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Venturoli é nova associada ABAF

A empresa Cruzetas e 
Madeiras Venturoli 
Ltda. é nova associada 
da ABAF – Associação 

das Empresas de Base Florestal. 
Desde 1988, a Venturoli oferece 
aos seus clientes todo o tipo de 
peças produzidas com eucalipto 
e pinus cultivados, beneficiadas 
e tratadas, para a construção ci-
vil, cercas e estruturas pré-fabri-
cadas para o setor rural, cruzetas 
e dormentes para linhas elétri-
cas e férreas. Atende - em todo o 
Nordeste - o mercado de varejo e 
o de empresas, construtoras, ho-
téis, engenheiros e arquitetos.

“Acreditamos que essa parce-
ria irá gerar bons frutos. Traba-
lho em grupo é muito produtivo 
e contar com uma representação 
tão atuante e abrangente como 
a da ABAF criará muitas oportu-
nidades. Agradecemos o convite, 
nos associarmos à ABAF é uma 
grande satisfação”, declarou Ma-
íra Venturoli, representante da 
área comercial da empresa.

Localizada em Camaçari (BA), 
numa área de 38.000m² (sendo 
3.000m² de área coberta com es-
trutura dividida em administrati-
vo, produção e estoque), a Ventu-
roli também possui 650 hectares 
de floresta de eucalipto plantada 
na Bahia. A empresa utiliza um 
moderno processo industrial na 
preparação e tratamento da ma-
deira cultivada, empregando má-
quinas e equipamentos de alta 
tecnologia e atendendo às nor-
mas técnicas e ambientais.

“Somos especializados no 
aparelhamento e beneficiamen-
to de madeiras e temos o pro-
pósito de oferecer uma alternati-
va sustentável, economicamente 
viável e complementar em rela-
ção a outros materiais construti-
vos como o concreto, o aço e o 
vidro, entre outros. Assim, ofere-
cemos uma alternativa construti-
va inovadora em madeira renová-

vel com qualidade e durabilidade, 
buscando a satisfação dos clien-
tes, respeitando o meio ambien-
te e contribuindo para o bem-es-
tar da comunidade”, completa 
Maíra.

A Venturoli compromete-se 
com a melhoria contínua do seu 
processo de produção. As análi-
ses dos preservativos e materiais 
tratados são efetuadas em labo-
ratório próprio, onde executam 
testes de concentração do pro-
duto preservante, penetração, 
balanceamento, quantidade do 
produto absorvido pela madeira, 
resíduos hidrossolúveis e outros.

 CertifiCação
Empresas tradicionais no se-

tor de tratamento de madeira es-
tão apostando em dar ainda mais 
garantias ao consumidor para am-
pliar o consumo desses produtos 
no Brasil. Por meio da certificação 
obtida com o Programa de Autor-
regulamentação – Qualitrat é pos-
sível comprovar a qualidade e a le-
galidade ao consumidor da madeira 
preservada. A iniciativa é desenvol-
vida pela Associação Brasileira de 
Preservadores de Madeira (ABPM) 
em parceria com o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) e o Institu-
to Totum. Segundo o presidente da 

Associação, Gonzalo Lopez, o pro-
grama foi criado para que o setor 
pudesse ter um padrão para a qua-
lidade, tanto dos produtos, como a 
comprovação de legalidade da em-
presa de seus associados.

Quem acredita na importância 
da regulação do mercado para uma 
maior padronização é a empre-
sa Venturoli. “Esperamos que, com 
a certificação, o cliente final saiba 
quem efetivamente seguiu todas as 
regras e cumpriu a legislação vigen-
te”, comenta Maíra Venturoli.

Ela acredita que a certificação 
será muito importante para de-
monstrar ao cliente final a posi-
ção da empresa no compromisso 
com a qualidade. A representan-
te da Venturoli salienta ainda que 
passar pelo processo do Qualitrat 
também trará outros benefícios 
para a empresa, como rever a or-
ganização interna e a área de do-
cumentação, além de outros ritu-
ais que não são visíveis aos olhos 
do consumidor, mas que são es-
senciais para o resultado final.

De acordo com Fernando Lo-
pes, presidente do Instituto Totum, 
responsável pela gestão e auditoria 
do programa, a certificação consi-
dera critérios de habilitação e ido-
neidade jurídica, gestão da qualida-
de de processos, gestão ambiental, 
regularidade social, trabalhista, 
gestão de saúde e segurança, além 
de compromissos éticos e de res-
ponsabilidade social.

Na avaliação do presidente 
da ABPM, este é apenas o come-
ço de um processo sem volta no 
campo da certificação. “Cada vez 
mais o mercado vai exigir com-
provação de qualidade e compro-
misso com a legalidade. O objeti-
vo é ampliar a participação das 
empresas associadas, para que o 
setor dê mais segurança ao mer-
cado e, consequentemente, aos 
consumidores, aumentando o 
uso de produtos de madeira pre-
servados”, completa Lopez.

Paulo e Maíra Venturoli

Unidade em Camaçari (Ba)
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 Veracel Celulose promove sua 
Rede de Percepção de Fogo 

A Veracel, indústria de ce-
lulose localizada no sul da 
Bahia, iniciou uma série 
de ações para promover 

e ampliar o conhecimento da po-
pulação local sobre a sua Rede de 
Percepção de Fogo (RPF).  As ações 
incluem a divulgação do novo nú-
mero de contato, disponibiliza-
do pela empresa desde setembro, 
com o objetivo de combater e pre-
venir incêndios florestais por meio 
da parceria com comunidades, 
municípios e pessoas que passam 
pela região.  

Com este novo canal de conta-
to - que pode ser acessado gratui-
tamente, por qualquer pessoa e de 
qualquer aparelho telefônico pelo 
número 0800 799 9802, a popula-
ção das comunidades e dos muni-
cípios vizinhos da Veracel poderão 
notificar possíveis focos de incêndio, 
tanto nas plantações de eucalipto 
da empresa quanto nas áreas de flo-
resta nativa localizadas dentro dos li-
mites de atuação da Veracel.  

