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Iniciativa: Apoio:



O que é? 

Uma iniciativa que busca equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais para 
estabelecer um novo modelo de conservação da Floresta com Araucárias, por meio de 
negócios que geram valor compartilhado.

Como Funciona? 

Produtores passam a produzir de acordo com o Padrão Sustentável do Araucária+ e são 
conectados a empresas que valorizam insumos sustentáveis. A equipe do HUB Araucária+ 
facilita essas relações e garante uma negociação justa. 

Parceiros de inovação são conectados à rede, buscando gerar soluções para o 
desenvolvimento das cadeias produtivas da Floresta com Araucárias. 

Os resultados ambientais obtidos pela melhoria do atual modelo de produção e a articulação 
de investimentos para conservação da natureza são monitorados e comunicados, por meio de 
um sistema de rastreabilidade. 

Por que a Floresta com Araucárias? 

A Floresta com Araucárias, um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica, possui 
um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade nas regiões de altitude no sul do 
Brasil.

A conservação do que ainda resta dessa floresta (menos de 3% da cobertura original) é 
essencial para que diversas espécies de plantas e animais continuem existindo, assim como 
para a subsistência das comunidades extrativistas.

A maior parte desses remanescentes se encontram em pequenas propriedades rurais e 
continuam ameaçados por atividades prodituvas que avançam gradualmente sobre as áreas 
de floresta. 

O Araucária+ entende que o desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade da Floresta 
com Araucárias é um caminho para mudar a atual situação de degradação desse ecossistema. 
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Parceiros integrados e em integração (abril de 2015) 

16 empresas: 8 B2B/start ups, 8 B2C
5 investidores
6 instituições de P&D
3 Redes Sustentáveis de Produção e 30 produtores
3 Projetos em desenvolvimento: 2 de P&D e 1 de Extensão


