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Base Florestal da IP Brasil : 
Manejo Florestal Sustentável



NOSSOS ECOSSISTEMAS



Legado Conservacionista – IP USA

Durante a última década, protegemos cerca de 600.000

hectares de florestas dos Estados Unidos através de

doações, vendas de terras e servidões de conservação para

agências estaduais e federais e grupos ambientais.

Durante esse período, em um acordo histórico, a

International Paper, The Conservation Fund e The Nature

Conservancy (TNC) trabalharam juntos para proteger

218.000 hectares de florestas em 10 Estados nos EUA.



LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL DA IP

Áreas Prioritárias para Conservação Definidas pelo 
WWF e as Terras da IP 

Estratégia para definir a localização das
RPPNs da IP



Nossa Primeira RPPN
“RPPN PARQUE FLORESTAL SÃO MARCELO” – MOGI GUAÇU
Reconhecida em  2002 - 187 Hectares 

Primeiro reflorestamento no Estado de São Paulo- reflorestada com alta 
diversidade específica (101 especies)

Os resultados técnicos foram utilizados como referência e para melhorar as 
políticas públicas

Reconhecimento
Em 2010, a FAO reconhece como um caso exemplar de gestão 

florestal sustentável na América Latina



Qual o principal atributo ambiental da 
RPPN?

Objetivo: Manter uma floresta com alta diversidade específica, com sustentabilidade de longo prazo, e

desenvolver pesquisas que auxiliem no aprimoramento de Políticas Públicas Estaduais.

Esta foi a primeira área no Estado de São Paulo  restaurada  com alta diversidade de espécies nativas arbóreas  

( 101 sp) respeitando as diretrizes da antiga Resolução SMA 21/01, sendo objeto de desenvolvimento contínuo 

de pesquisas científicas em parceria com o Instituto de Botânica de São Paulo.

Manejo:

 Sistema de vigilância patrimonial para coibir caça e pesca;

 Sistema de proteção contra incêndios florestais;

 Parcerias para Desenvolvimento de projetos de Pesquisas científicas

diversas sobre biodiversidade ( fauna e flora)

Manejo da Área Silvestre 

PESQUISAS EM  ANDAMENTO TOPICO RPPN PARCERIA

Avaliação de fungos de lignícola em uma área restaurada com alta diversidade específica
Fauna RPPN São 

Marcelo

INSTITUTO DE 
BOTÂNICA DE SÃO 

PAULO - IBt
Avaliação de aves em uma área restaurada com alta diversidade de espécies

Avaliação de briófitas em uma área de reflorestamento de alta biodiversidade Flora



Nossa Segunda RPPN
FLORESTA  DAS ÁGUAS PERENES – BROTAS
Reconhecida em dezembro 2011 – 793 Ha  (Cerrado)

O ecoturismo associado aos esportes 
aquáticos é a principal atividade 

econômica de Brotas SP.



Qual o principal atributo ambiental da 
RPPN?

Objetivo: Manter a bacia hidrográfica sob cobertura do ecossistema natural com produção regular de água.

O principal atributo ambiental da RPPN Floresta das Águas Perenes é fornecer serviço de proteção de bacia

hidrográfica e produção hídrica, pois preserva um dos principais cursos d’água que abastece o rio principal do

município de Brotas, cuja principal atividade econômica é o eco-turismo associado às práticas esportivas

aquáticas.

Manejo:

 Sistema de vigilância patrimonial para coibir caça e pesca;

 Sistema de proteção contra incêndios florestais;

 Intervenções silviculturais que visem atender os objetivos do manejo;

Monitoramento da regeneração natural;

Monitoramento da fauna silvestre, especialmente aves e mamíferos;

Monitoramento da precipitação e vazão na microbacia.

Manejo da Área Silvestre 

Pesquisas em  Andamento Tópico RPPN Instituição

Caracterização de mamíferos no cerrado Fauna
RPPN Floresta 

das Águas 
Perenes

UFSCar - SorocabaInclusão de indicadores hidrológicos na avaliação do ecossistema de restauração florestal Bacias 
HidrográficasIndicadores de restauração florestal: contribuição dos ecossistemas florestais  para 

hidrologia



Nossas Próximas RPPNs

RPPN PAINEIRA – Espírito Santo do Pinhal-SP
49,80 Hectares: 83 sp arbóreas e 98 sp de 

animais (aves e mamíferos)
RPPN MATA DOS MACACOS – Conchal - SP
92 Hectares: 96  sp arbóreas e 93 sp animais

( mamíferos e aves)



• Aumentar as áreas naturais oficialmente protegidas no estado de São Paulo;

• Garantir a Conservação  do solo,  dos recursos hídricos e da biodiversidade 
nas regiões de atuação da Empresa;

• Suporte necessário para manutenção dessas áreas,  principalmente em 
relação  á prevenção e controle de incêndios florestais

Apoio e Incentivo: Criação de Novas RPPNs
em áreas de Parceiros Florestais da IP

EVENTOS PARA PROMOÇÃO E 
ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

RPPN Marisa Franco Bueno Fantinato (47,35 
Hectares) – Processo em Análise

PROPRIETÁRIO José Otávio A. Ferreira Fantinato possui 
120 hectares de eucalipto em parceria com a IP



VÍDEO - RPPN PAINEIRA



Muito obrigado!!!!
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