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1. PLANO DE MANEJO FLORESTAL
Este documento é um resumo dos programas e procedimentos da International
Paper para a gestão do seu processo florestal, o qual é revisado anualmente. O
objetivo principal do Plano de Manejo da International Paper é garantir a
produção

sustentável

(socialmente

justa,

ecologicamente

correta

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 e CERFLOR (PEFC). 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.

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;
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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 Requisitos do FSC
e do Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR).

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. Atualmente a empresa
conta com 5.366 funcionários no Brasil. Quanto a IP Global, temos cerca de
58.000 profissionais.
O negócio de papel para imprimir e escrever conta com Três unidades fabris,
sendo duas localizadas no Estado de São Paulo nos municípios de Mogi Guaçu
e Luiz Antônio e outra, localizada em Mato Grosso do Sul no município de Três
Lagoas. O negócio de embalagens de papelão ondulado da International Paper
do Brasil está entre uma das principais no ramo nacional. Hoje emprega
aproximadamente 2.800 profissionais e está 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.
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.
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 são listados a seguir:
- Melhor Empresa para se Começar a Carreira, em 2011 e 2012 (Revista Você
S/A);
- Uma das Melhores Empresas para se trabalhar, em 2014 (Revista Exame, Você
S/A e FIA), nomeada uma das 150 Melhores Empresas para se trabalhar no
Brasil por nove vezes consecutivas;
- Prêmio Meio Ambiente, ano referência 2013-2014 (Indian Paper Manufacturers
Association – IPMA), entregue à Fábrica de Rajahmundry por manter um nível
elevado de gestão do meio ambiente;
- Uma das 100 Melhores Cidadãs Corporativas, em 2014 (Revista Corp Citizen
CR) por dois anos consecutivos;
- Prêmio Destaques do Setor, em 2014 (ABTCP), categorias Desenvolvimento
Humano e Organizacional e Fabricante de Papéis Gráficos;
- Uma das Empresas mais Éticas da Polônia, em 2014 (Revista Puls Biznesu),
nomeou a Fábrica de Kwidzyn no primeiro ano da iniciativa;
- 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 Éticas no Mundo, em 2018 (Instituto Ethisphere) pelo
12° ano consecutivo;
- Uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo, em 2018 (Revista FORTUNE),
pela 15ª vez nos últimos 16 anos;
- Uma das Empresas Mais Honradas no Setor de Papel e Embalagens, em 2018
(Revista Institutional Investor).
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Nossa Visão: Estar entre as empresas mais bem-sucedidas, sustentáveis e
responsáveis do mundo.
Nossa Missão: melhorar o mundo hoje e para as futuras gerações usando
recursos renováveis para fabricar produtos dos quais as pessoas dependem
diariamente.
Quem Somos: Um dos líderes mundiais na produção de celulose, papel e
embalagens. Nossa equipe global está empenhada em fortalecer nossas
equipes e as comunidades onde vivemos e trabalhamos; usar todos os recursos
de maneira responsável e eficiente; assegurar que nossos negócios sejam
seguros, bem-sucedidos e sustentáveis para as futuras gerações.
O que fazemos: Fazemos a coisa certa, do jeito certo, pelas razões certas, o
tempo todo, esse é o Jeito IP. O Novo Jeito IP é como vamos além de apenas
fazer as coisas certas, é o modo como criamos valor para todos os nossos
públicos de interesse por muitas gerações. Fazemos isso sustentando florestas,
investindo em pessoas, criando produtos inovadores, entregando uma
performance inspiradora e, melhorando nosso planeta.
O que criamos: Embalagens que conservam, protegem e promovem os
produtos, permitindo o comércio mundial; celulose para fraldas, tissue e outros
produtos de higiene pessoal que promovem a saúde e o bem-estar; papéis que
facilitam a educação e a comunicação; sacolas, copos e embalagens de papel
para alimentos que proporcionam conveniência e portabilidade para o
consumidor em trânsito.
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 1: 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.

