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Companhia Suzano lança o 
Programa Floresta Viva 2018

Em parceria com as polícias Militar e 
Ambiental dos Estados da Bahia e do 
Espírito Santo, a empresa busca cons-
cientizar a população sobre as práticas 

de prevenção de incêndios florestais.  A Suza-
no Papel e Celulose anuncia o lançamento da 
edição de 2018 do Programa Floresta Viva. 

 A iniciativa tem o objetivo de reforçar a im-
portância do cuidado com o meio ambiente a 
fim de somar esforços na prevenção de incên-
dios florestais. Realizado no Centro de Visitan-
tes da Suzano, em Itabatã, BA, o encontro con-
tou com a presença de representantes da Polí-
cia Ambiental do Espírito Santo e Bahia, Cor-
po de Bombeiros do ES e BA, Defesa Civil, re-
presentantes da sociedade civil, Poder Públi-
co de Mucuri, BA, e Nova Viçosa, BA, impren-
sa local e gestores da Suzano.  “O combate aos 
incêndios é mais uma ação da Suzano buscan-
do engajar a população e as autoridades locais 
na conservação dos ecossistemas e preserva-
ção das florestas”, diz André Brito, gerente de 
Relações Institucionais e Inteligência Patrimo-
nial da Suzano Papel e Celulose.  

O major Cléber Santos Silva, comandante 
da Polícia Ambiental da Bahia esteve no lan-
çamento do programa e valorizou a parceria 

das entidades nesta iniciativa.  “Diante dos 
recursos escassos e das necessidades cada vez 
maiores, não há outro caminho a tomar que 
não seja essa formação de rede de apoio e de 
integração.  E é com base nisso que a gen-
te tem essa parceria consolidada com a Suza-
no”, afirmou.  O Floresta Viva também foi elo-
giado pelo major bombeiro Cristiano Sartó-
rio, comandante da 1ª Companhia Indepen-
dente do Corpo de Bombeiros Militar do Es-
pírito Santo.  “Eu tive a oportunidade de co-
nhecer as brigadas da Suzano e sei que é im-
portante ter o apoio do corpo de bombei-
ros do estado do Espírito Santo, pois há um 
crescimento mútuo de ambas as partes com 
o intuito de beneficiar a sociedade.”  Entre 
as ações previstas no programa estão a divul-
gação de peças de comunicação, informando 
o 0800 da campanha, e a realização de pales-
tras educativas em escolas e para outros pú-
blicos sobre prevenção de incêndios.  Todos 
os anos, com a chegada do verão, aumenta o 
período de estiagem e, com isso, o risco de 
incêndios florestais.  Para minimizar esse ce-
nário, a Suzano desenvolve o Programa Flo-
resta Viva desde 2014, com ações programa-
das de janeiro até o final de abril. 
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Nova cartilha e folder do Programa 
Ambiente Florestal Sustentável

Com base nos resultados positivos 
apresentados nos dois primeiros 
anos do Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável (PAFS) – e das deman-

das colhidas no campo -, a Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF) lança 
o folder e a cartilha atualizada e incrementa-
da do programa. O PAFS foi lançado no final 
de 2016 como ampliação do Programa Fitossa-
nitário de Controle da Pragas, promovido pela 
ADAB e ABAF em 2015. 

Neste novo material, acessível pelo site da 
ABAF (http://www.abaf.org.br/) ou pelo Issuu 
(https://issuu.com/abaf_2014), pode ser con-
ferido o objetivo do programa, os parceiros, 
bem como os temas que o PAFS vem trabalhan-
do em relação à educação ambiental em diver-
sas comunidades rurais: Uso Múltiplo da Flo-
resta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia; 

Regulamentação Ambiental das Propriedades 
Rurais (Código Florestal/ CAR/ Cefir); Integra-
ção Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano 
ABC; Preservação dos Recursos Hídricos; Pre-
venção e Controle de Incêndios Florestais; 
Controle de Gado nas Áreas de Preservação; 
Combate ao Carvão Ilegal; e Programa Fitossa-
nitário de Pragas.

O PAFS vem realizando uma série de even-
tos, palestras, encontros e treinamentos, prin-
cipalmente na área rural do Sul e Extremo 
Sul da Bahia. Para isso foi elaborado um am-
plo programa de comunicação e foi monta-
da e orientada uma equipe de três engenhei-
ros (agrônomos e florestais) que vem traba-
lhando com uma estrutura formada por veí-
culos, equipamentos audiovisuais, campanha 
publicitária e material informativo. Após inten-
so trabalho em quase 2 anos, o PAFS percor-

reu mais de 140 mil quilômetros; realizou 130 
treinamentos em 120 comunidades; instruiu e 
orientou cerca de 5 mil produtores rurais de 
frutas, eucalipto, café, entre outras culturas, 
da região e estudantes. 

