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Bahia Specialty Cellulose e Lwarcel Celulose 
passam a operar com a marca Bracell

O Grupo Bracell, que faz 
parte da RGE, sediada em 
Cingapura, anunciou que 
irá renomear suas opera-

ções em todo o Brasil sob a recém-
-renovada marca Bracell. Com início 
imediato, a Bahia Specialty Cellulo-
se (BSC) em Camaçari, na Bahia, e a 
Lwarcel Celulose em Lençóis Paulis-
ta, São Paulo, operarão sob a marca 
unificada Bracell. A empresa anun-
ciou o rebranding logo após ter ini-
ciado o “Projeto Star”, um grande 
plano de expansão de sua fábrica de 
celulose no Estado de São Paulo.

“Nós já operamos uma das mais 
respeitadas produtoras de celulose 
especial do setor, a Bahia Special-
ty Cellulose, que está aqui no Bra-
sil há mais de 15 anos”, disse Per 
Lindblom, vice-presidente executi-
vo do Grupo Bracell. “Nossa aqui-
sição da Lwarcel Celulose em agos-
to de 2018 agora nos fornece uma 
plataforma para nos tornarmos 
uma das operações de celulose es-
pecial mais dinâmica e de mais rá-
pido crescimento, não apenas no 
Brasil, mas no mundo”. 

“Estamos mudando a cara da in-
dústria de celulose”, disse Marcelo 
Leite, diretor da operação da empre-
sa na Bahia desde 2016. “As opera-

ções da Bracell na Bahia e em São 
Paulo estão no coração da cadeia de 
celulose, produzindo matérias-pri-
mas de alta qualidade, que são os 
principais ingredientes usados para 
criar uma gama de itens que usamos 
todos os dias, em todo o mundo. Os 
materiais da Bracell são usados em 
uma ampla variedade de produtos, 
desde têxteis, lenços umedecidos, 
armações de óculos até sorvetes e 
produtos farmacêuticos, além de 
produtos industriais, como cabos de 
pneus de alto desempenho”. 

O recém-renovado logotipo da 
marca Bracell reflete o compromis-
so da empresa com a indústria e o 
Brasil. O antigo “b” minúsculo tor-
nou-se um “B” maiúsculo para sim-
bolizar a ambição da Bracell de se 
tornar o maior produtor de celulose 
solúvel do mundo. A letra “B” tam-
bém representa o orgulho da em-
presa em operar no Brasil e seu foco 
na produção de celulose de valor 
agregado que pretende se tornar si-
nônimo de “Celulose brasileira”.

“Projeto Star”
A fábrica de celulose da Bracell 

em Lençóis Paulista (anteriormente 
Lwarcel) também lançou oficialmen-
te o ‘Projeto Star’, um ambicioso es-
forço de expansão para aumentar 
sua capacidade de produção atual 
de 250 mil toneladas/ano para mais 
1,250 milhão de toneladas/ano, de 
forma a atingir 1,5 milhão de tone-
ladas por ano. O trabalho de expan-
são já começou e deve ser concluído 
até o final de 2021. No momento de 
sua conclusão, o Projeto Star deve-
rá representar o maior investimento 
privado no Estado de São Paulo nos 
últimos 20 anos.

Quando o Projeto Star for con-
cluído em 2021, a Bracell terá ca-
pacidade de produção anual de 2,0 
milhões de toneladas de celulose 
solúvel por ano e empregará 7,3 mil 
funcionários diretos e indiretos.

“Hoje é um dia histórico para 
todos nós da Bracell”, acrescentou 
Pedro Stefanini, diretor de opera-
ções da Bracell São Paulo. “Somos 

Diferentemente do que é divulgado há vá-
rios anos, pesquisadores concluem que 
a eucaliptocultura, apesar de muitas con-
trovérsias quanto ao seu impacto no am-

biente, não pode ser rotulada como causadora de 
grandes desequilíbrios ambientais, especialmente 
na perda de solo por processos erosivos.