Figura 2: Papéis gráficos da International Paper.
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4. UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL
As Unidades de Manejo Florestal da International Paper do Brasil somam
aproximadamente

100.300

hectares,

dos

quais

70.636

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 25.921 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.

Figura 3: 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 10.861 hectares de
Parcerias (2.941 hectares certificados) e 13.570 hectares de fomento (441
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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
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.
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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.

Figura 4: Etapas da produção de mudas no Viveiro Florestal da International Paper.
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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 FLORESAL CONTÍNUO
Tem como objetivo principal monitorar o crescimento das florestas de eucalipto
e gerar estimativas confiáveis acerca do estoque de madeira atual, bem 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 5: 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.
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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:

Figura 6: 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

RESUMO

PÚBLICO

-

PLANO

DE

MANEJO

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA. - 2018

FLORESTAL

12

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,
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.
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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
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.
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7.2. MONITORAMENTO EM SAÚDE E SEGURANÇA
A empresa possui um sistema de gestão em saúde e segurança certificado
segundo a Norma OHSAS 18001 no ano de 2009 e 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.
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
2018:
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Figura 7: Resultados dos indicadores TIR e LWIR do ano de 2018.

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.
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 utilizase 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
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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 2007 a 2018 às empresas ambientalmente qualificadas e
aparecem contabilizados (quantidade de resíduos em Kg) conforme mostra a
tabela abaixo:
Tabela 1: Quantidade (em Kg) de resíduos sólidos de 2008 a 2018.

Material

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Metal

69.472

47.986

8.478

24.725

46.148

43.150

22.320

6.250

43.210

44.720

23.380

Papel

6.270

7.196

7.368

4.688

45.897

10.220

13.460

6.460

5.720

70

170

Plástico

30.680

37.670

21.098

39.250

55.048

35.210

42.561

16.440

37.190

31.460

49.490

Vidro

840

274

146

297

143

150

2.060

100

0

0

0

TOTAL

107.262

93.126

37.090

68.960

147.236

88.730

80.401

29.250

86.120

76.250

73.040

(kg)

2017

2018

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
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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.
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". 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 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;
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•

Avaliação da comunidade de fungos basidiomicetos lignícolas.

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). 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
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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.
No último levantamento foram identificadas 42 espécies de regenerantes
arbóreos/arbustivos e arbóreos nas parcelas, sendo que para 13 morfoespécies
não foi possível a identificação taxonômica. As espécies identificadas
pertenceram a 15 famílias botânicas. Nas parcelas amostrais também foram
observadas um grande número de espécies herbáceas nativas e lianas que
podem contribuir inicialmente para cobertura do solo e diminuição das áreas de
vegetação exótica.
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 BrotasSP.
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Figura 9: Método do flutuador (EMBRAPA).

Figura 10: Variação Sazonal da vazão na FAVC Águas Perenes em 2018.

A variação máxima observada sazonalmente (Estações do Ano) na vazão do rio
sob estudo em 2018 foi de 2,13% em relação à média das medições das vazões
registradas. Esta variação máxima ocorreu na primavera. A pluviosidade
acumulada deste ano foi de 1.365,50 mm, propiciando uma variação significativa
da vazão sazonal na FAVC Águas Perenes, mas os valores ficaram dentro do
esperado de 30% entre as estações do ano.
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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 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 FAVC 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 (TIGRINUS DIGITAL 6.3D),
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.
Através de observações oportunistas e do uso de câmeras trap campanhas de
campo realizadas na FAVC Cara Preta em 2018 captaram 77 registros de 13
espécies identificadas, pertencentes a 9 Famílias de 8 Ordens diferentes.
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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).
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 (TIGRINUS DIGITAL 6.3D),
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.
Através de observações oportunistas e do uso de câmeras trap campanhas de
campo realizadas na FAVC Dois Córregos em 2018 captaram 53 registros de 15
espécies identificadas, pertencentes a 11 Famílias de 6 Ordens diferentes.
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Tabela 2: Lista de Espécies, grau de ameaça e número de registros FAVCs Cara Preta e
Dois Córregos - 2018.
Grau de Ameça de Extinção
Ordem

