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O agronegócio é responsável por grande parte da balança co-

mercial brasileira. Por ano são mais de 150 milhões de tonela-

das de diversos produtos, fazendo do país um dos principais 

produtores mundiais de alimentos.

Além de exemplo de produção, o Brasil também vem se tor-

nando uma referência em sustentabilidade da atividade agrí-

cola. Na Integrada Cooperativa Agroindustrial, preservar os 

recursos naturais é tão importante quanto produzir.

Prova dessa preocupação é o Projeto Nossa Água, que tem 

como principal objetivo conscientizar os associados sobre a 

importância da preservação das matas ciliares, responsáveis 

por proteger a qualidade das águas de rios e nascentes.

Pioneira na implantação dessas ações, a Integrada Coope-

rativa Agroindustrial conta com o apoio importante da Bayer 

Cropsciense para fomentar o projeto nas propriedades de nos-

sos mais de 6.500 cooperados, mostrando que a sustentabili-

dade é um processo que envolve toda a cadeia produtiva.

Esse é mais um exemplo de como o sistema cooperativista 

paranaense, que responde por mais da metade de toda a pro-

dução agrícola do Estado, também se preocupa com o desen-

volvimento socioambiental de toda a sociedade.

Mensagem da

Diretoria

CArlOs YOshIO MurAtE
Presidente da Cooperativa Integrada
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o Projeto
Desde sua fundação, a Integrada Cooperativa Agroindustrial 

se preocupa com a sustentabilidade ambiental para garantir 

produção agrícola de qualidade com respeito aos recursos na-

turais.

Essa preocupação passou a ser prioridade em 2005, quando 

a Integrada foi pioneira na consolidação de parcerias com ór-

gãos ambientais do Paraná para conscientização dos produto-

res associados sobre a importância da manutenção das matas 

ciliares.

Em parceria com a Bayer Cropscience, a cooperativa lançou 

em 2006 o projeto Nossa Água, que apóia os associados na 

preservação da vegetação ao longo de rios e nascentes, para 

garantir a qualidade de nossos recursos hídricos. 

O projeto estabeleceu parcerias com diversos viveiros muni-

cipais e Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para produção de 

mudas de espécies nativas, que são distribuídas aos coopera-

dos para o plantio em suas propriedades. 

O trabalho de educação ambiental, repassado a milhares de 

pessoas, garante a continuidade das ações do projeto, que 

hoje também apóia a soltura de peixes nos principais rios pa-

ranaenses e realiza a conservação de minas e nascentes de 

água nas propriedades dos cooperados.

Além de difundir o uso sustentável dos recursos naturais, ao 

longo dos últimos seis anos o projeto Nossa Água viabilizou o 

plantio de aproximadamente 1milhão de mudas, beneficiando 

centenas de associados e contribuindo para a preservação de 

mais de 625 hectares de mata ciliar em todo o Paraná. 

Árvore centenária preservada 
na área de reflorestamento da 

Integrada em Arapongas
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A parceria com viveiros dos municípios 

e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

garantiu a produção de mudas de espé-

cies nativas para atender a demanda de 

associados interessados na recupera-

ção das matas ciliares de suas proprie-

dades.

Órgãos estaduais têm sido fundamentais 

para a realização das ações de plantio e 

no trabalho de educação ambiental das 

comunidades envolvidas.

A Integrada Cooperativa Agroindustrial 

entende que a mata ciliar é fundamental 

para a sustentabilidade do agronegócio. 

Por isso, a Cooperativa buscava um pro-

jeto que atendesse o desejo de preser-

var os recursos hídricos. 

surgiu então o projeto Nossa Água, com 

atividades de plantio, recuperação de 

matas ciliares, proteção de nascentes 

com solo cimento e soltura de peixes.

Como grande parceira do projeto, a 

Bayer Cropscience está presente nas 

ações como apoiadora e conscientiza-

dora do projeto. 