A afirmação consta de uma publicação técni-
ca da Embrapa Meio Ambiente ( Jaguariúna, SP), 
que faz um relato dos aspectos físico-morfológi-
cos e climáticos do eucalipto, denominados nes-
te trabalho de geoambientais, contextualizando-
-os no cenário da região estudada: o Vale do Para-
íba Paulista, no estado de São Paulo.

Com seis décadas de cultivo do eucalipto, 
sem que se tenha evidenciado, tecnicamente, de-
sequilíbrios decorrentes de sua presença, seja re-
gionalmente ou localmente, a eucaliptocultura 
faz parte da economia da região do Vale do Paraí-
ba desde a década de 60.

Segundo os autores, pesquisadores e analis-
tas da Embrapa Meio Ambiente, a observação e a 
análise da presença do eucalipto naquela região 
são apresentadas em duas escalas (macro e mi-
cro). “Na primeira escala, de caráter mais abran-
gente, são descritas as relações da cultura do eu-
calipto com o meio físico (paisagem), bem como 
sua grande importância no desenvolvimento re-
gional. Na escala micro, ou local, é dada ênfase à 
relação do eucalipto com os componentes am-
bientais, cuja avaliação experimental em uma mi-
crobacia, envolvendo os compartimentos solo 
e água, evidenciou baixo impacto no ambiente, 
quando comparado às coberturas de mata nati-
va e de pastagem, em relação à degradação do 
solo”, explica o geólogo Marco Antonio Ferrei-
ra Gomes.  De acordo com ele, “tal resultado foi 
comprovado pelo baixo transporte de sedimen-
tos e pelo baixo volume de água escoada a par-
tir dos solos cultivados com eucalipto, condição 

que evidencia taxas de erosão bastante reduzidas 
em toda a área da microbacia”, ressalta.

Os autores enfatizam, no entanto, que ape-
sar desta conclusão, é necessária uma avaliação 
contínua, acompanhada por um monitoramento 
de médio e longo prazos dos principais compar-
timentos ambientais. “Isso é essencial para a ge-
ração de uma base de informações com registros 
mais longos, o que auxiliará em avaliações mais 
precisas dos impactos e benefícios da cultura”, 
salienta Gomes.

A publicação “Aspectos Geoambientais da Eu-
caliptocultura no Vale do Paraíba Paulista” de au-
toria de Marco Antonio Ferreira Gomes (geólo-
go), Lauro Charlet Pereira (agrônomo), Ander-
son Soares Pereira (agrônomo) e Ricardo Anto-
nio Almeida Pazzianoto (matemático) pode ser 
baixada gratuitamente aqui.

Saiba mais sobre a cultura do eucalipto 
nos Sistemas de Produção Embrapa.

Pesquisa aponta que eucalipto não causa erosão do solo

motivados pela ambição de nos 
tornarmos a maior fábrica de celu-
lose solúvel no mundo e que opera 
nos mais altos padrões de respon-
sabilidade social e ambiental. Cria-
remos empregos e oportunidades 
de carreira para milhares de pesso-
as no Brasil à medida que crescer-
mos e também estabeleceremos os 
padrões mundiais para o uso sus-
tentável de recursos renováveis”.

Sobre a bracell
A Bracell é uma das maio-

res produtoras mundiais de ce-
lulose solúvel e celulose especial 
no mundo, com duas operações 
principais no Brasil em Camaça-
ri, na Bahia, e em Lençóis Paulis-
ta, em São Paulo. Quando a ex-
pansão em São Paulo, conhecida 
como Projeto Star, foi concluída 
em 2021, a Bracell terá capacida-
de de produção anual de aproxi-
madamente 2,0 milhões de tone-
ladas de celulose solúvel e em-
pregará aproximadamente 7.300 
funcionários diretos e indiretos. 
Além de suas operações na fábrica 
no Brasil, a Bracell possui um es-
critório de administração em Cin-
gapura e escritórios de vendas na 
Ásia, Europa e Estados Unidos.
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Em 27/04, o projeto Nascentes do Mu-
curi levou cerca de 600 pessoas a Ita-
batã (BA), para mais uma ação de 
plantio do programa. Na ocasião, fo-

ram plantadas cerca de 1.100 mudas de espé-
cies nativas e frutíferas no distrito de Mucuri. A 
data marcou o alcance de 50 mil mudas planta-
das desde o início da iniciativa, em 2017.