Família

Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Carnívora
Cetartiodactyla
Cetartiodactyla
Cingulata
Cingulata
Cingulata
Cingulata
Didelphimorphia
Lagomorpha
Lagomorpha
Pilosa
Pilosa
Primates
Primates
Rodentia
Rodentia
8

Nome Vernacular

Canidae
Canidae
Canidae
Felidae
Felidae
Felidae
Mephitidae
Mustelidae
Procyonidae
Cervidae
Cervidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Didelphidae
Leporidae
Leporidae
Myrmecophagidae
Myrmecophagidae
Cebidae
Pitheciidae
Caviidae
Dasyproctidae
14

Cachorro-do-mato
Cachorro-doméstico
Lobo-guará
Gato-mourisco
Jaguatirica
Onça-parda
Jaritataca
Irara
Quati
Veado
Veado-catingueiro
Tatu-de-rabo-mole
Tatu-galinha
Tatuí
Tatu-peba
Gambá-de-orelhas-brancas
Lebre-européia
Tapiti
Tamanduá-bandeira
Tamanduá-mirim
Sagui-de-tufos-pretos
Sauá
Preá
Cutia

Nome Científico
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Mazama sp
Mazama gouazoubira (Fischer, 1814)
Cabassous sp
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Didelphis albiventris Lund, 1840
Lepus europaeus Pallas, 1778
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)
Callicebus nigrifrons (Spix, 1823)
Cavia sp
Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823
24

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

Brasil
2014
*
X*
Vu
*
*
Vu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vu
*
*
*
*
*
3

IUCN 2018
LC
*
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
*
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Vu
LC
LC
NT
LC
DD
1

Cara
Preta
5
0
9
1
2
7
4
1
1
15
1
1
3
0
3
1
5
1
9
1
0
5
1
1
77

Dois
Córregos
2
1
10
0
1
4
1
0
0
12
1
2
2
1
2
0
1
0
9
1
1
0
0
3
54

Total
7
1
19
1
3
11
5
1
1
27
2
3
5
1
5
1
6
1
18
2
1
5
1
4
131

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

Figura 11: Registros fotográficos nas áreas da International Paper em 2018: A – Onçaparda (Puma concolor); B – Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus); C – Irara (Eira barbara);
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D – Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira).

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 FAVC 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.
7.3.6. PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA
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Com o objetivo de buscar a melhoria contínua de suas atividades e manter as
melhores práticas disponíveis de conservação dos recursos naturais que
permeiam suas unidades de manejo florestal, a International Paper do Brasil
realiza diversas parcerias com instituições de pesquisas renomadas,
contribuindo para a geração de conhecimento científico e para a manutenção da
sustentabilidade.
Figura 12: Lista de parcerias com instituições de pesquisa.
Instituição

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

Projetos
Avaliação da Comunidade de Fungos Basidiomicetos Lignícolas
em Uma Área de Reflorestamento com Espécies Nativas, na
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Parque
Florestal São Marcelo.
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.

Guapuruvu
Reflorestamento –
Serviços & Gestão de
Projetos Florestais
Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar
(campus Sorocaba)
Escola Superior de
Agricultura “Luiz de
Queiroz” ESALQ – USP
(Laboratório de Ecologia e
Restauração Florestal –
LERF)

Programa de Monitoramento em Bacias Hidrográficas.
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.
Inclusão de Indicadores Hidrológicos na Avaliação do Equilíbrio
Ecossistêmico da Restauração Florestal.
Enriquecimento de uma área em processo de restauração através
da semeadura direta e introdução de plântulas.
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.
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.

International Paper
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7.4 . MONITORAMENTO DE ÁREAS EM RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
Em 2018 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:

Figura 13: Morfoespécies encontradas no Monitoramento Regeneração Natural em 2018.

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 2018, 71 observadores distintos, registraram 266 avistamentos de animais
silvestres, totalizando 437 indivíduos, de 90 espécies, envolvendo aves,
mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados.

Figura 14: Resultados do programa Bem-Te-vi de 2010 a 2018.
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Figura 15: Fotos enviadas por observadores em 2018 na Região 1.