O novo número da RPF, lançado 
em setembro de 2020, faz parte do 
Plano de Controle a Emergências 
Florestais da Veracel e deve trazer 
ainda mais agilidade à atuação de 
sua Brigada de Incêndio.  Esta ini-
ciativa também complementa as 
demais atividades de monitora-

mento existentes da Veracel, como 
a utilização da tecnologia de câme-
ras com sensores em locais estraté-
gicos e uma equipe de monitora-
mento dedicada.  

“O apoio da população faz toda 
a diferença para atuarmos com ra-
pidez em focos de incêndios, princi-
palmente agora no verão, quando 
o clima pode aumentar a incidên-
cia de casos”, ressalta Walter Coe-
lho, gerente de Silvicultura da Ve-

racel.  “Desde o lançamento do 
número 0800, já identificamos 
uma maior propensão da comuni-
dade em entrar em contato conos-
co e consideramos que este é um 
fator de extrema importância em 
nossos esforços de monitoramen-
to e prevenção de incêndios flores-
tais”, pondera o executivo.  

Para promover o novo número 
de contato, a Veracel está inician-
do uma campanha com a comu-

nidade local por meio da distri-
buição de ímãs de geladeira e de 
materiais informativos com o nú-
mero em destaque, além de di-
vulgações sobre o tema em suas 
redes sociais sobre o tema.  Tam-
bém estão sendo providenciadas 
a instalação de placas informati-
vas em pontos estratégicos de es-
tradas da região e a divulgação de 
vídeo explicativo com detalhes so-
bre a RPF para a população.

 Veracel Celulose integra conselho 
do diálogo florestal em 2021

Este ano, a Veracel passou a integrar o 
Conselho de Coordenação do Diálogo 
Florestal, uma iniciativa independente 
e de atuação nacional que visa facilitar 

a interação entre empresas do setor florestal, 
organizações da sociedade civil e instituições 
de ensino e pesquisa. O objetivo é a constru-
ção de um ambiente e agendas em comum 
entre os setores.

Os representantes que assumiram este 
compromisso na Veracel foram Luiz Tapia, ge-
rente de Meio Ambiente e Gestão Integrada, 
e Virgínia Londe de Camargos, coordenado-

ra de Estratégia Ambiental. “A nossa partici-
pação reforça a importância que a empresa 
dá aos processos de diálogo e transparência”, 
destaca Virginia. A Veracel tem uma longa his-
tória de apoio às atividades do Diálogo Flo-
restal no Brasil. Além do Conselho, a empresa 
também integra o Fórum Florestal da Bahia.

Com mais de 100 participantes no Brasil, 
o Diálogo  Florestal existe há 15 anos e pro-
move ações associadas à produção florestal, 
como a ampliação da escala dos esforços de 
conservação e a restauração do meio ambien-
te. Com isso, espera-se gerar benefícios para 

os participantes do Diálogo e para a socieda-
de em geral. Sua criação foi inspirada no The 
Forests Dialogue, que integra o Steering Com-
mittee na Universidade de Yale. Este ano, o 
plano de ação é a restauração florestal.

De acordo com o regimento interno do 
Diálogo Florestal, todos os anos uma nova 
empresa entra no Conselho de Coordena-
ção, substituindo a que está lá há mais tem-
po ou que deseja disponibilizar sua vaga. 
Assim, a Veracel substitui a Stora Enso, em-
presa sueco-finlandesa, acionista da pró-
pria Veracel. 
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Parceria fortalece o enfrentamento 
aos incêndios florestais na Bahia

Com o objetivo de prevenir e reduzir in-
cêndios florestais, em áreas públicas 
e particulares, assim como promover 
ações de reconhecimento de boas prá-

ticas de combate a incêndios e preservação am-
biental, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), 
o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema) e a Bracell Bahia Florestal - Ltda as-
sinaram, na manhã desta terça-feira (02), de for-
ma virtual, um Acordo de Cooperação Técnica 
(ACT).  

Entre as ações previstas está a capacitação 
de 100 brigadistas voluntários. A equipe, coor-
denada pelo grupo Bracell, trabalhará em con-
junto com o Programa Bahia Sem Fogo (BSF) 
no combate e prevenção aos incêndios flores-
tais nos municípios de atuação da empresa. Ao 
todo, serão capacitados 25 brigadistas em cada 
um dos quatro subcomitês do BSF: do Norte, se-
diado em Juazeiro; do Sul, sediado na cidade de 
Eunápolis; do Oeste, em Barreiras; e da Chapa-
da, em Seabra. Todos os subcomitês são coorde-
nados pelas Unidades Regionais do Inema. 

Para o secretário João Carlos Oliveira, o meio 
ambiente é uma construção coletiva e a forma-
lização dessa parceria simboliza o fortalecimen-
to das ações de preservação ambiental. “A Bra-
cell possui brigadistas nas regiões em que atua 
e suas ações já possuem indicadores que apre-
sentam redução de incêndios. São práticas que 
incorporam inteligência tática, educação e pre-
venção aos incêndios florestais que irão somar 
as ações do Programa Bahia Sem Fogo. A pro-
posta é reunir esforços entre a iniciativa privada 
e poder público para reduzir a incidência de in-
cêndios no Estado. São parcerias como essa que 
fortalecem o trabalho do Governo em todo ter-
ritório baiano”, avaliou o titular da Sema.

O diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme 
Araújo, afirmou que o acordo é uma importante 
iniciativa para combater os incêndios florestais 
no estado. “Estamos felizes em contribuir nes-
ta troca de experiência com os profissionais da 
Sema, que sempre esteve aliada com as ações 
de sustentabilidade da empresa. Nos últimos 
10 anos, a Bracell vem contribuindo com a re-
dução drástica de queimadas nas áreas flores-
tais da região do Litoral Norte e Agreste baiano. 
Em 2020, por exemplo, as equipes de brigadis-
tas da Bracell, com o apoio das comunidades na 
área de influência da empresa, conseguiram re-
duzir a extensão de áreas de matas consumidas 
pelas chamas para 37 hectares, o menor desde 
2011”, disse.

 “Este é um momento histórico, porque nós 

vimos esse projeto nascer há muitos anos, e 
hoje está finalmente se consolidando. A expec-
tativa é de que essa parceria venha para somar 
nas ações efetivas de prevenção, capacitação e 
no fortalecimento das nossas estruturas, pro-
vendo a formação e os materiais necessários a 
esses brigadistas para que eles possam atuar na 
linha de frente de combate ao fogo,” destacou a 
diretora-geral do Inema, Márcia Telles.

