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1. PLANO DE MANEJO FLORESTAL
A International Paper apresenta a revisão anual do Resumo Público do Plano
de Manejo Florestal. Este documento é um resumo dos programas e
procedimentos da empresa para a gestão do seu processo florestal.
O objetivo principal do Plano de Manejo da International Paper é garantir a
produção sustentável (ambientalmente adequada, socialmente benéfica e
economicamente viável) de madeira para fins de abastecimento das unidades
produtoras de papel e celulose, prezando pelo uso racional dos recursos
florestais, pela conservação dos ecossistemas naturais e pela sustentabilidade
do negócio florestal no curto, médio e longo prazo. Também se caracteriza como
objetivo do Plano de Manejo o atendimento de indicadores normativos referentes
às certificações FSC® (FSC – C101761) Forest Stewardship Council e o
Programa Brasileiro de Certificação Florestal - CERFLOR. A aprovação do Plano
de Manejo e do Resumo Público é de responsabilidade do Coordenador de
Sistemas de Gestão Florestal, Miguel Magela Diniz, Biólogo, CRBio 33325-01D.

Figura 1: Área Florestal da International Paper.
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2. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO FLORESTAL
A unidade Florestal da International Paper do Brasil se compromete a:
1. Atuar de forma ética, responsável e sustentável, aberta ao diálogo e em
conformidade com as leis, normas e compromissos assumidos, em consonância
com seu código de ética empresarial;
2. Agregar valor econômico, social e ambiental, compartilhando seus altos
padrões de conduta ética, atendendo às necessidades e expectativas dos
clientes, acionistas, profissionais, fornecedores, comunidades e demais partes
envolvidas, de forma alinhada com as suas diretrizes estratégicas;
3. Buscar a excelência operacional dos processos, da qualidade dos produtos e
serviços, dos impactos ambientais, sociais, da saúde e segurança;
4. Manter e promover a inovação e a melhoria contínua, dos sistemas de gestão
ambiental, de saúde e segurança do trabalho, dos processos, produtos, serviços
e soluções, gerando resultados por meio do engajamento, desenvolvimento,
capacitação e valorização das pessoas;
5.

Proteger os ecossistemas, atuando proativamente na preservação e na

conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, atmosféricos e do solo;
6. Prevenir e reduzir os riscos do negócio, da poluição ao meio ambiente, e à
saúde e segurança dos profissionais, que são valores fundamentais e ter nas
práticas sustentáveis a base do seu negócio;
7. Oferecer oportunidades de desenvolvimento educacional e socioambiental
para a comunidade visando o crescimento sustentável;
8. Realizar de formar responsável a gestão do Manejo Florestal e da Cadeira de
Custódia, em conformidade com os Princípios, Critérios e Indicadores do FSC e
do Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR).
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3. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
A International Paper é líder global no mercado de embalagens. No Brasil
lidera o mercado de papel para imprimir e escrever. Em 2014 realizou a compra
total do negócio de embalagens da Orsa, o que a possibilitou ocupar a terceira
posição do mercado doméstico no ramo de embalagens.
A International Paper transforma recursos renováveis em produtos dos quais
as pessoas dependem diariamente.
“Trabalhamos para seguir nossa visão de estar entre as empresas mais bemsucedidas, sustentáveis e responsáveis do mundo. Fazemos a coisa certa, do
jeito certo, pelas razões certas, o tempo todo: esse é o Jeito IP”.

Atualmente a empresa conta com 5.216 funcionários no Brasil. Quanto a IP
Global, apresenta cerca de 58.000 profissionais.
A empresa conta com duas unidades fabris de produção de papel para
imprimir e escrever, localizadas em Mogi Guaçu (SP) e Luiz Antônio (SP) e uma
terceira unidade fabril, localizada em Três Lagoas (MS).
A madeira utilizada no processo fabril das Unidades de Mogi Guaçu e Luiz
Antônio - SP é oriunda de florestas de Eucalyptus sp. 100% plantadas, cultivadas
tanto em áreas próprias, quanto em áreas de fomento e parcerias, enquanto o
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abastecimento da fábrica de Três Lagoas (MS) com fibras de eucalipto, é
garantido pela parceria entre a International Paper e outra empresa do setor
florestal, localizada no mesmo município.
O negócio de embalagens de papelão ondulado da International Paper do
Brasil está entre uma das principais no ramo nacional, presente em três regiões
para abastecer o mercado. É formada pelas unidades presentes nos seguintes
municípios: Franco da Rocha, Manaus, Nova Campina, Paulínia, Rio Verde e
Suzano.
Há mais de 100 anos criando ideias inovadoras, a International Paper é
conhecida por seu compromisso ambiental e tecnologia de ponta. Alguns dos
prêmios que demonstram sua expressividade no setor, nos últimos 5 anos,
apresentam-se listados a seguir:
 Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini pela 6° vez
consecutiva em 2016 - categoria “Melhor empresa de papel para
impressão não-revestido ”, organizado pela Abigraf e ABTG;
 Uma das Empresas Mais Honradas no Setor de Papel e Embalagens, em
2018 (Revista Institutional Investor).
 Uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo, em 2019 (Revista
FORTUNE), pela 16ª vez nos últimos 16 anos;
 Uma das Empresas Mais Éticas no Mundo, em 2020 (Instituto Ethisphere)
pelo 14° ano consecutivo.
PRODUTOS
PAPÉIS CORTADOS
 Chamex: linha de papel cortado com um portfólio completo de produtos
para imprimir e escrever, comercializado em embalagens de 500 folhas.
Presente no lar, na escola e no trabalho de milhares de pessoas na
América Latina, Ásia, África, Europa, e Oriente Médio.
 Chamequinho: linha de papel cortado, comercializado em embalagens
de 100 folhas. Ideal para todas as atividades em casa e na escola.
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 HP Laser Jet: Indicado para quem busca alta qualidade em documentos
coloridos. É ideal para impressoras a laser e copiadoras coloridas ou
monocromáticas.
 HP Office: Indicado para quem busca alta qualidade em documentos
coloridos, ideal para impressoras a laser e copiadoras coloridas ou
monocromáticas.

Figura 2: Papéis para imprimir e escrever da International Paper.

Chambril: é o papel offset da International Paper voltado para a área gráfica e
PAPÉIS OFFSET
 Chambril: é o papel offset da International Paper voltado para a área
gráfica e tem como diferencial 9 marcas na linha para impressão e
conversão de diversos produtos como livros, cadernos, materiais
promocionais, bulas de remédio, entre outros. Disponível em várias
gramaturas (45 g/m² a 240 g/m²) Chambril suporta diversos acabamentos
como laminação, verniz de reserva, texturas, relevo e hot stamping. Além
do mercado nacional é exportado para América Latina, Ásia, África,
Europa, e Oriente Médio.
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Figura 3: Papéis Gráficos da International Paper.

4. UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL
As Unidades de Manejo Florestal da International Paper do Brasil somam
aproximadamente

100.250

hectares,

dos

quais

70.477

hectares,

aproximadamente 70% de sua área, são destinados ao cultivo de eucalipto para
produção de celulose e papel, enquanto cerca de 25% dessa área são
destinados à conservação Ambiental de áreas compostas por vegetação nativa,
pertencentes

principalmente

aos

Biomas

Cerrado

e

Mata

Atlântica,

representando uma área total de 25.612 hectares, sendo, 1.343 hectares dessas
áreas naturais categorizados como Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN).
Essas Unidades de Manejo Florestal, estão divididas em três regiões
administrativas, sendo a Região I responsável pelo abastecimento da fábrica de
Mogi Guaçu e as Regiões II e III responsáveis pelo abastecimento da fábrica de
Luiz Antônio, conforme o mapa abaixo.
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Figura 4: Áreas de atuação da empresa, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e
localização das fábricas de Mogi Guaçu e Luiz Antônio.

A International Paper ainda conta com uma área total de 10.681 hectares de
Parcerias (2.549 hectares certificados) e 13.570 hectares de fomento (654
hectares certificados), que fornecem madeira para o abastecimento das
unidades fabris. Estas certificações de manejo florestal são FSC (Forest Stewart
Council) e CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal).
5.

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL
As unidades de manejo florestal da empresa localizam-se em zonas de

transição entre dois biomas brasileiros, cerrado e mata atlântica, segundo o
Mapa de Vegetação Brasileira do IBGE, abrangendo as Bacias Hidrográficas dos
Rios Mogi Guaçu, Piracicaba/ Capivari / Jundiaí, Pardo, Sapucaí / Grande e Tietê
/Jacaré no Estado de São Paulo e do Médio Grande no Estado de Minas Gerais.
O perfil das áreas adjacentes ao campo de atuação da International Paper é
predominantemente agrário, com destaque para as culturas de cana-de-açúcar
e de laranja, havendo municípios que se destacam pelo grau de industrialização,
cujas condições socioeconômicas são demonstradas pelo IDH (Índice de
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Desenvolvimento Humano) dos municípios, que se encontram entre médio
(0,500 a 0,799) a elevado (maior ou igual a 0,800).
O clima da região se enquadra no tipo Cwa segundo a classificação de
Köppen, sendo quente e úmido, com influência de inverno seco, com
temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC, ao passo que, no mês mais
quente o valor ultrapassa 22ºC, sendo caracterizado como Tropical Subquente
úmido, apresentando uma variabilidade climática em torno de um a três meses
secos, nos quais o mês mais seco não atinge 30 mm de precipitação e o mês
mais chuvoso pode chegar a atingir mais de 300 mm, sendo o índice médio anual
de chuvas em torno de 1300 mm.
As características de relevo, plano ou suave ondulado, encontradas na
maioria das propriedades manejadas, contribuem com a aplicabilidade e
facilidade de execução das operações florestais mecanizadas. De modo geral,
os solos destinados ao cultivo das florestas produtivas da empresa são
profundos ou muito profundos, apresentando excelente drenagem em seu perfil,
variando conforme as características de textura e estrutura do solo, condição de
declive e posição topográfica.
Aproximadamente 52% dos solos das unidades de manejo florestal da
International Paper classificados como Neossolos Quartzarênicos, 40%
classificados como Latossolos e 8% de outras classes de solos, incluindo-se os
solos podzólicos, cambissolos e hidromórficos.
6. ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL

6.1.

PRODUÇÃO DE MUDAS
As mudas são produzidas em viveiro próprio localizado no Horto Mogi

Guaçu, o qual apresenta capacidade anual de produção em torno de 16 milhões
mudas de eucalipto, cujo ciclo de produção é de aproximadamente 90 a 120 dias.
O modelo de produção é realizado através da microestaquia, e pode ser melhor
compreendido no fluxo do processo do viveiro florestal representado abaixo.
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Figura 5: Etapas da produção de mudas no Viveiro Florestal da International Paper.

6.2.

REFLORESTAMENTO
As atividades de implantação e manutenção florestal são realizadas tendo

como base o princípio do Cultivo Mínimo, o qual promove menor interferência
possível no solo, garantindo menor exportação dos nutrientes que são fornecidos
pela matéria orgânica deixada na área, menor exposição do solo, maior
capacidade de retenção de água, dentre outros fatores que contribuem com a
sustentabilidade e produtividade dos sítios florestais.

6.3.

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO FLORESTAL
O processo de planejamento da produção florestal da International Paper

compreende estratégias de suprimento de madeira em horizontes de curto,
médio e longo prazo, indicando quanto, quando e onde colher e plantar florestas.
6.3.1. INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO
Tem como objetivo principal monitorar o crescimento das florestas de
eucalipto e gerar estimativas confiáveis acerca do estoque de madeira atual, bem
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como da produção nos anos futuros. Estas informações são base para o
planejamento estratégico do abastecimento das unidades de Mogi Guaçu e Luiz
Antônio.

Figura 6: Medição de Parcela em Campo

6.3.2. PLANO DE SUPRIMENTO DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL
Com base nas estimativas de produção para anos futuros geradas pelo
processamento do inventário florestal e nas informações do cadastro florestal,
elabora-se o Plano de Colheita Integrado (PIC), para um período de 5 anos. Este
plano tem como objetivo planejar “onde” e “quando” as florestas sofrerão corte
raso com finalidade de abastecimento das fábricas.

6.4.

COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL
Para a produção sustentada de madeira de eucalipto, a Colheita Florestal

realiza o corte das áreas previstas para o ano em questão, cuja estratégia é
estabelecida no Plano Integrado de Corte (PIC), documento disponibilizado no
Portal de Relatórios/Intranet., onde são apontados em quais hortos haverá
colheita, quais talhões serão colhidos e em que época do ano.
Em linhas gerais, o processo de colheita inicia-se quando floresta atinge
idade de aproximadamente de 6 e 7 anos, sendo realizadas as atividades a
seguir:
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Figura 7: Operações de colheita florestal

6.5.

TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
As atividades topográficas desenvolvidas pela empresa compreendem a

realização de Levantamentos Planimétricos e Planialtimétricos, demarcações de
estradas para as atividades de plantio, colheita e transporte, Demarcações de
Mini Terraços e Camalhões, que visam o direcionamento do escoamento das
águas superficiais das estradas, maximizando a infiltração e evitando erosões,
Demarcações de Curvas de Nível, definidas através da análise de declividade
dos talhões e características do solo, Demarcações de áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal e Retalhonamento.
As atividades de geoprocessamento compreendem a cartografia digital
que, a partir dos levantamentos realizados em campo, as informações coletadas
são processadas, analisadas e corrigidas através de softwares que permitem
elaborar mapas para análise das áreas e seus eventos, tais como:
acompanhamento de plantio e colheita, tipo de solo, localização dos hortos,
definições de Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RL)
e estradas. Consiste em uma linguagem global através de símbolos, cores,
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gráficos e outros elementos visuais, representando diferentes temas em
determinadas áreas com diversos propósitos.

6.6.

