Florestal.

Salvaguardas Ambientais

Canal de voz gratuito através do número 0800 643 0031;

Não estacionar veículos em áreas de vegetação nativa;

Transitar em velocidade compatível, a fim de evitar 
atropelamento de animais;

Não utilizar fogo dentro das unidades de manejo;

Respeitar a recomendação técnica e o procedimento 
quanto a dosagem do agrotóxico;

As frentes operacionais devem ter um kit de contingência 
para a coleta de óleo e graxas em caso de vazamentos, 
recolher o solo contaminado em tambores específicos e 
destinar adequadamente a central de resíduos;

Armazenar corretamente as embalagens vazias de 
produtos químicos e devolvê-las para a central de 
resíduos;

É proibido retirar produtos da floresta nativa (Ex: lenha, 
bromélias, xaxim), entre outros;

Inspecionar periodicamente as condições de funciona-
mento das máquinas e veículos;

Operadores de máquinas e equipamentos são treina-
dos e habilitados para a função, e em especial para os 
cuidados ambientais;

Não fixar cercas de arame e placas em árvores nativas;

Não instalar áreas de vivência nas áreas de vegetação 
nativa;

Informar qualquer ocorrência contra o patrimônio 
da empresa, como caça, pesca, coleta de lenha e ou 
desmatamento de área nativa, incêndios, entre outros;

Não lavar equipamentos e máquinas em lagoas, córregos 
e rios próximo a estes;

É vetado a retirada de plantas exóticas em áreas de APP 
e RL.

Periodicamente, é realizada orientação através de 
cartilhas educativas.
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Programas Sociais
A IGUAÇU tem como premissa o desenvolvimento de suas atividades 
com responsabilidade social, levando em consideração os interesses 
socioambientais das comunidades e municípios onde está presente.

Para facilitar o diálogo 
da empresa com a 
comunidade, a IGUAÇU 
implantou os seguintes 
canais de comunicação:

CAIXA DE SUGESTÕESPELO SITE
www.iguacucelulose.com.br.

Acesse a área de contatos e envie uma
mensagem para “Resposabilidade Social”

DIÁLOGO DIRETO COM O
FISCAL DE CAMPO MURAL FLORESTAL

EMAIL
certificacao.fsc@iguacucelulose.com.br

LIGAÇÃO GRATUITA:
0800 645 8727

28 RESUMO PÚBLICO PLANO DE MANEJO | setembro 2020



Principais Programas Sociais
Guardiões da Natureza
A finalidade do programa é incentivar a rede pública de ensino 
e seus alunos e realizar a correta separação de resíduos, como 
metodologia, foram distribuídos álbuns de figurinhas aos alunos, 
que tinham como objetivo completá-los. O álbum explora o tema 
Educação Ambiental.

Formar
O objetivo é oferecer alternativa de inclusão no mercado de 
trabalho aos alunos da escola de educação especial porta da 
esperança, oferecendo meios para incluí-los no quadro efetivo 
da empresa.

São analisados individualmente cada candidato para verificar o 
seu perfil e o melhor setor para exercer as funções.

Atualmente, o setor florestal da empresa conta com oito colabo-
radores do projeto, os quais estão divididos da seguinte forma:

Para adquirir as figurinhas os alunos deve realizar a troca por 
materiais, como latas de alumínio, garrafas pet, embalagens de 
plástico e vidro. Esta ação contribui para a conscientização da 
preservação ambiental e incentiva as crianças a realizar a sepa-
ração correta do lixo reciclável.

No final da campanha, todos os resíduos arrecadados são vendi-
dos e o valor repassado para a escola na forma de materiais 
didáticos.

Administrativo 3

Viveiro 2

Silvicultura 2

Setor Quantidade de Colaboradores

TOTAL 7
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Do Lixo ao Luxo
Projeto em parceria com a instituição Proje-
to vida, a qual acolhe e busca tratamento 
para pessoas com dependência química e/
ou de alcoolismo, localizada no bairro rural 
do Espigão Alto em Jaguariaíva- PR.

O objetivo é a reutilização de pallets de 
madeiras dos quais foram descartados 
do processo industrial da IGUAÇU, para 
confecção de moveis e artefatos de madei-
ra, seguindo a tendência de fabricação de 
peças sustentáveis, além de contribuir no 
processo de tratamento dos internos, capa-
citando e desenvolvendo novas habilidades.

Arte no Papel
Realizado em parceria com a APAE de Piraí do Sul o projeto 
proporciona aos alunos especiais, capacitação profissional, 
o desenvolvimento de criatividade, coordenação motora, 
noção espacial, lateralidade, percepção visual, concentração 
e educação ambiental, pois incentiva o reaproveitamento de 
material reciclável. As peças são confeccionadas partir de 
papel e sacos descartados no processo industrial da IGUAÇU.
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Cartilhas Temáticas
São desenvolvidas cartilhas temáticas para distribuição em escolas da comunidade e colaboradores da IGUAÇU. Com periodicidade 
mensal, tem o intuito de convidar a comunidade e funcionários para aprofundar-se em temas importantes para o desenvolvimento de 
atividades sustentáveis.

Apicultor da Floresta
A empresa abre as portas para a comunidade com 
interesse em desenvolver apicultura nas áreas de 
manejo florestal.

O programa consiste na liberação de áreas nativas 
para a instalação de caixas para produção de mel. 
Como forma de pagamento, o apicultor doa, no 
momento da colheita, 1 kg de mel por caixa instala-
da. Este produto é doado para instituições da região 
de atuação da IGUAÇU.

2015 206

2016 217

2017 560

2018 70

2019 688

2020 803

Ano Doação (quilos)
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Gestão de Pessoas

São diretrizes da empresa:

O respeito aos colaboradores;

Proteger e respeitar a intimidade e a individualidade de 
quem trabalha conosco;

Promover a igualdade no tratamento de todos;

Valorizar a formação e desenvolvimento de pessoas;

Oferecer condições adequadas para o exercício de sua 
atividade;

Embasar seus relacionamentos no princípio da confiança;

Programa de Treinamentos
Com intuito de fomentar ou reciclar os conhecimentos são 
realizados periodicamente treinamentos para os colabora-
dores em diversas áreas, com o objetivo de melhorar a quali-
dade das operações e reduzir a probabilidade de acidentes 
de trabalho.

Gestão de Segurança
A busca pelas melhores práticas com relação a segurança 
dos colaboradores e transeuntes é compromisso da IGUAÇU. 
Para isso, são realizadas análises de riscos de todas as ativi-
dades e elaborado estratégias para que as operações sejam 
desenvolvidas de forma segura.

O monitoramento das frentes de trabalho é contínuo através 
do checklist e dos diálogos de segurança, onde são esclare-
cidas dúvidas com relação as instruções de trabalho.



Monitoramento Como forma de avaliação e preservação, a empresa monitora diversos 
indicadores. Os mais relevantes podem ser observados a seguir:





Sugestões e comentários 
sobre este documento, 
entre em contato:

0800 643 0031

Ou fale diretamente com o departamento 
de Certificação Florestal:
(42) 3237 8368

IGUAÇU celulose, papel s.a
Unidade 3 – Departamento Florestal
Rodovia PR 151, 267,5 – CEP:84240-000
Piraí do Sul – PR
www.iguacucelulose.com.br




