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1. Plano de Manejo
Florestal
A Sylvamo 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 objetivo desse documento é 
apresentar as ferramentas e práticas adotadas para 
garantir a produção sustentável da madeira, de forma 
ambientalmente adequada, socialmente benéfica e 
economicamente viável, para fins de abastecimento das 
unidades produtoras de papel e celulose e prezar pelo 
uso racional dos recursos florestais, pela conservação dos 
ecossistemas naturais e pela sustentabilidade do negócio 
florestal em curto, médio e longo prazo.  Além disso, é 
finalidade do Plano de Manejo Florestal 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 biólogo e coordenador da área de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade Florestal, Miguel Magela 
Diniz (CRBio 33325-01/D).

M
anejo Florestal
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2. A Empresa de Papel do Mundo
Com sede global em Memphis, Tennessee, a Sylvamo emprega mais de seis mil 
profissionais em suas fábricas na Europa, América Latina e América do Norte, 
atendendo mais de 600 clientes em todo o mundo. 

No Brasil, a Sylvamo conta com cerca de três mil profissionais, em  suas três 
unidades industriais, localizadas em Mogi Guaçu (SP), Luiz Antônio (SP) e Três 
Lagoas (MS), que produzem mais de um milhão de toneladas de papel não 
revestido por ano. 

O abastecimento das duas fábricas do estado de São Paulo é oriundo de 
florestas de produção de áreas próprias, fomento, arrendamento e parcerias. 
A área florestal da empresa é responsável pelo suprimento de madeira das 
fábricas e pela administração de todas as operações florestais.  Enquanto 
isso, o abastecimento com fibras de eucalipto da fábrica de Três Lagoas (MS) 
é garantido pela parceria entre a Sylvamo e outra empresa do setor florestal, 
localizada no mesmo município.

No que se refere às unidades de manejo, são aproximadamente 70.434 hectares 
de florestas renováveis de eucalipto destinadas à produção de celulose e papel. A 
empresa também mantém 25.200 hectares de áreas naturais para a conservação 
da biodiversidade, do solo, da água e do ar. Tais extensões territoriais estão 
distribuídas em diversas regiões do estado de São Paulo e no sul do estado de 
Minas Gerais.

Figura 1: Horto Mogi Guaçu – Viveiro de mudas.



7

2.1 Missão, Visão e Valores
Nossa visão: Ser a Empresa de Papel do Mundo: o empregador, 
o fornecedor e o investimento preferidos.

Nossa missão: Transformamos recursos renováveis em papéis, 
dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e 
entretenimento.

Quem somos: Um fabricante global de papel não revestido. 
Nosso propósito é produzir o papel que as pessoas precisam 
de maneira responsável e sustentável. O futuro do papel 
merece uma empresa comprometida com o sucesso de todo o 
ecossistema, desde as florestas que amamos às comunidades 
em que vivemos e àqueles que confiam em nosso papel, 
sabemos que o bem-estar de cada um depende do bem-estar 
de todos. 

O que fazemos: Por meio da nossa missão, criamos valor para os 
nossos profissionais, clientes, acionistas e comunidades. 

Nossos valores: Sempre fazemos as coisas certas, do jeito certo 
e pelas razões certas. Nós nos preocupamos com a saúde, a 
segurança e o desenvolvimento das pessoas e cuidamos uns dos 
outros para garantir que todos voltem para casa em segurança 
todos os dias. Promovemos uma cultura inclusiva e diversificada 
na qual todas as pessoas se sentem bem-vindas, incluídas e 
valorizadas.

Demonstramos o nosso profundo conhecimento de mercados, 
negócios e clientes para ajudá-los a ter sucesso e sempre 
honramos nossa tese de investimento atraente. Temos 
o compromisso de agir de acordo com nossos valores, 
promovendo uma cultura de confiança, transparência e 
responsabilidade.

Estamos comprometidos com a saúde de longo prazo de todo 
o nosso ecossistema, incluindo as florestas que amamos, as 
comunidades onde vivemos e aqueles que dependem do nosso 
papel. Todos os dias, nos esforçamos para sermos melhores do 
que no dia anterior. Mais seguros. Mais ágeis. Mais eficientes.

7
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2.2 Produtos
2.2.1 Papéis Cortados

Chamex: a linha Chamex é ideal para despertar a criatividade e garante ótima 
performance em todo tipo de atividade, como criar, escrever, imprimir, desenhar 
e pintar.

Disponível em:

Chamequinho: com Chamequinho, toda criança é uma artista, criadora, e/ou 
inventora. Ligar os pontos entre as ideias e a nossa imaginação é uma grande 
diversão. Disponível em embalagem de 100 folhas e com seis opções de cores: 
branco, amarelo, azul, verde, marfim e rosa.

Além disso, a linha conta com três lançamentos: Chamequinho 4 Cores, com 
folhas amarelo, azul, rosa e verde em um único pacote (25 folhas de cada cor), 
Chamequinho 120g/m² e Chamequinho 180g/m² - papéis de alta gramatura, com 
50 folhas brancas no pacote.

• Chamex 75 g/m² - A4 (300 e 500 folhas), Carta, Ofício 2 e A3 (500 folhas); 

• Chamex 90 g/m² - A4 e A3 (500 folhas); 

• Chamex Colorido 75 g/m² - amarelo, verde, azul, rosa e marfim (500 
folhas); 

• Chamex reciclado 75 g/m² - A4 (500 folhas); 

• Chamex notes 75 g/m² - 80 mm x 115 mm (formato compacto); 

• Chamex Caixa com 5 Resmas 75g/m² - A4 (500 folhas).

8Produtos
Figura 2: Chamex e Chamequinho.
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HP: indicada para uso doméstico e comercial, a linha de papéis HP é a marca 
ideal para impressões de alta qualidade. Fabricados com a tecnologia ColorLok®, 
produzem documentos com cores mais vivas, preto mais intenso e secagem 
rápida, com menos riscos de borrões.

Chambril: é a linha de papel offset da Sylvamo. Além de ter a garantia de uma alta 
definição de cores nos trabalhos, imprime com 100% de produtividade e conta 
com a confiança que só uma grande marca oferece. São 11 diferentes marcas na 
linha para impressão e conversão de diversos produtos, como livros, cadernos, 
materiais promocionais, bulas de remédio, entre outros. Disponível em gramaturas 
de 45 g/m² a 240 g/m², Chambril suporta diversos acabamentos como laminação, 
verniz de reserva, texturas, relevo e hot stamping.

9Figura 4: Papel Chambril

Figura 3: HP Office e HP Premium.

2.2.2 Papéis Offset
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A unidade Florestal da Sylvamo do 
Brasil compromete-se 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 ao crescimento sustentável;

8. Realizar de formar responsável 
a gestão do Manejo Florestal 
e da Cadeia de Custódia, em 
conformidade com os Princípios, 
Critérios e Indicadores do 
FSC® (FSC® - C101761) – Forest 
Stewardship Council® (Conselho 
de Manejo Florestal) e do Programa 
Brasileiro de Certificação Florestal 
(CERFLOR).

2.3 Política Integrada de Gestão Florestal
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2.4 Compromisso com as certificações 
FSC® e CERFLOR
A Sylvamo conquistou as certificações FSC® e CERFLOR como forma de atestar 
o emprego das melhores práticas de manejo florestal e na cadeia produtiva. 
Suas atividades fundamentam-se na produção florestal com responsabilidade 
socioambiental, de modo a respeitar as especificidades ambientais e as 
comunidades das áreas de influência do seu empreendimento.

A Sylvamo reconhece e se compromete a seguir os Princípios e Critérios das 
Certificações em todas as etapas do Manejo Florestal desenvolvidas na Unidade 
de Manejo Florestal.

Como forma de reforçar o compromisso com as certificações e disseminá-las 
nas demais áreas da empresa, em agosto de 2022, ocorreu a reciclagem de 21 
auditores internos e a capacitação de 12 novos profissionais de diversas áreas na 
“Formação de Auditores Internos FSC® e CERFLOR”. Em 2022, foram realizadas 
auditorias internas em campo nas áreas operacionais e administrativas dentro 
do escopo de manejo florestal. O objetivo principal do Programa de Auditorias 
Internas é a prévia identificação de gaps, melhoria contínua e sinergia entre as 
áreas. As auditorias internas foram realizadas em diversas áreas do negócio, 
mediante o uso de equipamentos (tablets) e aplicativos específicos (Iauditor), 
visando maior agilidade na gestão e confiabilidade das informações.

Figura 5: Treinamento de Auditores Internos 2022.
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2.5 Unidades de Manejo Florestal

As Unidades de Manejo Florestal da Sylvamo, no Brasil, somam aproximadamente 
99.810 hectares de terras. Deste total, aproximadamente 70% de sua área – ou 
seja, 70.434 ha – é destinada ao cultivo de eucalipto para produção de celulose e 
papel, enquanto que 25% é composto por áreas naturais para a conservação da 
biodiversidade, do solo, do ar e da água. É importante ressaltar que 1.432 hectares 
das áreas naturais estão categorizados como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN).

Essas terras estão distribuídas em diversas regiões do estado de São Paulo e no 
sul do estado de Minas Gerais. As 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 pelo abastecimento da fábrica de 
Luiz Antônio, conforme o mapa abaixo.

Mapa 1: Áreas de atuação da empresa nos estados de São Paulo e
 Minas Gerais e localização das fábricas de Mogi Guaçu e Luiz Antônio.
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Do total de áreas próprias, 98.737 ha são certificadas FSC® e 97.494 ha são 
certificadas pelo CERFLOR. Além das áreas próprias, 13.228 hectares são áreas 
provenientes de parceria, em que 1.727 ha são certificados e 10.822 hectares 
são áreas de fomento, ambas as categorias também são responsáveis pelo 
abastecimento das unidades fabris.

O mapa abaixo exemplifica o uso do solo de um dos hortos da companhia.