Como tudo começou

 Carlos Murate, presidente da Integrada, assina 
o protocolo de intenções com o então Secretário 

do Meio Ambiente, Luiz Eduardo Cheida
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Passo a passo

IdeIA  
INICIAl

trAbAlhANdo 
em PArCerIA

PlANtIo  
de mUdAS

edUCAção  
AmbIeNtAl

NovAS  
IdeIAS

moNItorANdo
oS trAbAlhoS

O projeto surgiu com 
a proposta de recu-
perar as áreas de 
vegetação ciliar dos 

cooperados

Em conjunto com a 
Bayer Cropscience, 
a Integrada buscou 
parcerias para o de-
senvolver o projeto

Com apoio dos par-
ceiros, são produzi-
das as mudas que 
serão plantadas nas 

matas ciliares 

Além do plantio, o 
projeto desenvolve 
diversas ações edu-
cativas para desen-
volver a comunidade

Com o tempo, o pro-
jeto também passou 
a fazer a soltura de 
peixes e recupera-

ção de nascentes

Após as ações, o 
projeto monitora e 
acompanha a evo-
lução dos trabalhos 

desenvolvidos

1 2 3 4 5 6
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sentantes da Emater e IAP. O plantio de 

mudas de espécies nativas ocorreu na 

propriedade do cooperado da Integrada, 

Olmir salvetti.

Em londrina, o plantio foi feito na pro-

priedade do agricultor toshio Okubo, 

que tem 140 hectares. Desse total, três 

hectares estão à beira do ribeirão dos 

Apertados e foram destinados à recupe-

ração da mata ciliar. 

O projeto Nossa Água surgiu em 2005 

e, já no mesmo ano, começaram as pri-

meiras ações do projeto em diversas 

áreas de atuação da Integrada. Aliando 

conscientização com ações práticas, a 

cooperativa promoveu diversos eventos 

para divulgar o projeto, como plantios de 

árvores e palestras sobre o tema.      

uma das primeiras ações do Projeto 

Nossa Água foi realizada na regional 

uraí, ainda em 2005, na propriedade do 

associado Katsutochi Ito. O local esco-

lhido para recuperação da mata ciliar foi 

uma área cortada por um córrego, ao 

Primeiras ações

lado da rodovia de acesso a uraí. Pouco 

mais de seis anos depois, a transforma-

ção é visível.

Onde antes praticamente não havia ve-

getação, hoje há uma mata fechada. 

“Antes a gente via o riacho daqui. hoje, 

ele está protegido por essa mata toda”, 

mostra o cooperado.

Esse primeiro evento reuniu mais de 300 

pessoas, entre produtores e alunos da 

rede estadual. A Integrada também plan-

tou centenas de mudas em ubiratã, em 

um evento que contou com uma palestra 

sobre mata ciliar, realizada por repre-

“Antes a gente via o riacho 
daqui. Hoje, ele está protegido 

por essa mata toda”

Plantio de mudas em Ubiratã: área totalmente recuperada Cooperado Katsutochi Ito de Uraí
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a primeira área
reCuPeraDa

Área recuperada 
(antes e depois):  
em menos de cinco 
anos, o que era 
só terra, hoje é 
uma bela mata
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uma das primeiras áreas recuperadas pelo projeto Nossa Água 

foi a propriedade do cooperado Olmir salvetti, em ubiratã. Ele 

foi pioneiro na recuperação de mata ciliar na região. Depois de 

participar de uma reunião na Integrada, o produtor conta que 

foi orientado sobre a importância de recuperar a margem do 

córrego que atravessa sua propriedade.

Em 2005, ele plantou milhares de mudas de espécies nativas 

e recuperou mais de 500 metros de vegetação ao longo do 

rio. Em alguns locais, a largura da mata ciliar ultrapassa os 70 

metros. “Valeu a pena. Antes não via os animais que aparecem 

por aqui hoje. A água também ficou mais saudável. Nosso rio 

estava morto e com essas ações ele está voltando a viver”, diz 

ele, todo satisfeito.

hoje, o projeto Nossa Água já recuperou diversas áreas em 

ubiratã. “Nós temos que dar o exemplo e fazer nossa parte. É 

bom ver que hoje a maioria dos cooperados da região já está 

com a mata ciliar formada. Esse trabalho não vai ser só para 

mim hoje. tudo isso vai ficar para as futuras gerações verem 

como é bonito ver uma mata recuperada com água de quali-

dade”, ressalta.