O gerente de segurança patrimonial da Bra-
cell, Douglas Pithon, ressaltou a importância da 
parceria para troca de experiências e expertises 
no combate aos focos de incêndio. “Para nós 
é uma honra ter a missão de preservar o meio 
ambiente. Além do combate direto ao fogo, pos-
sibilitamos a capacitação e treinamento de pes-
soas que estão qualificadas para atuar na pre-
servação ambiental. No Norte do estado, nossa 
área de atuação, combatemos 448 incêndios 
florestais em 2020, o que dá mais de uma ação 

por dia. Além de reduzirmos os incêndios em 
78% no ano passado, passando de 350 ha em 
2019, para 50 ha em 2020, também consegui-
mos resgatar e salvar a vida de 37 animais silves-
tres. Estamos à disposição da Sema e do Inema, 
com 87 homens que atuam diuturnamente no 
combate e prevenção aos incêndios florestais”, 
relatou Pithon.    

No Acordo de Cooperação Técnica está pre-
vista ainda a elaboração de um Plano de Traba-
lho para execução das atividades, entre elas, a 
capacitação técnica e ambiental dos brigadistas; 
ações de reconhecimento a boas práticas, pro-
gramas, organizações públicas ou privadas, além 
de indivíduos que comprovadamente, contribu-
am com a preservação de florestas no Estado; 
divulgações e campanhas publicitárias das ações 
de prevenção e combate a incêndios florestais; e 
apoio técnico e tático para ações de prevenção e 
combate a incêndios florestais.

Secretário da Sema,  João Carlos oliveira
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Colocar um pouquinho de esperança 
em nossos alunos”. Este é o lema se-
guido por professores, como Rita de 
Cássia, para continuar ensinando mes-

mo diante dos desafios criados pela pandemia 
da Covid-19. E o esforço – compartilhado por 
colegas, familiares dos estudantes e pelos pró-
prios alunos – pode ser visto no filme lançado 
pela Bracell nesta quinta-feira, 25.  O minido-
cumentário, disponível no canal da empresa 
no YouTube e nas redes sociais, é uma home-
nagem a quem está na linha de frente da edu-
cação na região do Litoral Norte e Agreste da 
Bahia, onde a empresa capacita gestores e 
educadores da rede pública de ensino, por 
meio do projeto de Educação Continuada.

 No vídeo, a pró Rita, como é carinhosamen-
te chamada pelos alunos, conta um pouco de 
seus esforços para continuar educando na crise 
sanitária, principalmente na zona rural. O cam-
po, segundo a docente, sofre ainda mais por 
conta das dificuldades de acesso às tecnologias 
usadas no ensino a distância e com o estigma 
de analfabetismo desta população, enraizado 
no imaginário de quem não conhece esta rea-
lidade.  “Quando se pensa em zona rural, vem 
logo à cabeça que o analfabetismo mora ali. E 
esse estigma é cruel, porque os alunos da zona 
rural precisam de incentivo, de bons professo-
res, e não de preconceito”, afirma a professora, 
hoje vice-diretora da Escola Municipal Manoel 
Alcântara, na zona rural de Itanagra.

 Rita não está só nesta luta por um ensino 
de qualidade e acessível a todos. Com ela, há 
outros que abraçam a função de educar como 
missão de vida. É o caso de Auciléia Santiago, 
que, durante a pandemia, teve que lecionar 

Minidoc narra histórias de professores 
baianos que se reinventaram na pandemia

uma turma multisseriada em Esplanada. Para 
superar ainda mais este obstáculo, ela e os co-
legas criaram, junto com as famílias dos alu-
nos, estratégias de ensino virtual com foco 
na realidade desses pequenos moradores da 
área rural. “Não posso planejar uma aula para 
os alunos do campo igual planejo para os da 
zona urbana. Tenho que ver seu dia a dia, te-
nho que observar se realmente aquela aula 
vai servir para ele, porque não posso fugir da 
realidade deste aluno e de sua família”, diz 
ela, que leciona para crianças de 4 e 5 anos, 
da educação infantil I e II.

 E essa nova maneira de educar ganhou 
apoio dos pais dos estudantes, que, assim 
como os professores, passaram a ter papel de-
terminante no processo de aprendizado dos fi-
lhos durante a pandemia.  “A Pró Auciléa sem-
pre fala: mãe, se tiver dúvida, me procure. Este 

Ampliando o acesso
 Maria José Pereira é outro exemplo de educadora dedicada a minimizar o impacto da pan-

demia na vida dos estudantes. Ela conta que, por conta da falta de estrutura tecnológica, muitos 
alunos ficaram, inicialmente, sem poder acompanhar as aulas, mas isso foi resolvido com o es-
forço coletivo. “Percebemos que não estávamos conseguindo chegar a todos os alunos, porque 
alguns não tinham internet, celular, computador, e isso não era aceitável”, relata. Junto com ou-
tros professores, ela começou a imprimir as atividades e a disponibilizá-las para que os pais pu-
dessem retirar o conteúdo na escola para seus filhos.

Por conta das dificuldades, nem todos iam buscar o material. Foi aí, então, que os professo-
res começaram a entregar as atividades nas casas e até mesmo nos locais de trabalho dos res-
ponsáveis pelos estudantes.  “Quando não conseguimos que todos fossem ao colégio, a gente 
ia nas casas dos pais. Nós insistíamos para entregá-las, até mesmo na feira, para que os alunos 
tivessem acesso à educação. No final das contas, nossa ação conseguiu alcançar 98% dos alu-
nos”, festeja Maria José, diretora da Escola João Pereira dos Santos, na comunidade de Catuzi-
nho, em Aramari.

Educação 
continuada

Os primeiros passos para a mudança des-
ta realidade foram dados com o treinamen-
to recebido pelos professores, por meio do 
projeto de Educação Continuada – idealiza-
do e realizado pelo Bracell Social –, que ofe-
rece orientação pedagógica para gestores e 
educadores da rede pública no Litoral Nor-
te e Agreste da Bahia, estimulando o desen-
volvimento de crianças e o retorno de jovens 
e adultos à sala de aula. “Este treinamento 
fortalece nosso conhecimento e estimula a 
criar novas estratégias pedagógicas para en-
frentar obstáculos, como o ensino na pande-
mia”, afirma Maria José.

