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Ibá e Suzano integram o grupo 
empresarial que cobra agenda 

sustentável do governo brasileiro
Em comunicado ao Executivo, Legislati-

vo e Judiciário, empresas e instituições 
manifestam preocupação com a per-
cepção internacional negativa do Bra-

sil em relação à Amazônia. O grupo protoco-
lou em 06/07 à Vice-Presidência da República 
e ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, 
presidido por Hamilton Mourão, comunica-
do em defesa da agenda do desenvolvimen-
to sustentável e combate ao desmatamento 
na Amazônia. O documento conta com a as-
sinatura dos CEOs de cerca de 40 companhias 
e grupos empresariais dos setores industrial, 
agrícola e de serviços, além de quatro organi-
zações: Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); As-
sociação Brasileira do Agronegócio (Abag); In-
dústria Brasileira da Árvore (Ibá), e Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal 
(ABIOVE). 

O documento também foi protocolado 
no Supremo Tribunal Federal, Senado Fede-
ral, Câmara dos Deputados e na Procuradoria 
Geral da República (PGR). A carta tem como 
principal objetivo destacar “a atenção e preo-
cupação com o impacto nos negócios da atu-
al percepção negativa da imagem do Brasil 
no exterior em relação às questões socioam-
bientais na Amazônia”, além de apontar ações 

imediatas a serem adotadas para aplacar as 
reações negativas de investidores e consumi-
dores estrangeiros ao País.

Os executivos apontam que a imagem ne-
gativa tem enorme potencial de prejuízo para 
o Brasil, não apenas do ponto de vista reputa-
cional, mas de forma efetiva para o desenvol-
vimento de negócios e projetos fundamentais 
para o país. “É preciso que o governo fede-
ral dê garantias ao setor empresarial brasilei-
ro de que algumas das ações e compromissos 
que estamos apresentando sairão do papel”, 
defende Marina Grossi, presidente do CEBDS. 

Em relação à Amazônia e demais biomas 
brasileiros, o grupo defende o combate infle-
xível e abrangente ao desmatamento ilegal. 
“Para o setor empresarial que não está à mar-
gem da lei, não há controvérsia entre produ-
zir e preservar”, resumiu Paulo Hartung, pre-
sidente do Ibá.

No comunicado, o setor empresarial lembra 
que algumas das empresas signatárias já de-
senvolvem soluções de negócios que partem 
da bioeconomia, com valor agregado e rastrea-
bilidade dos produtos, inclusive, na Amazônia. 
“É possível dar escala às boas práticas a partir 
de políticas consistentes de fomento à agen-
da ambiental, social e de governança”, afirmou 
Marcello Brito, presidente da Abag.

Além do efetivo combate ao desmata-
mento ilegal, são apontados pelo documen-
to como focos prioritários de ação: (i) in-
clusão social e econômica de comunidades 
locais para garantir a preservação das flores-
tas; (ii) minimização do impacto ambiental no 
uso dos recursos naturais, buscando eficiên-
cia e produtividade nas atividades econômi-
cas daí derivadas; (iii) valorização e preserva-
ção da biodiversidade como parte integral das 
estratégias empresariais; (iv) adoção de me-
canismos de negociação de créditos de carbo-
no; (v) direcionamento de financiamentos e 
investimentos para uma economia circular e 
de baixo carbono; e (vi) pacotes de incentivos 
para a recuperação econômica dos efeitos da 
pandemia da COVID-19, condicionada a uma 
economia circular e descarbonizada.

O documento encerra com uma mensa-
gem de otimismo, lembrando que o Brasil 
tem a oportunidade única, os recursos, e o 
conhecimento para dar escala às boas práti-
cas e, mais do que isso, planejar estrategica-
mente o futuro sustentável do país. “É preciso 
redirecionar os investimentos para enfrenta-
mento e recuperação da economia brasileira 
em um modelo de economia circular, de baixo 
carbono, e inclusiva”, completou André Melo-
ni Nassar, presidente da Abiove.
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Veracel Celulose comemora 29 anos  
A Veracel Celulose comemorou em 

15/07 seus 29 anos. A companhia tem 
muito a celebrar: ao longo de sua his-
tória, tem sido reconhecida pela pro-

dutividade e qualidade da celulose. Também 
desempenha papel fundamental para o desen-
volvimento sustentável da Costa do Descobri-
mento, no Sul da Bahia, com forte atuação para 
a conservação do meio ambiente e apoio às co-
munidades do seu entorno.

“Estamos evoluímos como empreendimen-
to econômico, somando o papel de também 
atuamos como agente de desenvolvimento re-
gional. Compreendemos que só existe empre-
sa de sucesso quando ela gera e compartilha 
valor com o seu território e com a sociedade”, 
afirma Andreas Birmoser, diretor presidente da 
empresa.

Com mais de 3 mil colaboradores, sendo 732 
próprios e 2.459 terceirizados, a Veracel acaba 
de ser reconhecida pela pesquisa Great Place to 
Work (GPTW) como uma das melhores para tra-
balhar do setor de agronegócio no Brasil. “Esse 
reconhecimento mostra que estamos no cami-
nho certo ao atuarmos sempre com responsa-
bilidade, segurança e valorização do bem-estar 
de todos os nossos colaboradores”, afirma o di-
retor presidente.

Recentemente, a empresa divulgou seu Re-
latório de Sustentabilidade de 2019, com down-
load permitido no site www.veracel.com.br. No 
ano passado, mais de 16 mil pessoas foram be-
neficiadas pelos programas de geração de ren-
da e educação da Veracel, a partir de um inves-
timento social de R$ 12,5 milhões, que resultou 
em melhoria na qualidade de vida dessas co-
munidades. Desse valor, foram investidos R$ 8 
milhões no programa de agricultura familiar na 
região, considerando projetos como os assen-
tamentos agroecológicos sustentáveis, Agrovi-
da, apicultura, piscicultura e beneficiamento de 
mariscos.  

Entre os demais destaques do ano, estão o 
crescimento da produtividade florestal, a des-
peito dos desafios do clima – com investimento 
em melhorias de processo – e o recorde no índi-
ce de reciclagem de resíduos industriais. 

AtividAdes AmbientAis
A Veracel atua em 11 municípios no sul da 

Bahia, possui uma área total de 223.776 hecta-
res, sendo 87.962 hectares de plantios comer-
ciais de eucalipto, 101.347 hectares de área de 
preservação permanente e 21.901 hectares de 
plantio em áreas de fomento florestal. 