MELHORAMENTO FLORESTAL
O melhoramento clássico baseia-se na reprodução sexuada entre

indivíduos selecionados (árvores matrizes), em que a semente é o elemento de
propagação e formação de novas árvores. A International Paper realiza um
programa de melhoramento florestal contínuo, mantendo áreas com populações
originadas de sementes distintas, visando atender os avanços de gerações, bem
como fornece variabilidade para o programa comercial de clonagem e uso
múltiplo da madeira.
6.6.1. ESPÉCIES FLORESTAIS SELECIONADAS
O programa de melhoramento genético da International Paper do Brasil
foi iniciado na década de 60, com a importação de sementes de Eucalyptus da
Austrália, para formação de populações bases de melhoramento. Dentre as mais
de 600 espécies do gênero Eucalyptus, a empresa optou por trabalhar mais
intensamente com as espécies E. grandis e E. urophylla, devido ao maior
potencial de crescimento do E. grandis, a maior adaptabilidade do E. urophylla
às condições adversas edafoclimáticas e a possibilidade da formação de
híbridos entre estas duas espécies para com isso, combinar o crescimento do E.
grandis com a adaptabilidade do E. urophylla, em um único material por meio de
pomares de produção de sementes e posteriormente, por meio da propagação
vegetativa.

6.7.

PROTEÇÃO FLORESTAL
A qualidade das florestas pode ser afetada por pragas, doenças e plantas

daninhas, comprometendo o pleno desenvolvimento dos plantios. São muitos os
agentes potencialmente nocivos, tanto aos reflorestamentos quanto à produção
de mudas no viveiro, sendo necessário o estabelecimento de programas de
monitoramento, diagnose e desenvolvimento de técnicas de controle que
possibilitem minimizar os danos e promover o equilíbrio ambiental. A Proteção
Florestal tem como função fornecer apoio técnico às áreas operacionais,
treinando funcionários e monitorando a produção de mudas no viveiro e os
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plantios de eucalipto da empresa, com intuito de evitar ou minimizar os danos
causados por pragas, doenças e plantas daninhas.

6.8.

MANEJO FLORESTAL

O gerenciamento dos recursos naturais através de técnicas silviculturais
permite a otimização e o ordenamento da produção florestal. O manejo florestal
tem por objetivo a sustentabilidade da floresta, de modo que obtenha a produção
de madeira com melhor qualidade, ao menor custo e com o mínimo impacto
negativo ao meio ambiente. É responsável também pelo desenvolvimento de
estratégias de monitoramento e conservação do solo, bem como pela
recomendação das práticas silviculturais.

7. INCORPORAÇÃO DE RESULTADOS DE MONITORAMENTO AO PLANO
DE MANEJO

7.1. MONITORAMENTO DAS OPERAÇÕES E DO NEGÓCIO FLORESTAL
O empreendimento atualiza o plano de manejo com os resultados obtidos
periodicamente pelos seus monitoramentos. Aqueles de cunho operacional,
como os apontamentos de campo, são incorporados diariamente ao sistema
florestal da empresa e representam a base para atualização do cadastro
florestal, juntamente com o monitoramento de inventário florestal. Estes dados
fornecem subsídio para o acompanhamento das atividades operacionais, de
volume de madeira e para o planejamento estratégico da empresa.
A empresa apresenta monitoramento da qualidade das operações de
produção de mudas, reflorestamento e colheita florestal, conforme exemplificado
abaixo sobre qualidade do preparo do solo na Região 1 – Mogi Guaçu, em
atendimento as especificações da unidade florestal.
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Gráfico 1:Monitoramento da qualidade das operações de implantação florestal em 2019
(Profundidade no preparo de solo – região I).

7.2. MONITORAMENTO EM SAÚDE E SEGURANÇA
A empresa desenvolve uma série de programas de conscientização e
capacitação dos seus profissionais visando oferecer um ambiente de trabalho
saudável, seguro e focado na eliminação das condições e comportamentos que
possam causar lesões ou doenças ocupacionais. Os principais indicadores
utilizados pela empresa para medir a eficácia de suas ações em saúde e
segurança são o Total Incident Rate (TIR) e o Lost Time Incident Rate (LWIR).
TIR: É a taxa de frequência de acidentes registráveis utilizada pela
International Paper. Esta taxa é calculada pela expressão:
TIR = nº acidentes registráveis (CA+SA) x 200.000 / nº horas-homem
trabalhadas no período.
Onde: Nº de acidentes registráveis é o número dos acidentes com
afastamento (CA) e sem afastamento (SA). 200.000 HHT representam as horas
trabalhadas numa empresa com 100 funcionários durante um ano. Esta base
comum permite que sejam feitas comparações entre empresas, análise de
tendências e estabelecimento de metas.
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LWIR: É a taxa de frequência de acidentes com afastamento utilizada pela
International Paper. Esta taxa é calculada pela expressão:
LWIR = nº acidentes com afastamento (CA) x 200.000 / nº horas-homem
trabalhadas no período.
Anualmente, no 1º trimestre de cada ano, são incorporados ao plano de
manejo os indicadores TIR e LWIR. Na tabela abaixo são descritos os resultados
de 2019:

Gráfico 2: Resultados dos indicadores TIR e LWIR do ano de 2019.

7.3. MONITORAMENTO AMBIENTAL
7.3.1. CONSUMO DE ÁGUA
A Unidade Florestal da IP Brasil realiza monitoramento no consumo dos
recursos hídricos utilizados em seu processo produtivo florestal, garantindo
assim o pleno atendimento do que preconiza as autorizações expedidas pelo
Órgão Ambiental Competente. O controle de consumo é realizado diariamente
utilizando-se hidrômetros e planilhas de controle da captação. Mensalmente é
realizada a análise crítica das informações obtidas e anualmente realiza-se o
fechamento do consumo total e informa o órgão ambiental competente.
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No ano de 2019 foi consumido um total de 187.310,80 m³ de água, sendo
50.606,00 m³ provenientes de captação subterrânea e 136.704,80 m³ de água
proveniente de captação superficial.
7.3.2. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Semestralmente a Unidade Florestal da IP Brasil realiza o monitoramento
de emissões atmosféricas (gases de combustão) em 100% de máquinas e
veículos próprios movidos a óleo diesel.
No caso das máquinas e veículos de empresas prestadoras de serviço, o
monitoramento ocorre de forma amostral. Para ambos os monitoramentos se
utiliza a escala de Ringelmann e as informações são inseridas nos "Check List
de Manutenção Preventivas" que são arquivados para gestão e controle.
7.3.3. EFLUENTES LÍQUIDOS
Os efluentes líquidos gerados no Processo de Produção de Mudas são
enviados a Estação de Tratamento de Efluentes da Unidade Fabril da IP em Mogi
Guaçu.
Os efluentes sanitários gerados nos Hortos Florestais Mogi Guaçu e Areia
Branca são destinados à Estação de Tratamento de Efluentes da Unidade Fabril
da IP em Mogi Guaçu e os efluentes sanitários gerados nos Hortos Santa Fé e
Gramado, são enviados para estações de tratamento de efluentes municipais.
Para as duas destinações de efluentes sanitários a Unidade Florestal da
IP Brasil contrata os serviços de Empresas aprovadas pelo Órgão Ambiental
Competente e, após recolhimento e destinação dos efluentes, envia ao
Departamento de Sistema Saúde e Segurança, comprovantes de entrega dos
efluentes.
7.3.4. RESÍDUOS SÓLIDOS
A Unidade Florestal da IP Brasil realiza o gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos gerados em seus processos produtivos, tais resíduos
são destinados de 2008 a 2019 às empresas ambientalmente qualificadas e
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aparecem contabilizados (quantidade de resíduos em Kg) conforme mostra a
tabela abaixo:
Tabela 1: Quantidade (em Kg) de resíduos sólidos de 2009 a 2019.
Material