Mapa 2: Representação do uso do solo para 
a Fazenda Santa Fé B- Brotas-SP

Manejo
Florestal
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As unidades de manejo florestal da Sylvamo localizam-se em zonas de transição 
entre dois biomas brasileiros, o Cerrado e a Mata Atlântica, de acordo com o 
Mapa de Vegetação Brasileira do IBGE. As áreas estão situadas dentro das 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 clima das regiões que estão localizadas as Unidades de Manejo da Sylvamo 
se enquadram no tipo Cwa, segundo a classificação de Köppen, tendo como 
principal característica o verão quente e úmido e o inverno seco. Dessa forma, a 
temperatura média do mês mais frio é abaixo de 18ºC e a do mês mais quente 
superior a 22°C. A estação seca ocorre entre os meses de abril e setembro, sendo 
julho o mês mais seco, não ultrapassando 30 mm de chuva. Já a estação chuvosa 
vai de outubro a março, variando de 1.100 a 1.700 mm no mês com maior volume, 
que pode corresponder a janeiro ou fevereiro. A distribuição pluviométrica anual 
é a principal variável na definição das diferenciações climáticas em distintas 
localidades, de modo que a precipitação anual média da região fica em torno de 
1.300 mm/ano.

As características de relevo, plano ou suave ondulado, encontradas na maioria 
das propriedades manejadas, contribuem para a aplicabilidade e a facilidade 
de execução das operações florestais mecanizadas. Em sua maioria, os solos 
destinados ao cultivo de eucalipto da empresa são profundos ou muito profundos, 
com boa drenagem e boa aeração ao longo de seu perfil, apresentando uma 
variação de acordo com o tipo de solo e suas características no perfil topográfico.
Aproximadamente 54% dos solos das unidades de manejo florestal da Sylvamo 
são classificados como Neossolos Quartzarênicos, anteriormente designados 
por areias quartzosas; 40% são classificados como Latossolos, estes com 
maior variação em sua composição textural,e 6% como outras classes de solos, 
incluindo-se os solos Argissolos (antigos Podzólicos), Cambissolos e Gleissolos.

O perfil das áreas adjacentes ao campo de atuação da empresa é 
predominantemente agrário, com destaque para as culturas de cana-de-
açúcar e laranja. Há municípios que se destacam pelo grau de industrialização, 
cujas condições socioeconômicas são demonstradas pelo IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano), que se encontram entre médio (0,500 a 0,799) a 
elevado (maior ou igual a 0,800).

3. Caracterização Regional



15

As mudas são produzidas em viveiro próprio, localizado no Horto Mogi Guaçu, 
que apresenta capacidade anual de produção em torno de 14 milhões de mudas 
de eucalipto e possui um ciclo de produção de aproximadamente 90 a 150 
dias. O modelo de produção é realizado por meio de microestaquia e pode ser 
compreendido no fluxo do processo do viveiro florestal representado a seguir. 

As atividades de implantação e manutenção florestal são realizadas tendo 
como base o princípio do “cultivo mínimo”, o qual promove a menor interferência 
possível no solo. Além disso, garante menor exportação dos nutrientes fornecidos 
pela matéria orgânica deixada na área, menor exposição do solo, maior 
capacidade de retenção de água, entre outros fatores que contribuem com a 
sustentabilidade e produtividade dos sítios florestais.

Uma das práticas adotadas para a conservação do solo nas áreas da Sylvamo é 
o sistema de terraceamento. Esta atividade evita e/ou mitiga erosões e lixiviação 
dos nutrientes causadas pela água da chuva.

4. Manejo das Atividades Florestais
4.1 Produção de Mudas

4.2 Reflorestamento

Figura 6: Etapas da produção de mudas no Viveiro Florestal da Sylvamo.
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Para a produção sustentada de madeira de eucalipto, a Colheita Florestal realiza a 
colheita das áreas previstas para o ano em questão, cuja estratégia é estabelecida 
no Plano Integrado de Colheita (PIC). Neste plano, são apontados em quais hortos 
haverá colheita, quais talhões serão colhidos e em qual época do ano.
Em linhas gerais, o processo de colheita inicia-se quando a floresta atinge idade 
média de 6,5 anos. O sistema de colheita florestal adotado pela empresa é 
definido com base na demanda de suas unidades fabris (Fábrica de Mogi Guaçu 
e Luiz Antônio), a condição topográfica de suas áreas de corte e o custo-benefício 
dos sistemas disponíveis no mercado.

Com base nessas premissas, é feito o desenvolvimento operacional dos 
sistemas de colheita da Sylvamo. Essencialmente, ele trabalha com a derrubada 
e o transporte primário da árvore inteira (sistema full tree), sendo que o 
processamento é realizado apenas na borda do talhão, já no local da formação de 
pilha para carregamento e transporte.

Há, ainda, outra situação, que é definida pela condição topográfica encontrada 
em algumas áreas não favoráveis para a utilização do sistema full tree. Para tal 
caso, a empresa possui também um sistema de colheita que corta e processa 
a árvore dentro do talhão (sistema cut to lenght) e faz o baldeio para a borda do 
mesmo, onde é realizado o carregamento para transporte.

Os processos de colheita florestal são exemplificados nas figuras abaixo:

4.3 Colheita e Transporte Florestal

Figura 7: Etapas do processo de colheita florestal no sistema full tree.
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O processo de planejamento da produção florestal da Sylvamo compreende 
estratégias de suprimento de madeira em horizontes de curto, médio e longo 
prazo. No plano, consta o quanto, quando e onde serão colhidas e plantadas as 
florestas de eucalipto.

Tem como objetivo principal monitorar o crescimento das florestas de eucalipto 
e gerar estimativas confiáveis sobre o estoque de madeira atual, bem como a 
produção nos anos futuros. Tais informações são base para o planejamento 
estratégico do abastecimento das unidades de Mogi Guaçu e Luiz Antônio. 

As medições são realizadas anualmente, sendo que em áreas próprias e parcerias 
as atividades iniciam-se a partir de dois anos após o plantio. As medições anuais 
asseguram o aumento na confiabilidade das estimativas de volume para a data de 
colheita e posterior entrega de madeira à fábrica.

4.4 Planejamento Florestal

4.4.1 Inventário Florestal Contínuo

Figura 8: Etapas do processo de colheita floresta no sistema Cut to lenght (CTL).

Figura 9: Medição de parcela em campo 
(marcação do centro da parcela, medição de CAP e medição de altura).



1818

A coleta dos dados é realizada por meio de 
amostragem, a partir da CAP (circunferência à altura 
do peito), e da altura de parte das árvores da parcela, 
sendo coletadas as medidas de dez árvores centrais e 
de quatro árvores dominantes por parcela. Depois de 
coletadas, as informações de campo são importadas 
para o banco de dados e calculadas por meio do 
Sistema de Inventário Florestal.

Com base nas estimativas de produção para anos 
futuros, geradas pelo processamento do inventário 
florestal e pelas informações do cadastro florestal, 
elabora-se o Plano de Colheita Integrado (PIC), que 
contempla um período de cinco anos. O plano tem 
como objetivo especificar onde e quando as florestas 
sofrerão corte raso com finalidade de abastecimento 
das fábricas.

A Unidade Florestal da Sylvamo é responsável pelo 
abastecimento de madeira de duas fábricas: Mogi 
Guaçu e Luiz Antônio. O consumo anual de madeira 
da Unidade de Mogi Guaçu é de aproximadamente 2 
milhões de metros cúbicos, enquanto na Unidade de 
Luiz Antônio o consumo anual médio fica em torno de 
1,7 milhão de metros cúbicos.

4.4.2 Plano de Suprimento de Matéria-
Prima Florestal

4.4.3 Consumo de Madeira/Taxa de 
Colheita Florestal
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As atividades topográficas desenvolvidas pela empresa compreendem a 
realização de: levantamentos planimétricos e planialtimétricos, demarcações 
de estradas para as atividades de plantio, colheita, transporte, demarcações de 
mini terraços e camalhões, que visam o direcionamento do escoamento das 
águas superficiais das estradas, maximizando a infiltração e evitando erosões. 
Além disso, também são feitas demarcações de curvas de nível e de Áreas de 
Preservação Permanente, Reserva Legal e Retalhonamento.

As atividades de geoprocessamento compreendem a cartografia digital 
em que, a partir dos levantamentos realizados em campo, as informações 
coletadas são processadas, analisadas e corrigidas por meio de softwares, que 
permitem elaborar mapas para a análise das áreas e seus eventos, tais como: 
acompanhamento de plantio e colheita, tipo de solo, localização dos hortos, 
delimitações de APP, RL e estradas. Consiste em uma linguagem global de 
símbolos, cores, gráficos e outros elementos visuais, representando diferentes 
temas em determinadas áreas, com diversos propósitos.

As pesquisas realizadas internamente na Sylvamo têm como objetivo ampliar 
o conhecimento em relação as melhores práticas de silvicultura e manejo, 
bem como oferecer às nossas fábricas matéria-prima da mais alta qualidade, 
adotando um modelo ambientalmente sustentável de produção. Nossa estratégia 
de pesquisa visa assegurar o abastecimento das fábricas e mitigar os impactos 
climáticos sobre a produtividade florestal e a qualidade das fibras. Para isso, 
nossa equipe é formada por pesquisadores especializados nas áreas de 
Melhoramento Genético, Qualidade da madeira, Biotecnologia, Fisiologia, Manejo 
e Proteção Florestal. 

4.5 Topografia e Geoprocessamento

4.6 Pesquisa e Desenvolvimento Florestal
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O Programa de Melhoramento 
Genético da Sylvamo é considerado 
um dos mais antigos do Brasil, 
com pelo menos 60 anos de 
história, somos responsáveis 
pelo desenvolvimento de alguns 
dos clones de eucalipto mais 
plantados no mundo. Dentre as 
mais de 600 espécies do gênero 
Eucalyptus, a empresa já testou e 
segue avaliando a adaptabilidade 
de uma variedade de materiais tais 
como: E. globulus, E. tereticornis, 
E. camaldulensis, E. brassiana e 
E. pellita. No entanto, optamos 
por trabalhar mais intensamente 
com as espécies E. grandis e. 
urophylla, cuja  compatibilidade 
na formação de híbridos entre 
essas duas espécies possibilitou 
incrementos significativos de 
produtividade ao longo dos anos 
e a geração constante de novos 
clones comerciais com diferentes 
e interessantes características 
genéticas e adaptativas. 