Nos últimos 20 anos, a companhia já restau-
rou mais de 6.500 hectares com espécies nati-
vas, que conectaram mais de 65.000 ha de áre-

as naturais, em um planejamento de paisagem 
que leva em consideração todos os fragmen-
tos de mata nativa existentes na paisagem local.  
Além disso, em parceira com a Suzano, a Veracel 
tem monitorado fauna e flora da paisagem re-
gional nos estados da Bahia, Minas Gerais e Es-
pírito Santo. A área total monitorada é de cerca 
de 900 mil hectares.

A Veracel está inserida no Corredor Central 
da Mata Atlântica, que vai do Espírito Santo che-
gando quase até Salvador. Nessa região, a em-
presa tem muitas áreas protegidas, sendo que a 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
Estação Veracel é uma delas, com 6.069 hecta-
res de mata em excelente estado de conserva-
ção. Na RPPN Estação Veracel há exemplares flo-
rísticos datados de mais de 600 anos de idade, 
que antecederam à chegada dos portugueses 
na Costa do Descobrimento, em 1500. 

O princípio da companhia é traçar ações vin-
culadas a políticas públicas para orientar as de-
cisões no tocante à conservação ambiental. Um 
exemplo foi o financiamento, realizado pela Ve-
racel em 2014, para a elaboração dos Planos 
Municipais da Mata Atlântica de dez municí-
pios nos quais se distribui sua base florestal. Es-
ses planos direcionam ações nas áreas prioritá-
rias para conservação ou restauração da Mata 
Atlântica. 

A Veracel mantém uma rede de relaciona-
mento com diferentes stakeholders, que possi-
bilita troca e compartilhamento de experiências 
visando à melhoria do território. A companhia 
faz parte do Diálogo Florestal Nacional e, re-
gionalmente, do Fórum Florestal da Bahia. Es-
sas iniciativas independentes facilitam a intera-
ção entre representantes de empresas do setor 
de base florestal e organizações ambientalistas 
e sociedade civil, com o objetivo de construir vi-
são e agendas comuns entre esses setores. São 
canais de diálogo pautados pelo respeito e pela 

construção de estratégias, acordos e parcerias. 
Atualmente, a companhia está discutindo, 

em conjunto com essas entidades, um modelo 
denominado Diálogo do Uso do Solo. Um exem-
plo interessante dessa proposta é a possibilida-
de de estabelecer um corredor ecológico para 
conectar o Parque Nacional do Pau Brasil, uni-
dade de conservação federal, com 19.027 mil 
hectares, à RPPN Natural Estação Veracel, com 
6.069 hectares. 

Devido à conservação de 25 espécies de ma-
míferos de médio e grande porte, 229 espécies 
de aves e 242 espécies de flora, a Veracel acaba 
de receber a Certificação de Serviços Ecossistê-
micos da Conservação da Biodiversidade (FSC® 
C017612), criado pelo @fsc_brasil e emitido no 
Brasil pelo Imaflora. Esse é um reconhecimento 
inédito no setor brasileiro de florestas plantadas.

AtuAção durAnte A CoVId-19
Diante dos impactos trazidos pela pandemia, 

a Veracel implementou um conjunto integrado 
de ações para apoiar as comunidades da região 
onde atua, a Costa do Descobrimento, na Bahia, 
e também de outras áreas do interior do esta-
do. Dentro de seu compromisso essencial com 
as pessoas, a empresa adotou, de um lado, uma 
série de medidas para reforçar a proteção, a se-
gurança e o bem-estar dos colaboradores e, de 
outro, organizou diversas iniciativas voltadas à 
comunidade.

Nas ações externas, a Veracel desenvolveu 
uma série de ações de apoio para as comuni-
dades mais vulneráveis da região, atuando in-
dividualmente ou com um conjunto de parcei-
ros, que inclui outras empresas, universidades, 
entidades setoriais e organizações sociais. Entre 
as iniciativas já realizadas estão as doações de 
216.484 EPIs (equipamentos de proteção indivi-
dual), como máscaras e luvas; 3.540 cestas bási-
cas; e 49 mil litros de água tratada com hipoclo-
rito de sódio. 

Além disso, em parceria com a Suzano, a 
empresa contribuiu para a construção de um 
hospital de campanha em Teixeira de Freitas 
(BA) e realizou a doação de 20 respiradores 
para esse hospital, que foram entregues em 6 
de junho. O hospital foi inaugurado do dia 13 
do mesmo mês, e está sob administração do 
governo do estado.

O setor de celulose tem papel fundamental 
no combate aos efeitos da disseminação da Co-
vid-19 por produzir produtos de higiene e outros 
materiais básicos para a saúde. A Veracel segue 
operando com segurança durante a quarente-
na, com atividades adaptadas, respeitando e se-
guindo todas as orientações do Ministério da 
Saúde e dos demais órgãos competentes.
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Inovação para melhorias 
nos processos logísticos

A Veracel Celulose, indústria que atua 
na região da Costa do Descobrimen-
to, no Sul da Bahia, investe em tec-
nologia para melhorar processos lo-

gísticos. A companhia conta com inovações, 
como a automatização dos processos de re-
cepção de insumos e de envio de produtos 
acabados para o porto Terminal Marítimo 
de Belmonte – de onde  os produtos são en-
viados, por barcaça, para o Porto de Aracruz 
(Portocel). O objetivo é aprimorar toda a lo-
gística do processo produtivo da empresa, 
com maior segurança e agilidade, aumentan-
do a organização do fluxo de trabalho e auxi-
liando condutores e caminhoneiros na rotina 
de transporte de materiais.

Entre as inovações implementadas, neste 
ano, está o sistema de RFID (acrônimo para 
Radio-Frequency IDentification ou, em por-
tuguês, Identificação por Rádio Frequência). 
Esse sistema está em fase de testes pela Vera-
cel no deslocamento dos produtos acabados 
– desde a saída da fábrica até o porto. Com 
o mecanismo, o dispositivo de leitura detec-
ta e monitora o caminhão, comunicando-se 
automaticamente com os sensores das por-
tarias, da fábrica e do porto, que anunciam a 
chegada e a saída dos veículos, trazendo as-
sim  maior segurança, facilitando o processo 
e diminuindo o tempo de espera do caminho-
neiro.

Também foi implementado um sistema 

de monitoramento via satélite, realizado pela 
empresa Creare – o procedimento é feito no 
transporte da celulose. Outro recurso novo é 
a utilização  de câmeras dentro das cabines 
dos caminhoneiros, reforçando a segurança 
dos profissionais em suas viagens. Essa ferra-
menta possibilita que possíveis manobras não 
comuns na condução, estado de sonolência e 
roubos de cargas sejam detectados. Um alar-

me dá sinal na torre de controle, que, imedia-
tamente, entra em contato com o condutor 
para auxiliá-lo e protegê-lo desses riscos.

