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1- Quais serão as principais diretrizes em 
sua gestão?

Em grande parte, minha gestão é uma 
continuidade da do Edson Tadeu Iede. Va-
mos buscar nos integrar mais e mais aos se-
tores produtivos brasileiros. Talvez a grande 
diretriz atual da Embrapa como um todo e, 
portanto, nossa na Embrapa Florestas, é a 
de trabalharmos para gerar produtos tangí-
veis para a sociedade, que gerem desenvol-
vimento e ganhos econômicos para a popu-
lação, em projetos .

2 – Como vê a criação do Plano Nacional 
de Florestas e como a Embrapa Florestas vai 
ajudar em sua execução?

O Plano Nacional de Florestas Plantadas é 
uma construção coletiva. Associações como a 
ABAF apresentaram suas visões e um grupo de 
trabalho as consolidou em um Plano. Partici-
pei de sua construção e o processo foi muito 
rico.  Ele elencou aproximadamente 70 pontos 
que devem ser equacionados pelo setor flo-
restal para acelerar seu desenvolvimento, ora 
por empresas privadas, ora por legisladores e 
em alguns casos por empresas de ciência e tec-
nologia, como é o caso da Embrapa.  Na nossa 
leitura do Plano, podemos contribuir com tra-
balhos de organização da informação produ-
tiva e territorial, com melhorias em sistemas 
de produção, na obtenção de materiais gené-
ticos superiores e no desenvolvimento de no-
vos produtos da floresta. Queremos trabalhar 
em projetos cooperativos com empresas pri-
vadas, voltados a geração de inovações. Temos 
um corpo técnico de 200 pessoas, muito bem 
preparadas e experientes, interessadas em ata-
car desafios tecnológicos. Acreditamos que se 
conseguirmos integrar empresas e instituições 
de pesquisa em plataformas cooperativas, po-
demos ser grandes participantes da economia 
global em várias áreas.  Já somos importantes 
globalmente com um setor florestal pujante, 
especialmente nas áreas de celulose, mas po-
demos crescer ainda mais nesses setor e em 
outros como madeira para construção e bioe-
nergia. 

3 – Como vê o trabalho da Câmara Seto-
rial de Florestas Plantadas e como a Embra-
pa Florestas participa?

Ela é um espaço interessante. Pessoas 
com diferentes interesses e ideias sentam 
juntas para promover desenvolvimento eco-
nômico e social e com uma preocupação am-
biental grande. A Embrapa Florestas tem se 
esforçado para participar das atividades da 
Câmara e usa as suas recomendações como 
diretrizes de trabalho. Somos ouvintes e te-
mos a oportunidade de ouvir as demandas 
setoriais para nos debruçarmos sobre elas. 
O Plano fala na promoção de plataformas co-
operativas de pesquisa, queremos trabalhar 
para estabelecê-las, fala em pesquisas com 
madeira para construção civil e bioenergia, 
vamos direcionar pesquisas para essas áreas. 
Estamos procurando estabelecer parcerias 
com outras instituições de pesquisa e desen-
volvimento para trabalharmos junto. Vale fri-
sar que com a vinda do Serviço Florestal Bra-
sileiro para o Ministério da Agricultura, temos 
a obrigação de procurar o Laboratório de Pro-
dutos Florestais e trabalhar em sintonia com 
eles. Da mesma forma, à medida que o Servi-
ço Florestal Brasileiro comece a implementar 
projetos de desenvolvimento florestal, que-
remos ser seus parceiros tecnológicos.

4 – E com relação às Estaduais Florestais?
Elas são parceiras naturais de nosso tra-

balho. Temos uma longa história de parce-
rias com as quatro associações do sul do Bra-
sil Ageflor, a ACR, APRE e ASBR. Hoje temos 
plataformas cooperativas para trabalhos em 
controle de pragas e melhoramento genéti-
co de pragas. Nosso desejo é expandir essa 
atuação e estar junto com as demais associa-
ções brasileiras, como a ABAF, Reflore, AMIF 
e Areflorestas. Estabelecer um programa co-
operativo em pesquisa com uma associação 
nos garante que o resultado de nosso traba-
lho é imediatamente visto por um grande nú-
mero de empresas. Isso potencializa a rápida 
adoção de tecnologias e a disseminação de 
conhecimento dentro do setor produtivo.