Desenvolvido desde 2015, o projeto 
tem ajudado a melhorar o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb). É o 
caso de Itanagra, por exemplo, cujo Ideb 
passou de 4,0 – em 2017 – para 5,5 - em 
2019. A iniciativa, realizada com suporte 
técnico do Instituto Chapada de Educação 
e Pesquisa (Icep), qualificou diretamente, 
só no ano passado, 2.252 educadores de 
273 escolas, beneficiando 45.455 pesso-
as nos municípios de Alagoinhas, Aramari, 
Cardeal da Silva, Conde, Entre Rios, Espla-
nada, Inhambupe e Itanagra.

Mouana Fonseca, gerente de Relações 
Institucionais e Responsabilidade Social da 
Bracell BA, diz que o fortalecimento da edu-
cação básica é o caminho para transformar 
a realidade de vulnerabilidade que mui-
tos se encontram. “Para a Bracell, a edu-
cação de qualidade é um direito de todos 
e, com a pandemia, a empresa reforçou o 
suporte que dá aos gestores e educadores 
da rede pública de ensino na região onde 
atua. E essa parceria pela educação conti-
nuará esse ano, porque acreditamos que 
somente juntos podemos superar esse mo-
mento”, afirma.

apoio foi ótimo, porque pude ajudar meu fi-
lho a aprender a formar as palavras”, alegra-se 
a agricultora Cleide, que acompanha as aulas 
com o filho por meio do celular. “Me dediquei 
bastante para poder ajudá-lo”, complementa 
ela. Segundo a mãe, só após o fim das tarefas 
virtuais do filho, é que eles vão à roça, de onde 
a família tira o ganha-pão.

Prefessora auciléia Santiago

“
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Suzano conclui financiamento 
de US$ 1,57 bilhão com condições 

vinculadas a metas ambientais

A Suzano, referência glo-
bal na fabricação de bio-
produtos desenvolvidos 
a partir do cultivo de eu-

calipto, anuncia a captação de US$ 
1,57 bilhão em um financiamento 
cujas condições acordadas com os 
bancos estão vinculadas ao cum-
primento de metas ambientais. A 
companhia se compromete a re-
duzir a intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa e a captação 
industrial de água em 9,7% e 2,1%, 
respectivamente, até 2025. Am-
bos os objetivos estão alinhados 
com o roadmap de metas de lon-
go prazo da Suzano para o período 
até 2030. 

A taxa do financiamento é equi-
valente à Libor + 1,15% ao ano. O 
prazo médio será de 60 meses, com 
vencimento em março de 2027. No 
caso de a companhia atingir as me-
tas acordadas, haverá uma redução 
de até 0,02% ao ano no custo con-
tratado. Os recursos captados se-
rão utilizados para a liquidação an-
tecipada do principal de US$ 1,67 
bilhão do contrato de pré-paga-
mento de exportação formalizado 
como parte da estrutura de fun-
ding para o pagamento da opera-
ção de fusão com a Fibria, concluí-
da em janeiro de 2019. 

Com a operação anunciada nes-
ta semana, conhecida como sustai-
nability-linked loan, a Suzano torna-
-se uma das primeiras empresas do 
Brasil a concluir uma operação de 
financiamento bancário com taxas 
atreladas a indicadores ambientais. 

“A Suzano foi a primeira em-
presa das Américas e a segunda 
do mundo a realizar uma emissão 
de títulos internacionais que criam 
uma conexão direta entre a taxa 
paga pela empresa e a contribui-
ção socioambiental que ela entre-
gará à sociedade. Aquela opera-
ção, de sustainability-linked bonds, 
ocorreu em setembro e foi segui-
da por muitas outras empresas. 

Esperamos agora que essa nova 
operação, de financiamento ban-
cário, tenha o mesmo êxito e aju-
de a fomentar novas alternativas 
de captação de recursos tendo in-
dicadores ambientais como contra-
partida”, afirma o Diretor Executivo 

de Finanças e Relações com Inves-
tidores da Suzano, Marcelo Bacci. 

Com o objetivo de melhorar o 
cronograma de amortização de sua 
dívida, a um custo competitivo, a 
companhia também anuncia que li-
quidou antecipadamente nesta se-

mana uma dívida de R$ 1,454 bilhão 
que detinha com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O financiamento ti-
nha um prazo médio atual de 33 
meses e um custo médio, em dóla-
res, de 3,48% ao ano. 
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Suzano e Spinnova formam joint venture 
para atuar no mercado de fibras têxteis

Maior produtora mundial de celulo-
se de eucalipto, a Suzano se asso-
ciou à startup finlandesa Spinno-
va em uma joint venture que vai 

competir no mercado global de fibras têxteis. 
A nova empresa construirá sua primeira fábrica 
na Finlândia, mediante investimento de 22 mi-
lhões de euros dividido igualmente entre as só-
cias, e entrará em um mercado de mais de 100 
milhões de toneladas por ano.

A ambição da nova empresa é se tornar um 
player relevante no mercado têxtil mundial, 
competindo em custos e qualidade com o algo-
dão e a viscose, com a primeira fibra têxtil sus-
tentável do mundo produzida a partir de celu-
lose microfibrilada (MFC) de madeira — fibra de 
celulose reduzida a dimensões nano.

O novo tipo de tecido «verde» é fruto de 
inovação disruptiva e, para a Suzano, o investi-
mento marca a entrada em um novo negócio. 
“Não é um produto de nicho. Queremos esca-
la, temos custo e competitividade. Vamos jogar 
o jogo dos grandes”, disse o diretor de tecnolo-
gia e inovação da companhia brasileira, Fernan-
do Bertolucci.

De acordo com o chefe da área de inovação 
da H&M, Mattias Bodin, a varejista de moda uti-
lizará em seus produtos a fibra têxtil também 
por causa do apelo sustentável. A adesão de um 
dos maiores nomes do varejo de moda mundial, 
com presença em mais de 70 países, contribui 
para a escalada da nova empresa.

Em entrevista coletiva, Bodin destacou que a 
H&M tem a ambição de se tornar uma empre-
sa 100% circular e, para tanto, tem testado mate-
riais sustentáveis em todas as suas marcas. “Acre-
ditamos que a Spinnova [marca da nova fibra] vai 
contribuir para atingirmos essa meta. Não quero 
especular agora, mas vejo potencial de a nova fi-
bra substituir materiais menos sustentáveis em 
uma ampla gama de produtos”, afirmou.