Gerações unidas

A mesma área em 2005 e em 2011: assim como a criança, as mudas plantadas também cresceram

Integrada e Bayer: parceiras de todas as gerações
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A área do cooperado toshio Okubo, em 

londrina, também é referência na re-

cuperação de matas ciliares do projeto 

Nossa Água. A propriedade de 140 hec-

tares, localizada no distrito de são luis, 

é cortada pelo ribeirão dos Apertados, 

que é fonte de abastecimento de água 

do município de Apucarana. Em 2005, 

a cooperativa deu todo apoio para o 

plantio de duas mil mudas de espécies 

nativas nas margens do ribeirão. Foram 

mais de 200 metros de mata recupera-

dos ao longo do rio. 

“hoje o lugar está muito diferente. A ve-

getação já cresceu bastante. Agora já 

encontramos animais que há tempos 

não apareciam por aqui e percebemos 

que a água está melhor”, revela.

O cooperado lembra que todos têm que 

fazer sua parte para cuidar dos recursos 

naturais. “O trabalho de conservação da 

mata ciliar é muito importante, não só 

pela lei, mas pela responsabilidade que 

nós temos com o meio ambiente”, diz.

“Hoje o lugar está muito 
diferente. A vegetação 
já cresceu bastante. 
Percebemos que a 
água está melhor”

Área totalmente recuperada em Londrina: a antiga ponte (2005) agora está em uma área com mata fechada (2011)
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Produções de Mudas
Para garantir o sucesso do projeto Nos-

sa Água, a Integrada mantém parcerias 

para produção de mudas de espécies 

nativas. Essas mudas são distribuídas 

aos cooperados para o plantio e recupe-

ração de suas Áreas de Proteção Per-

manente (APP).

Com apoio da Bayer Cropscience, a In-

tegrada garante os recursos necessá-

rios para que os viveiros produzam as 

mudas que serão utilizadas pelos asso-

ciados. Os viveiristas se empenham na 

produção de mudas de qualidade e em 

quantidade suficiente para atender a de-

manda. Desde 2005, foram distribuídas 

mais de um milhão de mudas, utilizadas 

para a recuperação de diversas regiões 

em todo o Paraná, especialmente nas 

bacias hidrográficas onde a Integrada 

possui área de atuação.

Preocupada com a manutenção do 

ecossistema, a Integrada incentiva a 

produção de mudas nativas como sibipi-

runa, quaresmeira, ipê entre outros.
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Através de uma parceria com a Associação de Pais e Ami-

gos dos Excepcionais de Floraí, Prefeitura Municipal e Emater, 

a unidade contratou três alunos especiais para o trabalho de 

produção de mudas de árvores nativas no viveiro municipal de 

Floraí para atender a demanda dos produtores da região na 

restauração das matas ciliares.

O jovem Fábio Matera Juliane, 18, tem o primeiro emprego 

com registro em carteira através do projeto. “Estou muito feliz. 

trabalhar é muito importante para todo mundo”, diz Fábio.

O amigo rafael Freitas Freire, 17, também elogia a iniciativa 

da Integrada. “Quando fui convidado, fiquei muito feliz. Quero 

muito trabalhar e gosto muito do que faço” comenta o jovem.

A extrovertida Magda Cordeiro santos é a mais experiente dos 

três. Com 38 anos, ela diz que esse é melhor emprego da vida 

dela. “Não vejo a hora de amanhecer o dia para poder traba-

lhar aqui. Valorizo muito esse emprego”, reconhece Magda.

uma ação especial

Belo exemplo: produção de mudas envolveu alunos da APAE em Floraí
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“Não vejo 
a hora de 

amanhecer 
o dia para 

poder 
trabalhar 

aqui. Valorizo 
muito esse 
emprego”, 
reconhece 

Magda.
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A Integrada considera o trabalho de edu-

cação ambiental de fundamental impor-

tância para o sucesso das atividades do 

projeto Nossa Água e para a manuten-

ção das ações ambientais já implanta-

das.