 A ação realizada no sábado contou com 
quase 100 voluntários participantes do Progra-
ma Voluntariar, iniciativa da Suzano que incen-
tiva a participação de colaboradores e suas fa-
mílias em ações que reforcem o direcionador 
da companhia de atuar de forma sustentável, 
sempre.

 Também participaram turmas das escolas 
Casa do Estudante, Colégio Integração e Es-
cola Municipal Edvaldo Machado Boaventura, 
além de representantes do poder público local 
e liderança da empresa. A participação dos alu-
nos é de extrema relevância, já que, além de 
restaurar as nascentes, o projeto também en-
foca ações de educação ambiental. 

“É muito importante a participação das 
crianças, que são o futuro do nosso país. Ações 
como esta contribuem para formar cidadãos 
mais conscientes e que vão se tornar adultos 
melhores”, destaca o diretor executivo indus-
trial da Unidade Mucuri da Suzano, Fabrício 
José da Silva. Ele acrescentou ainda que é gra-
tificante ver que um projeto voltado à preser-
vação e à educação ambiental mobilize tanta 
gente da comunidade.

 O Projeto Nascentes do Mucuri alcança os 
municípios mineiros de Malacacheta, Ladai-
nha e Poté, região percorrida pelo manancial, 
e Mucuri, na Bahia. Desde que foi iniciado, o 
Nascentes do Mucuri conta com mais de 400 
nascentes em recuperação, envolvendo a par-
ticipação de cerca de 11 mil pessoas. A meta é 
chegar a 2.500 nascentes, contribuindo para a 
preservação do rio que é o principal da região.

 Além do plantio de espécies como aroei-
ra, jacarandá, ingá, curindiba, sapucaia, bolei-

ra e outras, o evento realizado no sábado con-
tou ainda com apresentação musical dos par-
ticipantes do Projeto Golfinho, realizado pela 
Suzano, que contempla cerca de 380 jovens 
de Mucuri com atividades que incluem refor-
ço escolar, capoeira, música, artesanato e ou-
tras. Também houve apresentação do espetá-
culo “Natureza em Foco”, com a Cia. de Teatro 
Temati, de Teixeira de Freitas.

 Ao idealizar o projeto Nascentes do Mucu-
ri, a Suzano exercita a sua cidadania empresa-
rial e coloca em prática um dos direcionadores 
da empresa: “só é bom para nós, se for bom 
para o mundo”. Quer saber mais sobre o Proje-
to Nascentes do Mucuri? Acesse: https://www.
nascentesdomucuri.com.br/

 
Sobre a Suzano – A Suzano, empre-

sa resultante da fusão entre a Suzano Papel 
e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de 
ser referência global no uso sustentável de 

recursos naturais. Líder mundial na fabrica-
ção de celulose de eucalipto e uma das maio-
res fabricantes de papéis da América Latina, 
a companhia exporta para mais de 80 países 
e, a partir de seus produtos, está presente na 
vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com 
operações de dez fábricas, além da joint ope-
ration Veracel, possui capacidade instalada 
de 10,9 milhões de toneladas de celulose de 
mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis 
por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colabo-
radores diretos e indiretos e investe há mais 
de 90 anos em soluções inovadoras a partir 
do plantio de eucalipto, as quais permitam 
a substituição de matérias-primas de origem 
fóssil por fontes de origem renovável. A com-
panhia possui os mais elevados níveis de Go-
vernança Corporativa da B3, no Brasil, e da 
New York Stock Exchange (NYSE), nos Esta-
dos Unidos, mercados onde suas ações são 
negociadas.