O executivo destacou ainda que a nova fibra 
têxtil foi testada com sucesso em diferentes apli-
cações do grupo. “Estamos ansiosos para dar o 
próximo passo”, observou.

A capacidade de produção inicial não é reve-
lada por razões estratégicas. Grandes marcas de 
varejo, de acordo com o diretor de novos negó-
cios da Suzano, Vinicius Nonino, já testaram a fi-
bra (que levará a marca Spinnova) em seus pro-
dutos, com sucesso. “O mundo têxtil trabalha 
com ‘blends’. A meta é ganhar mercado e substi-
tuir outras fibras, até mesmo o poliéster, nesses 
blends”, explicou.

Suzano e Spinnova terão participações iguais 

de 50% na nova empresa, que terá equipe pró-
pria para comercialização de seus produtos. A 
Suzano é investidora na startup finlandesa e de-
tém, hoje, 23% de seu capital.

De partida, a Suzano adiciona à nova em-
presa o custo competitivo da matéria-prima — 
a celulose da companhia tem o menor custo de 
produção do mundo — e conhecimentos da 
operação industrial em grande escala, entre ou-
tras competências. A Spinnova, por sua vez, en-
tra com a tecnologia que possibilita a obtenção 
da fibra têxtil a partir da celulose microfibrilada 
de madeira.

“Acreditamos que essa seja a rota tecnoló-
gica mais promissora”, afirmou Nonino, acres-
centando que a Suzano terá exclusividade no 
fornecimento de celulose microfibrilada caso a 
tecnologia da Spinnova venha a ser adotada por 
outras empresas.

A primeira unidade fabril da joint venture fi-
cará na cidade finlandesa de Jyväskylä, onde 
funciona o centro de pesquisa e desenvolvimen-
to da Spinnova, que atua na área de inovação 
em materiais, e uma planta piloto. Junto à uni-
dade, a Suzano construirá uma fábrica de celu-

lose microfibrilada que atenderá à produção da 
nova empresa — a celulose seca será embarca-
da pela companhia a partir do Brasil.

O investimento total, considerando toda a 
infraestrutura necessária ao projeto, incluindo o 
imobiliário, é de aproximadamente 50 milhões 
de euros. O imóvel será construído e alugado 
para a joint venture pela empresa de incorpora-
ção imobiliária Jyväskylä Jykia.

Em nota, o cofundador da Spinnova e princi-
pal executivo, Janne Poranen, diz que as marcas 
têxteis líderes estão buscando maneiras de mini-
mizar emissões e construir uma base circular de 
material para seus produtos. “Nos sentimos or-
gulhosos de que em breve seremos capazes de 
fornecer às marcas nossa nova, disruptiva e sus-
tentável fibra e tecidos”, afirma.

O projeto de celulose microfibrilada nasceu 
em 2017 na antiga Fibria, que foi incorporada à 
Suzano no início de 2019, e a matéria-prima usa-
da pela Spinnova em seus testes foi produzida 
na fábrica de Aracruz (ES), numa unidade piloto 
com capacidade de duas toneladas por dia. “A 
ambição é chegar a centenas de milhares de to-
neladas”, reiterou Bertolucci. (fonte: Valor)
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Tendências do Mercado Florestal
A Pöyry acompanhou 

os efeitos da pandemia 
da Covid-19 no setor 
florestal brasileiro em 
todo o ano de 2020. 
No quarto trimestre, 
alguns desses efeitos 

ainda foram observados. 
Resumimos essas 

variações em um vídeo 
de 5 minutos.

Link: https://vimeo.
com/514306310?utm_

campaign=poyry_
news_06&utm_

medium=email&utm_
source=rD+Station

Two Sides: 710 empresas removeram 
declarações enganosas anti-papel

Globalmente, em 2020, Two 
Sides abordou 320 organi-
zações que faziam declara-
ções enganosas sobre o pa-

pel. Até agora, 134 delas removeram 
essas mensagens de suas comunica-
ções e Two Sides continua a abordar 
as demais. As organizações estavam 
em toda a Europa, América do Nor-
te e do Sul, África do Sul, Austrália e 
Nova Zelândia. Isso eleva o total para 
710 empresas que removeram de-
clarações enganosas de greenwa-
shing desde o início da campanha, 

em 2010.
Em 2020, na Europa, 106 empresas 

removeram argumentos infundados 
sobre papel, incluindo EDF energy, 
Eon, Marks and Spencer, Sparkasse, 
Volksbank-Raiffeisenbank, BHV / Le 
Marais e SNCF. No Brasil foram abor-
dadas 53 empresas, das quais 22 já 
mudaram suas mensagens.

Two Sides continua a abordar ati-
vamente as principais organizações 
que estão enganando os consumido-
res ao usar declarações ambientais 
infundadas sobre o uso de papel.

a Coca-Cola está em fases de testes para utilizar 
garrafa de papel, como parte de sua estratégia para 
eliminar o plástico de sua embalagem. o protótipo 
foi desenvolvido por uma empresa dinamarquesa. 

o objetivo é criar uma garrafa 100% reciclável e sem 
plástico, capaz de evitar que o gás escape das bebidas 
carbonatadas. a barreira também deve garantir que 

nenhuma fibra se desprenda no líquido.

Coca-Cola testa 
garrafa de papel
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REcoMENdA

Setor Florestal em 
destaque na Revista Terra 

Mãe do Governo da Bahia. 
Confira a revista na íntegra 

no link abaixo e o destaque 
para o setor florestal nas 

páginas 140 a 143.

http://www.bahia.
ba.gov.br/2021/01/noticias/

comunicacao/governo-do-
estado-lanca-sexta-edicao-

da-revista-terra-mae/

FIEB publica edição atualizada das 
obrigações legais ambientais para 2021

Anualmente, as indústrias devem cumprir uma série de obriga-
ções legais nas esferas federal e estadual. Para auxiliar as empre-
sas, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) publica 
no início de cada ano um guia de Obrigações Legais Ambientais, 

disponível no Portal da FIEB.
“O documento consiste em um calendário com orientações sobre os 

requisitos ambientais mandatórios, que precisam ser cumpridos, duran-
te o ano, para evitar multas/penalidades e também barreiras mercado-
lógicas para as empresas, contribuindo para um ambiente favorável aos 
negócios”, explica a gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social 
(GMARS) da FIEB, Arlinda Coelho.

