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O Resumo Público do Plano de Manejo da Reflorestadora São 
Manoel reúne e organiza as principais informações sobre o 
Manejo Florestal adotado em suas propriedades florestais.

Produzir toras, toretes e biomassa de pinus e eucaliptos 
para destinação às indústrias de transformação da 
região, contribuindo para o desenvolvimento regional;

Planejar a implantação e condução dos plantios 
florestais em regime de manejo sustentável, de forma 
a garantir a continuidade do negócio no longo prazo;

Desenvolver e aprimorar técnicas silviculturais de modo 
a maximizar o rendimento da floresta e minimizar 
possíveis impactos ambientais;

Adotar abordagem da precaução em relação à 
conservação da natureza nas decisões referentes ao 
Plano de Manejo;

Buscar o uso múltiplo dos recursos florestais, a fim de se 
obter o aproveitamento máximo da produção florestal;

Monitorar e avaliar os aspectos ambientais, sociais, 
técnicos e econômicos, buscando sempre a melhoria 
contínua e a sustentabilidade do negócio;

Garantir a viabilidade econômica da empresa, atuando 
sob a ótica da responsabilidade socioambiental em 
todas as ações por ela desenvolvidas.
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Sobre o grupo Santa Maria
Com mais de 11 mil hectares de florestas 
plantadas e 9 mil hectares de áreas de 
preservação que seguem normas de respeito 
ao meio ambiente e a legislação vigente, este 
material aborda estas e outras informações 
sobre as práticas de responsabilidade 
socioambiental da Reflorestadora São Manoel, 
uma das empresas do Grupo Santa Maria.

Considerada uma das 500 maiores empresas 
do Sul do Brasil, o Grupo Santa Maria está há 
mais de 50 anos presente no mercado. Hoje, 
além da Reflorestadora São Manoel, o Grupo 
atua na produção de papel, com a indústria 
Santa Maria Cia. de Papel e Celulose, na área 
agrícola, representada pela empresa Três 
Capões e geração de energia com a Curucaca 
Geradora.

Juntas, as quatro empresas geram cerca 
de 1.000 empregos diretos e indiretos 
impulsionando o desenvolvimento econômico 
regional. Treinamentos, programas internos e 
cursos, potencializam as habilidades exercidas 
diariamente com foco no desenvolvimento 
profissional e pessoal de cada colaborador.

A eficiência produtiva também está enraizada 
na cultura do Grupo que investe em programas 
de gestão como o TPM (Total Productive 
Management – ou Gestão Produtiva Total 
na tradução para o português) que alia 
operadores e manutentores na gestão, 
operação e manutenção dos equipamentos.

A busca pela evolução constante da sociedade 
é um dos fundamentos da missão do Grupo 
Santa Maria, assim como a responsabilidade 
socioambiental é um dos seus principais 
valores. Por isso, o Grupo desenvolve 
ações sociais na região onde atua com foco 
principal nas instituições de ensino, através de 
doações de papéis para escolas carentes do 
município, incentivo a capacitação profissional 
disponibilizando nossos colaboradores para 
feiras, congressos e orientação profissional em 
universidades, além de uma parceria firmada 
entre o grupo, a Polícia Ambiental do Paraná e 
Prefeitura do Goioxim para concretização do 
projeto Força Verde Mirim.

Com esta cultura estabelecida, a Reflorestadora 
São Manoel reafirma seu compromisso com os 
colaboradores e comunidade local.

Trabalhamos de 
forma sustentável, no 
desenvolvimento de 

produtos e serviços para 
um mercado global de 

consumidores exigentes, 
realizando sonhos com 
respeito e integridade, 
buscando a evolução 

constante da sociedade.

Ser uma empresa 
admirada pela 
capacidade de 

promover resultados 
extraordinários.

Empreendedorismo, 
Foco em resultados, 

Inovação, Integridade, 
Orientação para o cliente 

(interno e externo), 
Otimização financeira, 

Responsabilidade 
socioambiental e 

Segurança no trabalho.

missão visão valores

Compromisso 
com o fsc®

A Reflorestadora São Manoel, certificada FSC® 
– Forest Stewardship Council® (FSC-C133520) 
para Manejo Florestal assume o compromisso 
em manejar suas Unidades Florestais conforme 
os seus Princípios e Critérios, visando a 
melhoria contínua de seu Manejo Florestal, 

com foco na viabilidade econômica de suas 
atividades, incorporação da visão ambiental 
nas decisões operacionais, promoção social 
junto aos seus colaboradores e demais partes 
interessadas, comprometendo-se a:

Seguir as leis vigentes no Brasil e os Acordos e Tratados Internacionais 
nos quais é signatário;

Atualizar e manter todos os documentos de posse, uso da terra e 
dos recursos florestais, de acordo com a legislação vigente;