5 – Como a Embrapa Florestas pretende 
estimular ainda mais o sistema ILPF?

Segundo a Embrapa Territorial, 21,2% da 
área do país é ocupada por pastagens, com 
uma diversidade enorme de sistemas de pro-
dução e de qualidade ambiental. O ILPF é um 
esforço coletivo de várias unidades de pesqui-
sa da Embrapa e de parceiros no desenvolvi-
mento de tecnologias mais sustentáveis para 
a pecuária. Dentro do ILPF há diferentes sis-
temas preconizados, alguns incluem gado e 
agricultura desenvolvidos na mesma área e 
de forma sinérgica, outros gado agricultura 
e florestas e outros somente gado e floresta. 
Na Embrapa, todos os centros que trabalham 
com gado, pastagens, grãos e florestas partici-
pam do esforço de pesquisa. A Embrapa Flo-
restas contribui com conhecimento florestal 
para os sistemas que incluem árvores. Parti-
cipamos do desenvolvimento de sistemas de 
produção nos quais as árvores geram dinhei-
ro para o produtor, melhoram condições am-
bientais para o gado e neutralizam o carbono 
emitido pelo gado, de forma que se tem siste-
mas de produção com carbono neutro. Além 
de trabalhar no desenvolvimento de pesqui-
sas, há um esforço muito grande de se esta-
belecer uma rede demonstrativa, referencial, 
desenvolvida por parceiros e que mostra a to-
dos os produtores brasileiros que há tecnolo-
gias rentáveis e sustentáveis que podem me-
lhorar suas propriedades. Geramos dados de 
produção, análises econômicas, fazemos se-
minários, cursos e participamos de diálogos 
com produtores mostrando a importância e o 
potencial do ILPF.  Vale frisar, esse é um esfor-
ço coletivo de uma grande rede de parceiros 
da Embrapa e fora da Embrapa.

6 - Quais são as pesquisas mais importan-
tes realizadas no momento ou que serão in-
centivadas em sua gestão?

Isso é difícil de dizer. Temos uma progra-
mação extensa de pesquisa e é muito difícil 
dizer o que é mais ou menos importante. No 
entanto, acho que podemos destacar algu-
mas linhas importantes, como as pesquisas 
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ligadas a mudanças climáticas, todo o traba-
lho de sanidade florestal, incluindo o contro-
le integrado de pragas e doenças, a busca por 
uma silvicultura produtiva e rentável com vá-
rias espécies, os sistemas agroflorestais, in-
cluindo o ILPF, e a busca pelo desenvolvimen-
to de novos produtos a partir de madeira, 
folhas e frutos, como por exemplo películas 
de nanocelulose, químicos derivados de lig-
nina ou novos alimentos funcionais a par-
tir de produtos da floresta, como uma erva-
-mate com alto teor de cafeína. Hoje mesmo 
conversávamos sobre o potencial de conver-
são de resíduos de serrarias em produtos de 
maior valor agregado, como combustíveis, 
adesivos ou mesmo para geração de energia.

7 - Tendo em vista que a Bahia é um dos 
maiores produtores de madeira do país, 
como estão os planos de atuação da Embra-
pa Florestas no estado?

Nossa atuação pode acontecer muito vin-
culada à ABAF, no apoio e formação de plata-
formas cooperativas para a pesquisa florestal. 
Nós temos um projeto muito interessante no 
oeste paranaense, chamado Bioeste Florestas, 
que poderia ser estendido para a Bahia. Testa-
mos vários materiais comerciais e nossos em 
diferentes unidades de paisagem, mostran-
do para produtores o que podem plantar em 
cada situação. Aproveitamos esse projeto ain-
da para mostrar outras tecnologias associadas 
ao manejo florestal, como um simulador de 
crescimento, ou uma maior compreensão so-
bre solos, adubação e manejo de água.

8 – A ABAF aposta no uso múltiplo da flo-
resta plantada. Como a Embrapa Florestas 
trabalha esta questão da diversificação?