A adição constante de diferentes 
espécies ao programa de 
melhoramento tem a finalidade 
de conferir aos novos híbridos 
maior tolerância ao déficit hídrico, 
resistência a pragas e doenças 
e melhoria nas características 
químicas e físicas da madeira, como 
aumento no rendimento de celulose 
e menores teores de extrativos e 
lignina. Outras espécies como os 
Corymbias estão sendo igualmente 
estudados visando maximizar o 
potencial energético das florestas, 
dentre outros usos. 

Uma matriz de decisão baseada 
em modelagem da produtividade 
futura nos auxilia na composição 
das melhores recomendações 
técnicas de manejo e clones por 
sítio-específico, e, assim, garantir a 
produtividade esperada. Além disso, 
a Pesquisa é responsável também 
pelas recomendações técnicas de 
viveiro, primando pela produção 
de mudas de altíssima qualidade 
e, por consequência, reduzindo 
os impactos e desperdícios nos 
processos subsequentes em campo. 

Ainda nas estratégias de Pesquisa 
frente às mudanças climáticas, o 
departamento é responsável por 
verificar as melhores técnicas com 
foco em redução do consumo 
de água e manejo adequado de 
nossas bacias hidrográficas. A área 
de proteção florestal acompanha 
o potencial surgimento de novas 
pragas e doenças e elabora no 
nosso Plano de Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças programas 
de controle e mitigação de danos 
econômicos em nossas florestas.

Ainda dentro do setor de Pesquisa 
e Desenvolvimento Florestal, 
contamos com uma equipe de 
monitoramento e qualidade 
operacional, que tem como 
principal objetivo assegurar que 
as recomendações técnicas sejam 
realizadas e não ocorram desvios 
significativos nos processos.



2121

Visando mitigar os impactos 
ambientais do manejo florestal 
da Sylvamo, toda operação é 
devidamente planejada por uma 
equipe multidisciplinar antes de sua 
execução. Durante o planejamento, 
são levantados e discutidos os 
principais pontos de risco ambiental, 
como a identificação de áreas 
importantes para a fauna, áreas 
suscetíveis à erosão, sequência 
de execução das atividades 
mecanizadas, proporcionando rotas 
de fuga para a fauna silvestre e 
usufruindo dos fragmentos nativos 
preservados em nas áreas da 
companhia, e ações indicadas em 
caso de acidentes ambientais. 

Com o intuito de proteger as 
áreas naturais contra atividades 
antrópicas, por exemplo, caça, pesca 
e desmatamentos, são adotadas 
medidas preventivas, como: a 
instalação de placas de advertência 
e realização de rondas patrimoniais 
periódicas.

A empresa também dispõe de uma 
eficiente estrutura de prevenção 
e combate a incêndios florestais, 
composta por torres e câmeras com 
detecção de fumaça, caminhões-
pipa e profissionais devidamente 
capacitados para tal função. 

Também são adotadas medidas 
preventivas e controles para evitar 
a contaminação ambiental por 
produtos nocivos ao meio ambiente, 
como combustíveis, lubrificantes 
e defensivos agrícolas, além de 
minimizar outros impactos, por 
exemplo, destinação adequada aos 
resíduos sólidos, uso consciente 
de recursos hídricos, redução na 
queima de combustíveis fósseis e, 
consequentemente, na emissão dos 
gases provenientes da queima.

4.7 Medidas de Proteção Ambiental
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A Sylvamo possui uma considerável quantidade de áreas naturais bem 
preservadas, em suas Unidades de Manejo Florestal, que contribuem 
para a preservação de inúmeras espécies da fauna e da flora regionais. 

Tais áreas são categorizadas como:

Área demarcada no interior das propriedades da Sylvamo com 
função proteger e auxiliar na reabilitação dos processos ecológicos, 
além de promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Normalmente é 
associada à vegetação nativa localizada em áreas drenadas;

Vegetação protegida por lei, localizada próxima a cursos d’água, 
nascentes, topos de morro, encostas e cavernas;

Áreas Naturais que abrigam espécies vegetais e/ou animais 
raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;

Reserva Legal (RL)

Área de Preservação Permanente (APP)

Habitats Importantes

4.7.1  Proteção da Biodiversidade

Áreas naturais caracterizadas pela relevante importância ecológica, beleza 
cênica, valor cultural e religioso, sensibilidade devido às características 
físicas ou importância na proteção de bacias hidrográficas;

Área particular destinada pelo proprietário à conservação da diversidade 
biológica, sendo permitido realização de pesquisa científica.

Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
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A Sylvamo tem desenvolvido ao longo dos anos vários programas de 
monitoramento da biodiversidade em suas Unidades de Manejo Florestal. 
Para isso,  busca sempre estabelecer parcerias com instituições de pesquisa e 
universidades renomadas.

Os resultados desses trabalhos geram listas de espécies distribuídas em 
diversas taxas (vegetais, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, etc.), que são 
compiladas anualmente, comparadas às listas de espécies pré-existentes e 
atualizadas, visando à inclusão de novas espécies, quando detectadas. Após a 
atualização da lista oficial de biodiversidade da Sylvamo, as espécies presentes 
em suas Unidades de Manejo Florestal são classificadas de acordo com as 
listas de espécies ameaçadas mais recentes disponíveis, tanto no Brasil como 
globalmente. Desta forma, é possível a empresa manter atualizada a classificação 
do nível de ameaça de extinção de cada espécie que, dependendo do nível de 
criticidade, tende a receber maior atenção.

Desde o início dos primeiros trabalhos de monitoramento de biodiversidade 
na empresa, foi diagnosticada a presença de 63 espécies com algum grau 
de ameaça de extinção, sendo a identificação dos locais ocupados por essas 
espécies de vital importância para a elaboração de estratégias de manejo que 
permitam sua conservação e a de seus habitats. A figura abaixo apresenta as 
principais informações sobre as espécies identificadas nas unidades de manejo 
florestal da Sylvamo. 

Com o conhecimento detalhado e devida identificação dessas áreas, a 
empresa consegue desenvolver uma série de ações para que a execução de 
suas atividades de manejo não traga impactos significativos sobre as mesmas, 
resultando na proteção e na conservação da biodiversidade de suas florestas.

4.7.2 Identificação e proteção de espécies raras e 
ameaçadas de extinção
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A exploração de madeira oriunda 
de florestas plantadas é uma forte 
aliada na conservação de espécies 
raras, florestais e não florestais, e do 
ambiente natural de maneira geral, 
como a preservação de espécies 
faunísticas silvestres.  

Para a instalação de um 
povoamento, manutenção e colheita, 
são necessárias atividades que 
geram impacto, por mínimo que seja, 
no ambiente destinado ao plantio 
- locais que, na maioria das vezes, 
encontram-se próximos de áreas 
naturais.

Desta forma, pensando em 
preservar a riqueza desses 
ambientes naturais, a empresa 
se preocupa e se compromete a 
respeitar os pontos apresentados a 
seguir na realização das atividades 
que envolvem a produção de 
madeira proveniente de florestas 
plantadas.

4.7.3 Proteção da fauna e flora
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Figura 10: Lista de espécies ameaçadas encontradas nas 
unidades de manejo da empresa em 2021/2022.
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A. Em atividades silviculturais:

As áreas naturais devem estar 
identificadas no mapa de 
microplanejamento entregue aos 
operadores de máquinas florestais, 
visando facilitar sua identificação no 
campo. Durante as operações de 
implantação e manutenção florestal, 
os operadores das máquinas não 
deverão realizar manobras sobre 
as áreas naturais, devendo ser 
utilizados somente os carreadores 
ou recuos destinados a tal fim.

Em talhões que fazem divisa com 
áreas naturais, as estruturas de 
drenagem para escoamento da 
água pluvial devem ser direcionadas, 
quando possível, para as bordas 
dos mesmos, evitando assim danos 
à vegetação nativa. As estradas 
antigas (desativadas) localizadas no 
interior das áreas naturais devem 
ser interditadas, de modo a impedir 
o fluxo de veículos e/ou máquinas 
no local, possibilitando assim sua 
regeneração natural.

B. Em atividades de colheita 
florestal:

As áreas naturais devem estar 
identificadas no mapa de 
microplanejamento entregue aos 
operadores de máquinas florestais, 
visando facilitar a identificação 
dessas áreas no campo. Durante 
a operação de derrubada, os 
operadores deverão direcionar 
a queda das árvores em sentido 
paralelo às áreas naturais ou para o 
interior do talhão, evitando danificar 
a vegetação nativa.

Em caso de queda acidental 
de árvores em área natural, sua 
remoção deve ser bem planejada 
e executada de modo a causar o 
menor impacto possível à vegetação 
nativa.

Durante as operações de arraste 
e processamento da madeira, 
os operadores das máquinas 
não deverão realizar manobras 
dentro das áreas naturais. 
Também como medidas de 
conservação da biodiversidade 
vegetal, periodicamente, ocorrem 
monitoramentos das espécies 
florísticas para a identificação das 
espécies encontradas, tanto nas 
AAVCs como nas demais áreas 
destinadas à restauração ecológica.
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Outra atividade realizada, com 
o objetivo de contribuir com a 
identificação, o mapeamento e a 
preservação de espécies faunísticas 
silvestres encontradas nas áreas da 
empresa, é o Programa Bem-te-vi.

Essa ferramenta, desenvolvida pela 
empresa, conta com apoio dos 
próprios colaboradores para registro 
de espécies de animais silvestres 
em bloquinhos de observação 
disponibilizados nas frentes 
de trabalho e, posteriormente, 
entregues ao Departamento de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Florestal.