“O resultado tem sido muito positivo gra-
ças às parcerias feitas com o Governo do Esta-
do, através da Seagri e ADAB; Sindicados Ru-
rais da FAEB/Senar; Associação de Produtores 
de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, atra-
vés de suas secretarias de agricultura e meio 
ambiente. Além disso, no contato direto com 
o homem do campo, nossos técnicos coletam 
as demandas, esclarecem as dúvidas e, com 
tudo isso, ajudam a manter o programa ati-
vo com relação ao seu propósito de promo-
ver a diversificação das atividades agropecu-
árias”, informa o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade.
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PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

USO MÚLTIPLO DA FLORESTA PLANTADA/ PROGRAMA MAIS 
ÁRVORES BAHIA

REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS 
(CÓDIGO FLORESTAL/ CAR/ CEFIR)

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA 
(ILPF)/AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO (PLANO ABC)

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

CONTROLE DE GADO NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

COMBATE AO CARVÃO ILEGAL

PROGRAMA FITOSSANITÁRIO DE CONTROLE DE PRAGAS

CArtiLhA FoLder

Acesse em https://issuu.com/abaf_2014 e http://www.abaf.org.br/
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O mercado florestal brasi-
leiro é um dos poucos 
que não servem como 
termômetro para a eco-

nomia do país. Na contramão da res-
seção econômica e escândalos polí-
ticos, o setor exportou no ano pas-
sado mais de US$ 7,7 bilhões, ape-
nas com celulose, papel e painéis de 
madeira. A marca significa um cres-
cimento de 11% em relação a 2016. 

Com condições edafoclimáti-
cas excelentes o Brasil desponta 
no cenário internacional de produ-
ção florestal. Isto porque duas es-
pécies exóticas – pinus e eucalip-
to – se adaptaram muito bem no 
país. A área territorial do Brasil é 
de 8.516.000 km² (ou 2,104 bi-
lhões de acres). De acordo com a 
Ibá (Indústria Brasileira de Árvo-
res), principal entidade represen-
tativa do setor no país, apenas 7,84 
milhões de hectares (ou 19,373 
milhões de acres) estão ocupados 
com florestas plantadas. Isto cor-
responde a 0,92% de todo o terri-
tório. As espécies de pinus e euca-
lipto representam a grande maio-
ria das árvores plantadas, mais de 
90%. As coníferas (pinus) estão em 
20% das áreas plantadas. As folho-
sas (eucalipto) em 71%. 

O rápido crescimento das espé-
cies de pinus e eucalipto em terras 
brasileiras é o principal fator que 
motiva o cultivo, pesquisa e inves-
timentos nestas espécies. Em 2016, 
o Brasil liderou o ranking global de 

Brasil terá a maior feira florestal 
dinâmica do mundo em 2018

produtividade florestal, com uma 
média de 35,7 m³/ha ao ano para 
os plantios de eucalipto; e 30,5 m³/
ha ao ano nos plantios de pinus, 
de acordo com as informações re-
portadas pelas principais empresas 
do setor. Em média o ciclo produ-
tivo do eucalipto é de 7 anos e do 
pinus, 15.

ExpoforEst
Para apresentar este promissor 

mercado a investidores do mundo 
todo, mostrar o que a silvicultura 
brasileira tem de melhor e atrair as 
novidades dos principais países pro-
dutores de madeira, foi criada a Ex-
poforest – Feira Florestal Brasileira. 
A quarta edição da maior feira flo-
restal dinâmica do mundo em 2018, 
acontecerá entre os dias 11 e 13 de 
abril, em Santa Rita do Passa Quatro, 

na região de Ribeirão Preto (Estado 
de São Paulo). O evento será realiza-
do em uma área da International Pa-
per, de 200 hectares com plantações 
de eucalipto clonal.

Realizada a cada quatro anos, a 
Expoforest está no calendário glo-
bal dos principais eventos setoriais 
do mundo. “Acreditamos que a reali-
zação da Expoforest 2018 será nova-
mente uma oportunidade para reu-
nir toda a cadeia produtiva da ma-
deira e mostrar a força do setor flo-
restal para o Brasil e o mundo”, co-
menta Jorge R. Malinovski, diretor 
geral da empresa organizadora, que 
leva seu nome.