Nós acreditamos que a diversificação in-
dustrial é boa para o silvicultor e que ele 
pode manejar a floresta para atender dife-
rentes clientes, não fincando restrito à pro-
dução de madeira exclusivamente para uma 
finalidade. Por exemplo, regiões tradicional-
mente produtoras de lenha para energia po-
dem melhorar seu manejo e produzir tam-
bém toras para processamento mecânico e 
com isso servir de base a toda uma indús-
tria de construção civil e de mobiliário. Não 
é fácil sincronizar crescimento industrial com 
manejo florestal, mas há bons exemplos de 
sucesso. Nós gostaríamos muito de discu-
tir com a ABAF, em parceria com a Embrapa 
Agroenergia, o desenvolvimento de um siste-
ma de produção de  lenha, carvão, madeira 
sólida para serraria, uso de resíduos para pro-
dução de eletricidade, frio e calor, em trige-
ração, e ainda tentar explorar algumas possi-
bilidades interessantes no desenvolvimento 
de químicos e materiais a partir de resíduos 

do processo industrial. A Bahia é a terra do 
Polo de Camaçari, de grandes empresas de 
celulose, achamos que é um espaço fantás-
tico para o desenvolvimento de um trabalho 
como esse.

9 - Tivemos, na Bahia em 2015, proble-
mas com a lagarta parda que, por outro 
lado, nos trouxe a oportunidade de desen-
volver o Programa Ambiente Florestal Sus-
tentável. Como a Embrapa Florestas traba-
lha a questão das pragas florestais e como 
podemos trabalhar em parceria?

Nós sempre temos trabalhado em parce-
ria com empresas. Como falei anteriormen-
te, aqui no sul fizemos um grande consórcio 
para controle de pragas, o Funcema, hoje já 
com quase 30 anos, no qual nós pesquisa-
mos soluções e junto com empresas flores-
tais as aplicamos de forma muito dinâmica. 
O Funcema nasceu para que desenvolvêsse-
mos o controle biológico da vespa-da-madei-
ra, uma grande praga nas nossas florestas nas 
décadas de 80-90. Buscamos tecnologia com 
apoio de australianos e passamos a cultivar 
um inimigo natural da vespa e a aplicá-lo em 
uma área de mais de um milhão de hectares. 
Hoje, mantemos, e quando digo mantemos 
digo que as empresas mantém, com nossa 
participação, uma grande rede de monitora-
mento. O Funcema, com o tempo, expandiu 
seu foco de ação e passou a desenvolver solu-
ções de controle para outras pragas, como o 
pulgão e a formiga. Aqui no sul, a formiga que 
nos aflige é a quenquéns (Acromyrmex spp) 
e com algumas empresas trabalhamos em 
métodos de manejo que nos permitem di-
minuir a aplicação de iscas. Um convite para 
as empresas baianas: que tal participarem 
conosco de um projeto de desenvolvimen-
to de iscas em substituição às tradicionais is-
cas com sulfluramida. Nós participamos tam-
bém em projetos cooperativos liderados por 
outras instituições, como grupos de pesqui-
sa do IPEF. No meu ponto de vista, consór-
cios de centros de tecnologia e de empresas 
são a solução para o controle de pragas, não 
interessa quem participa. Nos consórcios há 
complementariedade de conhecimentos. No 
controle do percevejo bronzeado, por exem-
plo, a turma do IPEF coordenada pela UNESP 
tinha enorme conhecimento da biologia e da 
dinâmica da praga, mas tinha problemas na 
criação massal de um inimigo natural. Na Em-
brapa Florestas desenvolvemos um esquema 
de criação massal que complementou a ação 
do grupo e juntos estabelecemos uma roti-
na de distribuição de inimigos naturais para 
as áreas afetadas. Gradualmente o perceve-
jo bronzeado vai perdendo sua importância 
como praga.

10 – Estamos vendo o mundo construir, 
cada vez mais, com madeira (inclusive pré-
dios). Como está esse setor no Brasil e como 
a Embrapa Florestas pretende contribuir?

Temos pouca experiência em construção 
em si, mas estamos trabalhando com algu-
mas empresas no melhoramento genético 
de pinus para produção de madeira serrada. 
Essa seria uma área interessante para traba-
lharmos com eucalipto também, conforme 
já citei na questão do uso múltiplo. Estamos 
abertos à cooperação. Vale lembrar que, atu-
almente, as parcerias envolvem compartilha-
mento de custos. 