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Metal

47.986

8.478

24.725

46.148

43.150

22.320

6.250

43.210

Papel

7.196

7.368

4.688

45.897

10.220

13.460

6.460

Plástico

37.670

21.098

39.250

55.048

35.210

42.561

Vidro

274

146

297

143

150

TOTAL

93.126

37.090

68.960

147.236

88.730

2017

2018

2019

44.720

23.380

12.040

5.720

70

170

3432

16.440

37.190

31.460

49.490

41.210

2.060

100

0

0

0

0

80.401

29.250

86.120

76.250

73.040

56.682

(kg)

7.3.5. FLORESTAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (FAVC)
Toda floresta tem algum valor ambiental e social. Tais valores podem
incluir, entre outros aspectos, presença de espécies raras, áreas de recreação,
ou recursos coletados por população local. Quando estes valores são
considerados de caráter excepcional ou de importância crítica, a área florestal
pode ser classificada como uma Floresta de Alto Valor de Conservação (FAVC).
Seguindo estes critérios, a International Paper selecionou cinco áreas,
nas quais foram identificadas algum Atributo de Alto Valor de Conservação
(AAVC). Nestas áreas foram realizadas ações preventivas e estratégicas, assim
como análises de risco e monitoramento de indicadores específicos para cada
tipo de FAVC, como por exemplo:


Sistema de vigilância patrimonial (rondas), para proteger as
FAVC’s e coibir caça e pesca;



Uso de placas em pontos estratégicos, sobre proibição de caça e
pesca;



Sistema de proteção contra incêndios florestais, através de
monitoramento contínuo via torres de observação, manutenção de
faixas

protetoras

(aceiros),

equipe

treinada,

veículos

e

equipamentos apropriados para combate a incêndios;
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Controle de eventuais espécies invasoras e, caso apropriado,
enriquecimento com mudas de espécies nativas;



Monitoramento da vegetação, através de instalação de parcelas
permanentes;



Monitoramento de populações de fauna associadas a síndrome de
polinização e ou dispersão de sementes.



Monitoramento contínuo da presença do Tamanduá-bandeira, bem
como de outros mamíferos terrestres, através da instalação de
armadilhas fotográficas (Câmeras trap) em pontos estratégicos,
identificação de vestígios ocasionais, identificação de pegadas de
forma oportunística e visualização direta;



Realizar o micro planejamento de atividades operacionais a
ocorrerem no entorno da FAVC e instalar placas de advertência em
pontos estratégicos para evitar atropelamentos de animais
silvestres;



Monitoramento da precipitação e da vazão (volume de água) na
microbacia, através do método flutuador.

A seguir os indicadores de Manutenção das Áreas de Alto Valor de
Conservação referentes a 2019/2020:
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INDICADORES 2019

Ind. Biodiversidade

Região

FAVC

N° de morfoespécies

Variação da vazão

% de variação em

(arbóreas, arbustivos

relação à média

e herbáceos)

anual

Nº de vestígios de

Mamíferos

Tamanduá-Bandeira

Espécies
Cavernícolas

N° de registros/ano

Mínimo

Real

Máximo

Real

Mínimo

Real

Mínimo

Real

Mínimo

Real

I

São Marcelo

75

82

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Águas Perenes

80

151

30%

2,27

-

-

-

-

-

-

II

Cara Preta

-

-

-

-

50

163

6

11

-

-

III

Dois Córregos

-

-

-

-

50

67

6

5

-

-

III

Águas Virtuosas

-

-

-

-

-

-

-

-

50

240

Tabela 2: Indicadores da Manutenção dos AAVC’s, referentes ao ano 2019/2020

Obs.: Os indicadores referentes ao número de vestígios de mamíferos /ano para as FAVC’s
Cara Preta e Dois Córregos Ficaram abaixo do mínimo pré-estabelecido devido à mudança
na metodologia amostral com a utilização de armadilhas fotográficas iniciada em 2015.

7.3.5.1. FAVC PARQUE FLORESTAL SÃO MARCELO
O Parque Florestal São Marcelo abrange 323,26 ha no município de Mogi
Guaçu. Sua área foi caracterizada como FAVC por ser apresentar "área
contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em
nível regional", AAVC tipo 1.
Apesar de a empresa possuir outras áreas com concentração significativa de
biodiversidade, esta área foi selecionada por fazer parte de um programa de
parceria entre a International Paper e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, através do Instituto de Botânica, onde, no ano de 2002, foi
implantado um povoamento de espécies arbóreas nativas de alta biodiversidade
(101 espécies), espécies estas que ocorrem na fitofisionomia Floresta Estacional
Semidecidual, encontrada no bioma mata atlântica, visando o atendimento à
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antiga Resolução SMA 47/03 do Estado, para reflorestamentos heterogêneos de
alta diversidade, como parte do Programa de Políticas Públicas Estaduais da
Secretaria de Meio Ambiente.
Desde então, são desenvolvidas nesta área pesquisas referentes à fauna e
flora, de forma que os resultados sejam utilizados pelo Programa para validar a
tecnologia empregada ou gerar novos conhecimentos para aperfeiçoamento da
legislação estadual, como:
 Fitossociologia e estrutura do estrato arbóreo;
 Fitossociologia e estrutura do estrato regenerante;
 Inventário de formas de vida não arbórea estabelecidos por regeneração
natural;
 Influência de parâmetros edáficos na estrutura da vegetação arbórea e
regenerante;
 Levantamento de avifauna;
 Avaliação da comunidade de fungos basidiomicetos lignícolas.
 Dispersão Frugivoria de Sementes por aves em área restaurada e floresta
Estacional semidecidual, com diferentes estágios de regeneração.

A

B

C

D
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Figura 8: Algumas espécies de fungos coletadas para os estudos realizados.

7.3.5.2. FAVC FLORESTA DAS ÁGUAS PERENES
Esta área de 812,24 hectares no município de Brotas foi selecionada
como FAVC por ser considerada uma área que fornece serviços ambientais
básicos em situações críticas (proteção de bacias hidrográficas), categorizada
como AAVC tipo 4. A principal atividade econômica do município de Brotas é o
ecoturismo associado à proteção de cachoeiras e riachos, onde os turistas
aproveitam as águas para lazer ou para prática de esportes.
Esta FAVC compreende um dos principais tributários do principal rio do
município, o Jacaré-Pepira, havendo um aporte significativo de água advindo
desta microbacia. Como atributo adicional, estudos em parceria com
universidades constataram uma concentração significativa de valores relativos à
biodiversidade em nível regional.
Parte da microbacia hidrográfica está em processo de condução da
regeneração natural, sendo iniciado, depois que os eucaliptos remanescentes
da área foram colhidos no ano de 2006, o processo de intervenções silviculturais
de manejo e o monitoramento do estabelecimento da regeneração natural do
cerrado, com finalidade de destinar a área exclusivamente à conservação da
natureza para propiciar a proteção da bacia hidrográfica.
No dia 27 de dezembro de 2011, obtivemos o reconhecimento da RPPN
Floresta das Águas Perenes, conforme Resolução publicada, no Diário Oficial do
Estado (Resolução SMA Nº 76), demonstrando mais uma vez o compromisso da
International Paper com o meio ambiente e a sustentabilidade.
Para