Por meio de palestras, reuniões, treina-

mentos e dias de campo, a Integrada 

repassa para os associados e para a co-

munidade orientações sobre atitudes de 

respeito ao meio ambiente. Desde que o 

projeto foi implantado, milhares de pes-

soas participaram dessas ações.

A intenção é que, a partir das informa-

ções, todos possam refletir sobre suas 

ações e atitudes em relação ao meio 

em que vivem e possam contribuir para 

a preservação ambiental e melhoria da 

qualidade de vida.

Os resultados mostram que através da 

disseminação de conhecimento, o pro-

cesso de mudança é mais perceptível. 

Isso porque aqueles que são tocados 

pelo envolvimento nas atividades se tor-

nam automaticamente multiplicadores 

de opinião, reforçando e contribuindo 

para atingir os ideais do projeto.

educação ambiental

Plantio de mudas e treinamentos para 
capacitação e conscientização dos cooperados 

fazem parte das ações do Nossa Água
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Ao longo dos anos, o projeto Nossa 

Água incorporou novas práticas que 

contribuem diretamente para a qualida-

de da nossa água. um dos destaques é 

o trabalho de soltura de peixes, que está 

contribuindo para a manutenção dos 

principais rios paranaenses.

A atividade começou em ubiratã, com o 

trabalho do cooperado Nelson Paulo de 

Oliveira, grande entusiasta do projeto. 

há anos as comemorações do aniver-

sário da Integrada na regional contem-

plam atividades de soltura de alevinos 

no rio Piquiri.

De lá, a soltura seguiu para as outras re-

gionais da Integrada, que se uniram para 

fazer a soltura de alevinos no principal 

rio de cada região.

As parcerias com o Governo do Paraná, 

sEAB, Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), sanepar, Emater e prefeituras ga-

rantiram o sucesso do projeto. 

Para cada peixe que a Integrada sol-

ta nos rios, o Governo doava mais um 

exemplar para ser solto. Ao todo, mais 

de 600 mil peixes juvenis foram soltos 

nos rios Piquiri, tibagi, Ivaí, ronquita, 

Cinzas e laranjinha.

Soltura de peixes
Soltura de peixes no rio Ivaí com a presença de colaboradores, cooperados e parceiros do projeto. Abaixo, evento realizado em Londrina
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Questão de atitude

O cooperado Nelson Paulo de Oliveira, 

de ubiratã, foi criado nas barrancas do 

rio tricolor, que corta sua propriedade. 

uma das principais lembranças da in-

fância eram as tardes pescarias, sempre 

fartas de piaparas, pacus e outras espé-

cies. 

Mas nos últimos anos, Nelson percebeu 

que os rios da região já não tinham mais 

peixes como antes. Era preciso ter atitu-

de e mudar essa situação.

Com muita vontade e uma cadernetinha 

da Integrada na mão, ele saiu percorren-

do as propriedades da região pedindo 

a doação de dinheiro para a compra de 

peixes juvenis para soltar nos rios da re-

gião. 

hoje, ele é conhecido como Nelson dos 

Peixes e sente muito orgulho disso. 

“Era um sonho que tinha, ver esses rios 

com peixes de novo. temos de fazer a 

nossa parte para preservar a natureza”, 

conta Oliveira.

Como um milagre, a cidade viu acon-

tecer a multiplicação dos peixes e a 

cadernetinha ficou pequena para tanta 

doação, seja da comunidade, da coope-

rativa e de órgãos oficiais.

hoje já foram soltos nos rios da região 

mais de 300 mil peixes e, com certeza, 

muitos deles serão pescados por Nel-

son no futuro. Não só por ele, mas por 

muitos pescadores do Paraná, pois a 

iniciativa dele se tornou parte do Projeto 

Nossa Água e hoje a soltura de peixes 

faz parte da programação ambiental de 

muitas regionais da Integrada.