Preservar os remanescentes de florestas nativas e ecossistemas 
associados, visando a conservação dos recursos naturais, da fauna 
e da flora;

Recuperar Áreas de Preservação Permanente, de acordo com 
planejamento prévio;

Adequar suas operações florestais para não interferir em Atributos 
de Alto Valor de Conservação próximos as suas Unidades Florestais;

Não converter florestas naturais em plantações florestais;

Reconhecer os direitos de uso e posse das comunidades confrontantes 
e tradicionais e realizar esforços para minimizar impactos negativos 
de suas operações florestais sobre essas comunidades;

Manter um canal de comunicação aberto com partes interessadas;

Promover a melhoria das condições de trabalho dos empregados de 
seus prestadores de serviço;

Buscar a Melhoria Contínua de seu Manejo Florestal através do 
monitoramento e avaliação de seus aspectos sociais, ambientais 
e econômicos;

Adotar práticas de manejo que busquem o uso múltiplo dos 
recursos florestais;

Implementar um Plano de Manejo apropriado à escala e 
intensidade das operações propostas, adequado as condições e 
características locais.
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS 
UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL

As Unidades de Manejo Florestal da Reflorestadora São Manoel estão todas inseridas no 
estado do Paraná, abrangendo os municípios de Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Cruz 
Machado, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Santa Maria do Oeste, Turvo e Virmond.

A Figura 1 apresenta a distribuição das UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL da Reflorestadora 
São Manoel no estado.

Figura 1

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA 
DAS ÁREAS DE INTERESSE

MUNICÍPIO
CARACTERÍSTICA GEOGRÁFICAS INDICADORES SOCIAIS*

Área
População 
Estimada

Densidade
Demográfica

Altitude
Incid. da 
Pobreza

Taxa de 
Analfab.

Taxa de Mort. 
Infantil

(mil nascidos vivos)

IDHM
PIB

(R$1.000,00)
PIB

(per capita)

km2 hab hab./km2 M R$ R$ % % %

Campina do Simão 448,424 4.062 9,00 994 0,63 75.868 18.522,00 39,19 11,93 -

Candói 1.512,79 15.978 10,59 950 0,635 408.187 25.799,00 42,45 9,31 7,17

Cantagalo 583,54 13.505 23,14 840 0,635 194.203 14.437,00 48,82 8,79 10,81

Cruz Machado 1.478,35 18.907 12,8 940 0,664 303.722 16.149,00 29,73 5,88 -

Goioxim 702,471 7.448 10,62 973 0,641 140.869 18.740,00 46,92 12,8 -

Guarapuava 3.178,65 180.364 56,76 1.098 0,731 4.760.050 26.723,00 47,67 6,0 12,07

Inácio Martins 936,208 11.331 12,10 1.198 0,6 144.545 12.784,00 40,19 10,89 5,81

Santa Maria do Oeste 847,137 10.716 12,67 1.049 0,609 152.723 13.873,00 42,08 14,44 6,9

Turvo 926,767 13.640 14,74 1.044 0,672 320.393 23.242,00 37,73 12,28 8,85

Virmond 243,173 4.095 16,81 713 0,722 96.739 23.682,00 33,29 7,2 -

População estimada: base IBGE 2017/ Densidade Demográfica: base IPARDES 2017/ IDHM: Índice de Desenvolvimento humano - base IBGE 
2010/ PIB: Produto Interno Bruto - base IBGE - IPARDES 2015/ Incidência de Pobreza: IBGE, censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos 
Familiares - POF 2002/2003/ Taxa de analfabetismo: É o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever - IBGE 2010/ 
Taxa de Mortalidade Infantil: Datasus/SESA-PR - 2016.
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RECURSOS FLORESTAIS A SEREM MANEJADOS 
E SUAS LIMITAÇÕES AMBIENTAIS
As Unidades de Manejo Florestal que fazem parte da Reflorestadora São Manoel e estão 
sob o escopo de certificação são apresentadas no quadro abaixo. A área total corresponde 
aproximadamente a 21.636,67 hectares; sendo 11.378,69 ha destinados para produção de 
madeira, 9.297,11 ha para conservação e 960,87 ha para outros usos.

ÁREAS HECTARES %

PRODUTIVAS 11.378,69 53%

CONSERVAÇÃO (APP + MATA NATIVA) 9.297,11 43%

OUTROS USOS 960,87 4%

TOTAL 21.636,67 100%

LIMITAÇÕES AMBIENTAIS

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E DO USO DA TERRA

As variáveis ambientais e territoriais podem afetar as atividades de silvicultura e colheita 
florestal de várias maneiras e em alguns casos podem ser fatores limitantes às operações de 
tal modo a tornar necessário modificar o modo de produção. O quadro a seguir apresenta um 
sumário dos efeitos das variáveis ambientais sobre as atividades operacionais da empresa.