Projeto Nascentes do Mucuri 
ultrapassa o marco de 50 mil mudas 

plantadas para preservar o Rio

Suzano lança série documental com histórias 
da comunidade tendo o rio como protagonista

Iniciativa da Suzano, Projeto Nascentes 
do Mucuri lança uma série documental 
com histórias que mostram como a re-
lação do rio com as pessoas vai muito 

além de suas margens. O material reforça a 
importância do Rio Mucuri para as comuni-
dades que o rodeiam com os emocionantes 
depoimentos de cinco personagens. As histó-
rias serão lançadas semana a semana, até o fi-

nal de junho, e ficarão disponíveis no site do 
projeto.

O Mucuri, que é um dos principais rios 
do Brasil, alimenta uma diversidade de vidas 
e de histórias por onde passa. Na série, o rio, 
localizado entre os estados de Minas Gerais 
e Bahia, é protagonista das histórias que cor-
rem com o tempo, passando de geração em 
geração essa intensa relação. O projeto Nas-

centes do Mucuri, idealizado pela Suzano, 
promove atividades que estimulam a prote-
ção das nascentes do rio e das milhares de 
histórias que foram construídas em seu cur-
so. A iniciativa conta com parcerias do setor 
privado, ONGs, órgãos do governo e pessoas 
físicas. Desde seu início, em 2017, já chegou 
ao marco de 408 nascentes em recuperação e 
mais de 11.150 pessoas mobilizadas.
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Veracel Celulose: resultados que 
traduzem superação e conquistas

Neste mês de maio, a Vera-
cel Celulose completou 
14 anos de operação fa-
bril. O que já era um óti-

mo motivo para comemorar, ficou 
ainda mais especial neste ano. No 
mesmo dia do aniversário da fábri-
ca, a empresa também celebrou a 
marca de 15 milhões de toneladas 
de celulose produzidas.

Com uma produção que gira 
em torno de 1,1 milhão de tone-
lada de celulose por ano, a Vera-
cel reconhece que este resultado 
é fruto da dedicação de toda sua 
equipe e de sua capacidade de su-
peração. “Nossa produção é fru-
to de um grande trabalho de equi-
pe e que possibilitou ampliar a ca-
pacidade de produção. Consegui-
mos otimizar nossa infraestrutura, 
promovendo melhorias contínuas 
não só na fábrica como também 
na área florestal”, explicou o dire-
tor presidente da empresa, Andre-
as Birmoser.

Birmoser destaca que a ativida-
de da empresa vai muito além de 
colher e plantar eucalipto de for-
ma sustentável e de produzir ce-
lulose de alta qualidade. “Fazemos 
todo esse trabalho com respeito ao 
meio ambiente”, destacou o dire-
tor presidente.  Ele lembrou que a 
empresa já reflorestou mais de seis 
mil hectares e conectou dezenas 
de milhares de fragmentos de flo-
resta nativa na região, benefician-
do a fauna e flora do sul da Bahia, 
onde se concentra uma boa parte 

da Mata Atlântica.
No âmbito socioeconômico, 

a Veracel tem feito inúmeras con-
tribuições na geração de renda e 
desenvolvimento do território. O 
mais recente investimento foi em 
um projeto de agricultura fami-
liar em parceria com a Universida-
de Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
O projeto está sendo desenvolvido 
em três fazendas da empresa, numa 
área de 3.319 hectares, e envolve 
252 famílias de agricultores familia-
res. “Essa parceria com a Veracel é 
fundamental no apoio às ações de 
pesquisa e extensão para possibili-