De acordo com Marlon Santos Sousa, co-
ordenador de logística da Veracel Celulose, 
a inovação se realiza também com as evolu-
ções e a integração de todos os sistemas im-
plementados. “Esta é uma importante con-
quista para toda a dinâmica da empresa. Com 
os sistemas integrados, que conversam entre 
si, agilizam e trazem uma rentabilidade maior 
para o processo, melhorando assim a perfor-
mance operacional, além de proporcionar 
maior segurança aos colaboradores”, mencio-
na Sousa. 

Para Flávia Silva, gerente de Suprimentos e 
Logítica da Veracel Celulose, a automatização 
dos processos logísticos, por reforçar o cuida-
do e a segurança com os colaboradores, está 
alinhada com o propósito da empresa de ser 
responsável, e valorizar a vida. 

“Os novos procedimento aumentam a agi-
lidade dos processos e por isso  ganhamos 
mais  tempo para atuar, de maneira mais as-
sertiva e estratégica, em outras necessidades. 
Assim podemos oferecer à nossa equipe atu-
alizações e novas oportunidades de aprendi-
zado. Aos poucos, vamos deixando para trás 
as atividades repetitivas e desenvolvemos no-
vas habilidades, motivando e trazendo desa-
fios ao nosso time e à Veracel. Isso é inovação 
na prática”, finaliza Flávia.
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Movimento colaborativo para 
estimular a conexão entre pessoas 

e natureza em meio à pandemia
A Suzano, referência global na produ-

ção de bioprodutos desenvolvidos 
a partir do cultivo de eucalipto, em 
parceria com o Instituto Ecofuturo, 

organização sem fins lucrativos mantida pela 
empresa, desenvolveu um movimento cola-
borativo para incentivar e fortalecer a conexão 
das pessoas com a natureza e o bem-estar, es-
pecialmente em tempos de isolamento social 
e privação de acesso a locais públicos. Intitula-
da “Nossa Natureza” (perfil @suzanoournatu-
re no Instagram), a iniciativa já nasceu com um 
olhar global sobre o tema – por isso, o perfil em 
inglês e os conteúdos postados sempre de for-
ma bilíngue (inglês e português) – e é um con-
vite para que as pessoas renovem a percepção 
em relação à natureza, mesmo de dentro de 
suas casas.

 Lançado neste mês, o movimento é volta-
do para diferentes públicos, incluindo colabo-
radores da companhia e seus familiares, além 

de parceiros. Por meio do canal no Instagram, 
os usuários da rede social podem participar 
de desafios semanais, que buscam propor um 
olhar mais atento à natureza presente no nos-
so dia a dia, a partir do compartilhamento fotos 
e troca de experiências. Os melhores cliques 
serão repostados no perfil @suzanoournature.

“O cenário atual tem levado as pessoas a 
buscarem cada vez mais conexões que contri-
buam com o equilíbrio emocional, restaurando 
a energia e aumentando a disposição, funda-
mentais nesse momento delicado. A iniciativa 
visa mostrar que a conexão com a natureza é 
essencial e que ela acontece mesmo quando 
estamos dentro de casa”, afirma Marcela Por-
to, Head de Comunicação e Marca da Suzano.

 No perfil @suzanoournature, também se-
rão disponibilizados diversos conteúdos práticos 
e inspiradores, desde imagens simples da natu-
reza presente no cotidiano, registradas através 
das janelas ou mesmo de dentro das casas, até 

dicas de como podemos nos aproximar da natu-
reza, seja ouvindo playlists com sons de pássa-
ros ou das águas que ajudam na concentração, 
no cultivo de plantas ou pequenas hortas, e até 
promovendo atividades lúdicas com as crianças, 
usando elementos naturais.

 “A privação do contato com o ambiente 
natural evidenciou o que muitas pesquisas já 
comprovaram: a importância da conexão com 
a natureza para nosso bem-estar físico, men-
tal e emocional. Nesse momento, o movimen-
to nasce como um incentivo a renovarmos o 
olhar e buscamos novas maneiras de sentir-
mos a natureza presente no nosso dia a dia”, 
afirma Paulo Groke, diretor superintendente 
do Instituto Ecofuturo.

 Para fazer parte desse movimento, bas-
ta seguir a conta @suzanoournature no Insta-
gram e compartilhar os melhores cliques em 
contato com a natureza usando as hashtags 
#suzanonossanatureza e #suzanoournature.

Associação apoiada pela Suzano registra 
recorde de produção de mel na Bahia

A Associação de Apicultores do Picadão 
da Bahia (AAPB) foi destaque na pro-
dução de mel em Mucuri (BA). A safra 
referente aos meses de janeiro a abril 

deste ano alcançou a marca de 15,4 toneladas, 
fruto de um trabalho desenvolvido por 77 api-
cultores apoiados pelo Programa Colmeias, 
iniciativa desenvolvida pela Suzano, que é re-
ferência global na produção de bioprodutos 
desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

 Foram produzidos 40 quilos de mel por 
colmeia, produtividade acima da média na-
cional que é de, aproximadamente, 17 quilos. 
A associação é apoiada pela Suzano há oito 
anos, um projeto que nasceu para fortalecer 
e desenvolver a atividade apícola nos muni-
cípios e comunidades localizados próximo às 
áreas de cultivo da empresa.

 “As associações participantes do Progra-
ma Colmeias recebem toda a estrutura ne-
cessária para que a atividade seja desenvolvi-
da, desde a assistência técnica, com foco na 
gestão da associação, produção e apoio na 
comercialização. Além de gerar renda, temos 

como propósito a inclusão social das famí-
lias em situação de vulnerabilidade, colaborar 
para a profissionalização da atividade apícola 
e contribuir com a conservação do meio am-
biente”, explica Douglas Peixoto, Consultor de 
Desenvolvimento Social.

Além do mel, são ofertados outros pro-
dutos como própolis, pólen e cosméticos. 

A maior parte da produção é vendida para 
o mercado atacadista. Já no varejo, os itens 
podem ser adquiridos diretamente com os 
produtores pelo telefone (73) 9.9910-2017 
ou pelo e-mail (aaapbcruzelandia@hotmail.
com). Além disso, há ainda a possibilidade de 
comprar via projeto Cestas Delivery, iniciativa 
que visa fortalecer o sistema de entrega do-
miciliar, nos contatos (73) 99981-2830 ou (73) 
99981-9939.