No momento 226 empresas já 
estão confirmadas na feira e apre-
sentarão lançamentos, tecnologias 
e tendências para toda a cadeia pro-
dutiva da madeira. De acordo com 

a Malinovski, mais de 30 mil visitan-
tes do Brasil e países com histórico 
florestal são esperados nos três dias 
do evento.

A Expoforest faz parte do FDF 
(Forestry Demo Fairs), um conse-
lho que atesta qualidade e seguran-
ça das maiores feiras florestais dinâ-
micas do mundo. Fazem parte des-
te seleto grupo as feiras da Asturfo-
resta (Espanha), EKO-LAS (Polônia), 
Elmia Wood (Suécia), Euroforest 
(França), FinnMETKO (Finlândia) e 
KWF-Tagung (Alemanha). 

O evento:
A Expoforest é uma feira flores-

tal dinâmica que na edição de 2014 
contou com 208 empresas apresen-
tando máquinas, equipamentos e 
tecnologias utilizadas na produção 
de madeira proveniente de florestas 
plantadas. No total, 25.107 visitantes 
do segmento florestal do Brasil e de 
outros 27 países passaram pela fei-
ra. Mais de US$ 48 milhões foram fe-
chados em negociações comerciais. 
A organização da Expoforest é da 
Malinovski.

sErviço:
ExpoforEst 2018
Data: de 11 a 13 de abril de 2018
Local: Santa Rita do Passa Quatro - 
Região de Ribeirão Preto (SP)
telefone: +55 (41) 3049-7888 / 
(41) 9 9924-3993
E-mail: 
expoforest@malinovski.com.br 
www.expoforest.com.br  

deputada federal tereza Cristina (deM-MS) tomou posse 
na presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária

A deputada Tereza Cristina (DEM-MS) as-
sumiu a presidência da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), no lugar do deputado Nil-
son Leitão (PSDB-MT), que assumiu a liderança 
do partido na Câmara dos Deputados. A depu-
tada sinalizou que vai dar prioridade à moderni-
zação das leis vigentes sobre defensivos agríco-
las, licenciamento ambiental e aquisição de ter-
ras por empresas brasileiras com maior capital 
estrangeiro. Demarcação de terras indígenas e 
quilombolas, além da produção agrícola para os 
índios são temas que a FPA deve dar destaque.

O evento de posse contou com a presença 
da Ibá, de governadores de estado, como Ge-
raldo Alckmin (São Paulo) e Reinaldo Azam-

buja (Mato Grosso do Sul), dos ministros Eli-
seu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secre-
taria-Geral), Carlos Marun (Secretaria de Gover-
no), Blairo Maggi (Agricultura) e Mendonça Fi-
lho (Educação), além de dezenas de parlamen-
tares, entre eles: Rodrigo Maia (DEM-RJ), Alceu 
Moreira (PMDB-RS), Jerônimo Goergen (PP-
-RS), Celso Maldaner (PMDB-SC), Valdir Colat-
to (PMDB-SC), Claudio Cajado (DEM-BA), Evair 
de Melo (PV-ES), Giovani Cherinu (PR-RS), He-
ráclito Fortes (PSB-PI), Josué Bengtson (PTB-
-PA), Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Luiz Nishi-
mori (PR-PR), Nelson Marquezelli (PTB-SP), 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Reinhold Stepha-
nes (PSD-PR) e Heitor Schuck (PSB-PR).
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estudo setorial reúne 
principais dados do setor de 
árvores plantadas no Paraná

Para mostrar a importância de um setor 
que vem crescendo significativamente 
nos últimos anos e tem grandes pers-
pectivas para o futuro, a Associação Pa-

ranaense de Empresas de Base Florestal (Apre) 
lançou, em 21 de fevereiro, seu primeiro Es-
tudo Setorial, que traz um panorama do seg-
mento no Brasil e no Paraná e a expansão al-
cançada nas áreas com florestas plantadas, 
bem como na produção e consumo de produ-
tos florestais, atendendo à crescente deman-
da mundial. 

 A publicação mostra, entre outros dados, 
que no Brasil, país com um alto potencial flo-
restal, a área plantada na última década foi bas-
tante ampliada, principalmente com espécies 
de eucalipto. Hoje, são pouco mais de 7,84mi-
lhões de hectares plantados, sendo72% de flo-
restas de eucalipto, 20%de florestas de pinus 
e 8% de florestas de outras espécies, confor-
me dados apresentados pela Indústria Brasilei-
ra de Árvores (Ibá) para 2016.