a

realização

do

monitoramento

estabeleceu-se

parcelas

permanentes de 100 m², cuja intensidade amostral foi de 1:20, ou seja, uma
parcela permanente para cada 20 hectares, sendo instaladas 39 parcelas no
total.
Em 2019 foi realizado monitoramento da vegetação com a metodologia
proposta pela Portaria CBRN 01/2015, totalizando um total de 50 parcelas com
área de 100 m², aleatoriamente distribuídas na área. A área apresentou 60% de
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cobertura do solo com vegetação nativa, 3.252 indivíduos nativos regenerantes
por hectare e 151 espécies nativas regenerantes. Este valor de densidade de
indivíduos nativos regenerantes categorizou-se, de acordo com a legislação,
como restauração de Cerradão ou Cerrado stricto sensu iniciados há menos de
15 anos e também atingiu o valor de referência aplicado pela Resolução SMA
32/2014 para atestar o sucesso da restauração aos 20 anos após o início de
projetos.
O número de espécies nativas regenerantes (151 espécies) seguiu o
mesmo padrão, ultrapassando o valor intermediário de referência adequado para
projetos iniciados há menos de 15 anos, atingindo com 9,3 anos de
antecedência, o valor de referência utilizado para atestar a recomposição da
vegetação do cerrado.
Com o objetivo de manter o Atributo de Alto Valor de Conservação, AAVC
4, através do monitoramento da floresta contra ações humanas, visando o
aumento da cobertura vegetal/florestal, bem como proporcionar melhores
condições para garantir ou aumentar a produção hídrica local, a empresa vem
realizando o monitoramento da precipitação através do método flutuador,
conforme mostra as figuras abaixo, e cálculo da vazão, com intuito de proteger
a Bacia Hidrográfica e consequentemente um dos principais cursos d’água do
município de Brotas- SP.

Figura 9: Método do flutuador (EMBRAPA).

O gráfico abaixo apresenta a variação sazonal do curso d’água da FAVC
– Águas Perenes.
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Gráfico 3: Variação Sazonal da vazão na FAVC Águas Perenes em 2019.

A variação máxima observada sazonalmente (Estações do Ano) na vazão
do rio sob estudo em 2019 foi de 2,27% em relação à média das medições das
vazões registradas. Esta variação máxima ocorreu no verão.
A pluviosidade acumulada deste ano foi de 1.618,00 mm conforme dados
obtidos da estação pluviométrica da Prefeitura do Município de Brotas. Isto
propiciou uma variação significativa da vazão sazonal na FAVC Águas Perenes,
mas os valores ficaram dentro do esperado de 30% entre as estações do ano.
7.3.5.3. FAVC CARA PRETA
Localizada nas UMFs Cara Preta (A, B, C, D), Bebedouro, São Luís,
Quatro Córregos, Califórnia, Santa Cristina, Boa Sorte, Rio das Pedras, Santa
Eulália, Gramado, Bela Vista, nos municípios de Luís Antônio, São Simão, Santa
Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú no Estado de São Paulo,
possui uma área total de 4.546,26 ha, formando um enorme maciço florestal
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contiguo, interligado por vegetação em diferentes estágios sucessionais e fito
fisionomias, com predominância de espécies típicas dos ecossistemas cerrado
e mata ciliar.
Situa-se nas imediações de duas importantes unidades de conservação
(Estação Ecológica Jataí e Parque Estadual da Vassununga).
Esta área foi considerada AAVC do tipo 1 por apresentar uma significativa
concentração em biodiversidade de mamíferos terrestres de médio e grande
porte, com especial destaque para o Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla) espécie em perigo de extinção (EP) no Estado de São Paulo e
considerada vulnerável (VU) pelas listas oficiais do IBAMA e IUCN.
Visando identificar a presença do Tamanduá-bandeira, além de outros
animais silvestres existentes na área, a metodologia atualmente utilizada
consiste na instalação itinerante de três armadilhas fotográficas, de modo
aleatório por intermédio de sorteios, alternando a cada 15 dias entre Hortos
Florestais das Regiões II e III, contemplando as FAVCs Cara Preta e Dois
Córregos, de modo que as duas Regiões contem com a instalação de no mínimo
três armadilhas / mês. Esse método amostral será complementado através de
dados obtidos de forma oportunista como, visualização direta ou audição de
espécies componentes da mastofauna, identificação de pegadas, de fezes,
restos

alimentares,

ossadas,

tocas

e

outros

vestígios

encontrados

ocasionalmente em aceiros, estradas e trilhas durante a instalação das
armadilhas fotográficas no campo, além do monitoramento sistemático de
pegadas e outros vestígios em 09 parcelas permanentes de 300 m lineares
instaladas em trechos arenosos de estradas, amostradas trimestralmente.
Através de observações oportunísticas, sistemáticas e do uso de câmeras
trap, as campanhas de campo realizadas na FAVC Cara Preta entre outubro de
2019 e maio 2020 captaram 163 registros de 20 espécies identificadas,
pertencentes a 13 Famílias de 10 Ordens diferentes, sendo 11 registros do
tamanduá-bandeira.
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7.3.5.4.

FAVC DOIS CÓRREGOS

Encontra-se localizada nos municípios de Altinópolis e Cajuru- SP, cuja
área total é de 2016,94 ha, formando um enorme maciço florestal contiguo em
bom estágio de conservação, com predominância de espécies típicas do
ecossistema cerrado. Situa-se nas imediações de uma unidade de conservação
do Estado de São Paulo (Floresta Estadual de Cajuru) e é categorizada como
AAVC tipo1.
Visando identificar a presença do Tamanduá-bandeira, além de outros
animais silvestres existentes na área, a metodologia atualmente utilizada
consiste na instalação itinerante de três armadilhas fotográficas, de modo
aleatório por intermédio de sorteios, alternando a cada 30 dias entre Hortos
Florestais das Regiões II e III, contemplando as FAVCs Cara Preta e Dois
Córregos, de modo que as duas Regiões contem com a instalação de no mínimo
três armadilhas / mês. Esse método amostral será complementado através de
dados obtidos de forma oportunista como, visualização direta ou audição de
espécies componentes da mastofauna, identificação de pegadas, de fezes,
restos

alimentares,

ossadas,

tocas

e

outros

vestígios

encontrados

ocasionalmente em aceiros, estradas e trilhas durante a instalação das
armadilhas fotográficas no campo, além do monitoramento sistemático de
pegadas e outros vestígios em 09 parcelas permanentes de 300 m lineares
instaladas em trechos arenosos de estradas, amostradas trimestralmente.
Através de observações oportunísticas, sistemáticas e do uso de câmeras
trap, as campanhas de campo realizadas na FAVC Cara Preta entre outubro de
2019 e maio 2020 captaram 67 registros de 17 espécies identificadas,
pertencentes a 11 Famílias de 07 Ordens diferentes, sendo 05 registros do
tamanduá-bandeira.
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Tabela 3: Espécies registradas na FAVC Dois Córregos em 2019/2020
Grau de Ameça de Extinção
Ordem
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Cetartiodactyla
Cetartiodactyla
Cingulata
Cingulata
Lagomorpha
Lagomorpha
Perissodactyla
Pilosa
Rodentia
7

Família
Canidae
Canidae
Canidae
Felidae
Felidae
Felidae
Mephitidae
Mustelidae
Cervidae
Suidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Leporidae
Leporidae
Equidae
Myrmecophagidae
Dasyproctidae
11