7.5.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Todos os programas sociais da empresa são conduzidos pelo Instituto
International Paper (IIP).
O IIP é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
responsável por desenvolver, coordenar e executar ações e programas
relacionados à responsabilidade social corporativa da International Paper do
Brasil. O IIP tem como objetivo mobilizar, engajar e comprometer a comunidade,
seus parceiros e colaboradores a participarem de programas inovadores de
responsabilidade social, visando contribuir para o fortalecimento da consciência
socioambiental de nossas crianças e jovens e para o desenvolvimento
sustentável da comunidade em que atua.
Visão: ser reconhecido pelos seus públicos de interesse como referência em
Responsabilidade Social Corporativa, pela sua atuação na promoção da
competitividade sustentável.
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Missão: fomentar o desenvolvimento educacional, ambiental do bem-estar
social com foco em crianças e adolescentes, visando ao crescimento sustentável
e à transformação de vidas, alinhado aos valores e estratégias da IP.
Em 2018, O IIP realizou uma série de iniciativas para a promoção da educação
socioambiental de crianças e adolescentes, impactando mais de 8 mil pessoas
nas regiões onde atua, por meio dos programas: Projeto Escola Formare,
Programa de Educação Ambiental (PEA), Guardiões das Águas, Apicultura
Solidária, Natureza e Corpo, Concurso de Redação e Comitês de Voluntários.
Maiores informações podem ser encontradas no

site

do

Instituto:

http://institutoip.com.br/.
COMUNICAÇÃO
A International Paper apresenta canal de comunicação disponível para o
atendimento às demandas comunitárias. Os telefones disponíveis são 0800 773
8790 e 0800 703 0070.
7.5.1. PROJETOS

Figura 16: Logotipos dos projetos do Instituto.

7.5.1.1.

FORMARE

Lançado em 2010 na IP, a Escola Formare, desenvolvida pela Fundação Iochpe
(franquia social), oferece cursos de educação profissional ou ensino
profissionalizante para jovens de famílias de baixa renda, com certificado
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) emitido pela Universidade
Federal de Ensino Tecnológico do Paraná.
As aulas do programa são ministradas por profissionais voluntários da IP durante
todo o ano letivo. Além dos educadores voluntários, a Escola Formare da IP
conta com 50 executivos voluntários no programa “Mire-se no Exemplo” de
tutoria aos alunos.
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Em 2018 o projeto beneficiou 262 pessoas nas cidades de Mogi Guaçu, Luiz
Antônio e Três Lagoas. Desse total, 212 foram voluntários e 50 formandos, dos
quais 36 foram contratados pela IP.
As imagens abaixo mostram alguns dos alunos do Projeto Formare de Luiz
Antônio, Mogi Guaçu e Três Lagoas, respectivamente.

Figura 17: Alunos do Formare – Luiz Antônio, Mogi Guaçu e Três Lagoas.

7.5.1.2.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)

O Programa de Educação Ambiental (PEA) é realizado desde 1993 nos
municípios da região de Luiz Antônio e Mogi Guaçu, tendo mais de 86 mil
crianças e jovens nas regiões em que a empresa atua. O objetivo do programa
é estreitar a relação da Companhia com as comunidades onde a IP atua e
contribuir com a formação de cidadãos engajados na defesa do meio ambiente.
Conceitos se transformam em conscientização quando compartilhamos
conhecimento. Essa é a premissa do PEA, que reúne professores, alunos e
também filhos de profissionais da IP para um diálogo aberto e esclarecedor sobre
mitos e verdades relacionados à produção de papel e celulose, à fauna e flora,
às curiosidades sobre as florestas plantadas e sobre temas importantes como o
do papel reciclado, entre outras questões.
Em suas ações de 2018, o PEA impactou diretamente 5.664 pessoas, com 22
escolas envolvidas na região de Mogi Guaçu e Luiz Antônio.
7.5.1.3.