O Programa Colmeias conta com 260 api-
cultores cadastrados na Bahia, por meio de 
sete associações. Juntos, eles são responsá-
veis por uma produção anual de quase 70 
toneladas. Em tempos de pandemia da Co-
vid-19, as atividades permanecem sob restri-
ções. “A atuação continua, mas respeitando 
as recomendações das autoridades de saúde. 
Para evitar aglomeração, os apicultores estão 
recebendo consultorias on-line com orienta-
ções sobre assistência técnica e gestão. As in-
formações são repassadas em reuniões virtu-
ais, conduzidas pelos técnicos e presidentes 
das associações”, esclarece Douglas.
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A Suzano tem o compromisso com a 
preservação das florestas. Especial-
mente na época de estiagem, que 
acontece em diversas regiões do País, 

a companhia redobra os cuidados para preve-
nir e combater queimadas, ação proibida legal-
mente na Lei de Crimes Ambientais. Por meio 
do projeto Floresta Viva, que incentiva as práti-
cas conscientes, responsáveis e sustentáveis, a 
Suzano promove palestras, encontros e treina-
mentos com colaboradores, comunidades ru-
rais, vizinhos e população em geral.

O programa Floresta Viva tem como pre-
missa a preservação da flora e da fauna e o 
bem-estar das comunidades. Inclusive, a po-
pulação das regiões onde a companhia atua 
pode informar sobre ocorrências de incêndios 
em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas 
da empresa por meio de ligação gratuita para 
o número 0800 771 1418, com atendimento 
24 horas.

As comunidades locais também têm aces-
so a materiais de comunicação, com lingua-
gem didática, que também são oferecidos aos 

colaboradores. É também por meio do pro-
grama que a educação ambiental é incentiva-
da desde a infância, como, por exemplo, com 
jogos e material escolar disponibilizados para 
o desenvolvimento da consciência sustentá-
vel.

Para o fortalecimento do Floresta Viva, a 
Suzano faz parcerias com várias instituições 
e órgãos ambientais, como o Corpo de Bom-
beiro, o Ibama e o Exército para compartilhar 
informações e ampliar o impacto positivo do 
programa.

Ações de conscientização são desenvolvidas para 
evitar queimadas e auxiliar na preservação florestal

A Suzano, referência glo-
bal na produção de 
bioprodutos desenvol-
vidos a partir do culti-

vo de eucalipto, celebra o Dia do 
Agricultor (28 de julho) com foco 
em uma de suas principais inicia-
tivas: o Programa de Desenvolvi-
mento Rural e Territorial (PDRT), 
que visa promover o fortaleci-
mento das comunidades rurais 
vizinhas às unidades da Suza-
no, gerando renda e melhoria na 
qualidade de vida dos pequenos 
produtores.

A iniciativa apoia 1.444 fa-
mílias no sul da Bahia e o pro-
grama participa do desenvolvi-
mento dos territórios por meio 
do diálogo com as comunidades 
rurais vizinhas. Entre os benefi-
ciários do projeto está a Asso-
ciação de Mulheres Produtoras 
Rurais da Comunidade de Nova 
Esperança, na comunidade de 
Araras, em Teixeira de Freitas. 
“A associação começou quan-
do minha avó foi procurar co-
nhecer mais das necessidades 
das mulheres da nossa comuni-
dade e viu que muitas ficavam 
em casa, sem trabalho. A partir 
daí ela decidiu criar esse proje-
to”, conta Vanessa Silva, secre-
tária da associação.

Dia do Agricultor: 
fortalecimento de comunidades 
rurais no Extremo Sul da Bahia

Há três anos a Associação de 
Mulheres Produtoras Rurais da 
Comunidade de Nova Esperança 
faz parte do PDRT da Suzano. São 
15 mulheres que viram sua vida 
mudar com a chegada do projeto. 
O objetivo do programa é poten-
cializar as atividades de cada ter-
ritório com o apoio da assistência 
técnica em três eixos: gestão, pro-
dução e comercialização das asso-
ciações e das cooperativas parti-
cipantes. “O programa nos ajuda 
a comercializar nosso produto, 
nos dá suporte para conquistar-
mos cada vez mais a nossa auto-
nomia e nos auxilia a conseguir 
novos compradores. Além disso, 

passamos a conhecer mais sobre 
agricultura, por meio de cursos e 
oficinais que são realizadas em 
parceria com a empresa”, desta-
ca Vanessa.

O PDRT segue princípios agroe-
cológicos, fomenta o acesso a polí-
ticas públicas e melhora a qualida-
de de vida dos produtores rurais. 
Vários jovens da região também 
começaram a se engajar na asso-
ciação e no PDRT. “Minha vó co-
meçou a associação e minha mãe 
também participa. Todos estamos 
juntos para somar cada dia mais e, 
com o apoio da Suzano, buscar o 
crescimento da associação”, finali-
za a agricultora.

Recentemente, a Suzano ela-
borou um plano para minimizar 
os impactos gerados pela pan-
demia do novo coronavírus na 
agricultura familiar. A iniciativa 
“A feira vai até você” está sen-
do realizada nos municípios de 
Mucuri, Teixeira de Freitas e Pos-
to da Mata e visa fortalecer o sis-
tema de entrega domiciliar (de-
livery) nas vendas de alimentos 
orgânicos e agroecológicos culti-
vados pelas comunidades apoia-
das pela empresa por meio do 
Programa de Desenvolvimento 
Rural e Territorial (PDRT). A ini-
ciativa hoje conta com a parti-
cipação de mais de 90 famílias, 
oriundas de 40 comunidades ru-
rais que, juntas, ofertam 86 dife-
rentes tipos de produtos (in na-
tura e processados), alcançando, 
de abril a julho, 2.685 cestas co-
mercializadas.

Por meio do PDRT, a empresa 
fornece a assistência técnica ne-
cessária para apoiar as comuni-
dades parceiras, desde a monta-
gem das cestas, operacionalização 
da logística, até a comunicação. A 
iniciativa fomenta o uso das redes 
sociais e aplicativos de mensagens 
para a divulgação e incentiva a po-
pulação a comprar dos pequenos 
produtores.
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Por Juliano Ferreira Dias
 

Comum nas indústrias de celulose e 
papel como uma técnica que alter-
na os cultivos de eucalipto com áreas 
de mata nativa, o conceito de mosai-

co florestal é emblemático no modelo de ma-
nejo adotado pelo setor no país. Ele expressa 
a realização de uma atividade econômica am-
bientalmente viável por permitir a manuten-
ção de múltiplas formas de vida silvestre coe-
xistindo num mesmo ambiente. Desta forma, 
promove o equilíbrio dos ecossistemas, ga-
rantindo os serviços ambientais e preservan-
do o habitat de populações silvestres da fau-
na e flora.