Na publicação de 2021, a GMARS chama atenção para duas novas obri-
gações lançadas este ano (veja abaixo), em especial, a portaria do INEMA, 
que tem prazo de cumprimento já para o início do mês de março.
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Uma agenda de múltiplos avanços em 2021
PaULo HartUng*

O ano se inicia iluminado pela necessi-
dade de novas atitudes. Um novo ci-
clo em que o multilateralismo seja 
retomado de fato, debates sejam sus-

tentados pela razão e pela ciência e o futuro sus-
tentável do planeta seja uma obsessão de todos.

Fica cada vez mais claro que a questão de 
ESG (sigla em inglês para “ambiental, social e go-
vernança”) passa a ser o cerne de uma nova ati-
tude. Este ano será marcado por eventos que re-
forçam o diálogo global e o trabalho em prol de 
soluções conjuntas que podem ajudar a tornar 
viável um mundo melhor.

Em 2021 serão duas conferências das Na-
ções Unidas no mesmo ano: a COP-15 da Con-
venção da Diversidade Biológica (CDB), que 
deve negociar a nova Estratégia Global de Bio-
diversidade Pós-2020; e a COP-26 de Mudança 
Climática, em Glasgow, que pretende abordar a 
criação de um mercado global de carbono, con-
forme o Acordo de Paris, ferramenta fundamen-
tal para incentivar a aceleração da economia de 
baixo carbono. Teremos também, pela primeira 
vez no Brasil e fora da Finlândia, o Fórum Mun-
dial de Bioeconomia, em Belém, no Pará.

O Brasil tem de saber aproveitar essa movi-
mentação global. Trata-se do país com a maior 
floresta tropical do mundo, a maior biodiversi-
dade do planeta e um agronegócio sustentável. 
Temos tudo para transformar nossas potenciali-
dades em oportunidades e para isso há urgên-
cias que não podem ser deixadas de lado.

A tarefa mais impositiva é uma resposta ade-
quada e concreta a atos criminosos na Floresta 
Amazônica, como os desmatamento, as quei-
madas, a grilagem de terras e o garimpo ilegal.

O setor produtivo brasileiro já tem sido de-
mandado por consultas públicas, como as aber-
tas pelo Reino Unido e pela Comissão Europeia, 
com o objetivo de criar legislações internas para 
coibir o desmatamento ilegal nas cadeias de su-
primentos. Consumidores e varejistas têm fei-
to movimentos buscando garantir que os pro-
dutos escolhidos sejam sustentáveis. Os alertas 
dos investidores internacionais são sonoros. Lar-
ry Fink, presidente da BlackRock, a maior gesto-
ra de ativos do mundo, sentenciou que países 
emergentes que não provarem que estão cui-
dando das pessoas, do meio ambiente e da go-
vernança vão pagar juros mais altos.

Para mudarmos esta percepção do mundo 
precisamos de ações e resultados. E sabemos o 
caminho a ser percorrido: implementar o Códi-
go Florestal em sua plenitude, avançar em tec-
nologia e transmissão de dados para monito-
ramento e ação contra atos ilícitos, investir no 

desenvolvimento da Região Amazônica, para le-
var infraestrutura básica aos mais de 25 milhões 
de brasileiros e brasileiras que lá vivem.

Estancando essa crise que prejudica o hoje e 
o amanhã, o Brasil tem todas as condições para 
reassumir seu protagonismo no debate mun-
dial sobre sustentabilidade. Não precisamos in-
ventar a roda. Temos dentro do nosso territó-
rio exemplos claros, que podem ser estímulos e 
modelos para outros negócios.

O cultivo de árvores para fins industriais no 
Brasil é um dos faróis dentro da bioeconomia, 
uma agricultura que tem em sua veia a susten-
tabilidade e a inovação. Essa agroindústria tem 
os olhos voltados para o futuro. Planta, colhe e 
replanta, comumente em terras antes degrada-
das pela ação humana. No Brasil, com mais de 
50 milhões de hectares previamente degrada-
dos por outros usos, há muito espaço para con-
tinuar produzindo, sem necessidade de abrir no-
vas áreas.

Encurtando cada vez mais a distância entre o 
futuro e o presente, esse segmento desenvolve 
novas aplicações da madeira. Entre novas fábri-
cas e expansões, o setor tem anunciado mais de 
R$ 35,5 bilhões, incluindo dois projetos de celu-
lose solúvel (Bracell e LD Celulose, joint venture 
entre a austríaca Lenzing e a brasileira Duratex). 
Sua principal aplicação é na viscose, que vem ga-
nhando espaço na indústria têxtil, um mercado 
ainda dominado por fibras sintéticas. A Suzano 
trabalha a celulose microfibrilada em parceria 
com a startup finlandesa Spinnova para produ-
zir fios têxteis com ganhos de sustentabilidade, 
redução de uso de água e químicos.

Outro exemplo de inovação verde a partir da 
celulose microfibrilada (MFC) vem da Klabin. Em 
parceria com o Senai e a Apoteka de cosméticos, 

a empresa finalizou, em tempo recorde, os tes-
tes para produção de álcool em gel. O novo pro-
duto, extraído da madeira, substitui o carbopol, 
componente da fabricação de álcool em gel de 
origem fóssil.

O mundo está entrando no movimento 
ESG, que significa uma nota de corte crescen-
te para produtos, empresas e países. No Brasil 
já temos empresas e setores que navegam nes-
se universo há anos. Está na hora de enxergar-
mos tendências, percebermos potencialidades 
e construirmos pontes entre a possibilidade e a 
realidade. Assim fortaleceremos o combate às 
mudanças do clima, estabelecendo perspecti-
vas de um mundo mais saudável para as atuais e 
as futuras gerações, produzimos riquezas e cria-
mos empregos para a juventude brasileira, hoje. 
 