A situação fundiária da Reflorestadora São Manoel é tratada inicialmente através 
da documentação da titularidade das suas propriedades, registro da Reserva Legal, 
georreferenciamento e distribuição do uso do solo.

ATIVIDADE
PERÍODO DE 

CONCENTRAÇÃO
ASPECTOS AMBIENTAIS LIMITANTES

Escolha de Espécies x

A ocorrência de geadas é um limitante ambiental para o cultivo de 
algumas espécies de pinus e eucaliptos. Por essa razão, a Reflorestadora 
São Manoel utiliza somente Pinus taeda e espécies subtropicais de 
eucaliptos, como o Eucalyptus dunni e Eucalyptus benthamii.

Preparo do solo janeiro a dezembro
Topografia: todas as áreas com declividade inferior a 30% podem ser 
mecanizadas e o restante das áreas são preparadas manualmente, pois 
a declividade limita a operação mecanizada.

Plantio e Replantio janeiro a dezembro O plantio e o replantio são realizados durante o ano todo.

Controle de Formigas janeiro a dezembro Climática: o combate é realizado durante o ano todo.

Aplicação de Herbicida janeiro a dezembro

Climática: não é limitante, mas competitiva. Mesmo durante o inverno 
se aplica, pois existem espécies que crescem durante este período. O 
herbicida também não pode ser aplicado em dias chuvosos, ou com 
grande intensidade de ventos.

Roçada janeiro a dezembro
Climática: não é limitante, mas competitiva. A roçada pode ser 
diminuída durante o inverno, pois a geada é eficiente para o controle 
da mato-competição (junho a setembro).

Corte Raso janeiro a dezembro

Climática: as frentes de trabalho podem ser direcionadas para áreas 
mais favoráveis durante os períodos de chuva.
Relevo: em regiões com declividade acentuada as árvores são 
cortadas com motosserras e utiliza-se guincho ou sistema Shovel. As 
demais áreas são cortadas mecanicamente com Harvester. O baldeio é 
realizado com o Forwarder.

Transporte janeiro a dezembro
Climática: as frentes de trabalho podem ser direcionadas para áreas 
mais favoráveis durante os períodos de chuva.

Construção/ Manutenção de estradas janeiro a dezembro Climática: não há atividade em dias de solo úmido.

Para o conjunto de 31 
propriedades cobertas pelo 
escopo da Certificação 
FSC®, todas se encontram 
com a situação documental 
e de titularidade em 
conformidade com a 
legislação.

Para o conjunto de 31 
propriedades cobertas pelo 
escopo da Certificação 
FSC®, todas se encontram 
cadastradas no Sistema CAR.

A situação do 
georreferenciamento das 
propriedades junto ao INCRA 
demonstra que da área 
total de 24.944 hectares, 
atualmente existem 21.832  
hectares já certificados 
junto ao INCRA e os 3.112 
hectares pendentes estão 
em processo.

DOCUMENTAÇÃO CAR – RESERVA LEGAL GEORREFERENCIAMENTO
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SISTEMA DE MANEJO ADOTADO

Escolha de Espécies Preparo do solo
A Reflorestadora São Manoel utiliza as 
espécies Pinus taeda, Eucalyptus dunnii e 
Eucalyptus benthamii para seus plantios 
comerciais em função das seguintes 
características:

• Alta produtividade encontrada nos 
plantios comerciais de pinus, em torno de 
35 a 40 m3/ha/ano;

• Alta resistência a geadas para o pinus e 
tolerância para o eucaliptos;

• Adaptabilidade as diferentes condições 
edáficas encontradas nas propriedades;

• Características da madeira do pinus 
para fins industriais; como serrarias, 
laminadoras e indústrias de celulose. A 
madeira do eucaliptos pode ser utilizada 
tanto para processo, quanto para 
biomassa.

O preparo de solo, tanto para pinus 
como para eucaliptos, adotado pela 
Reflorestadora São Manoel, contempla 
as atividades de enleiramento, quebra 
de resíduo por rolo-faca e subsolagem. 
Quando há necessidade é realizada roçada.

Delimitações de área 
de preservação
permanente - APP

Produção de mudas

Após a operação de corte raso e 
previamente ao plantio, a empresa realiza 
a delimitação de APPs, conforme prevê 
o Novo Código Florestal para Áreas 
Consolidadas e Não Consolidadas com os 
limites em função dos módulos fiscais de 
cada propriedade (matrícula).

O material genético utilizado para a 
produção de mudas de pinus é da própria 
empresa, que utiliza Pomares Clonais de 
Sementes – PCS próprios, devidamente 
registrados no RENASEM. A empresa 
possui viveiro próprio, podendo terceirizar 
parte da produção de mudas com viveiro 
comercial regional.