Mas, o que são mosaicos florestais? São 
plantios de eucalipto implantados entre cor-
redores de vegetação nativa. Quer dizer: os 
plantios são feitos somente onde não há mais 
mata nativa. Onde há mata, ela fica preser-
vada, mantendo características ideais para a 
conservação e reprodução das espécies ve-
getais e animais ali existentes. Por esta razão, 
estas áreas, quando vistas do alto, têm um 
aspecto bem peculiar que fazem lembrar re-
cortes. Daí, o nome mosaico.

Desenvolvidos em ambientes equilibra-
dos, sem concorrer com a cobertura vegetal 
nativa em suas demandas por nutrientes ou 
água, os plantios de eucalipto, inclusive, ga-

rantem a preservação dos remanescentes flo-
restais. Eles são fontes alternativas de madei-
ra para atender às demandas da sociedade 
por produtos de origem florestal. A madeira 
do eucalipto, por exemplo, é matéria-prima 
para produção de celulose, utilizada na pro-
dução de diversos produtos como papéis, em-
balagens e uma infinidade de aplicações nas 
indústrias têxtil (viscose), alimentícia, farma-
cêutica e cosmetológica, dentre outras.

É importante lembrar ainda que as em-
presas de base florestal brasileiras não des-
matam para efetuar os plantios, restringindo 
o manejo florestal nas áreas rurais consoli-
dadas e destinam grande volume de recur-
sos financeiros e materiais à restauração flo-
restal e preservação das áreas, contribuindo 
para atrair animais silvestres que, por sua vez, 
exercem decisivo papel na propagação das es-

pécies vegetais.
Por conhecer de perto a atividade, como 

engenheiro florestal e gerente de meio am-
biente, certificações e fomento florestal da Bra-
cell BA, sinto-me à vontade para afirmar que, 
para produzir eucalipto é preciso cuidar mui-
to bem do solo, da água, do ar, da vegetação 
nativa e da fauna. Sem o equilíbrio na relação 
entre todos estes componentes naturais, qual-
quer atividade que dependa tão diretamente 
dos recursos naturais está fadada ao fracasso. E 
os resultados mostram: a atividade florestal na 
Bahia e no Brasil é, além de um grande suces-
so, uma referência para todo o mundo.

Portanto, cultivar eucaliptos do modo sus-
tentável é seguro e traz benefícios. Inclusive 
porque é a manutenção dos plantios que as-
segura a existência das indústrias do setor, tão 
importantes para a movimentação da econo-
mia e por oferecerem contrapartidas sociais 
da maior relevância, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida de milhares de 
pessoas nas comunidades vizinhas.

Este é mais amplo conceito de mosaico flo-
restal: uma técnica de produção sustentável 
que concilia oportunidades de negócio com 
preservação ambiental e benefícios socioeco-
nômicos.

Juliano Ferreira Dias é gerente 
de meio ambiente, certificações e 

fomento florestal da Bracell.

34 toneladas de alimentos são doadas 
no Litoral Norte e agreste da Bahia

Ao longo desta sema-
na, milhares de famílias 
em situação de vulnera-
bilidade social recebe-

rão cestas básicas no litoral norte 
e no agreste baiano. As doações 
são fruto do Desafio Voluntário, 
iniciativa organizada entre os co-
laboradores da Bracell, que unem 
recursos para implementar, anu-
almente,  reformas em escolas, 
creches e sedes de associações. 

Com a pandemia do novo co-
ronavírus, os recursos arreca-
dados foram direcionados para 
compra de alimentos que serão 
doados para famílias carentes em 
cerca de 30 municípios, onde a 
Bracell, que é uma empresa de 
produção de celulose solúvel e 

de celulose especial, tem relação 
com as comunidades.

Mouana Fonseca, gerente de 
Relações Institucionais e Respon-
sabilidade Social da Bracell, expli-

cou o porquê do redirecionamen-
to da verba reunida para compra 
de alimentos. “Esse ano, o desafio 
foi todo revertido para arrecada-
ção de cestas básicas para atender 

as populações vizinhas às nossas 
atividades e que estão em situa-
ção mais crítica por conta do Co-
vid-19. As ações da empresa são 
focadas em projetos estruturan-
tes, mas hoje não tem nada de 
mais importante do que esse en-
frentamento à pandemia”, afirma.

O montante é resultado das 
doações de colaboradores, que 
chegaram a 17 toneladas nes-
te ano, e do adicional da própria 
empresa, que decidiu dobrar a 
arrecadação para incentivar a 
contribuição no desafio. Ainda 
segundo Mouana, para a empre-
sa, é fundamental encorajar os 
funcionários a atuar em ações de 
responsabilidade social.

(Fonte: jornal Correio*)

Os mosaicos florestais e a conservação ambiental
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que passa de pai para filho”, ex-
plica ele. “Procuramos mostrar às 
comunidades que estas práticas 
são proibidas, portanto é preci-
so cumprir a lei e proteger o meio 
ambiente”, acrescenta.

 Uma iniciativa de destaque 
é o programa Amigos da Flores-
ta, voltado à prevenção e com-
bate de incêndios florestais que 
têm como principais causas o 
vandalismo e o despreparo de 

produtores rurais para lidar com 
as técnicas de queimadas. “Mui-
tos pensam que, por serem pro-
prietários dos terrenos, podem 
atear fogo livremente. Mas não 
é assim. É preciso haver licença 
dos órgãos ambientais para esta 
atividade”, explica ele. “Por isso, 
nós conversamos com os produ-
tores rurais, orientando-os sobre 
os procedimentos corretos e dan-
do suporte em situações em que 

o fogo foge ao controle nas suas 
áreas.