GUARDIÕES DAS ÁGUAS

Lançado em 2008 na região de Luiz Antônio, o projeto Guardiões das Águas tem
como missão reforçar a importância da educação ambiental na grade curricular
básica do ensino fundamental e propor ações em parceria para informar e
conscientizar os participantes quanto ao uso racional da água e incentivar ações
de conservação do meio ambiente.
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Em 2018, a iniciativa foi realizada em parceria com as Secretarias Municipais de
Educação de Artur Nogueira e Santa Rosa de Viterbo e mobilizou 639 guardiões.
Estima-se que cerca de 100 mil litros de água foram economizados na região.
7.5.1.4.

NATUREZA E CORPO

Com este projeto, o IIP pretende difundir usos e costumes populares que
resgatam fatores da identidade cultural da região. A implantação dos canteiros
de ervas no formato de corpo humano foi proposta para que as crianças e seus
familiares usufruam dos benefícios da horta para uma alimentação mais
saudável e preventiva.
As atividades de conscientização ambiental contribuem para o protagonismo
social dos jovens para as questões de sustentabilidade. O seu objetivo é
conscientizar, engajar e educar jovens alunos (6ª ao 9º ano, de 12 a 16 anos)
para que eles sejam multiplicadores de conceitos e melhores práticas de
conservação ambiental, além de desenvolvimento sustentável da própria
comunidade local.
Além das escolas, em 2018 o projeto desenvolvido em Três Lagoas teve como
parceiro o Centro de Referência Especializado para População em Situação de
Rua – Centro POP. Nesse mesmo ano, mais de 1.000 mudas foram plantadas e
300 pessoas de famílias em vulnerabilidade social foram envolvidas beneficiadas
com as doações da horta comunitária.
7.5.1.5.

APICULTURA SOLIDÁRIA

O projeto Apicultura Solidária teve início em 2011 e visa o uso múltiplo das
florestas de eucalipto, priorizando o desenvolvimento socioambiental nas áreas
de atuação da IP, além de geração de renda para apicultores locais.
A dinâmica do projeto consiste em uma atuação de colaboração mútua, na qual
a IP libera o uso de áreas de floresta de eucaliptos para que os apicultores
instalem suas colmeias e caixas de captura necessárias à produção de mel,
colaborando com o aumento de sua renda.
Com a parceria, os apicultores passam a ter capacitações, EPIs e orientações
de segurança, além, é claro, de poderem comercializar o mel. No ano de 2018 o
projeto impactou 34 beneficiários diretos, com a produção de 300 quilos.
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7.5.1.6.

CONCURSO DE REDAÇÃO

O Concurso de Redação já acontece antes mesmo da criação do Instituto IP,
chegando à sua 43a edição em 2018. Nesse ano o projeto foi revitalizado e
expandido para atuar com foco nos vestibulandos da rede estadual de ensino
das regiões de Mogi Guaçu, Luiz Antônio e Nova Campina.
Ao participar do concurso, os alunos receberam um diagnóstico online do startup
de educação “Redação Online” e os finalistas ainda tiveram uma oficina de
redação preparatória para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) com o
renomado professor de língua portuguesa Sérgio Nogueira. No total oito cidades
foram envolvidas, ocorreram três oficinas de redação e 1.256 redações
corrigidas.
7.5.1.7.

COMITÊS DE VOLUNTÁRIOS

A International Paper sempre incentivou o trabalho voluntário e com o suporte
do Instituto IP essa atividade ganhou ainda mais força e foram criados os
Comitês de Voluntários em todas as unidades da IP no Brasil.
O objetivo é apoiar o trabalho voluntário, aproximando os profissionais das
comunidades locais, para ajudar pessoas e instituições com os mais diversos
tipos de doação, serviço e campanha, como por exemplo, revitalização de
biblioteca de escola, arrecadação de fraldas para hospital, apoio para que
refugiados possam se inserir no mercado de trabalho, entre outras ações. Em
2018 mais de 300 voluntários da IP foram envolvidos em diversas causas, 800
alunos foram beneficiados com a reforma da biblioteca da escola e 250
refugiados contaram com orientações para se colocarem no mercado de
trabalho.
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