Mudas de pinus
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Plantio e replantio

Controle de formigas 
cortadeiras

O coroamento para plantio é feito com 
o auxílio de enxada e os berços para 
as mudas são preparados utilizando-se 
chacho ou, eventualmente, a pá chilena. O 
plantio é manual e com espaçamento de 
2,5 m X 2,5 m tanto para pinus como para 
eucaliptos. Entre 30 a 60 dias pós plantio 
é realizado o replantio, independente da 
porcentagem de sobrevivência, para todas 
as espécies.

O controle pré-plantio é realizado cerca de 
quinze dias antes do plantio, aplicando-se 
Sulfluramida na forma de micro porta iscas 
com um volume de 2,0 kg/ha. O combate 
pós-plantio é realizado de acordo com 
a infestação de formigueiros na área e 
de forma localizada, ou seja, somente 
nas áreas onde há indícios de ataque ou 
visualização de formigueiros.

Manutenção dos 
plantios

Poda

O coroamento manual pós-plantio 
somente é realizado caso a vegetação 
possa comprometer a aplicação de 
herbicida. 

A roçada é realizada manualmente e 
quando o terreno permitir se faz a roçada 
mecanizada, com roçadeiras acopladas 
em trator.

O uso de herbicidas é realizado 
manualmente com bombas costais. O 
princípio ativo utilizado é o Glifosato 
com uma calda de 3,0 l / ha. A empresa 
monitora todas as diretrizes técnicas e 
de Saúde e Segurança para aplicação de 
herbicidas.

Visando a melhoria da trafegabilidade das estradas e minimização do risco de incêndios, a 
empresa utiliza uma poda na bordadura dos plantios envolvendo a primeira linha. A poda é 
realizada com auxílio de serrote a uma altura máxima de quatro metros.

Aplicação de herbicida
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Eliminação da
regeneração natural 
de exóticas

Colheita florestal
e equipamentos

A empresa adota programa anual para 
eliminação da regeneração natural 
de espécies exóticas em áreas de 
conservação, seja através de anelamento 
em indivíduos arbóreos ou roçada manual.

O regime de manejo florestal adotado 
pela Reflorestadora São Manoel é o 
corte raso entre 12 a 14 anos, baseado na 
produtividade das florestas, rendimento 
econômico e da sustentabilidade da 
produção. A decisão sobre o uso de corte 
raso manual ou mecanizado é baseada na 
topografia da área a ser colhida.

A operação de colheita manual contempla 
as atividades de derrubada, desgalhamento 
e traçamento com uso de motosserra.

A colheita mecanizada é realizada 
utilizando o Harvester para derrubada, 
desgalhamento e traçamento da árvore 
e o Forwarder para o baldeio da madeira, 
para posterior carregamento no caminhão.

derrubada

Baldeio

transporte

carregamento

Processamento
A derrubada é realizada pelo Harvester, 
posicionando o implemento na base da 
árvore e realizando o corte da mesma. A 
direção de derrubada é de acordo com a 
direção do baldeio, sempre respeitando as 
áreas de vegetação nativa.

 A operação de baldeio apresenta como 
função a   retirada das pilhas de madeira 
do interior dos talhões e transporte até as 
margens de estradas.

Todo carregamento de madeira 
proveniente das propriedades, seja 
para a indústria Santa Maria ou para 
clientes externos, é feito através de frota 
terceirizada.

O carregamento da madeira baldeada é 
feito de acordo com a especificação de cada 
cliente. É uma das etapas mais importantes 
do processo, pois está diretamente ligada 
ao produto a ser enviado, exigindo atenção 
e controle de qualidade redobrados pelos 
operadores. Esta operação é realizada 
com carregadores florestais próprios e 
terceirizados.

A operação de processamento é realizada 
após a derrubada da árvore e tem como 
função desgalhar e traçar as árvores, 
formando pilhas de madeiras de diferentes 
comprimento e classes dentro do talhão.

Derrubada

Baldeio

Processamento
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ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 
APOIO AO MANEJO FLORESTAL

Abertura e 
manutenção de 
estradas e aceiros

Prevenção de 
incêndios florestais

Acesso e vigilância 
nas propriedades

A Reflorestadora São Manoel realiza seu 
planejamento de abertura e manutenção 
de estradas e aceiros, com base na 
solicitação dos clientes (colheita e 
silvicultura), usando como modelo para 
os trabalhos o Programa de Planejamento 
de Corte Anual e o Micro Planejamento da 
Colheita Florestal. A figura demonstra um 
mapa esquemático de microplanejamento 
da colheita florestal.

O Grupo Santa Maria possui uma Brigada 
de Incêndio que recebe treinamento a cada 
dois meses, incluindo em sua programação 
o combate a incêndios florestais nas 
Unidades de Manejo Florestais.