11 – Como o setor de florestas plantadas 
pode se tornar cada vez mais sustentável?

Eu vejo que temos que pensar em algu-
mas questões:

1. tem que dar dinheiro para todos, in-
cluindo produtores e industriais; 2. florestas 
plantadas não podem entrar em áreas flores-
tais nativas, devem procurar ocupar áreas de 
pecuária e agricultura; 3. o produtor flores-
tal tem que inserir florestas em mosaicos da 
paisagem, somando-as a matas nativas com 
um olho em conservação da biodiversidade e 
outro na proteção de solos e águas; 4. temos 
que pensar no impacto da produção florestal 
e do transporte de madeira para todos e uma 
das poucas soluções para diminuir o trans-
porte de toras é ter indústrias próximas das 
florestas, minimizar distâncias de transporte; 
e 5. usar o máximo da floresta, sem perdas, 
com máxima agregação de valor.

12 – Como a Embrapa Florestas vê a po-
lêmica em torno do uso de defensivos agrí-
colas?

Florestas usam relativamente poucos de-
fensivos, mas usam. São importantes no con-
trole de algumas pragas e no controle de er-
vas. Nos últimos tempos, houve um grande 
aumento no número de defensivos disponi-
bilizados no mercado, com uma agilização na 
sua liberação. Até pouco tempo atrás, um pro-
cesso de liberação de uma nova molécula le-
vava uma década, agora esse processo leva 
dois anos. Portanto, sim, temos mais defensi-
vos disponíveis e vamos ter ainda mais. Nor-
malmente, na grande maioria dos casos, no-
vos produtos vêm substituir os antigos sempre 
com menos impactos ambientais. No entanto, 
acho que nossa busca deve ser sempre para 
desenvolver sistemas de manejo que minimi-
zem o uso de defensivos e os integrem aos sis-
temas com o mínimo de impacto possível. Téc-
nicas como cultivo mínimo, manejo de áreas 
naturais, operações em épocas apropriadas ou 
queimas sanitárias de galhadas (como no caso 
da acácia negra) devem ser usadas.
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Bahia ganha novas áreas de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural

Na manhã de 04/02 a em-
presa Bracell, uma das 
líderes mundiais em 
celulose solúvel, a Secre-

taria Estadual do Meio Ambiente 
(Sema) e o Inema assinaram um 
termo de compromisso criando 
cinco novas RPPNs estaduais, com 
uma área total de 3.793 hecta-
res. Dentre elas está a Subaumirim 
Gleba A, em Entre Rios, com 1.607 
hectares, que passa a ser a maior 
RPPN do Litoral Norte do estado. 
Até então, a maior RPPN da região 
era a Lontra, com 1.377 hectares, 
que também pertence à Bracell. A 
cerimônia, realizada no gabinete 
do secretário do Meio Ambiente, 
João Carlos Oliveira, também con-
tou com a assinatura de mais 2.071 
hectares junto a Fazenda Reunidas, 
totalizando 5,8 mil hectares, equi-
valente a mais de cinco mil campos 
de futebol.

De acordo com Bruno Félix, ge-
rente sênior Bracell Florestal Bahia, 
a empresa faz um planejamen-
to estratégico sempre valorizando 
o meio ambiente e as comunida-
des localizadas no entorno do ne-
gócio, sendo este um pilar decisivo 
para o sucesso do trabalho. “Esta-
mos assinando 3.793 hectares, e já 
está em tramitação junto à Sema 
e ao Inema outros 2.768 hecta-
res adicionais. No futuro breve te-
remos ao todo 8.170 hectares de 
RPPNs. A nossa responsabilidade 
com o meio ambiente é proporcio-
nal à seriedade dos nossos negó-
cios. Produzimos na Bahia celulo-
se solúvel especial com um grau de 
pureza muito alto, sendo um dos lí-
deres globais no segmento, conse-
guindo ser competitivo em merca-
dos como a China”, ressalta Félix.