tar resultados positivos nas áreas da 
segurança alimentar, da agroecolo-
gia e do desenvolvimento rural sus-
tentável na região do Sul da Bahia”, 
ressaltou a coordenadora do pro-
jeto, professora Gabriela Nare-
zi.  Há também o relacionamen-
to sólido com comunidades tradi-
cionais. “O diálogo transparente e 
o apoio da Veracel em ações estru-
turantes de educação, infraestrutu-
ra e agricultura familiar ajudam na 
preservação da identidade e cultu-
ra dos povos e comunidades tradi-
cionais”, comentou a delegada de 
Direitos Humanos do CNDH (Con-

selho Nacional de Direitos Huma-
nos), Eunice Britto.

O diálogo aberto, ético e trans-
parente é a base do relacionamen-
to que a Veracel tem desenvolvido 
e cultivado com diferentes públi-
cos ao longo da sua história. Pelas 
características geográficas e histó-
ricas do território onde a empresa 
atua e em função dos impactos de 
suas atividades, o diálogo é desta-
cado pelo diretor presidente como 
o ponto principal de todas as rela-
ções. “Esse é o nosso jeito de ser e 
é assim que operamos”, finalizou o 
presidente da empresa.

Depois de 10 anos, a Associação Paranaense de 
Empresas de Base Florestal (Apre) tem um 
novo diretor executivo: Ailson Loper, que 
ocupava a cadeira de gerente, passou a assu-

mir o cargo. Carlos Mendes deixou os trabalhos à fren-
te da Associação, mas continuará atuando como consul-
tor da Apre, principalmente na área de cursos e eventos.

Loper, engenheiro florestal pela Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR), trabalha na Associação desde 
2008.Possui mestrado em Economia e Política Florestal 
e defendeu sua tese de Doutorado em 2017, na mes-
ma área. Além disso, desde 2014 é professor do Depar-
tamento de Economia Rural e Extensão da UFPR. Com 
larga experiência no setor florestal, o novo diretor exe-
cutivo dará continuidade ao bom trabalho realizado por 
Carlos Mendes até aqui, ampliando as parcerias da en-
tidade com os diversos órgãos e buscando garantir os 

avanços que o segmento precisa.
“Há 50 anos, a Apre representa o setor florestal pa-

ranaense, especificamente de base plantada. Ao longo 
desses anos, a entidade sempre participou dos impor-
tantes debates que envolveram o segmento, e nossa 
voz tem força junto aos diferentes órgãos. Somos re-
ferência. Vamos continuar nesse caminho, fortalecen-
do ainda mais o setor e acompanhando tudo o que 
nos envolve nesse novo contexto da economia mun-
dial, em que somos protagonistas, ofertando matéria-
-prima renovável produzida de forma sustentável. Para 
isso, além de buscar o constante aprimoramento téc-
nico da produção, está nos nossos planos aumentar a 
comunicação com os diversos atores da cadeia produ-
tiva, para que possamos promover e defender os inte-
resses coletivos das nossas empresas e do segmento 
florestal do Paraná”, declara Ailson Loper.

Apre anuncia novo diretor executivo
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07 a 08 de agosto de 2019
Salvador - BA

“Uso Múltiplo Sustentável”

www.congressoeucalipto.com.br 
contato@congressoeucalipto.com.br(27) 3324 5986  - (27) 99830 9621 

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DO SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL
LEGISLAÇÃO E POLÍTICA FLORESTAL - ANÁLISE CRÍTICA E SUGESTÕES
A DIMENSÃO/IMPACTO DE PROJETOS FLORESTAIS NAS COMUNIDADES E NA CADEIA DE VALOR
SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO PRODUTOR - INDÚSTRIA
MULTIPRODUTOS DA MADEIRA DE EUCALIPTO 
USO DA CELULOSE ESPECIAL DE EUCALIPTO
USO DE EUCALIPTO PARA BIOENERGIA
INOVAÇÕES/AVANÇOS TECNOLÓGICAS NA PRODUÇÃO FLORESTAL 
USO DO EUCALIPTO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS DE ALTA PERFORMANCE
A EVOLUÇÃO DA MECANIZAÇÃO FLORESTAL E DA COLHEITA 
ANOMALIAS EM PLANTIOS DE EUCALIPTO E ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO 