Além disso, foi desenvolvido, entre 
2014 e 2016, um monitoramento 
do tamanduá-bandeira e demais 
espécies de mamíferos de médio e 
grande porte, por meio de parceria 
firmada com a USP Ribeirão Preto. 
O objetivo é acompanhar indivíduos 
dessa espécie com a instalação de 
armadilhas fotográficas em pontos 
estratégicos das AAVC’s Cara Preta 
e Dois Córregos. Atualmente, o 
monitoramento é realizado pela 
equipe técnica ambiental da 
Sylvamo e foi estendido para outras 
regiões de atuação da empresa.

C. Fauna silvestre:

Ao deparar-se com áreas de 
nidificação ou reprodução de 
animais silvestres, o colaborador 
deve comunicar seu superior 
imediato, que, por sua vez, deverá 
adiar ou interromper imediatamente 
a operação no local e acionar o 
Departamento de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade Florestal. As 
atividades poderão ser retomadas 
somente após ações que garantam 
a segurança dos animais e seus 
filhotes ou, conforme a circunstância, 
somente quando os mesmos 
deixarem espontaneamente o local.

Com o objetivo de evitar o 
atropelamento de animais silvestres 
dentro das Unidades de Manejo 
Florestal, todos os profissionais que 
transitam com veículos automotores 
e/ou máquinas devem respeitar 
o limite máximo de velocidade 
estipulado nas estradas internas 
dos hortos florestais. Além disso, é 
necessário redobrar a atenção ao 
trafegar por estradas/carreadores 
que margeiam as áreas naturais.
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O empreendimento realiza monitoramentos operacionais de forma periódica 
e incorpora seus resultados ao sistema florestal da empresa. Esses dados 
representam a base para a atualização do cadastro florestal, juntamente 
com o monitoramento do inventário florestal, e fornecem subsídio para o 
acompanhamento das atividades operacionais, de volume de madeira e para o 
planejamento estratégico da empresa.

Para exemplificar, no ano de 2021, foram conduzidos 1230 ha de floresta. Já 
em 2022, as áreas de condução contabilizaram 680 ha. Em relação às áreas 
plantadas, em 2021, foram plantados 9502 ha de florestas e, em 2022, as áreas de 
reforma ou plantio contabilizaram, até outubro, 9212 ha.

Os volumes de consumo das fábricas definem os volumes de transporte e 
colheita da madeira. Estas operações devem considerar sempre os mesmos 
valores para que não haja desbalanço entre operações. Para a fábrica de Mogi 
Guaçu, são aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por ano e, para a 
fábrica de Luiz Antônio, o consumo anual médio fica em torno de 1,7 milhão de 
metros cúbicos por ano.

5. Incorporação de Resultados de
Monitoramento ao Plano de Manejo
5.1 Monitoramentos das Operações 
e Negócio Florestal

Gráfico 1: Áreas em hectares de condução e plantio nas áreas da Sylvamo.
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Na Sylvamo, segurança é um valor. A empresa possui um Sistema de Gestão 
em Saúde e Segurança Ocupacional implementado e desenvolve uma série de 
programas de conscientização e capacitação dos seus profissionais. O objetivo 
da iniciativa é o fortalecimento da cultura de segurança como um valor agregado 
ao negócio por meio de ações preventivas, capacitação, levantamento de perigos 
e riscos contidos nas atividades, além da garantia da proteção da saúde e da 
integridade física dos profissionais.

Por exemplo, a Unidade Florestal avalia anualmente cenários de emergências 
em situações de risco interno e externo, verificando a eficácia nos treinamentos 
estabelecidos e equipamentos disponíveis para o atendimento à emergência, 
bem como a reação dos profissionais durante o atendimento. Nos anos de 2021 e 
2022, foram realizados 3 Simulados nas atividades próprias da Unidade Florestal 
e estão planejados mais 6 Simulados de emergência que serão realizados no 
segundo semestre de 2022.
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5.2 Monitoramentos em Saúde e Segurança

Figura 11: Simulados de emergência realizados.
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Com o intuito de combater, prevenir e conscientizar os profissionais e 
colaboradores da empresa acerca do novo coronavírus, as áreas de saúde e 
florestal da Sylvamo realizaram algumas ações , durante os anos de 2021 e 2022, 
conforme abaixo:

• Todos os profissionais receberam, no início da pandemia, um kit de 
máscara de tecido, orientações sobre a utilização e cuidados após o uso. 
As máscaras são distribuídas até hoje, sempre que necessário e seu uso 
continua obrigatório em locais fechados, como:  refeitórios, ambulatório 
médico e transporte fretado.  Com a flexibilização, o uso de máscaras passou 
a ser opcional em ambientes abetos, a partir do primeiro trimestre de 2022; 

• Há diversos recipientes específicos para o descarte adequado de máscaras 
espalhados por toda a Florestal; 

• Permanecem distribuídos nas áreas comuns da empresa os dispensers de 
álcool em gel; 

• Com o retorno ao trabalho presencial, em outubro de 2021, foram instalados 
painéis acrílicos em salas compartilhadas e refeitórios; 

• Banners foram espalhados por toda a empresa com orientações sobre o uso 
de máscara, álcool em gel e distanciamento social; 

• A portaria do Horto e os ônibus possuem um kit para aferição da 
temperatura corporal. Dessa forma, a temperatura é verificada antes da 
jornada de trabalho, em todas as frentes de trabalho; 

• O ambulatório realizou a orientação sobre a importância da vacinação contra 
a Covid-19 e contou com a ajuda da liderança da empresa para controlar 
a aplicação das 1ª e 2ª doses. Há uma planilha no ambulatório com esse 
controle disponível para consulta;
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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 Sylvamo, no Brasil. Esta taxa é 
calculada pela expressão:

TIR = nº de acidentes registráveis 
(CA+SA) x 200.000 / nº de 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 Sylvamo, no Brasil. Esta taxa é 
calculada pela expressão:

LWIR = nº de acidentes com 
afastamento (CA) x 200.000 / nº 
de horas-homem trabalhadas no 
período.

No ano de 2021, foi registrado 1 
acidente classificado como Sem 
Afastamento para prestadores de 
serviço.

Já em 2022, até o presente 
momento, foram registradas 2 
ocorrências classificadas Com 
Afastamento para prestadores de 
serviço.

Anualmente, são incorporados ao 
plano de manejo os indicadores 
TIR e LWIR. Nos gráficos abaixo são 
descritos os resultados de 2021 e 
2022:

5.2.1 Indicadores de saúde e segurança

Gráfico 2: Resultados dos indicadores TIR e LWIR do ano de 2021.
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A Sylvamo realiza monitoramento do consumo hídrico utilizado 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, por meio de hidrômetros e planilhas para 
registro de captação superficial, que se encontram nos caminhões pipas, 
sendo realizadas, periodicamente, análises críticas dessas informações pelo 
Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade Florestal.

No período de agosto de 2021 a agosto de 2022, foram consumidos um total de 
342.916,1 m³ de água, sendo 65.585,5 m³ provenientes de captação subterrânea e 
277.330,6 m³ de água proveniente de captação superficial.
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Gráfico 3: Resultados dos indicadores TIR e LWIR do ano de 2022.

5.3 Monitoramento Ambiental

5.3.1 Consumo de Água
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Semestralmente, a Sylvamo realiza 
o monitoramento de emissões 
atmosféricas (gases de combustão) 
nas máquinas e veículos próprios 
e de empresas prestadoras de 
serviço movidos a óleo diesel. 
O monitoramento é feito a partir 
da escala de Ringelmann e as 
informações preenchidas via 
checklist, que ajuda a identificar 
potenciais problemas nos 
maquinários e veículos que podem 
influenciar negativamente nas 
emissões atmosféricas. 

Os resultados são compilados 
e avaliados pela área de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
Florestal.

Os efluentes líquidos gerados 
no processo de Produção de 
Mudas são enviados à Estação 
de Tratamento de Efluentes da 
Unidade Fabril de Mogi Guaçu. 
Os efluentes sanitários gerados 
nos hortos Mogi Guaçu e Areia 
Branca são destinados à Estação 
de Tratamento de Efluentes da 
Unidade Fabril de Mogi Guaçu. Já 
os efluentes sanitários gerados nos 
hortos Gramado e Santa Fé são 
enviados às estações de tratamento 
de efluentes municipais. 

Para as duas destinações de 
efluentes sanitários, a Unidade 
Florestal da Sylvamo contrata os 
serviços de empresas aprovadas 
pelo Órgão Ambiental competente 
e, após recolhimento e destinação 
dos efluentes, os comprovantes de 
entrega dos efluentes são enviados 
ao Departamento de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade Florestal.

5.3.2 Emissões Atmosféricas 5.3.3 Efluentes Líquidos
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A Unidade Florestal da Sylvamo realiza o gerenciamento ambientalmente 
adequado dos resíduos gerados em seus processos produtivos. No período 
entre agosto de 2021 e 2022, esses resíduos foram destinados às empresas 
ambientalmente qualificadas e aparecem contabilizados conforme o gráfico 
abaixo:

5.3.5 Análise de Solos

O monitoramento do solo é realizado para todos os talhões que são reformados 
ou plantados. São quantificados os teores de matéria orgânica do solo (MOS), 
fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S), além de 
micronutrientes como zinco (Zn), cobre (Cu), boro (B) e manganês (Mn). Com 
base nestas análises, é mantido a ciclagem geoquímica do sistema com intuito de 
manter a sustentabilidade do sítio.

5.3.6 Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC)

O termo Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs) surgiu com o 
desenvolvimento de padrões para a certificação do manejo florestal e se refere 
às áreas que possuem valores considerados excepcionais ou críticos para 
a conservação da diversidade de espécies, manutenção de ecossistemas 
ameaçados, promoção de serviços ambientais e necessidades e valores das

5.3.4 Resíduos Sólidos

Figura 12: Quantidade de resíduos sólidos gerados 
no período de agosto de 2021 à agosto de 2022.
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comunidades. Quando estes valores e condições são identificados na área de 
manejo florestal devem ser mantidos, incrementados e monitorados.