Os espaços naturais da Bracell 
integram os 60.600 hectares desti-
nados pela empresa à preservação 
e recuperação dos remanescentes 
de matas nativas em suas proprie-
dades. Esta área preservada, que 
corresponde a cerca de 40% do to-
tal das propriedades, é o dobro do 

que determina a legislação am-
biental brasileira.  As novas RPPNs 
da Bracell assinadas hoje são a Lua 
Alta (605 ha), no município do Con-
de, Falcão (937 ha) e Japurá (534 
ha), em Esplanada, e Subaumirim 
Gleba A (1.607 ha) e Subaumirim 
Gleba B (107 ha), em Entre Rios.

Para o secretário do Meio Am-
biente, além de representar um 
novo marco, o acordo é muito sig-
nificativo, não só pela quantidade, 
mas pela qualidade e posição es-
tratégica. “No momento em que o 
mundo discute aquecimento glo-
bal e questões climáticas, essa par-
ceria é um início muito importan-
te para 2020. Essas RPPNs são um 

estímulo muito forte, representam 
muito para nós e estamos sempre 
abertos ao diálogo. Portanto, a gen-
te precisa transformar o meio am-
biente em uma pauta e imagem 
positiva. Os grandes fundos de in-
vestimento estão dizendo que só 
investem no Brasil depois que dis-
cutir a imagem ambiental. Tenho 
certeza que contaremos com o 
apoio de vocês”, afirma. Para a dire-
tora-geral do Inema, Márcia Telles, 
«a RPPN é um instrumento pode-
roso de conservação e biodiversi-
dade. O Inema fica muito satisfeito 
porque ela é uma iniciativa do em-
preendedor, não é uma coisa im-
positiva”, felicita.

RPPN LoNTRA
A RPPN é uma unidade de con-

servação de domínio privado que 
possibilita a preservação da biodi-
versidade. Nessas áreas são per-
mitidas atividades de pesquisa 
cientifica, de educação ambiental 
e visitação turística. Localizada en-
tre os municípios de Itanagra e En-
tre Rios, a RPPN Lontra, de proprie-
dade da Bracell, abriga centenas de 
espécies da fauna e flora silvestres, 
muitas delas raras e ameaçadas de 
extinção. É o único posto avança-
do de Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (RBMA), pertencente a 
uma empresa privada e reconhe-
cida pela Unesco como um dos 10 
postos avançados da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica. O tra-
balho de monitoramento da Bra-
cell já identificou no local 181 es-
pécies da fauna, entre mamíferos, 
anfíbios, répteis e aves, e ainda 113 
espécies da flora silvestre. Den-
tre elas, estão a surucucu pico-de-
-jaca (Lachesis muta), a maior ser-
pente peçonhenta das Américas, 
podendo atingir até 4,5 metros, e 
também o briba de folhiço (Coleo-
dactylus meridionalis), o menor la-
garto do mundo.

Wilson Andrade da ABAF, secretário do Meio Ambiente, João Carlos 
Oliveira e Bruno Félix, gerente sênior Bracell Florestal Bahia
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Um exemplar raro de ave foi visto re-
centemente na RPPN Estação Ve-
racel, em Porto Seguro. Trata-se de 
um Uiraçu (Morphnus guianensis), 

ave de rapina ameaçada de extinção. O pás-
saro foi encontrado por observadores norue-
gueses e, posteriormente, identificado como 
sendo um uiraçu pela equipe do Observatório 
de Aves da reserva, que realizava um trabalho 
de monitoramento próximo ao grupo.

 Estas aparições podem ser um indicati-
vo da existência de uma população da espé-
cie na Costa do Descobrimento. “Embora não 
seja possível precisar se é o mesmo indivíduo 
encontrado em março de 2019, esse segun-
do registro em poucos meses é muito impor-
tante, pois demonstra que, de fato, a espécie 
habita regularmente a área da RPPN”, explica 
o ornitólogo coordenador do Observatório de 
Aves da Estação Veracel, Luciano Lima. O ui-
raçu foi observado pela primeira vez em áre-
as da Veracel em 2012, em outra Área de Alto 
Valor de Conservação (AAVC) localizada em 
Belmonte, também no Sul da Bahia, totalizan-
do três ocorrências até hoje.

 Afetado pela destruição de seu habitat na-
tural e pela caça ilegal, o uiraçu é uma das seis 
espécies de ave de rapina oficialmente amea-
çadas de extinção no Brasil. No passado, vivia 
em florestas úmidas do extremo sul do Méxi-
co até o sudeste da Argentina, porém desapa-
receu na maior parte destas áreas. No territó-
rio brasileiro, pode ser encontrado com mais 
frequência na Amazônia, além de outros ca-
sos raros e recentes em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul.