Temas do
CONGRESSO

Promoção e RealizaçãoPatrocínioApoio Institucional

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Nos dias 7 e 8 de agosto, Salvador receberá o IV Congresso Brasileiro de Eucalipto. O evento está sendo organizado e promovido pela 

Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES). 
Para contatos e mais informações: http://www.congressoeucalipto.com.br/evento.php / ABAF: (71) 3342-6102/ www.abaf.org.br  
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Brasília/DF

13/08
43ª rO Câmara

De FlOrestas

leia mais:  http://www.agricultura.gov.br/

CuritiBa (Pr)

20 e
21/08

8º Fórum De 
sustentaBiliDaDe e 
GOvernança stCP

leia mais: http://sustentabilidadegovernanca.com.br/

CuritiBa (Pr)

08 a 
12/07

seaFlOr

leia mais: https://www.even3.com.br/iiiseaflor/

CuritiBa (Pr)

25 a 
27/06

COnGressO 
internaCiOnal De 
BiOmassa - CiBiO

leia mais: https://www.congressobiomassa.com/site/

limeira (sP)

27/06
1º semináriO De 

CelulOse (aBtCP)

leia mais: https://abtcp.org.br/capacitacao/capacitacao/
seminarios/26-seminarios-proximos/307-1-seminar

salvaDOr (Ba)

07 e
08/08

iv COnGressO 
BrasileirO De 

euCaliPtO -iv CBe

leia mais: http://www.congressoeucalipto.com.br/

CuritiBa (Pr)

08 a 
12/06

semana De aPerFeiçOamentO 
em enGenharia FlOrestal 

DO PrOGrama De Pós 
GraDuaçãO em enGenharia 

FlOrestal Da uFPr

leia mais:  https://www.ufpr.br

três laGOas (mG)

27 a 
29/08

7ª semana De CelulOse 
e PaPel De três laGOas (mG)

leia mais: https://abtcp.org.br/eventos/eventos2/eventos-
-tecnicos/32-eventos-tecnicos-proximos/302-7asemanapapel

JulhO

aGOstO

JunhO

aGenDa aBaF

EVENToS, ATIVIdAdES E AgENdA ABAF

ABAF participa do workshop de IlPF da Seagri/Embrapa

Reuniões do IV Congresso Brasileiro de Ecucalipto

Reunião Seagri

Reunião Ferbasa

Reunião UFRB

Reunião MAPA
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Produtos florestais em destaque nas 
exportações do primeiro trimestre na Bahia

De acordo com as informações do rela-
tório mensal da Federação das Indús-
trias da Bahia (Fieb), o setor de celulose 
(pasta e solúvel) e papel aparece, mais 

uma vez, em destaque entre os principais produ-
tos exportados pela Bahia nos primeiros três me-
ses de 2019. O setor foi responsável por 14,9% das 
exportações ficando atrás somente do segmento 
de indústrias químicas com 15,1%.

Entre os principais produtos exportados, des-
tacam-se os do setor florestal (com vendas ex-
ternas de US$ 253,4 milhões), óleo combustível 
(US$ 165,1 milhões), soja (US$ 116,3 milhões), 
pentóxido de vanádio (US$ 98,8 milhões) e fios 
de cobre (US$ 80,6 milhões). Esses cinco produ-
tos foram responsáveis por 40,8% das exporta-
ções baianas.

“Com esses dados podemos afirmar setor de 
base florestal tem grande participação na balança 
comercial do estado, pois é líder em exportação e 
não importa quase nada”, explica o diretor execu-
tivo da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF), Wilson Andrade.