Seguindo esses critérios, a Sylvamo identificou cinco áreas, as quais 
apresentaram algum Atributo de Alto Valor de Conservação (AAVC). Nessas 
áreas, foram realizadas ações preventivas e estratégicas para reduzir ameaças a 
cada tipo de AAVC, por exemplo:

• Sistema de vigilância patrimonial (rondas) para proteger as AAVCs e coibir 
caça e pesca; 

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

• Sistema de proteção contra incêndios florestais por meio de monitoramento 
contínuo por câmeras, manutenção de faixas protetoras (aceiros), 
brigadistas treinados, veículos e equipamentos apropriados para o combate 
a incêndios; 

• Controle de eventuais espécies invasoras e, caso necessário, realização de 
ações de restauração ecológica; 

• Monitoramento da vegetação via 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, com a instalação de armadilhas fotográficas 
(câmeras trap) em pontos estratégicos, identificação sistemática e 
oportunista de vestígios ocasionais e pegadas e visualização direta; 

• Realização do microplanejamento de atividades operacionais a ocorrerem 
no entorno da AAVC e instalação de placas de advertência em pontos 
estratégicos a fim de evitar atropelamentos de animais silvestres; 

• Monitoramento da precipitação e da vazão (volume de água) na microbacia 
pelo método flutuador.
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A seguir, os indicadores de Manutenção das Áreas de Alto Valor de Conservação 
de 2021 e 2022.

Figura 13: Monitoramento de pegadas 
do tamanduá-bandeira.

Tabela 11: Indicadores da Manutenção dos AAVC’s, referentes ao período de agosto de 2021 à agosto de 2022.
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5.3.6.1 AAVC Parque Florestal São Marcelo

O Parque Florestal São Marcelo abrange 323,26 ha no município de Mogi Guaçu. 
Sua área foi caracterizada como AAVC tipo 1 por 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 Sylvamo e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, por intermédio do antigo Instituto de Botânica, agora denominado Instituto 
de Pesquisas Ambientais – IPA. O resultado da parceria foi a implantação, 
no ano de 2002, de um povoamento de espécies arbóreas nativas de alta 
biodiversidade (101 espécies) que ocorrem na fitofisionomia denominada Floresta 
Estacional Semidecidual, encontrada no bioma Mata Atlântica, atendendo 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 à 
flora, de modo que os resultados sejam utilizados pelo Programa para validar a 
tecnologia empregada ou gerar novos dados 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 de sementes por aves em área restaurada e Floresta Estacional 
Semidecidual, com diferentes estágios de regeneração.
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5.3.6.2 AAVC Floresta das Águas Perenes

Esta área de 812,24 hectares, no município de Brotas, foi categorizada como 
AAVC tipo 4 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 a prática de esportes.

Essa AAVC compreende um dos mais importantes tributários do principal rio 
do município, o Jacaré-Pepira, com um aporte significativo de água advindo da 
microbacia. Como atributo adicional, estudos em parceria com universidades 
constataram uma concentração significativa de valores relativos à biodiversidade 
em nível regional.

No dia 27 de dezembro de 2011, a empresa obteve 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 
Sylvamo com o meio ambiente e a sustentabilidade. Com o objetivo de manter 
o Atributo de Alto Valor de Conservação, AAVC 4, com o monitoramento da 
floresta contra ações humanas, visando o aumento da cobertura vegetal/florestal 
e melhores condições para garantir ou aumentar a produção hídrica local, a 
empresa vem realizando o monitoramento da precipitação por meio do método 
flutuador, conforme mostram as figuras abaixo, e cálculo da vazão, com o intuito 
de proteger a Bacia Hidrográfica e, consequentemente, um dos principais cursos 
d’água do município de Brotas-SP.

Figura 14: Algumas espécies de fungos coletadas 
para os estudos realizados.
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Os resultados de vazão mostraram que a variação máxima dos valores estão 
dentro do esperado entre as estações (30%).

Esses resultados expressam o efeito positivo das práticas de manejo florestal 
adotadas pela empresa, associadas com a proteção dos recursos hídricos 
exercida pela AAVC. Além disso, as práticas adotadas contribuem para o controle 
das variações das vazões ao longo do ano, sobretudo em períodos de seca 
pronunciada, como foi em 2020 e 2021 para todo o Sudeste brasileiro.

O trabalho de monitoramento de mamíferos de médio e grande porte, 
desenvolvido pela equipe técnica da Sylvamo nas AAVCs Cara Preta e Dois 
Córregos, foi estendido para a AAVC Águas Perenes, onde no período entre  
agosto de 2021 e 2022, por meio de observações oportunísticas, sistemáticas e 
do uso de câmeras trap, foram registrados 37 animais de 11 espécies identificadas, 
sendo 01 registro do tamanduá-bandeira, espécie classificada como vulnerável 
quanto ao grau de ameaça em escala estadual (SP), nacional e global.

Figura 15: Método do flutuador (EMBRAPA).

Tabela 2: Espécies de mamíferos de médio e grande porte 
Registradas na AAVC Águas Perenes 2020/2021.
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Figura 16: Registros de mamíferos de médio 
e grande porte na AAVC Águas Perenes em 

2020/2021.

5.3.6.3 AAVC 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 e Bela Vista, nos municípios de Luiz Antônio, São Simão, Santa Rita 
do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú, do estado de São Paulo, 
esta AAVC possui uma área total de 4.546,26 ha, formando um enorme maciço 
florestal contíguo, interligado por vegetação em diferentes estágios sucessionais 
e fitofisionomias, com predominância de espécies típicas dos ecossistemas 
Cerrado e mata ciliar. Também é importante ressaltar que a AAVC se situa nas 
imediações de duas importantes unidades de conservação: a Estação Ecológica 
Jataí e o Parque Estadual da Vassununga.

A 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 armadilhas fotográficas, de modo aleatório, alternando a 
cada 30 dias entre hortos florestais das Regiões I, II e III, contemplando as AAVCs 
Cara Preta e Dois Córregos. Esse método amostral será complementado por 
dados obtidos por visualização direta ou audição de espécies componentes da 
mastofauna, identificação de pegadas, fezes, restos alimentares, ossadas,
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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.

Por meio de observações oportunísticas, sistemáticas e do uso de câmeras trap, 
as campanhas de campo realizadas na AAVC Cara Preta, entre agosto de 2021 
e 2022, captaram 118 registros de 20 espécies identificadas, pertencentes a 12 
Famílias de 08 Ordens diferentes, sendo 09 registros do tamanduá-bandeira.

Tabela 3: Espécies Registradas na AAVC Cara Preta 2021/2022

Figura 17: Registros fotográficos na AAVC Cara Preta em 2021/2022.
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Tabela 4: Espécies Registradas na AAVC Dois Córregos 2021/2022

5.3.6.4 AAVC 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 tipo 1 
por apresentar uma significativa concentração em biodiversidade de mamíferos 
terrestres de médio e grande porte, com especial destaque para o Tamanduá-
bandeira, assim como na AAVC Cara Preta.

Visando identificar a presença do Tamanduá-bandeira, além de outros animais 
silvestres existentes na área, a metodologia atualmente utilizada consiste na 
instalação itinerante de armadilhas fotográficas, como já mencionado. Por 
meio de observações oportunística, sistemáticas e do uso de câmeras trap, as 
campanhas de campo realizadas na FAVC Dois Córregos, entre agosto de 2021 
e 2022, captaram 71 registros de 22 espécies identificadas, pertencentes a 14 
Famílias de 08 Ordens diferentes, sendo 07 registros do tamanduá-bandeira.
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Figura 18: Registros fotográficos na AAVC Dois Córregos em 2021/2022.

5.3.6.5 AAVC Águas Virtuosas

Localizada no município de Altinópolis-SP, com área total de 640,94 hectares 
e coberta por vegetação nativa em bom estágio de conservação. Sua função 
principal é a proteção da fauna cavernícola de 13 cavidades naturais subterrâneas 
(Cavernas Areníticas), dentre as quais estão as chamadas Olho de Cabra, Dolina 
Águas Virtuosas, Prata e Pratinha.

A 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 desses 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 objetivos: registrar 
fotos 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 o mais 
baixo nível taxonômico possível; descrever a biodiversidade das cavernas locais e 
incentivar a pesquisa dentro das áreas da Sylvamo.

No total, foram registrados 131 táxons (1.332 indivíduos) hipógeos; 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). 



4343

Figura 18: Registros 
fotográficos na AAVC Dois 
Córregos em 2021/2022.

O estudo contribui para o conhecimento da fauna da região e para embasar 
futuros estudos visando à sua conservação. Ficou evidente a importância 
faunística e a boa qualidade ambiental das cavidades de Altinópolis, que se 
mostraram ricas em termos faunísticos e em disponibilidade de abrigos para a 
fauna do entorno.

Figura 20: 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; E- Dayana F. Torres.
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O trabalho de monitoramento de mamíferos de médio e grande porte, 
desenvolvido pela equipe técnica da Sylvamo nas AAVCs Cara Preta e Dois 
Córregos, foi estendido para a AAVC Águas Virtuosas. Nesta AAVC,  no período 
entre  agosto de 2021 e 2022, por meio de observações oportunísticas, 
sistemáticas e do uso de câmeras trap, foram detectados 49 registros de 14 
espécies identificadas, pertencentes a 10 Famílias de 06 Ordens diferentes, 
sendo 04 registros do tamanduá-bandeira, espécie classificada como vulnerável 
quanto ao grau de ameaça em escala Estadual (SP), Nacional e Global. Os 
vestígios da presença desses mamíferos foram detectados no entorno das 
áreas naturais destinadas à proteção das cavidades subterrâneas e, até mesmo, 
no interior dessas cavidades, ressaltando a importância desses habitats para a 
mastofauna, servindo como abrigo e fonte de água.

Tabela 5: Espécies de mamíferos registradas na AAVC Águas Virtuosas 2021/2022

Figura 21: vestígios da presença de mamíferos de médio e grande porte
 na AAVC Águas Virtuosas em 2021/20202.
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5.3.7. Parcerias com Instituições de Pesquisa e Ensino

Visando à melhoria contínua de seu manejo florestal, bem como a implementação 
das melhores práticas de conservação dos recursos naturais dentro de suas 
unidades de manejo florestal, a Sylvamo busca sempre a formalização de 
parcerias com instituições renomadas para garantir a sustentabilidade do 
seu negócio. Além das parcerias, são desenvolvidos por técnicos da própria 
empresa projetos de monitoramento ambiental de fauna e flora dentro de suas 
propriedades.

