CONSULTA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS DE
ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO

2016

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO............................................................................................................................. 3
DEFININDO ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO ........................................................... 3
AVALIAÇÃO .................................................................................................................................... 4
RESULTADO ................................................................................................................................... 5
CONSULTA PÚBLICA ...................................................................................................................... 7
REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 7

2

APRESENTAÇÃO

A certificação FSC® (Forest Stewardship Council® ou Conselho de Manejo
Florestal) é uma ferramenta voluntária, pela qual pode se atestar o manejo florestal
responsável, de acordo com padrões de atuação social, ambiental e econômica.
Os requisitos para a certificação FSC estão distribuídos em 10 Princípios que
estabelecem as normas para a obtenção do certificado. Dentre eles, o Princípio 9, que
trata exclusivamente da identificação e manutenção das Áreas de Alto Valor de
Conservação (AAVC), diferenciadas por possuírem características excepcionais ou de
importância crítica. O princípio estabelece ainda que a unidade de manejo avalie suas
áreas para determinar se existem atributos consistentes com Áreas de Alto Valor de
Conservação.
Assim, esta consulta visa que as partes interessadas contribuam com o processo
de avaliação realizada pela Duratex dos atributos de alto valor de conservação em 6
fazendas onde a Duratex realiza o manejo florestal no estado do Rio Grande do Sul. As
demais áreas foram avaliadas em outro momento e não foram encontrados atributos
de alto valor de conservação.

DEFININDO ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO
Para determinar se o local é uma AAVC, são avaliados seis elementos de Alto
Valor de Conservação (AVC), de acordo com o quadro 1, ou seja, atributos ecológicos
excepcionais ou críticos, podendo abranger serviços de ecossistemas.
AVC 1. Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em nível
global, regional ou nacional.
AVC 2. Áreas extensas, em nível de paisagem, de significância global, regional ou nacional, onde
populações viáveis da maioria, ou de todas as espécies naturais ocorrem em padrões naturais de
distribuição e abundância.
AVC 3. Áreas situadas dentro de, ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo
de extinção.
AVC 4. Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas
AVC 5. Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais.
AVC 6. Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais
Quadro 1 – Elementos de Alto Valor de Conservação
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Se o local possuir um ou mais dos seis elementos, a área é definida como uma
AAVC. Quando um atributo é identificado no local avaliado, demandará medidas
especiais de proteção para assegurar sua manutenção em longo prazo. Estas medidas
e procedimentos de proteção e monitoramento da área são definidos pelo
empreendimento de manejo florestal de acordo com as características de cada
atributo específico.

AVALIAÇÃO
Para a avaliação, a empresa definiu critérios para identificação dos Altos Valores
de Conservação, uma vez que o Brasil ainda não estabeleceu metodologia para
definição de AAVC. Os critérios foram baseados em documentos oficiais e alinhados às
estratégias de conservação estabelecidas por órgãos públicos nacionais e estaduais.
A avaliação de atributos de AVC resulta em um relatório indicando a presença ou
ausência destes atributos. Caso estes valores sejam identificados, o relatório
contemplará a sua localização, status e condição, bem comoas medidas propostas para
sua proteção e monitoramento.
As fazendas que estão sendo avaliadas quanto à presença ou ausência de
atributos de Alto Valor de Conservação são apresentadas abaixo na Tabela 1.

Fazenda

Município

Monjolo Velho

Minas do Leão

Eloy

General Câmara

Menezes

Butiá

Costa do Santa Cruz
Borba

Taquari

Locatelli

São Jerônimo

Tabela 1: Fazendas em avaliação de acordo com os critérios estabelecidos para identificação de
atributos de Alto Valor de Conservação.
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RESULTADO
De acordo com os resultados da avaliação apresentados na Tabela 2, não foram identificados atributos de AVC nas fazendas.
AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO
Atributo

Critério para Identificação
Monjolo Velho

AVC 1

AVC 2

AVC 3

AVC 4

Áreas que contenham
concentrações significativas de
Atributo ausente, pois
espécies ameaçadas de extinção,
não há concentração
ou seja, o registro de mais de
de espécies
20% do número de espécies em
ameaçadas. Somente 1
categorias de ameaça registradas
espécie ameaçada foi
em listas oficiais para o bioma
registrada.
representado na área em
avaliação.
Os fragmentos da
Fragmentos com área superior a
fazenda não passam
2000 hectares e que apresente
de 40ha, portanto o
vegetação natural em estádio
atributo está ausente
avançado de sucessão.
no local.
Fragmentos com área superior a Não há vegetação rara
1000 ha de vegetação nativa rara
ou ameaçada
ou ameaçada, em estádio
indicando a ausência
avançado de sucessão.
do atributo AVC 3.
- áreas em que haja captação de
água exclusiva para
Não há registro da
abastecimento público por
CORSAN realizar
concessionária de água e esgoto
captação de água no
regulamentada pelo órgão de
local.
governo competente.
O local não possui
- áreas com declividade acima de declividade acima 45º.
45º com comunidades