Além disso, a importância econômica do se-
tor de base florestal se dá pela alavancagem de di-
versos outros segmentos que demandam madei-
ra nos seus processos produtivos, a exemplo da 
construção civil, da indústria de papel e celulose, 
a metalúrgica, energia de biomassa, a secagem de 
grãos do agronegócio, madeira e móveis, entre ou-
tros. “Isso faz com que, mesmo com a redução de 
economia nacional (e do estado), o setor de base 

florestal continua crescendo em referência a em-
pregos, exportações, investimentos, diversificação 
e desconcentração da atividade econômica no es-
tado (as plantações florestais na Bahia estão locali-
zadas no Sul, Sudoeste, Litoral Norte e Oeste)”, in-
forma Andrade.

Detentor de 647,8 mil hectares plantados prin-
cipalmente com eucalipto, o estado está entre os 
líderes do ranking de área florestal plantada. A 
Bahia possui 730,5 mil hectares de florestas certifi-
cadas (áreas de produção e de remanescentes na-
tivos) voluntariamente pelas empresas através do 
sistema FSC e/ou CERFLOR. Estima-se que entre 
500 mil hectares com ecossistemas florestais nati-
vos no estado são destinados à proteção e preser-
vação ambiental. Deste total, as empresas associa-
das da ABAF contribuem com 381 mil hectares, o 
que representa cerca de 88% do total. Em resumo, 
o setor tem 0,7 hectare preservado para cada hec-
tare de produção.

“O país lidera o ranking de produtividade flo-
restal, com média de 35,7 m³/ha/ano, o que repre-
senta quase duas vezes mais do que a produtivida-
de dos países do hemisfério norte. A área com flo-
restas plantadas ocupa apenas 1% da área do país, 
mas é responsável por 91% de toda a madeira pro-
duzida para fins industriais”, acrescenta Andrade.

“Provocando ainda mais crescimento para o se-
tor, devemos considerar o compromisso brasilei-
ro, nos acordos mundiais de combate às mudan-
ças climáticas, de plantio ou replantio de 12 mi-
lhões de hectares de florestas e mais 5 milhões 

de hectares no modelo Integração Lavoura, Pecu-
ária e Floresta (iLPF). Sem dúvida, pela competi-
tividade dos plantios baianos baseada nas condi-
ções edafo-climática (em determinadas regiões ul-
trapassa 45 m³/ha/ano, acima da média nacional), 
na avançada tecnologia aplicada por nossos pro-
dutores e empresas, boa parcela desses compro-
missos brasileiros podem resultar no aumento dos 
plantios locais. Para isso, nós estamos dialogando 
com a iniciativa privada, agentes governamentais e 
sociedade civil para que não percamos essa opor-
tunidade”, analisa o diretor da ABAF.

Nacional - A Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá) aponta avanço de 2,3% no valor das expor-
tações de produtos florestais na comparação en-
tre o primeiro trimestre de 2019 e 2018. Nos 
primeiros três meses deste ano, as negociações 
com outros países atingiram US$ 2,8 bilhões. 
Entre os produtos, destaque para a celulose, 
que cresceu 3,3% no período. Saldo da balan-
ça comercial do setor chegou a US$ 2,5 bilhões, 
o que representa um avanço de 2,8% quando 
comparado ao desempenho do mesmo período 
do ano anterior. A representatividade da balança 
do setor também cresceu e somou 5,2% do total 
das exportações brasileiras.

De janeiro a março, a China seguiu como prin-
cipal mercado da celulose brasileira, adquirin-
do US$ 856 milhões do produto. A América Lati-
na, por sua vez, é o destino com maior negociação 
para painéis de madeira (US$ 44 milhões) e papel 
(US$ 292 milhões).

hOmenaGens aBaF
a cadeia produtiva do setor de base florestal tem muito 

a agradecer ao campo, à indústria e a todos os trabalhadores 
que a tornam uma das mais positivas e sustentáveis!
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Dia da indústria
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