*economista, presidente executivo da indústria 
Brasileira de Árvores (ibá), membro do conselho 
do todos pela educação, foi governador do es-
tado do espírito Santo (2003-2010 e 2015-2018).
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Novas medidas incentivam 
desenvolvimento sustentável

ViCtoria rizo*

Em 2020, um ano de grandes enfren-
tamentos com destaque para a crise 
sanitária e humanitária com a perda 
de vidas por todo o mundo, um alen-

to no que tange ao desenvolvimento e a re-
estruturação do país trouxe renovação em 
meio a tantas dificuldades. Uma medida de 
incentivo às práticas sustentáveis foi apro-
vada pelo Senado no final de 2020, já na vi-
rada do ano, colocando o Brasil em desta-
que entre países que promovem ações para 
o bem estar social e econômico, com foco 
na preservação do meio ambiente. O pro-
jeto que cria a Política Nacional pelo Pa-
gamento de Serviços Ambientais, desbu-
rocratiza e fomenta as ações ordenadas e 
planejadas, de modo que a natureza seja 
preservada, a sustentabilidade valorizada e 
os meios de produção certificados de forma 
correta. O projeto acaba de ser aprovado na 
Câmara dos Deputados. Virou lei na última 
semana.

A ideia base é a de que o governo finan-
cie e até pague diretamente às organizações 
que desenvolvam ações de preservação em 
comunidades urbanas e rurais. Este paga-
mento, monetário ou não, é um incentivo 
para medidas que conservam áreas de pro-
teção. A emissão de papéis para a captação 
de recursos e financiamento através de coo-
peração internacional podem ser aplicadas 
e facilitar esses processos. Todo esse movi-
mento é o

indicativo de que há consciência de que 
meios alternativos inteligentes e limpos de 
produção podem, através de parcerias pú-
blico privadas e de cooperação com enti-
dades pelo mundo colaborar na ação con-
tra a devastação da natureza, as queimadas, 
além de conferir mais justiça social às cor-
porações e comunidades que atuarem com 
este foco. Além disso, projetos como estes 
ajudam a conquistar a confiabilidade de in-
vestidores que poderão reconhecer o mé-
rito e o trabalho de populações, empre-
sas, universidades e entidades engajadas na 
construção de uma economia sustentável e 
de alto valor social. 

Em um momento de discussão sobre 
manutenção da vida, necessidade de re-
cursos para o sustento das populações e da 
preservação do que temos, é uma vitória 
importante. Quando a economia é impacta-

da, principalmente pelo fechamento de pos-
tos de trabalho e incertezas, fica ainda mais 
evidente a importância deste tipo de inves-
timento e atenção que devem ser, sim, uma 
prioridade.

O fomento ao desenvolvimento sustentá-
vel é uma medida também de economia e 
faz todo sentido. Já que estimular a produ-
ção de forma correta, sustentável e deixan-
do um legado de preservação da vida para 
as futuras gerações com responsabilidade é 
inteligente. A preservação do meio ambien-
te, de toda forma, é inteligente. É olhar para 
o futuro.

A torcida é para que esta ação e outras 
parecidas, evoluam e conquistem o respeito 
que nosso país precisa e merece.

*Victoria rizo é Ceo da 2tree ambiental 
/ empresa associada da aBaf 
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Setor de base florestal investe 
R$ 35,5 bilhões e abre 4 mil vagas

Com R$ 35,5 bilhões em 
investimentos anuncia-
dos até 2023 no país, o se-
tor de base florestal, que 

compreende produtores de celulo-
se e papel e fabricantes de pisos e 
painéis de madeira, é hoje um dos 
grandes geradores de novos pos-
tos de trabalho da agroindústria 
brasileira. Neste momento, tem 4 
mil vagas permanentes abertas em 
mais de uma dezena de Estados, 
para profissionais com diferentes 
níveis de formação, além dos cerca 
de 30 mil postos temporários que 
foram criados para a construção de 
novas fabricas e execução de proje-
tos de expansão.

Os números foram levantados 
pela Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), entidade que representa o 
setor, junto a empresas como Bra-
cell, CMPC, Eldorado, International 
Paper, Klabin, Oji, S uzano e Wes-
tRock. E são expressivos, sobretu-
do se considerados os impactos da 
pandemia de covid-19 na econo-
mia doméstica e a elevada taxa de 
desemprego no país, que chegou a 
14,1%.

A indústria emprega 1,4 milhão 
de trabalhadores, contingente que 
sobe a 3,7 milhões se considera-
dos também os empregos indire-
tos e aqueles resultantes do efei-
to renda. “Não é um ciclo fechado, 
porque o pipeline de investimen-
tos anunciados vai até 2023”, diz o 
embaixador José Carlos da Fonse-
ca, diretor institucional da Ibá, en-
tidade das empresas desse setor. 
“É tendência estrutural do setor se-
guir crescendo”.

Alguns projetos bilionários, en-
tre os quais a nova fábrica da Suza-
no em Mato Grosso do Sul (Projeto 
Jubarte), ainda não foram anuncia-
dos e, portanto, não se refletem no 
nível de emprego da indústria. No 
caso da Suzano, a expectativa do 
mercado é que o anúncio seja feito 
ainda em 2021 - crescem as apos-
tas de que alguma novidade pode 
vir ainda no primeiro semestre.

Também produtora de celulose 

de eucalipto, a Eldorado tem pla-
nos de instalar a segunda linha de 
produção em Três Lagoas (MS) e 
o desfecho da arbitragem entre as 
sócias J&F Investimentos e Paper 
Excellence (PE) poderá, finalmente, 
tirar do papel o projeto de cresci-
mento do papel. Em geral, a execu-
ção dos grandes projetos demanda 
milhares de trabalhadores tempo-
rários e abre vagas permanentes.

Segundo Fonseca, o avanço do 
setor também contribui para o de-
senvolvimento de regiões caren-
tes. Nos municípios onde há plan-
tios cultivados, por exemplo, o 
Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) cresceu 56%, contra evo-
lução de 47% do indicador médio 
no Brasil em 2018. Por ano, acres-
centa, essa indústria investe qua-
se R$ 830 milhões em programas 
socioambientais, beneficiando 6,9 
milhão de pessoas.

No ano passado, apesar da pan-
demia, a produção brasileira de ce-
lulose cresceu 6,4%, para cerca de 
21 milhões de toneladas, o segun-
do maior volume da história. So-
mente em exportações, os produ-
tos da indústria de base florestal 
alcançaram cerca de US$ 8 bilhões, 
dos quais US$ 6 bilhões em celulo-

se, US$ 1,7 bilhão em papéis e US$ 
276 milhões em painéis de madei-
ra.