Anualmente, nas épocas de período crítico 
de incêndios a Reflorestadora São Manoel 
reforça a distribuição de um folder para 
os vizinhos e comunidades próximas às 
propriedades, contendo informações 
sobre as formas de contato em casos de 
verificação de incêndios florestais. 

Ainda como medidas preventivas, a 
Reflorestadora São Manoel possui nas 
sedes de suas Unidades de Manejo Florestal 
equipamentos de combate a incêndio, 
como por exemplo, um caminhão tanque; 
bem como mapas atualizados, com os 
pontos de captação de água.

A Reflorestadora São Manoel possui normas 
para a circulação de pessoas não autorizadas 
em suas Unidades de Manejo Florestal, 
restringindo o acesso de motoristas de 
caminhões para carregamento de madeira 
sem equipamentos de proteção, a entrada de 
pessoas em carona e menores de idade.

O Sistema de Vigilância da Reflorestadora 
São Manoel é realizado através da circulação 
de colaboradores e supervisores em campo, 
onde é utilizada uma ficha para registro de 
qualquer ocorrência na propriedade para 
posterior tomada de ação.

ATIVIDADES TÉCNICAS DE 
APOIO AO MANEJO FLORESTAL

Mapas e cadastros

Inventário florestal

A Reflorestadora São Manoel mantém um 
sistema de cadastro e informações atualizado 
permanentemente, com objetivo de cadastro 
de novos talhões de plantios; estradas, regiões 
de Áreas de Preservação Permanente, entre 
outros usos de solo.

A Reflorestadora São Manoel elabora mapas 
temáticos para auxiliar o seu manejo florestal. 
Esses mapas contemplam: microplanejamento 
de colheita, mapa fitogeográfico e comunidades 
adjacentes, entre outros.

Os limites sustentáveis de extração anual da 
Reflorestadora São Manoel são estimados 
considerando uma faixa de produtividade 
média estimada de 35 a 40 m3/ha/ano e uma 
idade média de colheita entre 12 a 14 anos; 
garantindo a sustentabilidade da produção 
ao longo dos anos.

O Inventário Florestal Contínuo ou Geral da 
Reflorestadora São Manoel é realizado a cada 

dois anos, para plantios acima de sete anos 
de idade e o inventário pré-corte é realizado 
anualmente. Com base nos resultados 
do inventário florestal é estabelecido o 
Planejamento Estratégico de Longo Prazo, 
onde é demonstrada a sustentabilidade 
da produção florestal e a perenidade 
dos negócios da empresa na região. Este 
planejamento leva em consideração as idades 
dos plantios e suas produtividades.
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ATIVIDADES DE PESQUISA DE 
APOIO AO MANEJO FLORESTAL

Pesquisa e desenvolvimento
A Reflorestadora São Manoel desenvolve um programa 
de melhoramento genético para pinus.

Os objetivos destes programas são: Seleção de material 
genético adaptado às condições climáticas locais; 
Aumento da produtividade de seus plantios e Resistência 
a pragas e doenças. Além destes programas, desenvolve 
ainda alguns trabalhos com preparo de solo e adubação.

Atualmente, a Reflorestadora São Manoel conta com 
dois Pomares Clonais de Sementes - PCS de P. taeda, 
atingindo a sua autossuficiência em material genético 
de qualidade superior. meio ambiente

Gerenciamento de resíduos
Todas as Unidades de Manejo Florestal possuem centrais de coleta seletiva e programa de 
destinação dos resíduos gerados. O quadro abaixo apresenta o sistema de gerenciamento de 
resíduos da empresa.

RESÍDUO DESCRIÇÃO ACONDICIONAMENTO DESTINO FINAL

Recicláveis
Papel, plástico, vidro, lata de alumínio, 

marmita, artefatos em madeira.
Coletores para resíduos recicláveis Reciclador

Material 
Contaminado

Solo, serragem, metal contaminados 
com produtos químicos perigosos, 

tinta, óleos e graxas.
Coletores laranja Aterro Classe I

Tambores Tambores de óleo, graxa e fluído. Coletores laranjas
Descaracterização

 e descontaminação

Resíduos orgânicos Restos de alimentos Coletor marrom
Enterrar em local apropriado e 

identificado

Rejeitos
Isopor, fita, guardanapo, lâmpadas
incandescentes, bituca de cigarro,

clips, grampo e lenço de papel.
Coletor cinza Aterro Classe II ou Reciclagem

Embalagens de
Agroquímicos

Bombonas e sacos plásticos
Container localizado junto ao

container de agroquímicos

ADDCS - Associação dos 
Distribuidores de Defensivos do 

Centro Sul

Pneus Pneus e sucatas. Armazenar em local coberto Devolução ao fornecedor

Borrachas
Borrachas não contaminadas e 

correias.
Tambores ou bags Aterro classe II ou Reciclagem

Óleo e graxa gerado 
na troca

Óleos e lubrificantes usados.
Armazenar na própria embalagem,

que deve ser armazenada em
bacias de contenção

Re-refino

Estopas Toalhas Industriais usadas. Coletor Laranja Lavagem industrial
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estudos ambientais
A Reflorestadora São Manoel vem 
desenvolvendo uma série de estudos 
ambientais para a identificação e proteção 
das espécies raras, ameaçadas ou em 
perigo de extinção em suas propriedades. 
Entre eles estão:

• Levantamento Regional dos Componente 
Bióticos – Vegetação e Fauna existentes na 
Região de Guarapuava;

• Identificação de Atributos de Alto Valor 
de Conservação na Reflorestadora São 
Manoel – Entre os principais resultados 
preliminares obtidos foi possível verificar 
que nas Unidades de Manjo Florestal da 
Reflorestadora São Manoel ainda não foram 
identificados Atributos de Alto Valor de 
Conservação, nem pelos levantamentos de 
campo, revisões bibliográficas e consultas 
com partes interessadas.

• Análise das Inter-Relações entre Planos 
de Manejo de Unidades de Conservação 
do Entorno com as Unidades de Manejo 
Florestal da Reflorestadora São Manoel;

• Avaliação Ecológica Rápida dos 
fragmentos de vegetação nativa. Figura 2

Figura 3

A figura 2 demonstra as Zonas da APA da Serra da Esperança e as propriedades da Reflorestadora São Manoel. A figura 3 demonstra a 
localização da RPPN Leon Sfeir Von Linsingen e a sua relação com as propriedades da Reflorestadora São Manoel.

Programa de avistamento de fauna
A partir de 2014, a Reflorestadora 
São Manoel implantou o Programa de 
Avistamento de Fauna, para monitorar 
as diferentes espécies que ocorrem 
em suas propriedades. O resultado 
do programa de visualização da 
fauna durante os anos de 2014 a 2017, 
demonstrou que foram avistados 1.688 
animais e 10 espécies em perigo de 
extinção segundo a lista do IBAMA.
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AVISTAMENTO DE FAUNA 2014 a 2017
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Salvaguardas ambientais
A Reflorestadora São Manoel adota uma série de salvaguardas para minimizar os impactos 
ambientais decorrentes de suas atividades operacionais.

IMPACTOS AMBIENTAIS E SALVAGUARDAS
MEIO FÍSICO IMPACTO AMBIENTAL SALVAGUARDAS AMBIENTAIS

Recurso
Hídrico

Assoreamento
Os canais de drenagem para águas pluviais não 
devem ser direcionados para dentro dos recursos 
hídricos.

Contaminaçào

Os resíduos de colheita e manutenção de estrada 
não podem ser depositados sobre nascentes e/ou 
recursos hídricos.

As áreais de vivência e depósitos temporários de 
produtos químicos não podem ser instalados em 
APPs em remanescentes naturais.

Abastecimento e manutenção de máquinas, veículos 
e equipamentos não podem ocorrer em APPs e 
remanescentes naturais; Agroquímicos também não 
podem ser usados em APPs, bem como o preparo 
de caldas.

Vegetação
Nativa

Dano, alteração e/ou 
supressão da vegetação 

nativa

Os resíduos de colheita e manutenção de estrada 
não podem ser depositados sobre APPs e 
remanescentes naturais.

Os estaleiros de madeira não podem ser depositados 
sobre APPs e remanescentes naturais.

A movimentação de máquinas não deve invadir 
APPs e remanescentes naturais,

A derrubada com uso de motosserra e Harverster 
não deve ser realizada no sentido das APPs e 
remanescentes naturais.

Solo
Contaminação

O abastecimento/manutenção de máquinas e 
equipamentos deve ser realizado sobre lonas 
plásticas.

As máquinas e equipamentos devem possuir kit 
ambiental.

Os solos contaminados e resíduos de derivados de 
petróleo devem ser dispostos em locais adequados.

Embalagens vazias de defensivos agrícolas devem 
ser dispostas em locais adequados.