Nome Vernacular
cachorro-do-mato
cachorro-doméstico*
lobo-guará
jaguatirica
onça-parda
gato-mourisco
jaritataca
irara
veado-catingueiro
javali
tatu-peba
tatu-galinha
Lebre-européia
tapiti
cavalo*
tamanduá-bandeira
cutia

Nome Científico
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Mazama gouazoubira (Fischer, 1814)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Lepus europaeus Pallas, 1778
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Equus caballus*
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758
Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823
17

São Paulo
2009
LC
X*
Vu
Vu
Vu
LC
DD
LC
LC
X*
LC
LC
X*
LC
X*
Vu
LC
4

Brasil
2014
*
X*
Vu
*
Vu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
X*
Vu
*
2

Total
IUCN Indivíduos
2020-1
LC
6
*
1
NT
11
LC
6
LC
8
LC
2
LC
3
LC
1
LC
9
LC
2
LC
3
LC
2
LC
1
LC
1
*
1
Vu
5
DD
5
1
67

CR = Criticamente em Perigo | EN = Em Perigo | VU = Vulnerável | NT = Quase Ameaçada | RE = Regionalmente Extinta | LC = De Menor Risco | DD = Dados Deficientes | NE =
Não avaliada | X* = espécie exótica introduzida no Estado de São Paulo
Fauna Ameaçada de extinçaõ no Estado de São paulo - 2009
PORTARIA Nº - 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
http://www.iucnredlist.org/search

Figura 10: Registros fotográficos nas áreas da International Paper em 2019/2020.
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7.3.5.5.

FAVC ÁGUAS VIRTUOSAS

Encontra-se localizada no município de Altinópolis-SP, com área total de
640,94 hectares, coberta por vegetação nativa em bom estágio de conservação,
cuja função principal é a proteção da fauna cavernícola de 13 cavidades naturais
subterrâneas (Cavernas Areníticas), dentre estas estão as chamadas Olho de
Cabra, Dolina Águas Virtuosas, Prata e Pratinha.
Esta área foi considerada AAVC do tipo 3 por apresentar uma série de
cavernas que se constituem em ecossistemas raros, sendo necessária a
manutenção da vegetação nativa existente no entorno destes sítios
espeleológicos, onde ocorrem espécies endêmicas típicas da fauna cavernícola
que são vulneráveis a diferentes tipos de perturbação.
As pesquisas espeleológicas realizadas nessa área têm como objetivo
realizar registros fotográficos de espécies de vertebrados e invertebrados
terrestres presentes nas cavernas Olho de Cabra, Cinco Bocas, Prata, Pratinha,
Boca do Cânion, Abrigo do Coelho, Nego Morais e Caverna 1, identificar as
espécies encontradas até mais baixo nível taxonômico possível, visa descrever
a biodiversidade das cavernas locais e incentivar a pesquisa dentro das áreas
da IP.
No total foram registrados 131 táxons (1332 indivíduos) hipógeos. Foram
registradas 61 espécies (260 indivíduos) para a Caverna Cinco Bocas, 49 (307
indivíduos) para a Caverna Olho de Cabra, 39 (378 indivíduos) para a caverna
Prata, 24 (83 indivíduos) para a Caverna Pratinha, 24 (117 indivíduos) para a
Boca do Cânion, 21 (74 indivíduos) para Nego Morais, 16 (35 indivíduos) para a
Caverna 1 e 12 (58 indivíduos) para o Abrigo do Coelho. Destas, a maior parte
pertence às classes Insecta (89 morfoespécies) e Arachnida (31 morfoespécies).
O estudo contribui para o conhecimento da fauna da região e para
embasar futuros estudos para sua conservação. Ficou evidente a importância
faunística e a boa qualidade ambiental das cavidades de Altinópolis. Estas
mostraram-se ricas em termos faunísticos e disponibilidade de abrigos para a
fauna do entorno.
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Figura 11: Alguns espécimes registrados durante os eventos de coleta. a) Larva de Diptera
no teto da caverna; b) Aranha Ctenidae sp. 1 em areia com rocha; c) Opiliones em areia
com rocha; d) Ctenidae sp. 2 na lateral da rocha; e) Lepidoptera na parede da caverna; f)
Diplópode Pseudonannolene. Fotos: A- Jonas E. Gallão; B, C, Edvanda Carvalho; EDayana F. Torres.

7.3.6. PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E ENSINO
Visando a melhoria contínua do seu manejo florestal, bem como

a

implementação das melhores práticas de conservação dos recursos naturais
dentro de suas unidades de manejo florestal, a International Paper do Brasil
busca sempre a formalização de parcerias com instituições renomadas para
garantir a sustentabilidade de seu negócio. Além dessas parcerias, são
desenvolvidos por técnicos da própria empresa, projetos de monitoramento
ambiental de fauna e flora dentro de suas propriedades.
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INSTITUIÇÕES

PROJETOS
Avaliação da Diversidade de Políporos (basidiomycota) em Uma Área de
Reflorestamento com Espécies Nativas, na Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Parque Florestal São Marcelo.

Instituto de Botânica – Secretaria do Meio
Ambiente (SMA) Governo do Estado de São
Paulo

Gestão e Difusão de Conhecimentos Através de Pesquisas e Banco de Dados Sobre
Restauração Ecológica e Conservação da Biodiversidade.
Monitoramento Contínuo do Processo de Restauração Ecológica na Área da RPPN Parque São Marcelo - Mogi Guaçu.
Outros Estudos Envolvendo Atual Situação dos Reflorestamentos e das Áreas Naturais
Pertencentes à International Paper no Município de Mogi Guaçu.
Monitoramento de interações floresta de produção e floresta nativa em restauração
através de sensoriamento remoto.
Caracterização da Mastofauna em Área Protegida de Cerrado e seu Fluxo em Áreas de
Condução de Regeneração Natural.

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
(campus Sorocaba)

Inclusão de Indicadores Hidrológicos na Avaliação do Equilíbrio Ecossistêmico da
Restauração Florestal.
Fluxo de nutrientes e a influência da estrutura morfológica no escoamento pelo tronco de
espécies florestais do cerrado - 2019
Evolução dos Serviços Ecossistêmicos de uma Floresta em regeneração Natural - 2019
Monitoramento e Pesquisa nas Cavernas Areníticas da região de Altinópolis-SP.

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
(campus São Carlos)

O que mudou na distribuição dos Diplópodes PSEUDONANNOLENE SILVESTRI, 1895
nas cavernas do Brasil 18 anos após a sinopse de TRAJANO E COLABORADORES
(2000)?
Introdução de Espécies Epífitas em Plantios de Restauração Florestal com Diferentes
Idades.
Restauração florestal através da semeadura direta com elevada diversidade.
Restauração De Floresta Tropical Mediante Semeadura Direta Com Elevada
Diversidade De Espécies Arbóreas Nativas.

Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” ESALQ – USP (Laboratório de
Ecologia e Restauração Florestal – LERF)

Enriquecimento de uma área em processo de restauração através da semeadura direta
e introdução de plântulas.
Efeito de borda: estudos preliminares da eficiência de diferentes estratégias para
recuperação de bordas de fragmentos florestais reflorestados
Aceleração do processo de restauração de florestas tropicais através do uso de
cobertura transitória ou poda.
Avaliação do efeito de diferentes micro-habitats no processo de restauração ecológica
de floresta estacional semidecidual.
Monitoramento Hidrológico (Dinâmico Operacional) Envolvendo Coleta, Processamento
de Dados e medições "in loco" de Quatro Parâmetros de Qualidade em Microbacias com
Plantios Florestais no Horto Bela Vista - Aguaí -SP

International Paper

Identificação de Parâmetros Qualitativos para a Regeneração Natural do Cerrado em
áreas ocupadas por Silvicultura.
Medição da Vazão em Cursos D´água pelo Método do Flutuador (EMBRAPA).
Monitoramento itinerante da mastofauna nas Unidades de Manejo Florestal da
International Paper do Brasil Ltda., visando identificar a presença de espécies ameaçadas
de extinção a nível Regional, Nacional e Global.

Tabela 4: Lista de Parcerias com Instituições de Pesquisa e Ensino.
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7.4 . MONITORAMENTO DE ÁREAS EM RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Em 2019 foram monitoradas áreas de Reserva Legal e Preservação
Permanente que vem sendo restauradas por intermédio da condução da
regeneração natural assistida da vegetação nativa, onde foram detectados um
total de 169 morfoespécies Herbáceas, 183 Arbustivas e 163 Arbóreas,
totalizando 515 morfoespécies, das quais 67% são Lenhosas (perenes), ou seja,
responsáveis pela consolidação dessas áreas como fragmentos florestais
capazes de desempenhar suas funções ecológicas, conforme demonstra o
gráfico abaixo:

Gráfico 4: Morfoespécies encontradas no Monitoramento Regeneração Natural em 2019.

7.4.1. PROGRAMA BEM-TE-VI
Dentro do conceito “Conhecer para Conservar”, o Programa Bem-te-vi
tem como principal objetivo registrar a presença dos animais silvestres que
ocorrem em vida livre nas plantações de eucalipto e áreas naturais
próprias/parceiros florestais da International Paper, mediante registros ou
vestígios (fezes, pegadas etc.) desses animais.
Esse programa é uma eficiente ferramenta no levantamento e
identificação da fauna silvestre e tem contribuído na sensibilização e
engajamento dos colaboradores próprios e de terceiros quanto a proteção e
conservação da biodiversidade.
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Em 2019, no Programa Bem-Te-Vi, foram registradas 299 observações
de animais nas UMFs da International Paper. Estas observações foram
realizadas por 94 observadores diferentes entre colaboradores próprios e
prestadores de serviço, totalizando assim 465 indivíduos de 68 espécies dentre
aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados.
Na figura abaixo encontra-se o número de observações e número de
espécies de animais silvestres avistados, no Programa Bem Te Vi, no período
de 2010 a 2019.
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Figura 12: Algumas Fotos dos Animais Silvestres Observados em 2019.

7.5.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

7.5.1 Instituto AIPI
Parte dos programas sociais da International Paper são conduzidos pelo
Instituto International Paper, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), responsável por desenvolver, coordenar e executar ações e
programas relacionados à causa de Cultivar a Educação com Cidadania.
O Instituto tem como objetivo despertar a cidadania oferecendo formas,
conteúdos e capacitação a escolas e centros de formação para que trabalhem
temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas
pessoas; bem como gerar a transformação identificando, selecionando e
capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de
transformação social nas comunidades que atuamos.
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Com atributos de ação, inspiração, participação e inovação social em
construção, em 2019 o Instituto AIPI passou por uma transformação de nome e
causa nas quais os programas aderentes ao novo direcionamento foram
mantidos e ampliados e novos programas estão sendo desenvolvidos para
identificar na nossa sociedade pessoas que possuem a cidadania ativa nas veias
e que prontas para gerar impacto positivo, precisando apenas de estímulo para
assumir esse papel. Papel que o Instituto AIPI pode ajudá-las a produzir!

Figura 13: Logotipos dos projetos do Instituto.

7.5.2

Escola Formare

O Projeto Escola Formare, desenvolvido em parceria com a Fundação
IOCHPE, começou em 2010. Já foram formados mais de 434 jovens em
vulnerabilidade social nas comunidades em que a empresa faz parte. E no ano
de 2019 não poderia ser diferente: 50 novos estudantes ingressaram no Projeto
e encerram o ano como Assistentes de Produção da Indústria de Processos
[APIP].
O curso de formação e iniciação profissional na área Industrial dá a
oportunidade para que os alunos possam desenvolver suas habilidades pessoais
e profissionais ao longo de 10 meses de programa. O programa também conta
com mais de 250 Educadores Voluntários – profissionais que trabalham na
Internacional Paper – que doam horas do seu dia para contribuir com a formação
dos alunos.
Também pensando o melhor desenvolvimento dos alunos, desde 2010 oi
criado o “Mire-se no Exemplo”: um programa de tutoria com os Executivos da IP
para que eles possam compartilhar conhecimento e experiências com os jovens
em formação. O objetivo é que cada aluno tenha um norteador tanto na vida
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profissional e pessoal por meio de encontros mensais com duração de 1 hora.
Além disso, os jovens recebem aulas de meio ambiente nas quais são abordados
temas de seus cotidianos, bem como de impactos positivos e negativos das
atividades industriais e meios de controle e aprimoramento, como as
certificações externas.
Os alunos, em 2019, passaram a ter vivência em campo, debatendo
temas ambientais e de conectividade de florestas plantadas e florestas nativas.
A primeira ida à campo aconteceu no Horto de Mogi Guaçu, onde tiveram a
possibilidade de receber a educação ambiental na prática, visitando o viveiro, o
museu de biodiversidade, a trilha ecológica, bem como um plantio de mudas
nativas.
Ao final do curso, todos os estudantes recebem o certificado que é válido
em todo território nacional e reconhecido pelo MEC [Ministério da Educação]. O
grande objetivo da IP é oferecer uma oportunidade para que esses jovens
estudem, ingressem no mercado de trabalho e possam ter um papel ativo como
cidadãos para transformar o mundo a sua volta.

RESULTADOS DE 2019:


50 jovens formados e preparados para o mercado de trabalho;



250 Educadores Voluntários;



15 disciplinas aplicadas;



2.720 horas de aulas, sendo: 940 horas de aulas práticas e 1.780 horas
de aulas teóricas;



50 Tutores do Programa “Mire-se no Exemplo”
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Figura 14: Alunos do Formare – Trilha Ecológica em Mogi Guaçu.

7.5.3 Concurso de redação
O tradicional Concurso de Redação, que já existe há 44 anos, tem como
objetivo principal incentivar e disseminar o prazer pela leitura e a escrita entre
jovens e adolescentes do Ensino Médio. Ele também oferece a oportunidade
para os jovens escrevam suas próprias histórias. A cada ano, o projeto é
realizado em parceria com as Diretorias de Ensino regionais e estamos
ampliando esse universo ano a ano para que, cada vez mais jovens, tenham a
chance de participar, se desenvolver e, quem sabe, encontrar uma vocação por
meio das palavras.
Em 2019, o tema escolhido para a redação foi criatividade e os desafios
do nosso dia a dia: “Como a CRIATIVIDADE pode nos ajudar a enfrentar os
desafios econômicos, sociais e ambientais da atualidade? ”

NÚMEROS E CURIOSIDADES DE 2019:


11 mil alunos participantes;



18 municípios impactados;



67 escolas impactadas;



120 professores engajados no projeto;



20 Workshops de Capacitação para os professores;



Escolas Vencedoras:
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1. E.E. Dom Aquino Corrêa - Três Lagoas – MS;
2. E.E. Monsenhor Nora Mogi Mirim – SP;


E.E. Fernando Corrêa Três Lagoas – MS.