Era um sonho que tinha,  
ver esses rios com peixes  

de novo. Temos de 
fazer a nossa parte”

Nelson dos peixes com a caderneta usada no projeto e na soltura de peixes em Ubiratã
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Garantir a qualidade da água  que bro-

ta nas fontes é tão importante quanto 

cuidar das áreas de mata ciliar ao longo 

dos rios. Por isso, o projeto Nossa Água 

está desenvolvendo uma série de ações 

de recuperação e conservação de minas 

d’água. 

Desde que foi implantado, o projeto re-

cuperou dezenas de nascentes em di-

versas propriedades do Paraná, garan-

tindo mais saúde e qualidade de vida 

para toda a população que consome a 

água.

As atividades reúnem, nas propriedades 

rurais, diversos cooperados e represen-

tantes da cooperativa para apresentar 

como deve ser feito o trabalho de pro-

teção de nascentes. “Não podemos 

nos esquecer da qualidade de nossas 

minas. hoje, muitas delas estão con-

taminadas, com água imprópria para o 

consumo. Por isso, precisamos localizar 

Protegendo nascentes

o olho d’água, fazer toda a limpeza do 

local e fazer uma vedação para evitar 

contaminações”, explica João Jamil Ber-

nes, técnico do Emater/Pr, parceiro da 

Integrada que já atua na recuperação de 

diversas regiões do Estado.

Agora, o objetivo é reforçar ainda mais 

a consicência dos cooperados sobre a 

importância da proteção e preservação 

das nascentes de água nas proprieda-

des rurais.

Nascente recuperada e vedada garante mais qualidade para água que brota
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mUdAS PlANtAdAS

Aproximadamente 1 milhão

Cerca de 50 nascentes

Milhares de pessoas

600 mil peixes juvenis nos rios 

tibagi, Piquiri, Ivaí, ronquita, 

Cinzas e laranjinha.

NASCeNteS reCUPerAdAS

PeSSoAS eNvolvIdAS

SoltUrA de PeIxeS

A partir 2012, o projeto Nossa Água irá adotar uma nova metodologia e os trabalhos 

serão focados em uma área delimitada. Cada regional irá atuar na restauração e 

conservação de uma microbacia ou córrego em sua área de atuação.

As regionais farão um levantamento, junto com colaboradores, cooperados e núcle-

os de jovens, para localizar pontos críticos que precisam desses trabalhos.

O objetivo é envolver a comunidade para a preservação dos recursos naturais no lo-

cal onde moram. uma novidade é a participação dos membros do Núcleo de Jovens 

da Cooperativa Integrada no desenvolvimento das ações.

A meta é dar visibilidade ao projeto através da concentração de esforços em um 

determinado curso hídrico. Além disso, o objetivo é estreitar o relacionamento com 

a comunidade e, por meio de palestras e cursos, fortalecer o trabalho de educação 

ambiental.

Nossos números
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A responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sus-

tentável são conceitos corporativos que nós, da Bayer CropS-

cience, colocamos em nível tão elevado quanto ao da quali-

dade de nossos produtos e ao atendimento das necessidades 

dos nossos clientes. 

Atuando com base nos princípios de sustentabilidade (pilares 

econômico, social e ambiental), a empresa incentiva o cresci-

mento da agricultura nos rincões do País e reitera o compro-

misso com o setor produtivo brasileiro.

Para a Bayer CropScience não existe uma única solução para 

enfrentar os desafios e garantir a sustentabilidade agrícola. 

Por esta razão investimos e trabalhamos em parceria para o 

desenvolvimento de projetos, que contribuam para melhorar 

a qualidade de vida das pessoas e que tenham como foco a 

conservação do meio ambiente. 

Atenta ao cenário mundial e ao seu papel na sociedade, a em-

presa incentiva ações socioambiental como o projeto “Nossa 

Água”, desenvolvido pela Integrada, desde 2005, em parceria 

com a Bayer CropScience, para a conservação do meio am-

biente, especialmente da água.

Em um futuro próximo, a água pode se tornar o principal fator 

limitante na agricultura, porque esta atividade responde por 

cerca de 70% da água doce consumida no mundo. A Bayer 

CropScience está empenhada para a conservação dos recur-

sos hídricos e melhorar assim a eficiência do uso da água. 