Tabela 6: Lista de Parcerias com Instituições de Pesquisa e Ensino.

Instituição Projetos

Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) – Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) 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 Sylvamo no Município de Mogi Guaçu.

Monitoramento de interações floresta de produção 
e floresta nativa em restauração através de 
sensoriamento remoto.

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 
(campus Sorocaba)

Inclusão de Indicadores Hidrológicos na Avaliação do 
Equilíbrio Ecossistêmico da Restauração Florestal.

Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz” - 
Fealq (Newfor - ESALQ/USP)

Compreendendo as Florestas Restauradas para o 
benefício das pessoas e natureza

Além das parcerias desenvolvidas com as instituições citadas acima, a Sylvamo 
do Brasil também realiza os seguintes estudos:
• 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;

• Medição da Vazão em Cursos D´água pelo Método do Flutuador (EMBRAPA);
• Monitoramento itinerante da mastofauna nas Unidades de Manejo Florestal da 

Sylvamo, no Brasil, visando identificar a presença de espécies ameaçadas de 
extinção a nível regional, nacional e global.
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5.3.8. Áreas sob Restauração Ecológica

A definição da estratégia de restauração ecológica das áreas de preservação 
permanente e reserva legal está diretamente relacionada com a capacidade de 
auto recuperação (potencial regenerativo) de cada ecossistema, sendo adotados 
o plantio heterogêneo (alta diversidade) com espécies nativas arbóreas e/ou a 
indução/condução/monitoramento da regeneração natural como mecanismos 
retroalimentadores desse processo. Entre os anos de 2005 e 2022, a Sylvamo 
efetuou a restauração ecológica em aproximadamente 5.318 hectares, entre 
áreas de preservação permanente e reserva legal, mediante a condução 
da regeneração natural assistida e o reflorestamento heterogêneo com alta 
diversidade específica, sendo utilizadas em torno de 110 espécies arbóreas de 
ocorrência regional.

Tabela 7: Exemplares das principais espécies identificadas e/ou implantadas nas áreas em restauração das 
unidades de manejo da Sylvamo.

Nome Comum Espécie
Paineira-rosa Ceiba speciosa

Pau-viola Cytharexylum myrianthum

Peito-de-pomba Tapirira guianensis

Timburi Enterolobium contortisiliquum

Ingá-do-brejo Inga vera

Dedaleiro Lafoensia pacari

Capororoca Myrsine coriacea

Aroeira-pimenteira Schinus terebinthifolius

Canafístula Peltophorum dubium

Maricá Mimosa bimucronata

Entre os anos de 2020 a 2022, a Sylvamo plantou mais de 860 mil mudas 
de espécies nativas da região em uma área de mais de 472 hectares em 
Hortos, localizados nos municípios de Espirito Santo do Pinhal, Aguaí, 
Conchal e Mogi Guaçu.
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Figura 22: Sequencia de imagens entre 2020 à 2022 de uma área restaurada mediante ao plantio de espécies 
arbóreas nativas da região. Da parte superior esquerda para direita é exibido uma imagem de satélite logo após a 
implantação, ocorrida em Junho de 2020. No canto inferior direito é ilustrado uma imagem aérea registrada com 
DRONE em Outubro de 2022, no mesmo local, sendo possível verificar o desenvolvimento de uma floresta

Em relação às áreas destinadas à condução da regeneração natural assistida da 
vegetação nativa, realizou-se um monitoramento das áreas de Reserva Legal e 
Preservação Permanente que vêm sendo restauradas. Foram detectadas, até o 
momento, 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 a seguir.

Gráfico 4: Morfoespécies encontradas no Monitoramento Regeneração Natural em 2019.
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5.3.9. Programa Bem-Te-Vi

Em acordo com o conceito de “Conhecer para Conservar”, o Programa Bem-
te-vi tem como principal objetivo registrar a presença dos animais silvestres nas 
plantações de eucalipto e áreas naturais próprias e de parceiros florestais da 
Sylvamo, mediante registros ou vestígios (fezes, pegadas, etc.) dos animais. Esse 
programa é uma eficiente ferramenta no levantamento e na identificação da fauna 
silvestre e tem contribuído para a sensibilização e engajamento dos profissionais 
próprios e terceiros quanto à proteção e conservação da biodiversidade.

Entre agosto de 2021 e 2022, no Programa Bem-Te-Vi, foram registradas 251 
observações de animais nas UMFs da Sylvamo. Estas observações foram 
realizadas por 78 observadores diferentes, entre profissionais próprios e 
prestadores de serviço, totalizando assim 541 indivíduos de 77 espécies dentre 
aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados.

Figura 23: Resultados do Programa Bem-te-vi entre agosto de 2021 e agosto de 2022.
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Mapa 3: Geolocalização dos grupos faunísticos registrados no Programa Bem-te-vi entre 
agosto de 2021 e agosto de 2022.

Figura 24: Fotos enviadas por observadores entre agosto de 2021 e agosto de 2022
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5.3.10. Programa de monitoramento ambiental em microbacias

A Sylvamo possui duas microbacias em 
que realiza o monitoramento quantitativo 
e qualitativo, propondo melhorias em 
seu manejo. O objetivo principal desse 
monitoramento é avaliar os efeitos do 
manejo florestal sobre os recursos 
hídricos, em termos do balanço hídrico 
da microbacia e do regime de vazão. 
Além disso, o projeto proporciona visão 
integrada das áreas de manejo florestal 
da empresa na paisagem, considerando 
as bacias hidrográficas, em suas 
diferentes escalas, como unidades de 
planejamento do manejo do ponto de 
vista hidrológico, indo para além das 
fronteiras de talhões e propriedades.

O projeto contempla a definição das 
unidades hidrográficas em diferentes 
escalas (i.e. bacias de cabeceira de 
drenagem, bacias de 3ª ordem), bem 
como a caracterização física (solos, 
relevo, clima) e das condições de manejo 
(uso do solo, diversidade de idades e 
genética), possibilitando realizar uma 
classificação de risco e criticidade, 
priorizando locais e ações para atingir 
objetivos quantitativos e qualitativos 

em termos hidrológicos. Estas ações 
deverão ser, também, compatibilizadas 
com as escalas das bacias.

A empresa mantém, há três 
ciclos florestais, monitoramento 
hidrológico em duas microbacias 
que representam os ambientes de 
produção da empresa nos biomas 
Cerrado e Mata Atlântica, as quais 
encontram-se localizadas nos 
municípios de Aguai e Santa Rita 
do Passa Quatro. Esse projeto é 
importante para estudar processos 
em escala local (microbacia); compor 
base de dados históricos, que podem 
ser usados para validar modelos de 
prognoses hidrológicas, e monitorar 
as dinâmicas climáticas em relação 
aos plantios e recursos hídricos.

Os dados registrados contemplam um 
histórico do balanço hídrico de 2002 
até 2021 e, historicamente, indicam 
resultados que demonstram que não há 
impactos negativos ao meio ambiente 
que possam ser atribuídos aos cultivos 
de eucalipto e o manejo adotado.

Figura 25: Imagens das duas estruturas usadas para monitoramento hidrológico nas microbacias iseridas nas 
unidades de manejo florestal da Sylvamo.
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5.4. Monitoramentos sociais

Para a Sylvamo, ser responsável é agregar e compartilhar valor.
Uma das principais metas da Sylvamo é o desenvolvimento local visando 
a construção de parcerias genuínas e de um relacionamento transparente 
e próximo com as comunidades/vizinhos do local onde está inserida, 
agregando ainda mais credibilidade ao negócio, proporcionando ganhos a 
todas as partes e gerando valor compartilhado.

Em linha com seu compromisso social, a empresa se responsabiliza em não 
realizar qualquer forma de exploração de trabalho escravo ou infantil, bem 
como quaisquer outras formas de degradação das condições humanas 
de trabalho: trabalho forçado, recrutamento ilegal e manutenção de 
trabalhadores em condições análogas à escravidão.

A seguir, encontram-se listadas algumas ações da empresa junto à 
comunidade e vizinhos.

5.4.1. Engajamento e relacionamento com partes interessadas

A Sylvamo realiza engajamento direto com os vizinhos que estãoa uma distância de 
um raio de 500 metros das UMF’s e 200 metros da rota de transporte da madeira. Tal 
engajamento é realizado de acordo com o PIC (Plano Integrado de Corte). No ato da 
visita, é entregue ao vizinho um “Kit de Comunicação” com assuntos relevantes, tais 
como: 

• Temas de educação ambiental, abordando as boas práticas do manejo florestal, como a 
“Cartilha Nosso Planeta, Nossa Casa” e informativos como “Água Fonte de Vida”; 

• Informações de saúde, “Setembro Amarelo”, “Outubro Rosa”, “Novembro Azul”; 

• Comunicados sobre Incêndios Florestais; 

• Informativo sobre a Aplicação de Defensivos Agrícolas; 

• Comunicado das Operações Florestais próximas das áreas, garantindo o bem-estar social;

• Questionário Social.

• Ímã de geladeira com o Canal 0800 da empresa.
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Gráfico 5: Relacionamento com vizinhos

Figura 26: Entrega do kit de Comunicação aos vizinhos

O gráfico acima demonstra que foram engajados 36 vizinhos ao longo 
do ano, de acordo com o PIC.
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Figura 27: Imã de geladeira com o Canal 0800.

Conforme gráfico abaixo, no período 
entre novembro de 2021 e outubro de 
2022, foram recebidas aproximadamente 
60 demandas comunitárias pelo Canal 
de Comunicação 0800 – Ocorrências 
Florestais. As demandas recebidas são 
cadastradas em um banco de dados 
da empresa, onde o time de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade Florestal 
é responsável por analisar criticamente 
as reclamações e encaminhar para as 
áreas responsáveis para a realização 
das devidas tratativas, bem como 
acompanhar o andamento das mesmas. 