 Nesse cenário, um dos principais Estados 
é o Paraná, que detém a maior área plantada 
com pinus do país e é o sexto maior produtor 
de eucalipto, o que evidencia a vocação para 
produção e beneficiamento de produtos de 
madeira. Na classificação geral com florestas 
plantadas, o Estado situa-se na terceira posição 
nacional, perdendo apenas para Minas Gerais 
e São Paulo. São 967mil hectares plantados - 
70% com pinus e 30% com eucalipto. Nos úl-
timos anos, a área de florestas plantadas com 
pinus tem apresentado estabilidade, enquanto 
que os plantios florestais com eucalipto apre-
sentaram um crescimento na ordem de 9,2%.

 “O Estudo Setorial apresenta o panora-

ma de um segmento pujante e com excelen-
tes perspectivas de futuro. O documento retra-
ta a força de um setor produtivo que soube se 
reinventar ao longo do tempo, agregando tec-
nologia, precisão, pesquisa e desenvolvimen-
to a todas as etapas do negócio florestal. Esta-
mos diante de uma primeira publicação robus-
ta e dedicada ao Paraná, repleta de conteúdos 
que servirão para tornar pública toda a gran-
deza do setor para a sociedade”, destaca o pre-
sidente da Apre, Álvaro Scheffer Junior.

 Com relação à produtividade, o Brasil li-
dera o ranking mundial, principalmente pelas 
condições de clima e solo favoráveis à silvicul-
tura. Mas um fator de destaque são os contí-
nuos investimentos das empresas do setor em 
tecnologia e aprimoramento de práticas de 
manejo florestal. No Paraná, os plantios com 
pinus e eucalipto apresentam valores médios 
de produtividade florestal cerca de 10% acima 
da média brasileira, tanto para o pinus quanto 
para o eucalipto.

Como o Estado possui a maior área plan-
tada com pinus do país, os avanços tecnoló-
gicos no manejo e no melhoramento genéti-
co para esse grupo de espécies se desenvolve-
ram ao longo das últimas décadas, contribuin-
do para ganhos expressivos de produtividade, 
apesar da estagnação na expansão de novas 
áreas e da conversão para plantios com euca-
lipto. Mesmo com a retração dos últimos anos, 
investimentos recentes e outros em andamen-
to no setor de base florestal plantada do Para-
ná totalizam R$ 8,87 bilhões. Esses investimen-
tos concentram-se principalmente nas flores-
tas (70%), sendo em plantios florestais (52%) 
e colheita florestal (18%), seguidos pela indús-

tria (21%) e outros (9%).
“Trata-se de montante significativo, o que 

destaca o setor florestal do Estado no contex-
to nacional. Somente as associadas à Apre in-
vestiram em conjunto em 2016 o montante de 
R$ 12 milhões em pesquisa e inovação flores-
tal, com estimativa de investir mais de R$ 64 
milhões nos próximos cinco anos. A previsão 
dos próprios associados é de investir pelo me-
nos R$ 2,20 bilhões entre 2017-2021”, comen-
ta Scheffer Junior.

Do total da área plantada do Paraná, 35% 
concentram-se na Região Centro-Oriental do 
Estado, 19% na Região Metropolitana de Curi-
tiba, 15% na Sudeste, 15%na Centro-Sul e os 
16% restantes pulverizados nas outras regiões. 
Dentre os municípios destacam-se Sengés, Ja-
guariaíva, Telêmaco Borba, Cerro Azul, Tiba-
gi, General Carneiro, Lapa e Guarapuava. So-
mente as empresas associados à Apre detêm 
aproximadamente434 mil hectares com flores-
tas plantadas no Estado, representando mais 
de 41% da área estadual com plantios. Desse 
total, 74% são de plantios com espécies de pi-
nus, 24% com eucalipto e 2% com outras es-
pécies.

 “Essas estatísticas evidenciam a alta repre-
sentatividade da Associação no Estado. O res-
tante dos plantios no Paraná, não associado às 
empresas da APRE, é formado por plantios sob 
controle de empresas e cooperativas ligadas ao 
agronegócio, bem como pequenos e médios 
proprietários rurais, muitos deles atrelados a 
programas de parceira e fomento florestal de-
senvolvidos por grandes empresas do setor de 
base florestal paranaense”, esclarece o presi-
dente da Apre.