Drenagem de áreas úmidas Áreas úmidas não devem ser drenadas e/ou aterradas.

jacutinga

2
lobo-guará

8

onça-parda

5

onça

1
bugio-preto 56

bugio
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14

gato-do-mato

35

ESPÉCIES AVISTADAS EM PERIGO DE EXTINÇÃO

Desde 2012, a Reflorestadora São Manoel 
participa do Programa Integrado de Manejo 
para macaco-prego em Plantios Florestais - 
Medidas de Monitoramento, Controle e Tomada 
de Decisão, em parceria com a EMBRAPA 
Florestas através da APRE. Internamente, 
durante a realização de inventários florestais 
e monitoramento da vespa-da-madeira, são 
avaliados também os danos causados por 
macaco-prego nas áreas inventariadas.

macaco-prego

Controle de pragas e doenças
A Reflorestadora São Manoel está envolvida em dois programas oficiais relacionados a controle 
de pragas e doenças em parcerias com entidades públicas e privadas:

A Reflorestadora São Manoel é associada 
ao Fundo Nacional de Controle da vespa- 
da- madeira - FUNCEMA, via Associação 
Paranaense de Empresas de Reflorestamento 
do Paraná – APRE.

Todas as atividades ocorrem de acordo com 
os procedimentos recomendados pela Agência 
de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR 
e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- EMBRAPA.

Vespa-da-madeira
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ÍNDICE ANUAL DE ATAQUE DE VESPA-DA-MADEIRA
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GESTÃO DE PESSOAS

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A área florestal possui aproximadamente 110 colaboradores, distribuídos nas áreas de Pesquisa 
e Desenvolvimento, Viveiro, Silvicultura, Colheita de Madeira, Logística, Máquinas de Apoio, 
Oficina Mecânica e Administrativo. Atualmente a empresa fornece os seguintes benefícios aos 
seus colaboradores: Plano de Saúde e Odontológico; Previdência Privada; Seguro de Vida; 
Programa de Participação de Resultados - PPR; Alimentação e Treinamentos.

As atividades de saúde e segurança desenvolvidas pela Reflorestadora São Manoel envolvem uma 
equipe própria com um Engenheiro de Segurança, uma Enfermeira e um Técnico de Segurança. 

As principais atividades desenvolvidas pela equipe são:

N° colaboradores Admissão Demissão N° colaboradores

Janeiro 2017  2017 2017 Dez 2017

Reflorestadora São Manoel 91 15 17 89

Três Capões – Divisão Florestal 39 0 20 19

TOTAL 130 15 37 108

Registro de incidentes
A Reflorestadora São Manoel possui o 
Programa de Registro de Incidentes de 
Trabalho, com o objetivo de analisar os 
incidentes registrados pelos colaboradores 
e realizar atividades para evitar a 
reincidência dessas situações.

REGISTRO DE INCIDENTE

Motivo do Incidente:

Nº 0001

Observador:                ___________________________________________

Data do Registro: ______/______/______ H oras: _______________

Local de Registro: ___________________________________________

Área de quem evidenciou/sofreu acidente:_______________________

Instruções: R elatar detalhadamente o incidente. Esse registro s erá

uma feramenta important para as acões de prevencão de acidentes.

Descrição do Incidente: ________________________________________

___________________________________________________________ _

___________________________________________________________ _

___________________________________________________________ _

Ato Inseguro

Condição Insegura

(opcional)

Imagem ilustrativa do material aplicado.

Inspeções de segurança

Treinamentos

A equipe de Serviço Especializado em Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT da 
Reflorestadora São Manoel realiza check lists periódicos nas frentes de trabalho, para garantir o 
pleno atendimento a NR-31.

A Reflorestadora São Manoel incentiva a capacitação continua de todos os seus colaboradores. 

Em 2017 foram realizados os seguintes treinamentos relacionados à Segurança do Trabalho:

Jan.

60

50

40

30

20

10

0
Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

SESMT Encarregados

INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

TREINAMENTOS N° COLABORADORES TREINADOS

Primeiro Socorros 158

Uso de Motosserra 26

Aplicação de Defensivos Agrícolas 198

Afiação de Ferramentas Cortantes 217

NR - 35 15

TOTAL 614
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MUNICÍPIO COMUNIDADE PROPRIEDADE CARACTERÍSTICA

Campina do Simão
Boa Vista Serro Verde Confrontante

Monjolinho Baú Confrontante

Goioxim
Sabiá Sabiá Confrontante

Santo Antoninho Vividense Confrontante

Guarapuava
Alto da Serra

Xaxim Velho
Confrontante

Xaxim Tigrinho

Marrecas Marrecas e Santa Carlota Confrontante

Cantagalo Campo Alto Palanque Adjacente

Inácio Martins

Goes Artigas
Goes Artigas

Confrontante

Papagaios
Adjacente

Boa Vista Confrontante

Turvo
Campina do Turco

Cachoeira Confrontante
Povoado Dodge

GESTÃO SOCIAL

Identificação, caracterização 
e mapeamento de comunidades

A identificação, caracterização e mapeamento 
de comunidades no entorno das Unidades 
de Manejo Florestal foi iniciada em 2016, 
contemplando, também, as comunidades 

tradicionais, quilombolas, faxinais e indígenas 
e a identificação dos possíveis impactos 
sociais provocados pelo manejo florestal da 
Reflorestadora São Manoel.