 Neste contexto, o “trabalho 
de formiguinha” no relaciona-
mento com os vizinhos é essen-
cial. “Quase sempre, os delitos 
não abrangem grandes áreas, 
mas são muitas pequenas áreas, 
o que gera um impacto final sig-
nificativo. Sabemos das mazelas 
enfrentadas por muitas famílias. 
Por isso, durante todo o ano, ar-
recadamos alimentos e os distri-
buímos para os mais necessita-
dos. Assim, os moradores sabem 
que nossa preocupação não é 
apenas com os ativos da Bracell; a 
gente também se preocupa com 
as áreas deles, com as pessoas e 
com o desenvolvimento das co-
munidades. Por isso, temos um 
retorno mais significativo do nos-
so trabalho”, destaca Ressurrei-
ção. “Da mesma forma, nossas 
rondas inibem alguns tipos de de-
litos na comunidade. E isso é mui-
to importante para os moradores 
porque chegamos onde a segu-
rança pública não chega”, finaliza.
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Segurança patrimonial da Bracell reduz 
em 98,4% o furto de madeira

Uma ação antes corri-
queira nas áreas produ-
tivas florestais e nas de 
preservação ambiental, 

o furto de madeira nas proprie-
dades da Bracell, acumula uma 
queda de 98,4% entre 2013 e 
2020. De acordo com Douglas Pi-
thon, gerente de Segurança Pa-
trimonial da empresa, o resulta-
do se deve, basicamente, a três 
fatores: ações integradas de in-
teligência em consonância com 
o reforço e preparo da equipe de 
vigilantes, à adoção de aparato 
tecnológico adequado e às ações 
de relacionamento e conscien-
tização realizada pelos agentes 
junto aos moradores das comuni-
dades rurais. “Atuamos de forma 
integrada, somando esforços em 
diversas frentes para que o traba-
lho apresente um resultado mais 
efetivo”, explica Douglas.

 Com um efetivo fixo de 140 
profissionais, entre próprios e ter-
ceiros, e outros 25 temporários 
no verão, o time de Segurança 
Patrimonial da Bracell responde 
pela proteção de áreas produti-
vas, combatendo crimes ambien-
tais como incêndios propositais, 
caça e pesca predatórias, reali-
zando a vigilância das operações 
florestais e das áreas de vegeta-
ção nativa da empresa e resga-
tando animais silvestres em situ-
ação de risco. Graças ao trabalho 
desta equipe, não apenas os fur-
tos de madeira foram reduzidos. 
Também a ação de caçadores di-
minuiu 95,2%, enquanto os regis-
tros de incêndios criminosos caí-
ram 72% nos últimos anos.

 Resultados assim exigem pre-
paro e capacidade de persuasão, 
como explica Valdinei Ressurrei-
ção, coordenador de Seguran-
ça Patrimonial da empresa. “Te-
mos o grande desafio de mostrar 
às pessoas a importância da pre-
servação do meio ambiente por-
que, por trás da prática da caça 
e pesca predatória, por exemplo, 
existe uma forte questão cultural 
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John, 
um protetor 
da RPPN Lontra

Quando os primeiros raios do sol atra-
vessam a densa copa das árvores da 
floresta, Dioenes Soares já está ca-
minhando por lá. O percurso é so-

litário, mas não triste. O canto dos pássaros 
enche o ambiente da contagiante energia da 
natureza, repleta de tons de verde, de inúme-
ras formas das folhas, troncos e galhos e de in-
contáveis espécies de animais mais percebidas 
pelos ouvidos do que pelos olhos,  já que se es-
condem do homem de boné preto, farda azul 
escuro e coturnos que passa por ali.

Mas Dioenes, ou John, é um protetor da flo-
resta e está lá exatamente para resguardá-los. 
Ex-garçom, trabalhou por seis anos num resort 
de luxo no litoral baiano, onde atendeu a hós-
pedes como o apresentador Ratinho, a cantora 
Ivete Sangalo e o jogador Ronaldinho Gaúcho. 
Porém, há 10 anos, ele passou a se dedicar a ou-
tras celebridades: a fauna e flora da Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, lo-
calizada nos municípios de Entre Rios e Itanagra.

Desde então, ele é o vigilante patrimonial 
que ajuda a proteger a reserva contra a caça 
de animais e o corte ilegal de madeira. “Aqui 
é a minha área. Todo dia, a gente conhece coi-
sas novas aqui”, diz. Ali, descobertas diárias são 
mesmo possíveis: com 1.377 hectares, a RPPN 
Lontra é a segunda maior reserva particular 
do litoral norte da Bahia, atrás apenas da Su-
baumirim Gleba A, com 1.607 hectares – am-
bas pertencentes à empresa Bracell, fabricante 

de celulose solúvel que cultiva eucalipto em 31 
municípios do litoral norte e agreste do estado 
e mantém 60.600 hectares de mata nativa pre-
servada na região.

A primeira entrada de John naquela flores-
ta foi com um grupo de pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Sergipe. “De lá para cá, 
achamos vários caminhos”, completa o pai de 
Sofia, de apenas 4 anos. Os novos e os antigos 
caminhos continuam a surpreender. “Cada dia 
que passa, você conhece uma árvore que nun-
ca viu. E ainda tem muitas árvores para serem 
descobertas e pesquisadas”, diz o vigilante. 
Motivos para acreditar nisso, ele tem de sobra: 
a reserva tem áreas inexploradas que sequer 
foram acessadas pela própria equipe, “porque 
é mata muito fechada”, o que aguça ainda mais 
sua curiosidade.

Acostumado ao trabalho árduo – desde 
criança ajudou o pai na roça em Massarandu-
pió, onde nasceu – John segue firme pela flo-
resta, desviando galhos com as mãos e ‘varren-
do’ com os olhos a trilha e as bordas dela. O 
calor úmido e o longo percurso não o esmore-
cem. E o risco das cobras, que tão facilmente se 
camuflam na mata? “Só tenho medo da suru-
cucu”, confessa. Encontrada na RPPN Lontra, a 
surucucu pico de jaca (Lachesis muta) é a maior 
serpente peçonhenta das Américas: pode al-
cançar até 3 metros e recebe este nome por-
que seu couro tem uma textura semelhante à 
casca da jaca.

De tudo o que ele já avistou na RPPN, um 
exótico sapo ‘pontudo’ foi o que mais lhe cha-
mou a atenção. “Tudo o que é bicho você en-
contra aqui”, declara John. Macacos, tatus, pás-
saros de todo tipo, como a pyriglena, cobras, 
insetos e também árvores como jequitibá, im-
biruçú, sucupira, maria farinha, pau pombo, bi-
riba, ingauçu e ingá. Isso sem falar na diversida-
de de frutos comestíveis como araticum, coco 
da piaçava, dendê, araçá e manguba. “Na flo-
resta você acha de tudo, tudo você come e não 
passa fome”, conta.

Mas John não está sozinho na tarefa de pro-
teger as áreas de mata nativa da Bracell. Cola-
borador terceirizado, ele integra a equipe de 
Segurança Patrimonial da empresa, que con-
ta com um núcleo de Segurança Florestal para 
coibir a caça e extração ilegal de madeira nas 
suas propriedades.