Por isso, o projeto “Nossa Água” vai ao encontro desta reali-

dade, com o objetivo de conscientizar os associados da coope-

rativa sobre a importância da recuperação das matas ciliares 

(coberturas vegetais nativas que ficam às margens dos rios, 

igarapés, lagos e represas). Além disso, com o trabalho reali-

zado por meio do projeto, contribuímos para a redução dos ní-

veis de comprometimento da biodiversidade e do ecossistema 

por meio do monitoramento, identificação e diagnóstico das 

áreas de risco e das nascentes que compõem as microbacias 

da região. 

Com o projeto, conseguimos oferecer subsídios para que o 

produtor mantenha um relacionamento harmonioso com o am-

biente e contribua para a sustentabilidade da agricultura, o que 

é fundamental hoje e será indispensável no futuro.

Para nós, da Bayer CropScience, é um grande orgulho ter o 

“Nossa Água” inspirado em uma iniciativa desenvolvida pela 

empresa há alguns anos (o Projeto Águas) e fazer parte dele, 

por meio da importante e sólida parceria com a Integrada, só 

nos motiva a trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento sus-

tentável da agricultura.

exemplo que inspira

RENAto ARANtES
Gerente Comercial da  

Bayer CropScience para a  
região de Londrina

dI
vU

LG
Aç

ão
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as cooperativas  
e o meio ambiente
A proteção do meio ambiente está na essência do cooperati-

vismo que, ao buscar benefícios econômicos e sociais para os 

cooperados e suas famílias, agregando o cuidado com a con-

servação dos recursos naturais, promove o desenvolvimen-

to sustentável. No Paraná, as cooperativas executam várias 

ações nesse sentido em parceria com órgãos governamentais, 

sociedade, organizações não governamentais, empresas pri-

vadas, colaboradores e cooperados.  

Entre as práticas adotadas e incentivadas pelo setor estão a 

reutilização das águas pelas indústrias, o gerenciamento dos 

resíduos sólidos, o tratamento de efluentes, a transformação 

de resíduos em energia, o plantio de espécies nativas, a recu-

peração de nascentes, o recolhimento e a destinação correta 

das embalagens de agrotóxicos, o plantio direto, entre tantas 

outras.  A educação ambiental também tem sido fomentada, 

seja nas próprias cooperativas ou com o envolvimento da co-

munidade.

Essas atividades positivas contribuem para manter o ambiente 

ecologicamente equilibrado, especialmente no campo, onde, 

para atender à crescente demanda da população por alimen-

tos, os agricultores têm utilizado tecnologias e novos concei-

tos, visando aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, 

adequar os sistemas produtivos de forma a minimizar os im-

pactos sobre a natureza, procurando, assim, conciliar a produ-

ção com a preservação.

O setor cooperativista paranaense dispõe de uma equipe téc-

nica composta por mais de 1.700 profissionais que se dedica 

permanentemente a realizar a transferência de conhecimen-

tos, com a finalidade de orientar os agricultores sobre o apri-

moramento dos processos produtivos ajustando-os à melhor 

utilização dos recursos naturais.

O sistema Ocepar também está promovendo, em parceria 

com a Fundação Getúlio Vargas, um curso de pós graduação 

com o objetivo de preparar os profissionais das cooperativas 

a desenvolver projetos inovadores para a geração de energias 

renováveis, com ênfase em biogás. As cooperativas criaram 

ainda um programa que incentiva os produtores a fazer a pro-

teção de nascentes, que hoje é adotado em todo o Brasil e 

tem despertado o interesse de outros países. O setor também 

tem apoiado o agricultor na recomposição e conservação das 

matas ciliares e atuado na produção de mudas.

todo esse trabalho tem sido fundamental para a sustentabi-

lidade da atividade agrícola e está dando suporte a um dos 

setores mais importantes da economia do Estado e do País, 

já que a agricultura, além de produzir alimentos, gera riquezas 

para toda a sociedade.

joão PAULo KoSLovSKI
Presidente do sistema
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