 O registro feito na Mata Atlântica do Sul 
da Bahia, onde a Estação Veracel está localiza-
da, qualifica a saúde e biodiversidade da flo-
resta. “Por ser uma ave de rapina de grande 
porte, pode ser considerada um predador de 
topo. Sua presença indica que a floresta está 
saudável, pois confirma a disponibilidade de 
presas de pequeno porte e 
de grandes árvores, onde 
pode construir seu ninho”, 
afirma o ornitólogo.

 
PRoTEção dAS ES-

PéCIES - O Uiraçu depen-
de de extensos espaços 
florestais para sobreviver 
e as Unidades de Conser-
vação cumprem um papel 
importante para a prote-
ção deste e outros animais 
em situação de vulnerabili-
dade. “Junto com outras uni-
dades de conservação da Costa do 
Descobrimento, a RPPN Estação 
Veracel compõe um conjunto 
de áreas que abrigam, além 
do uiraçu, dezenas de ou-
tras espécies de animais e 
plantas ameaçadas de ex-
tinção. Por isso, essas áre-
as protegidas são indispen-
sáveis para a conservação da 
biodiversidade da Mata Atlân-
tica, não apenas na Bahia, mas 
do bioma como um todo”, re-
força Lima.

Uma das aves mais raras do
Brasil reaparece no Sul da Bahia

Celulose solúvel: componente essencial 
na fabricação de cremes dentais

Reconhecida por sua aplicação numa 
ampla gama de papéis, a celulose 
pode ter aplicações surpreendentes 
para boa parte das pessoas. Já ima-

ginou, por exemplo, esta famosa fibra extra-
ída da madeira do eucalipto ser utilizada na 
composição do seu creme dental favorito? 
Pois é. Se você costuma ler rótulos dos pro-
dutos que consome, provavelmente já en-
controu na relação dos ingredientes a goma 
de celulose (ou cellulose gum). A substân-

cia, um derivado da celulose, compõe ape-
nas cerca de 1% do volume do creme den-
tal, mas é essencial para dar certa tensão ao 
produto. Essa tensão é o que faz com que, 
quando apertamos o tubo do creme den-
tal, saia de dentro dele apenas o volume 
de produto correspondente à pressão que 
exercemos com os dedos no recipiente. Pela 
mesma razão, a celulose solúvel é utilizada 
também em pomadas medicamentosas e 
cremes cosméticos.

A Bracell, com operações na Bahia e São 
Paulo, é referência global em produção de 
celulose solúvel. A empresa tem capacida-
de instalada para produzir 500 mil tonela-
das anuais do produto, o equivalente a 8% 
da produção mundial. Com o início das ope-
rações da nova fábrica em Lençóis Paulista, 
previsto para 2021, a Bracell será a maior fa-
bricante mundial de celulose solúvel, com 
um volume total de 2 milhões de toneladas 
nas duas fábricas.

SoBRE A VERACEL - Instalada em Euná-
polis, desde 1991, a Veracel é um empreen-
dimento agroindustrial que integra operações 
florestais, industriais e de logística. A capaci-
dade de produção anual da empresa é de 1,1 
milhão de toneladas de celulose branque-
ada de eucalipto, atingindo em maio deste 
ano a marca de 15 milhões de toneladas pro-
duzidas. A atual configuração da base flores-
tal da Veracel mantém um hectare protegido 

ambientalmente para cada hectare de 
plantio de eucalipto.

Uiraçu
(Morphnus guianensis)
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A fusão entre a Suzano Papel e Celu-
lose e a Fibria, que deu origem à Su-
zano, foi eleita a melhor operação 
de fusão e aquisição (M&A, na sigla 

em inglês) realizada em mercados domésticos 
durante o ano de 2019. A premiação, conce-
dida pela LatinFinance, leva em consideração 
transações e instituições que se destacaram 
nos mercados de capitais da América Latina e 
do Caribe.