Com um efetivo fixo de 140 profissionais, en-
tre próprios e terceiros, e outros 25 temporários 
no verão, período crítico de incêndios na região, 
o time de Segurança Patrimonial da Bracell res-
ponde pela proteção de áreas produtivas, com-
batendo crimes ambientais e realizando a vi-
gilância das operações florestais e dos 60.600 
hectares de vegetação nativa pertencentes à 
Bracell na Bahia. Graças ao trabalho da equipe 
e ao aparato tecnológico utilizado nas interven-
ções, foi possível reduzir em 98,4% o roubo de 
madeira, em 95,2% a ação de caçadores e em 
72% os incêndios florestais criminosos.
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Nova campanha 
Ibá+14 entidades de 
Valorização Papel e 
Papel Embalagem

A Ibá deu início à uma nova campanha de valorização do papel 
e papel de embalagem. A ação é resultado de um trabalho 
conjunto com 15 entidades do setor e tem sido amplamen-
te discutido e construído em conjunto. O Comitê de Comuni-

cação realizou duas reuniões para discutir a campanha, desde a defini-
ção dos 12 temas que serão trabalhados, incluindo debates específicos 
das mensagens-chave e o seu desdobramento nos textos dos cards e 
dos posts. O conteúdo também foi avaliado e aprovado pelas 15 enti-
dades, tanto diretores e executivos quanto pelas respectivas áreas de 
comunicação. São 6 entidades nacionais e 9 regionais. Foi uma gestão 
intensa de diversos stakeholders, em um trabalho conjunto da área In-
dustrial da Ibá com a Comunicação.  O material também foi apresenta-
do em reunião do Conselho Deliberativo.

Veja o vídeo: https://youtu.be/bZssvKbbOBs

Papel não desmata

Muita gente ainda fica surpresa 
quando descobre que a fabri-
cação e o uso de papel, car-
tão e papelão faz crescer as 

florestas e a quantidade de árvores. Todos 
sabem que papel é feito de árvores. O que 
nem todos sabem é que essas árvores são 
plantadas para essa finalidade.

Da mesma forma como se planta algo-
dão para a fabricação de tecidos, ou cana, 
para produção de combustível, plantam-se 
árvores para a produção de celulose e pa-
pel. Se o consumo de tecidos de algodão 
aumentar, será necessário ampliar as plan-
tações para atender à demanda crescente. 
Se aumentar o consumo de álcool combus-
tível, será necessário plantar mais cana. 
Assim, se mais pessoas utilizarem papel, 
mais árvores terão que ser plantadas.

Por que é necessário plantar árvores 
para produzir celulose e papel? Não seria 
mais fácil usar as árvores nativas? Teorica-
mente, é possível fazer papel a partir de 
qualquer vegetal. No entanto, para que o 
processo industrial seja eficiente e finan-
ceiramente rentável, é obrigatória a utili-
zação das espécies adequadas. É também 
indispensável que as árvores sejam o mais 
parecidas possível. Só é possível garantir o 
suprimento das árvores certas e todas ho-

mogêneas, se forem plantadas. É como 
cozinhar feijão: não dá certo misturar, na 
mesma panela, variedades diferentes, ou 
grãos mais novos com grãos mais velhos.

No Brasil, as árvores usadas como ma-
téria prima para celulose e papel são prin-
cipalmente o eucalipto e, em menor quan-
tidade, o pinus. O eucalipto é australiano 
e o pinus é norte-americano. Não há essas 
espécies nas matas nativas brasileiras. Es-
sas árvores só existem aqui se forem plan-
tadas. Para crescer, elas retiram carbono 
da atmosfera, ajudando a amenizar o efei-
to estufa e as mudanças climáticas. Temos 
hoje 2,7 milhões de hectares de planta-
ções de árvores para papel. São cerca de 
três bilhões de árvores que estão ajudan-
do a melhorar o meio-ambiente. Essa área 
é muito pequena: 0,32% do território na-
cional e menos de 1% das áreas utilizadas 
para atividades agropecuárias.

O papel é intensamente reciclado. No 
Brasil, segundo a Associação Nacional dos 
Aparistas – ANAP – a taxa de reciclagem 
chegou a 68,7% em 2018. E o que não é 
reciclado, se for descartado corretamen-
te nos aterros sanitários, tem impacto am-
biental mínimo porque é biodegradável.

Não há provas de que a mídia eletrô-
nica seja melhor para o meio ambiente. 

Os equipamentos eletrônicos são de di-
fícil reciclagem e descarte. Os centros de 
computação (a famosa “nuvem”) conso-
mem imensas quantidades de energia e 
são responsáveis indiretamente por gran-
de emissão de CO2. Segundo a Yale Uni-
versity, esses centros já consomem 2% de 
toda a energia mundial e essa taxa cresce 
rapidamente. Além disso, produzem tan-
to CO2 quanto o segmento de aviação. Por 
outro lado, há fortes evidências de que o 
papel é uma mídia mais sustentável em 
termos ambientais.

Apesar disso, muitas empresas ofere-
cem substitutos ao papel, com argumen-
tos de “salvar árvores” e “preservar o 
meio-ambiente” quando, na verdade, seu 
principal objetivo é reduzir custos de ope-
ração ou vender seus produtos e serviços. 
Trata-se, portanto, de propaganda enga-
nosa, que usa falsos argumentos ambien-
tais, conhecida em inglês como “greenwa-
shing”. Mas a verdade é que papel produz 
florestas!