Gráfico 6: Número de solicitações registradas no Ocorrências Florestais.
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Com a ajuda das abelhas, seguimos 
sustentando FLORESTAS, uma vez que a 
apicultura realizada em áreas de cultivo 
de eucalipto contribui para a promoção da 
biodiversidade em todo o sistema florestal. 
O projeto Apicultura Solidária, criado em 
2011, promove o uso múltiplo das florestas, 
priorizando o desenvolvimento socioambiental 
e gerando renda aos apicultores locais. 

Em 2021, foram produzidas 5,6 toneladas de 
mel nas florestas da Sylvamo em parceria 
com 01 associação de apicultores. Como 
contrapartida, a empresa recebe uma parte do 
mel produzido em suas áreas.

Em 2022, a Sylvamo recebeu cerca de 1060 kg 
de mel, o qual é envazado para doação interna 
aos colaboradores e a instituições.

5.4.1.1. Apicultura Solidária

 
Figura 28: Logo do Projeto 
Apicultura Solidária

5.4.1.2. Eventos esportivos

A Sylvamo tem apoiado a realização 
de eventos esportivos como Rallys 
de regularidade com veículos 4x4, 
competições e passeios ciclísticos, 
corridas de orientação e duathlon 
em suas áreas Florestais.  Além de 
trazerem benefícios aos esportistas 
e empresas organizadoras desses 
eventos, geram benefícios diretos 
às instituições beneficentes locais, 
pois uma das contrapartidas para 
liberação das áreas florestais 
da Sylvamo para a realização 
dos eventos é a necessidade 

do desenvolvimento de ações 
beneficentes pelos organizadores.

Entre 2021 e agosto de 2022, foram 
realizados 08 eventos, totalizando 
1719 participantes e 09 instituições 
beneficentes. As instituições foram 
contempladas com donativos de 
cestas básicas, kits de higiene 
pessoal e arrecadações monetárias, 
oriundas da concessão da praça de 
alimentação montada para atender 
participantes e espectadores 
dos eventos.
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5.4.1.3. Instituto Chamex

Parte dos programas sociais da Sylvamo é conduzida pelo Instituto Chamex, uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) responsável por 
desenvolver, coordenar e executar ações e programas relacionados à causa da 
educação criativa e inovação social. 

O instituto foi criado em 2007, mantido pela Sylvamo, e já investiu, ao longo 
de sua trajetória, mais de R$ 14 milhões em projetos diversos, impactando 
mais de 320 mil pessoas em todo o Brasil, com a atuação engajada dos mais 
de 200 voluntários. Em 2021, foi registrado mais de 2.000 horas voluntárias 
doadas peloseducadores, mentores e outros profissionais que auxiliam com a 
governança do instituto.

A criatividade transforma a educação. A educação transforma o mundo. E é esse 
o papel do Instituto Chamex, da Sylvamo, de Chamex e todos os produtos da 
companhia! Promover a educação transformadora é o que move e guia o Instituto 
Chamex, que conecta nessa missão os clientes e parceiros de negócio para que 
embarquem também nesse propósito e motivação. 

Saiba mais em:

www.institutochamex.com.br 
ou pelo fale Fale conosco Conosco em -  instituto@sylvamo.com

 Figura 29: Logotipos dos projetos do Instituto.

http://www.institutochamex.com.br  
mailto:instituto%40sylvamo.com?subject=Fale%20com%20o%20Instituto%20Chamex
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5.4.1.4. Programa de Aprendiz

O Projeto Escola Chamex, teve seu início em 2012, em parceria com a Fundação 
Iochpe, e carregava a marca registrada Formare. O projeto começou com 
o modelo de apoio social, mas foi se aprimorando para a metodologia de 
aprendizagem, ampliando as chances de empregabilidade dos jovens. Em 2021, 
foi iniciada uma nova parceria, com o SENAI, para dar continuidade ao Programa 
de Aprendiz: Geração Sylvamo.

O curso de formação e iniciação profissional na área Industrial oferece a 
oportunidade para que jovens em situação de vulnerabilidade social, nas 
comunidades de Mogi Guaçu, Três Lagoas, Luiz Antônio, Guatapará e São Simão, 
possam ter um papel ativo como cidadãos para transformar o mundo a sua volta 
e desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais. O programa abre portas 
para os jovens ingressarem no mercado de trabalho e, a possibilidade de serem 
efetivados na própria operação da Sylvamo.

Figura 30: Aprendizes 2022 de MGU, LAN e TL com executivos da empresa, incluindo o CEO Global 
Jean Michel Ribieras e o Vice Presidente Sênior da Amárica Latina Rodrigo Davoli.
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O projeto conta com aulas técnicas ministradas pelo SENAI e aulas teóricas 
conduzidas por profissionais Sylvamo (são mais de 100 educadores 
voluntários), além de horas de práticas em diferentes áreas da fábrica, 
acompanhamento do Instituto Chamex, do RH e dos líderes de treinamento, 
orientação de carreira com profissional do mercado (o “Protagonize sua 
Carreira”), apoio de assistente social e processo de mentoria com executivos 
da Sylvamo (no “Mire-se no Exemplo”, cada aluno possui um mentor). Os 
jovens também recebem aulas de meio ambiente nas quais são abordados 
temas de seus cotidianos, bem como das certificações florestais e os 
impactos das atividades industriais e do manejo florestal.

Foram formados, até 2021, mais de 500 jovens em vulnerabilidade social das 
comunidades em que a empresa faz parte. No ano de 2022, 48 novos estudantes 
ingressaram no Projeto e encerram o ano como Assistentes de Produção da 
Indústria de Processos (APIP). 
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5.4.1.5. Concurso de Redação

Desenvolvido em parceria com a startup Redação Online, o Concurso tem 
como foco preparar alunos do ensino público para o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Os jovens inscritos recebem orientações sobre a redação 
do Enem e aqueles com redações vencedoras, em todos os estados 
brasileiros e Distrito Federal, recebem diversas premiações.

O projeto existe há 47 anos, se tornou nacional em 2020 e em 2021, 46ª 
edição, contou com mais de 40.000 inscritos e 27 mil redações corrigidas, 
posicionando o Concurso do Instituto Chamex como o maior desta categoria 
no País. O tema foi: “Como os livros podem contribuir para a educação no 
Brasil e serem agentes transformadores no ensino e na sociedade”.

Mesmo acontecendo de forma on-line, metade dos participantes enviou 
o texto manuscrito, reforçando a importância do papel na educação de 
qualidade. O Concurso é um dos mais antigos do Brasil e o único focado na 
preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com esses 
resultados, o Insituto acredita que muitos dos participantes têm condições de 
alcançar excelentes resultados no exame, podendo mudar seus futuros.

As autoras das 03 melhores redações receberam vale-compras para 
aquisição de livros e materiais escolares, além disso, a melhor nota de cada 
estado também foi premiada com um vale-compras. Já os 100 primeiros 
colocados ganharam um plano de aulas on-line, com duração de 12 meses, 
na plataforma do Redação Online. As escolas que lideraram o ranking com 
o maior número de alunos inscritos receberam 10 caixas de papel Chamex e 

Figura 31: Logotipo do 47º 
Concurso de Redação.
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livros educativos, e os 20 professores com o maior número de alunos inscritos 
ganharam um treinamento on-line para correção de redações no modelo Enem, 
além de receberem um vale-compras para aquisição de materiais didáticos.
O projeto 2022 está em andamento e o tema das redações da 47ª edição é: “Se 
você tivesse a oportunidade de escrever uma página de um livro, como e o que 
escreveria sobre o mundo pós-pandemia?”

5.4.1.6. 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 2024, a iniciativa, que 
atua por meio de uma rede de atores 
locais, tem por meta restaurar 200 
hectares de Mata Atlântica, entre o Sul 
de Minas Gerais e São Paulo, fora das 
áreas de propriedade da Sylvamo. A 
meta inicial era de 100 hectares até 2022, 
mas com o patrocínio da HP, foi possível 
dobrar a meta.

O programa é resultado de um acordo 
de colaboração de quatro anos entre 
a Sylvamo e o WWF-Brasil. Com 
as florestas restauradas, é possível 
alcançar uma série de benefícios para 
o meio ambiente, entre eles, estabilizar 
os solos de matas ciliares, manter a 
boa qualidade e 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. Nesse cenário, a Sylvamo 
assumiu o papel de protagonista na 
busca pela recuperação sustentável 
desses ecossistemas.

É importante destacar que, em 6 de 
dezembro de 2019, realizou-se o primeiro 
plantio para restauração ecológica do 
Programa Raízes do Mogi Guaçu. Até 
maio de 2022, aproximadamente 107 mil 
mudas (100 espécies arbóreas nativas) 
e mais de 120 hectares foram plantados 
em parceria com 41 proprietários rurais, 
protegendo 37 nascentes. O próximo 
ciclo de restauração terá início na próxima 
estação chuvosa, entre outubro e 
novembro de 2022.

  
Figura 32: Comparação de área restaurada no Programa Raízes do Mogi Guaçu. Fonte: Copaíba.
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5.4.1.7. Doações às Comunidades

As doações da Sylvamo 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 com 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 2021, impactamos diretamente cerca de 19.500 pessoas doando:

• Total de 830 caixas de Chamex para 7 organizações; 

• 20 kits escolares para APAE Mogi Mirim/SP; 

• 1.000 mudas para Prefeitura de Conchal/SP; 

• 100 mesas e cadeiras para Creche Municipal de Guatapará/SP; 

• 40 brinquedos para 3 instituições; 

• 10 leitos de UTI à Santa Casa de Mogi Guaçu para ampliar o atendimento à toda região no combate 
da COVID-19, em parceria com empresas da região. Com o recurso, também foi possível adquirir 
imediatamente macas, monitores, ventiladores pulmonares, cilindros de oxigênio destinados ao 
tratamento de pacientes com quadros graves da doença; 

• Total de 750 cestas básicas às organizações locais das regiões de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, 
Luiz Antônio e Três Lagoas para atendimento às famílias em vulnerabilidade socioeconômica, 
objetivando o combate à fome; 

• 1 tonelada de Mel ao Sesc Mesa Brasil Food Bank.