O anúncio dos vencedores do prêmio Ne-
gócios do Ano 2019 aconteceu no Gotham 
Hall, em Nova York, em 29/01. Os premiados 
foram selecionados pelos editores da LatinFi-
nance levando em consideração o tamanho, 
a complexidade, os elementos inovadores, o 
significado para o mercado e a execução de 
cada transação.

Com 30 anos, a LatinFinance é a principal 
plataforma de comunicação e inteligência glo-
bal sobre América Latina e Caribe, e suas pu-
blicações fornecem informações sobre o mer-
cado financeiro para leitores internacionais. A 
empresa ainda realiza fóruns de alto nível so-
bre a dinâmica desses mercados, por geogra-
fia e setor.

Suzano é destaque na premiação 
Negócios do Ano da LatinFinance

SoBRE A SUzANo - A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celu-
lose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos na-
turais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de 
papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus pro-
dutos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, 
além da joint operation 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 
colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a par-
tir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fós-
sil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança 
Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, merca-
dos onde suas ações são negociadas.

Uma das áreas de atuação da Suza-
no é o desenvolvimento de espe-
cialidades químicas com base em 
lignina, sendo a marca Ecolig a pri-

meira onda de industrialização e comerciali-

zação desses produtos. A proposta dos pro-
dutos é trazer benefícios relevantes, como 
por exemplo, alternativa renovável às maté-
rias-primas derivadas de petróleo de forma 
não agressiva ao meio ambiente. Os mate-

riais ainda possuem fluidez e rigidez adap-
táveis à necessidade do mercado trazendo 
benefícios aos processos e produtos finais, 
antioxidante proporcionando maior durabi-
lidade e confiabilidade.

Da natureza para a inovação
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A Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF) participou 
da 17ª reunião Ordinária do Conse-
lho Deliberativo do Fundo Estadu-

al de Recursos para o Meio Ambiente (Ferfa) 
realizada na tarde de 12/02, na sede da Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). 
Na pauta, a apresentação e apreciação dos 
projetos “Horta Viva Salvador”, e investi-
mentos para expansão do Programa Arbore-
tum, no Sul da Bahia. A reunião foi presidida 
pelo secretário do Meio Ambiente, João Car-
los Oliveira.

O conselho aprovou recursos na ordem de 
R$ 112 mil para aquisição de um trator agrí-
cola para manutenção e implantação de plan-
tios; e compra de tubetes e bandejas para 
ampliação da produção de mudas do Arbo-
retum. Com este investimento, o programa 
viabilizará a adesão das comunidades Pé do 
Monte, Assentamento Paulo Freire, PDS Pau 
Brasil e Ribeirão, para atividade de produção 
de mudas. Neste contexto, o programa envol-
ve atualmente as comunidades Assentamen-
to Pedra Bonita, em Itamaraju; Aldeia Boca 
da Mata, em Porto Seguro; e a Associação de 
Rancho Alegre, em Caravelas; além do viveiro 
da sede do Arboretum, em Teixeira de Freitas. 
Aproximadamente, 50 famílias se dedicam a 
essa produção.

A superintendente de Inovação e Desenvol-
vimento Ambiental da Sema, Clarissa Amaral, 
explicou ainda que parte do recurso será des-
tinado à compra de um trator, o que minimi-
zará os custos para produção de sementes. “O 
programa tem avançado em plantios para for-
mação de pomares de sementes. Entretanto, 
como ainda não dispõem de um trator, eles 
tem alugado este tipo de equipamento, o que 
onera e inviabiliza a atividade. Com este veícu-
lo, o Arboretum terá condição de ampliar e for-
talecer suas ações”, afirmou Clarissa.

   O conselho aprovou ainda recursos na or-
dem de R$ 154 mil para implantação do pro-
jeto Horta Viva, que fomentará a formação 
de quintais agroflorestais e hortas comunitá-
rias no entorno das Unidades de Conservação 
(Ucs) Lagoa do Abaeté e Parque Metropolita-
no de Pituaçu. “Este projeto, proposto pela 
Secretaria do Meio Ambiente, trará perspec-
tivas de segurança alimentar para as comuni-

Ferfa aprova recursos para 
projetos de reflorestamento 

e quintais agroflorestais

dades que vivem no entorno das UCs, além 
da conservação da biodiversidade local. Te-
remos ainda ações de arborização de ruas e 
avenidas nas duas áreas”, explicou Durval Li-
bânio, técnico da Sema.