*Texto da Two Sides faz parte da 
campanha setorial da cadeia de celulose, 

papel e embalagens de papel. Este é o 
primeiro tema dos 12 que reforçarão os 

atributos do setor. 
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Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira 
do Prêmio Blue Sky Young Researchers and 

Innovation Award 2020-2021 

A premiação é promovida pelo In-
ternational Council for Forest and 
Paper Associations (ICFPA) para 
pesquisadores, estudantes e profis-

sionais (até 30 anos) dos vários países e regi-
ões membros da entidade. O objetivo do prê-
mio é selecionar jovens e projetos inovadores 
que possam contribuir para o desenvolvimen-
to da indústria florestal mundial sob a ótica de 
pesquisa e desenvolvimento, inovação e me-
lhorias de processos que beneficiem a indús-
tria de base florestal e sua cadeia produtiva. O 
Prêmio Blue Sky Award tem como tema “Im-
pulsionando a bioeconomia florestal: solu-
ções baseadas na natureza rumo a uma eco-

nomia de baixo carbono”.
A premiação está dividida em duas eta-

pas. Na etapa regional (São Paulo, Brasil),  a 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), em par-
ceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa Florestas), Sociedade 
de Investigações Florestais (SIF) e com o Insti-
tuto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), 
concederá ao jovem com o projeto mais ino-
vador um prêmio no valor de R$ 8.000,00. O 
orientador do projeto também receberá pre-
miação no valor de R$ 5.000,00. Os candida-
tos deverão submeter o projeto em inglês. As 
inscrições para a etapa regional se encerram 
em 31 de agosto de 2020. A premiação acon-

tecerá em dezembro.  A etapa internacional 
(Austrália) acontece após seleção dos ven-
cedores das etapas regionais, os autores dos 
três melhores projetos terão a oportunidade 
de apresentar seu projeto aos presidentes de 
empresas mundiais do setor florestal, na Aus-
trália em abril de 2021. A passagem e a hos-
pedagem serão concedidas pelo ICPFA. 

Mais informações sobre elegibilidade, te-
mas e áreas de interesse e como submeter 
um projeto estão disponíveis no edital pu-
blicado no site do ICFPA. Ou acesse: http://
iba.org/datafiles/e-mail-marketing/livre//
blue-sky-young-researchers-award-2020-
-2021-iba-final.pdf

PAFS doa mudas

O Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), uma par-
ceria ABAF e ADAB, doou mudas de essências florestais na-
tivas da Mata Atlântica para a coordenação do Assentamen-
to Paulo Kageyama em Eunápolis (BA). Estas mudas foram 

plantadas em 02/07,  em sinergia com o projeto nacional de plantio 
de árvores realizado pelo MST. O evento contou com um número re-
duzido de pessoas, em respeito às normas sanitárias de proteção con-
tra o novo coronavírus. Em sensibilidade a este momento que o mun-
do está vivendo com a pandemia, o PAFS promoveu, juntamente com 
os representantes do assentamento, o plantio de mudas em homena-
gem às vítimas fatais da Covid-19.

Infográfico 
“As árvores 
cultivadas e 
a madeira na 

construção civil”
Com intuito de apresentar as vantagens da origem reno-

vável e sustentável da madeira, tanto para a parte es-
trutural, quanto em outras aplicações, a Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá) lança o infográfico “As árvores 

cultivadas e a madeira na construção civil”.  
Este é o primeiro infográfico da entidade com realidade au-

mentada, oferecendo uma nova experiência. A tecnologia per-
mite navegar, por smartphone ou tablet, dentro de um edifício 
totalmente construído em madeira e com muitos produtos do 
setor de base florestal, como painéis, pisos laminados, móveis 
de madeira, papéis diversos, entre outros. 
Confira: http://iba.org/datafiles/e-mail-marketing/livre/
info-madeira-construcao.pdf
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Conversando 
com Luizão - 
Agronegócio

O diretor executivo da ABAF, Wilson 
Andrade, foi um dos convidados 
para a live Conversando com Luizão 
- Agronegócio realizada em 06/07. 

A conversa girou em torno da avaliação das 
ameaças e oportunidades durante e após a 
pandemia no agronegócio. Contou ainda com 
as presenças de Celestino Zanella (presiden-
te da AIBA), Júlio Busato (presidente da ABA-
PA) e dos deputados estaduais Eduardo Salles 
e Jusmari Oliveira. 

Assista: https://youtu.be/1uuPaNuaCn0

Destaques na mídia

Diplomacia

A Unijorge promoveu 
um bate papo sobre 
carreira em diplomacia 
corporativa com 

Wilson Andrade, economista, 
empresário, diretor executivo 
da ABAF e Cônsul Honorário da 
Finlândia, em julho 2020. 

Assista: https://youtu.be/
lKhO4mBuWt4

                                                           ENTREVISTA DE WILSON ANDRADE – DIRETOR EXECUTIVO DA ABAF 
                                                                                                               REVISTA REFERÊNCIA FLORESTAL – JUNHO/2020 

 

 
 

 

b forest junho - entrevista wilson

 
 

 
 

B.Forest – Junho 2020 
 
 

 
 
 

Referência – entrevista
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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

A reunião das associadas estaduais 
contou com a participação de Mau-
ro Quirino, diretor florestal da Bra-
cell, que fez uma apresentação so-

bre celulose solúvel e seus usos, mercados, 
processos industriais, entre outras informa-
ções que agregaram muito conhecimento so-
bre o tema aos participantes.

Apresentado também o status das dis-
cussões da aplicação do Código Florestal no 
bioma Mata Atlântica. As associadas esta-
duais, localizadas nesse bioma, vêm ado-
tando diferentes estratégias para articula-
ção com outros importantes atores, de seus 

Associadas Estaduais Florestais

respectivos Estados, visando entendimento 
sobre o tema de modo a trazer segurança 
jurídica e evitar o enfraquecimento do Có-

digo Florestal. Reiterada a importância de 
continuar acompanhando o tema em nível 
estadual e federal.

Uma homenagem da ABAF aos profissionais e aos agricultores 
familiares que fazem o manejo responsável das florestas, 

ajudando a obter riquezas sustentáveis.

12 de JULHO 
dia do Engenheiro Florestal

17 dE JULHo
dia de Proteção às Florestas

25 dE JULHo
dia da Agricultura Familiar

Florestas de possibilidades - Ibá

Ciente de seu papel para o equilíbrio do meio ambiente e diante 
de um consumidor cada vez mais consciente, o setor de árvo-
res cultivadas vem investindo em soluções mais sustentáveis 
com produções responsáveis que possam permitir a gerações 

futuras recursos naturais, fontes de energia, clima controlado e ali-
mento, entre outras necessidades essenciais à sobrevivência. Confira 
o segundo vídeo da série “Florestas de possibilidades”, com destaque 
para os novos produtos a partir das árvores cultivadas.

Veja: https://www.youtube.com/watch?v=_CAmHzD8rbo

As embalagens de papel estão presentes em nosso dia a 
dia, nos mais diversos formatos, transportando, embalan-
do e armazenando os produtos de forma segura. Além de 
suas inúmeras funcionalidades, elas são produzidas a par-

tir de árvores cultivadas para fins industriais, são biodegradáveis 
em poucos meses, compostáveis e recicláveis, o que colabora para 
transformar o mundo em um lugar mais sustentável. Assista ao ví-
deo e saiba mais!

Veja: https://www.youtube.com/watch?v=9qmZo38CrKY