Em 2016, a Reflorestadora São Manoel iniciou uma série de ações relacionadas a atividades 
socioambientais, listadas:

Canais de comunicação
Quando há atividade nas Unidades de 
Manejo Florestal, as comunidades vizinhas 
são informadas sobre os possíveis impactos 
causados e os cuidados que devem ser 
tomados para sua prevenção. Ainda dentro 
do programa de Comunicação as Partes 

Interessadas a empresa criou um folheto 
informativo onde constam os números 
telefônicos de canal de voz para contado 
pelos funcionários próprios, comunidades e 
outras partes interessadas.

Imagem ilustrativa do material aplicado.

Registro de conflitos e demandas 
de partes interessadas

Entre as ações de relações comunitárias da 
Reflorestadora São Manoel está o registro de 
todos os conflitos e/ou demandas que surgem 
com comunidades no entorno das Unidades 

de Manejo Florestal. Os registros são anotados 
em ficha própria e enviados aos responsáveis 
para tomada de decisões sobre a demanda e/
ou conflito. 
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Projeto Força Verde Mirim
Reafirmando o compromisso da Reflorestadora 
São Manoel e dos demais negócios da Santa 
Maria em preservar o meio ambiente e estender 
essa cultura para as comunidades onde atuam, 
foi lançado o Projeto Força Verde Mirim. 

Esta parceria entre a empresa, a Polícia 
Ambiental do Paraná, e a Prefeitura de 
Goioxim está possibilitando que 25 crianças, 
com idades entre 10 e 12 anos, que vivem na 
área rural daquele Município, sejam atendidas 
pelo Projeto. 

O Força Verde Mirim está em atividade no 
Paraná desde 2008 e em 10 anos já formou 
turmas em diversas cidades do estado. O 
objetivo do Programa é promover a educação 
ambiental entre crianças e adolescentes, 
através de aulas teóricas e práticas. 

Composto por 10 encontros, realizados uma 
vez por semana, o Projeto estimula:

• a conscientização sobre a importância 
da preservação do meio ambiente, com a 

finalidade de melhoria da qualidade de vida 
de todos os cidadãos; 

• aproxima e fortalece os laços entre a 
comunidade, a empresa, a Polícia Militar e o 
Governo local; 

• dá condições aos integrantes do programa 
de atuarem como Multiplicadores de 
conhecimentos adquiridos;

• redução, a médio e longo prazo, dos índices 
de depredação da natureza e do cometimento 
de crimes e infrações ambientais.

Ao final do curso, as crianças atendidas pelo 
Força Verde Mirim receberão o Diploma de 
Guardiões da Natureza. Para que o Projeto 
possa realizar suas ações, a Reflorestadora 
São Manoel, ao lado das outras unidades de 
Negócio da Santa Maria, está dando todo o 
suporte financeiro e logístico às atividades. 
Isto inclui materiais escolares, alimentação, 
uniformes, transporte para atividades a campo, 
e auxílio em aulas sobre temas específicos. 

REVISÃO DO PLANO DE MANEJO
O Resumo Público do Plano de Manejo é atualizado anualmente, incorporando mudanças e novas 
técnicas operacionais realizadas e identificadas através de seu programa de monitoramento.

Monitoramento e avaliação
Indicadores 2015 2016 2017

Manejo Florestal

Volume de madeira colhido (ton) 264.994 251.090 111.214

Área Plantada (ha) 1109 650 713

Ambientais

Nº de animais silvestres observados 281 588 556

Nº de animais silvestres ameaçados de extinção 
observados

52 65 109

Área revertida para preservação (ha) 5,29 2,79 0,33

Controle de espécie exótica invasora (pinus) em 
área de preservação (horas)

- 3080 1.705

Destinação de resíduos sólidos Classe I (ton) 3,6 1,9 1,1

Destinação de óleos e lubrificantes usados -
Classe I (L)

440 1010 1000

Destinação de embalagens de agroquímicos 771 1006 776

% de ataque de vespa-da-madeira em pinus - 
amostragem sequencial 

0,13 0,12 0,11

Social

Demandas de Partes Interessadas 1 3 11

Nº de Comunidades Visitadas - 13 -

Nº de Partes Interessadas Entrevistadas - 45 -

Geração de Emprego /Qualificação Profissional

Número de trabalhadores - Geração de Empregos 
Diretos

147 130 107

Horas de treinamentos realizados 5565 8765 6360

Segurança do Trabalho

Nº de acidentes de trabalho 5 8 4

Nº de inspeções NR31 realizadas 50 118 108
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Reflorestadora São Manoel LTDA.
Rodovia BR 277 - Km 364

CEP 85031-350
Guarapuava – PR

0800-649-4948

42 3621.4000
42 3621.4087

www.santamaria.ind.br