Premiação Professores: os 25 professores que tiveram o maior número
de alunos inscritos no Concurso foram contemplados com 1 (um) curso
EAD de correção de redações no modelo ENEM e duas caixas de
Chamex.

Figura 15: Concurso de Redação

7.5.4 APICULTURA SOLIDÁRIA
O projeto Apicultura Solidária teve início em 2011 e tem como objetivo o
uso múltiplo das florestas naturais e plantadas (eucalipto) com foco no
desenvolvimento social, ambiental e econômico nas regiões de atuação da IP.
A dinâmica do projeto consiste em uma atuação de colaboração mútua,
na qual a IP libera o uso de áreas de florestas (nativas e eucaliptos) para que os
apicultores instalem suas colmeias e caixas de captura necessárias à produção
de mel, colaborando com o aumento de sua renda.
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Em 2019 a IP fez uma parceria com a Associação Brasileira dos Estudos
das Abelhas (ABELHA) que forneceu apoio técnico para os apicultores do
programa através de treinamento, capacitações e orientações para melhores
práticas de manejo apícola. Outro apoio fornecido pela Associação foi através
do

monitoramento

das

colmeias,

utilizando

uma

ferramenta

de

georreferenciamento denominada GeoApis. Com essa ferramenta foi possível
ter a localização dos apiários registrada em mapas colaborando para uma melhor
distribuição dos apicultores e identificação de instalação correta de caixas e
colmeias.
Ainda em 2019 foram produzidas 27,5 toneladas de mel nas florestas da
IP.

Figura 16: Logo do Projeto Apicultura Solidária

7.5.5 COMITÊS DE VOLUNTÁRIOS
Os comitês de voluntários da IP continuaram as atividades no seu
segundo ano de atuação. Em 2019 o desafio foi alinhar as expectativas e ações
com a missão e valores da IP. Desta maneira, foi criado a política e o manual
internos para os comitês de voluntários. Esses documentos orientam as ações
que os comitês podem realizar, objetivando aumentar o impacto positivo nas
áreas onde a empresa atua. Foram realizadas 12 ações que envolveram
aproximadamente 140 voluntários em todas as fábricas da IP Brasil.
Uma ação de destaque foi a campanha para destinação correta de
resíduos eletrônicos, que aconteceu em outubro de 2019. Liderada pela área de
TI e com ação de voluntários de todas as unidades, a atividade contou com
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arrecadação e destinação correta de resíduos eletrônicos nos escritórios e
fábricas da IP, e também com palestras de conscientização sobre o tema em
escolas de munícipios de atuação. Com essa campanha, foram arrecadados
mais de 5 mil itens, que posteriormente receberam a destinação correta. Outra
ação realizada pelo Comitê de Voluntários foi a revitalização da biblioteca no
município de Mogi Guaçu.

Figura 17: Revitalização da biblioteca em Mogi Guaçu

7.5.6 Raízes do Mogi Guaçu
O Raízes do Mogi Guaçu é um programa que tem o objetivo de proteger,
recuperar e restaurar nascentes e áreas ripárias (interação entre vegetação, solo
e um curso d’água) do principal rio da região leste do estado de São Paulo, o
Mogi Guaçu. Até 2022, a iniciativa, que atua através de uma rede de atores
locais, tem por meta restaurar 100 hectares de floresta entre o Sul de Minas e
São Paulo.
O programa é resultado de um acordo de colaboração de quatro anos
entre a IP Brasil e o WWF-Brasil. Com as florestas restauradas, é possível
alcançar uma série de benefícios para o meio ambiente, entre eles, estabilizar
os solos das matas ciliares, manter a boa qualidade e a disponibilidade de água
e aumentar as áreas de habitat fundamentais para a biodiversidade local. Afinal,
paisagens com maior resiliência hídrica criam melhores condições ecológicas,
sociais e econômicas. Dentro desse cenário, a IP assumiu o papel de
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protagonista na busca pela recuperação sustentável desses ecossistemas,
Sustentando Florestas e Melhorando Nosso Planeta.
Importante destacar que em 06 de dezembro de 2019 realizou-se o
primeiro plantio para restauração ecológica do Programa Raízes do Mogi Guaçu,
de aproximadamente 21 mil mudas e 12 hectares em 6 diferentes propriedades,
protegendo 13 nascentes, finalizado em janeiro de 2020.

Figura 18: Projeto Raízes do Mogi

7.5.7 Doações à comunidade
As doações IP para as comunidades têm por principal objetivo dar suporte
a manutenção de organizações que promovam o desenvolvimento sustentável
ampliando sua capacidade de atuação e, por consequência, promovendo
melhorias sociais. Essas doações são regidas por uma política interna no intuito
de garantir que as doações ocorram com o mais elevado padrão de
transparência, integridade e legalidade. Os processos de doações devem ser
relacionados com responsabilidade social sempre de acordo com o foco em
qualidade de vida, combate à fome, diversidade e inclusão, educação, cultura,
assistência social, saúde, esporte e proteção ao meio ambiente.
Em 2019 À IP doou às organizações locais:
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•

161 caixas de Chamex;

•

40 caixas de Chamequinho;

•

5.000 filhas de Chambril;

•

02 notebooks;

•

01 impressora 3D;

•

78 kits escolares;

•

63 brinquedos.
7.5.8 Comunicação com partes interessadas
A International Paper apresenta canais de comunicação disponíveis para

o atendimento às demandas comunitárias.
Abaixo, os meios de comunicação disponíveis:


Florestal: 0800 773 8790 e 0800 703 0070;



Mogi Guaçu: 0800 770 1971;



Luiz Antônio: 0800 770 0966;



Três Lagoas: 0800 747 2737;



Site: http://www.internationalpaper.com/pt;



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/international-paper-brasil/;



Facebook: @internationalpaperbrasil.

Com relação aos vizinhos/proprietários localizados em um raio de 500 metros
dos Hortos Florestais e em um raio de 250 metros ao longo das estradas rurais
por onde ocorre o transporte de madeira é entregue um “Comunicado de
Operações Florestais”, o qual tem como finalidade tornar cientes todas as partes
afetadas inseridas no entorno das Unidades de Manejo Florestal antes do início
das

operações

de

Implantação

e

Manutenção

Florestal,

Colheita

e

Carregamento e Transporte da madeira.
Desta forma, os vizinhos dos Hortos Florestais têm acesso formal aos canais
de comunicação da empresa. Junto com este comunicado é entregue um imã de
geladeira com os telefones 0800 703 0070 e 0800 773 8790, um material
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contendo informações sobre temas específicos de saúde, além de um Folder
denominado “Tudo que Você Queria Saber sobre o Papel e Nunca Perguntou".

Figura 19: Imã de Geladeira disponibilizado ás Partes Interessadas (Vizinhos).
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