“São ações como essas que promovem a 
preservação da biodiversidade e mitigação 
dos impactos das mudanças climáticas, com 
inclusão social e produtiva”, afirmou o secre-
tário João Carlos. 

FUNdo ESTAdUAL – O Ferfa, vinculado 

à Sema, foi criado pela Lei nº 10431/2006 e 
tem como objetivo oferecer suporte finan-
ceiro à Política Estadual do Meio Ambiente. 
Administrado por um Conselho Deliberati-
vo, o Fundo conta com a seguinte compo-
sição: representantes da Sema, do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ine-
ma), da Companhia de Engenharia Ambien-
tal e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (Ce-
pram), da ABAF e dos órgãos municipais de 
Meio Ambiente.
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Mais um episódio 
da websérie 

#HistóriasCultivadas
No quinto episódio 

da websérie 
#HistóriasCultivadas, 

conheceremos o Roger, 
um gaiteiro que teve 

sua vida transformada 
com a ajuda de uma 
das inúmeras ações 

socioambientais do setor
de árvores cultivadas. 

Um projeto super legal na 
comunidade de Guaíba, 

no Rio Grande do Sul
que se chama 

“Fábrica de Gaiteiros”. 
https://www.youtube.com/watch?v=1QoQ2AwPFIE

QUER SABER mAIS? 
Acesse o site www.historiascultivadas.com.br e siga o perfil do @mochileiro.oficial no instagram.

Nos dias 7 e 8 de abril ocorre, em São Paulo, a segunda edição 
do HDOM SUMMIT, encontro de líderes, gestores, executi-
vos e investidores florestais. Em sua primeira edição reuniu 
um público de mais de 230 tomadores de decisão. Na pauta, 

painéis e debates com temas relevantes e de grande importância para 
o desenvolvimento do setor ministrados por grandes especialistas do 
mercado florestal.

A APRE em conjunto com a Embrapa Florestas, realizará nos 
dias 19 e 20 de março de 2020, o 7º WORKSHOP EMBRA-
PA FLORESTAS/APRE – “OS CUIDADOS COM AS FLORESTAS 
PLANTADAS: PROTEÇÃO E SANIDADE”, evento já tradicional 

entre os estudantes, pesquisadores, professores e profissionais rela-
cionados ao setor florestal. Para mais informações e inscrições, aces-
se a página da APRE.

Workshop Embrapa Florestas/Apre

Segunda edição do Hdom Summit
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MArço

AgendA ABAF

 2/3 encontro do Agronegócio  

  FlorestAl e revitAlizAção dA  

  AtividAde cAFeeirA de vitóriA  

  dA conquistA e região

 3/3 reunião estAduAis   

  FlorestAis e csFP (dF)

 9/3 Aniversário dA ABAF

  10/3 reunião conselho   

  deliBerAtivo iBá (sP)

 16/3  diA nAcionAl dA  

  conscientizAção

  soBre As MudAnçAs

  cliMáticAs

 19/3 diA do cArPinteiro 

  e MArceneiro

 20/3  diA MundiAl dA   

  AgriculturA

 21/3  diA internAcionAl 

  dAs FlorestAs

 22/3 diA MundiAl dA águA

 24 a 25/3 - iii seMAnA AcAdêMicA

  de engenhAriA FlorestAl do  

  recôncAvo BAiAno (iii sAeFlor)  

               – cruz dAs AlMAs (BA). 

PAlestrA de Wilson AndrAde:  

“PlAntAr PArA não FAltAr - 

uso MúltiPlo dA MAdeirA”. 

leiA: httPs://WWW.even3.coM.Br/iiisAeFlor

EVENToS, ATIVIdAdES E AgENdA ABAF

Palestra PAFS Preservar Para Produzir para a Associação de Pequenos 
Produtores Rurais do Vale do Jequitinhonha, Agrovila Tuíti. Belmonte-Ba.

Palestra PAFS Preservar para Produzir na Comunidade 
Buraco do Bicho/Projeto Piaçava para a Associação dos Produtores Rurais 
do Buraco do Bicho. Belmonte-Ba, 15/02/2020.

ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014
Av. Professor Magalhães neto, 1752 - ed. lena empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102