Eloy

Fazendas
Locatelli

Borba/Menezes

Costa do Santa Cruz

Atributo ausente, pois Atributo ausente, pois
Atributo ausente, pois
Atributo ausente, pois
não há concentração
não há concentração
não há concentração
não há concentração de
de espécies
de espécies
de espécies
espécies ameaçadas.
ameaçadas. Somente 5 ameaçadas. Somente 3
ameaçadas. Somente 7
Somente 1 espécie
espécies ameaçadas
espécies ameaçadas
espécies ameaçadas
ameaçada foi registrada.
foram registradas.
foram registradas.
foram registradas.
Os fragmentos da
fazenda não passam
de 10ha, portanto o
atributo está ausente
no local.
Não há vegetação rara
ou ameaçada
indicando a ausência
do atributo AVC 3.

Os fragmentos da
Os fragmentos da
Os fragmentos da
fazenda não passam
fazenda não passam de
fazenda não passam
de 20ha, portanto o
100ha, portanto o
de 10ha, portanto o
atributo está ausente atributo está ausente no atributo está ausente
no local.
local.
no local.
Não há vegetação rara Não há vegetação rara ou Não há vegetação rara
ou ameaçada
ameaçada indicando a
ou ameaçada
indicando a ausência ausência do atributo AVC indicando a ausência
do atributo AVC 3.
3.
do atributo AVC 3.

Não há registro da
CORSAN realizar
captação de água no
local.
O local não possui
declividade acima 45º.

Não há registro da
CORSAN realizar
captação de água no
local.
O local não possui
declividade acima 45º.

Não há registro da
CORSAN realizar
captação de água no
local.
O local não possui
declividade acima 45º.

Não há registro da
CORSAN realizar
captação de água no
local.
O local não possui
declividade acima 45º.
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AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO
Atributo

Critério para Identificação
Monjolo Velho

Eloy

Fazendas
Locatelli

Borba/Menezes

Costa do Santa Cruz

estabelecidas a menos de 100 m
do perímetro da fazenda.
Não existem registros
indicando presença
deste atributo. Os
resultados da consulta
pública fornecerão
mais subsídios para a
avaliação.

AVC 5

Local de fornecimento exclusivo
de recursos essenciais para
sobrevivência de comunidades,
como plantas medicinais, frutos,
castanhas, material de
construção, como palha e fibras.

AVC 6

Locais reconhecidos em políticas Não existem registros
ou legislação nacional por ter alto
indicando presença
valor cultural ou arqueológico.
deste atributo. Os
Locais de especial significado
resultados da consulta
religioso, como cemitérios ou
pública fornecerão
onde ocorram cerimônias
mais subsídios para a
avaliação.
religiosas e/ou tradicionais.

Não existem registros
indicando presença
deste atributo. Os
resultados da consulta
pública fornecerão
mais subsídios para a
avaliação.

Não existem registros
Não existem registros
Não existem registros
indicando presença deste
indicando presença
indicando presença
deste atributo. Os
deste atributo. Os
atributo. Os resultados
resultados da consulta
resultados da consulta
da consulta pública
fornecerão mais
pública fornecerão
pública fornecerão
mais subsídios para a
subsídios para a
mais subsídios para a
avaliação.
avaliação.
avaliação.

Não existem registros
indicando presença
deste atributo. Os
resultados da consulta
pública fornecerão
mais subsídios para a
avaliação.

Não existem registros
Não existem registros
Não existem registros
indicando presença
indicando presença
indicando presença deste
deste atributo. Os
deste atributo. Os
atributo. Os resultados
resultados da consulta
resultados da consulta
da consulta pública
pública fornecerão
pública fornecerão
fornecerão mais
mais subsídios para a
mais subsídios para a
subsídios para a
avaliação.
avaliação.
avaliação.

Tabela 2 – Resultado da avaliação de presença ou ausência de atributos de Alto Valor de Conservação
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CONSULTA PÚBLICA

As partes interessadas estão sendo consultadas através do envio via correio
eletrônico, de um formulário e deste documento, além disso, a consulta estará
disponível no site da empresa.
Os retornos serão analisados e registrados e quando houver ações de adequação,
serão considerados no processo de avaliação da área.
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