Figura 33: Entrega dos leitos de UTI à Santa Casa de Mogi Guaçu para ampliar o atendimento à 
toda região no combate ao COVID-19.
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Em 2022, entre janeiro e agosto, foi doado:

• Total de 1.200 resmas de Chamex para 7 organizações; 

• Material escolar para o Instituto Enéas Tognini, em Mogi Guaçu/SP; 

• 50 toras de madeira para Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP.

  
Figura 34: Rede Feminina de Combate ao Câncer de 
Três Lagoas e Lar da Terceira Idade Padre Longino 
de Mogi Guaçu recebem doações de Chamex.
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5.4.2. Monitoramento dos aspectos e impactos sociais

Como parte do compromisso social da empresa, são monitorados 
constantemente os impactos sociais decorrentes de todas as operações 
florestais. Estes são mapeados por meio do engajamento com os vizinhos, que 
ocorre de acordo com o PIC (Plano Integrado de Corte). No ato do engajamento, 
é realizado diálogo com o vizinho e entregue um ímã de geladeira com o Canal 
0800 da empresa. Todos os impactos identificados como potenciais e reais 
encontram-se na Matriz de Aspecto e Impacto Social, contendo os impactos 
positivos e negativos, classificados de acordo com metodologia específica.

Durante revisão da Matriz de Aspecto e Impacto Social em 2022, os impactos 
negativos mais significativos foram poeiras e problemas com cerca de divisa. 
No que se refere aos impactos positivos, o mais pontuado foi a boa qualidade da 
manutenção de estradas/aceiros, além da oferta de emprego nas comunidades 
circunvizinhas da Sylvamo. Importante destacar que a empresa adota medidas 
mitigatórias para todos os impactos negativos identificados.
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5.5. Canais de Comunicação

A Sylvamo disponibiliza canais de comunicação para atender as demandas dos 
diversos públicos envolvidos ao negócio. Dessa forma, amplia cada vez mais o 
potencial de construir coletivamente as conquistas da empresa.

Para cumprir as diretrizes relacionadas à abrangência social das atividades 
florestais, a empresa mantém meios de comunicação que são mais próximos 
da comunidade, sendo por meio de engajamento com os vizinhos, palestras 
em escolas, relacionamento com stakeholders, site da empresa, redes 
sociais, e-mail comunidades@sylvamo.com, telefones da companhia, Canal 0800 
(Unidade Florestal).

Durante o engajamento social, o canal de comunicação 0800 773 8790 é 
disponibilizado aos vizinhos inseridos dentro do raio social de 500 metros no 
entorno de cada propriedade, bem como aqueles localizados nas adjacências 
do trajeto de transporte de madeira (200 metros de cada lado da via). O 
telefone 0800 773 7790  encontra-se em funcionamento 24 horas/dia, cujas 
demandas são registradas e encaminhadas para análise de pertinência das áreas 
responsáveis. Seguem  os meios de comunicações disponíveis:

• Canal 0800 773 8790 – Portaria Horto Florestal Mogi Guaçu; 

• Site: www.sylvamo.com/pt; 

• LinkedIn: www.linkedin.com/company/sylvamo-brasil; 

• Facebook: www.facebook.com/SylvamoBrasil; 

• Instagram: www.instagram.com/SylvamoBrasil.

mailto:comunidades%40sylvamo.com?subject=
 http://www.sylvamo.com/pt
https://www.linkedin.com/company/sylvamo-brasil/
https://www.facebook.com/SylvamoBrasil/
https://www.instagram.com/SylvamoBrasil/
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Figura 35: Divulgação da Radio Sabiá no campo

Visando reforçar a comunicação interna junto às equipes de campo e fazer 
com que as informações da empresa cheguem de forma eficiente a todos os 
profissionais, são utilizados os seguintes meios de comunicação: comunicados 
internos, DDS’s, #SextouSylvamo, quadros de gestão à vista, Rádio Sábia (criada 
em outubro de 2021) com WhatsApp exclusivo para o profissional interagir, pedir 
músicas, mandar recados para seus colegas e sugerir temas para o canal.
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6. Programa De Treinamento E 
Aprimoramento De Mão De Obra
A Sylvamo se importa e demonstra interesse genuíno pelas pessoas, 
proporcionando um ambiente de respeito e promovendo a inclusão. Dessa 
forma, a área de Recursos Humanos visa contribuir para formação de todos os 
profissionais, estimulando cada um a escrever a sua própria história por meio do 
protagonismo. A seguir algumas ações realizadas pela área de RH.

6.1. Inclusão e 
Diversidade 
A empresa acredita que um ambiente 
com diversidade de ideias, habilidades, 
atitudes e conhecimentos melhora a 
colaboração entre as equipes e promove 
inovação, tornando a Sylvamo mais 
produtiva e com melhores resultados a 
cada dia. É preciso construir um ambiente 
receptivo à diversidade que impulsiona o 
desenvolvimento individual e proporciona, 
de fato, infinitas possibilidades para todos 
(equidade), em um ambiente seguro no 
qual as pessoas se sentem livres para 
serem quem são.

A empresa acredita que o talento está 
em todo lugar e dentro de cada um e 
não depende de gênero, idade, raça, 
orientação sexual, deficiência, cultura, 
crenças religiosas  ou qualquer outra 
característica individual.
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6.2. Programa de Estágio
O Programa de Estágio Sylvamo é a porta de entrada para jovens talentos na 
companhia. Ele é focado em estudantes e profissionais com espírito de liderança, 
responsabilidade, capacidade de trazer resultados diferenciados e interesse em 
aprender. O objetivo da empresa é desenvolver seus talentos com o aprendizado 
do dia a dia, preparando o jovem para oportunidades de carreira.

6.3. Programa Jubileu
Programa que reconhece, incentiva e motiva pessoas pela celebração e 
premiação do profissional-modelo que constrói carreira dentro da organização.

6.4. Apoio Sylvamo
O Programa de Assistência ao Profissional é oferecido aos profissionais 
com suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana. Com esta ferramenta, os 
profissionais e seus dependentes encontrarão soluções satisfatórias que 
proporcionarão bem-estar. O programa oferece suporte em orientação 
psicológica, jurídica, financeira e social, de forma segura e confidencial.
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6.5. Treinamentos
Com o objetivo de proporcionar a formação contínua dos colaboradores, 
o programa de treinamento é aplicado de maneira sistemática, no qual o 
profissional adquire conhecimentos técnicos e comportamentais, garantindo sua 
formação completa, conforme o planejamento anual de treinamento.

Figura 36: Treinamentos aplicados aos profissionais.

Em caso de dúvidas ou sugestões sobre o conteúdo deste documento, 
por favor, entrar em contato pelo telefone 0800 773 8790 
ou e-mail: meioambienteflorestal@sylvamo.com.

mailto:meioambienteflorestal%40sylvamo.com?subject=


68


	1. Plano de Manejo
	Florestal
	2. A Empresa de Papel do Mundo
	2.1 Missão, Visão e Valores
	2.2.1 Papéis Cortados
	2.2.2 Papéis Offset

	2.3 Política Integrada de Gestão Florestal
	2.4 Compromisso com as certificações FSC® e CERFLOR
	2.5 Unidades de Manejo Florestal

	3. Caracterização Regional
	4. Manejo das Atividades Florestais
	4.1 Produção de Mudas
	4.2 Reflorestamento
	4.3 Colheita e Transporte Florestal
	4.4 Planejamento Florestal
	4.4.1 Inventário Florestal Contínuo
	4.4.2 Plano de Suprimento de Matéria-Prima Florestal
	4.4.3 Consumo de Madeira/Taxa de Colheita Florestal

	4.5 Topografia e Geoprocessamento
	4.6 Pesquisa e Desenvolvimento Florestal
	4.7 Medidas de Proteção Ambiental
	4.7.1 	Proteção da Biodiversidade
	4.7.2 Identificação e proteção de espécies raras e ameaçadas de extinção
	4.7.3 Proteção da fauna e flora


	5. Incorporação de Resultados de
	Monitoramento ao Plano de Manejo
	5.1 Monitoramentos das Operações e Negócio Florestal
	5.2 Monitoramentos em Saúde e Segurança
	5.2.1 Indicadores de saúde e segurança


	5.3 Monitoramento Ambiental
	5.3.1 Consumo de Água
	5.3.2 Emissões Atmosféricas
	5.3.3 Efluentes Líquidos
	5.3.4 Resíduos Sólidos
	5.3.5 Análise de Solos
	5.3.6 Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC)
	5.3.6.1 AAVC Parque Florestal São Marcelo
	5.3.6.2 AAVC Floresta das Águas Perenes
	5.3.6.3 AAVC Cara Preta
	5.3.6.4 AAVC Dois Córregos
	5.3.6.5 AAVC Águas Virtuosas
	5.3.7. Parcerias com Instituições de Pesquisa e Ensino
	5.3.8.	Áreas sob Restauração Ecológica
	5.3.9.	Programa Bem-Te-Vi
	5.3.10. Programa de monitoramento ambiental em microbacias

	5.4. Monitoramentos sociais
	5.4.1. Engajamento e relacionamento com partes interessadas
	5.4.1.1. Apicultura Solidária
	5.4.1.2. Eventos esportivos
	5.4.1.3. Instituto Chamex
	5.4.1.4. Programa de Aprendiz
	5.4.1.5. Concurso de Redação
	5.4.1.6. Raízes do Mogi Guaçu
	5.4.1.7. Doações às Comunidades

	5.5. Canais de Comunicação

	6. Programa De Treinamento E Aprimoramento De Mão De Obra
	6.1. Inclusão e Diversidade 
	6.2. Programa de Estágio
	6.3. Programa Jubileu
	6.4. Apoio Sylvamo
	6.5. Treinamentos