A capacidade de produção ca-
minha para novo salto nos próxi-
mos anos, com a instalação de no-
vas unidades fabris ou ampliação 
das operações existentes. No inte-
rior de São Paulo, a Bracell (do gru-
po asiático RGE) está investindo 
R$ 8 bilhões na expansão da anti-
ga Lwarcel. Em Minas, a LD Celulo-
se, joint venture entre a austríaca 
Lenzing e a Duratex, está construin-
do uma fábrica de celulose solúvel 
mediante investimento de R$ 4,8 
bilhões.

Há ainda em curso aportes para 
ampliar a produção de painéis de 
madeira: a Berneck está aplican-
do R$ 870 milhões em nova fábri-
ca, em Lages (SC). Do segmento de 
papéis para embalagem e embala-
gens de papelão ondulado, as duas 
maiores do mercado, Klabin e Wes-
tRock, estão executando investi-
mentos bilionários em expansão. 
Em papéis para higiene, a Suzano 
está instalando uma máquina de 
conversão de papel higiênico no Es-
pírito Santo. Além de outros proje-
tos, que começam anos antes com 
o plantio das florestas cultivadas.

Embora essa indústria brasileira 
seja internacionalmente reconhe-
cida pelo manejo florestal susten-
tável, existe o risco de que o des-
gaste do Brasil no que diz respeito 
à agenda ambiental atinja a todos. 
“Participamos da plataforma de di-
álogo para contribuir para que o 
Brasil dê a volta por cima, como 
já fez no passado”, diz o diretor da 
Ibá. Em sua avaliação, há hoje con-
vergência entre os principais atores 
globais - União Europeia, Estados 
Unidos e China - sobre os temas so-
cioambientais e o Brasil tem con-
dições de recuperar a posição de 
destaque que já teve especialmen-
te no terreno do meio ambiente.

As tensões recentes com a Chi-
na, segue o embaixador, são moni-
toradas mas não devem afetar os 
negócios do setor, que se apoia no 
canal “desobstruído” da ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, com 
o parceiro comercial asiático. “As 
relações são reciprocamente van-
tajosas”, diz. A China tem peso rele-
vante sobretudo para o negócio de 
celulose. No ano passado, dos US$ 
6 bilhões em exportações brasilei-
ras da matéria-prima, os chineses 
responderam por quase metade, 
ou US$ 2,9 bilhões. (fonte: Valor)
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Vídeo aborda o manejo de formigas 
cortadeiras em plantios de eucalipto e pínus
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Os prejuízos causados pe-
las formigas cortadeiras 
começam já na fase ini-
cial dos plantios de pínus 

e eucalipto, e podem ser irrever-
síveis por causa da fragilidade das 
mudas. As plantas jovens e adultas 
também sofrem com as desfolhas 
intensas e constantes, que podem 
afetar significativamente o volu-
me final de madeira. Para realizar o 
controle efetivo das formigas corta-
deiras é fundamental conhecer as 
diferenças e características de cada 
gênero, assim como o momento e 
a forma correta de ação. Para abor-
dar com profundidade esse assun-
to, a Embrapa Florestas e a Empre-
sa de Pesquisa e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri) lançaram 
no canal do Youtube da Embrapa, 
o vídeo técnico “Manejo de formi-
gas cortadeiras em plantios de eu-
calipto e pínus”.  

Mais de 15 anos de pesquisas, 
conduzidas pela Embrapa Flores-
tas, Epagri e Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), com apoio 
do Fundo Nacional de Controle de 
Pragas Florestais (Funcema), so-
bre a dinâmica populacional e da-
nos de formigas cortadeiras em 
plantios florestais na região sul, de-
monstram que vários fatores de-
vem ser levados em consideração 
para o manejo de formigas corta-
deiras em plantios florestais. Entre 

eles estão o gênero do plantio flo-
restal (se é pinus ou eucalipto), se 
a área é de implantação ou refor-
ma, o tempo de pousio entre o cor-
te raso e o novo plantio, o manejo 
florestal do plantio anterior, a épo-
ca de plantio, o manejo de plantas 
daninhas, se a área a ser plantada 
faz divisa com florestas nativas e o 
gênero de formiga cortadeira en-
contrada no plantio.

De acordo com o pesquisador 
da Epagri/Embrapa Florestas Wil-
son Reis Filho, até pouco tempo 
atrás, o controle de formigas era 
realizado de maneira padroniza-
da, não levando em considera-
ção as particularidades de cada 
região e o comportamento de 

cada gênero de formigas nesses 
plantios. “Por isso, vimos a ne-
cessidade de apresentar um ma-
terial visual que mostrasse todos 
os aspectos que interferem no 
manejo de formigas cortadeiras 
em plantios florestais. Esta ativi-
dade é essencial para a sanidade 
dos plantios florestais e demanda 
planejamento, para ser executa-
do com eficácia, segurança e com 
menos custos”, afirma Reis Filho.

No Brasil, os plantios de euca-
lipto ocupam quase 6 milhões de 
hectares e estão distribuídos por 
quase todo o território nacional. Já 
os plantios de pínus ocupam quase 
2 milhões de hectares e estão con-
centrados principalmente na re-

gião Sul. Tanto as formigas quan-
to sua voracidade são diferentes, 
dependendo do cultivo e da ida-
de do plantio. As formigas corta-
deiras pertencem a dois gêneros: 
Atta e Acromyrmex. As formigas do 
gênero Atta são conhecidas como 
saúvas, e as do gênero Acromyr-
mex são conhecidas como quen-
quéns. “As saúvas atacam durante 
todo o ciclo florestal, podendo tra-
zer grandes prejuízos na produção 
final de madeira. Já as quenquéns 
atacam as plantas apenas no início 
do plantio, ou enquanto houver a 
aplicação de herbicidas, no caso de 
plantios de pinus”, afirma a consul-
tora do Funcema Mariane Apareci-
da Nickele.

embrapa florestas e epagri lançam 
vídeo explicativo sobre o manejo 

desta que é considerada a principal 
praga dos plantios florestais. 

assista em www.youtube.com/embrapa


