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Bracell investe 13 milhões para ampliar 
produção de mudas de eucalipto na Bahia

A produção de mudas de 
eucalipto será ampliada 
na Bahia com o investi-
mento na ordem de R$ 

13 milhões feito pela Bracell no 
viveiro da Fazenda Salgado, loca-
lizado na cidade de Inhambupe, 
no litoral norte. Com este incre-
mento, a empresa irá ampliar a 
capacidade anual de geração de 
mudas dos atuais 4 milhões para 
15 milhões. O objetivo é atender 
às unidades da organização na 
Bahia e em São Paulo.

 “O projeto na Salgado visa 
aumentar a sustentabilidade do 
negócio, trazendo melhores con-
dições de trabalho para os cola-
boradores e mais segurança no 
processo produtivo, haja vista o 
grande potencial da região em 

Apresentar o universo do 
cultivo de eucalipto e da 
produção de celulose, 
por meio de uma lingua-

gem didática. Este é o objetivo da 
websérie lançada pela Bracell. As 
seis animações podem ser con-
feridas nas redes sociais da Bra-
cell (Fabebook, Instagram, Linke-
dIn e canal no YouTube). Os 
episódios serão publicados quin-
zenalmente.

 Frederico Franz, gerente de 
Mídia Digital e Social da empresa, 
afirma que a websérie apresen-
ta um universo mais amplo so-
bre a celulose e as florestas plan-
tadas de eucalipto, de uma forma 
tecnicamente precisa e, ao mes-
mo tempo, amigável. “É muito 
importante que as pessoas sai-
bam que a celulose está presen-
te em diversos produtos do dia a 

gerar mudas de boa qualidade”, 
explica Maurício Prieto, gerente 
de Viveiros da Bracell BA, acres-
centando que a obra será conclu-
ída agora em abril.

 A ampliação, de acordo com 
Prieto, será aliada com a moder-
nização do sistema de manejo 

de irrigação, que une a tecnolo-
gia com o conhecimento técnico 
dos colaboradores. “É a tecno-
logia de fato trabalhando para o 
colaborador, que passará a con-
trolar todo o processo in loco, 
por meio de um computador de 
mão”, destaca.

dia, não só no papel. Mais do que 
isso, é fundamental que todos te-
nham conhecimento de que essa 
celulose é produzida a partir de 
uma fonte renovável, o eucalip-
to, preservando a vegetação nati-
va, os recursos hídricos e todo o 
meio ambiente.”

 Sobre a linguagem usada na 

webserie, a animação, Bastos 
afirma que a escolha se deu por 
permitir dialogar com diferentes 
audiências: das pessoas da zona 
rural aos moradores dos centros 
urbanos. “Acreditamos que esta-
mos democratizando a informa-
ção dessa maneira. Ter um con-
teúdo disponível na internet, por 

 Ainda conforme ele, o siste-
ma também foi preparado com 
um robusto plano de contingên-
cia, trazendo mais estabilidade 
para o programa de produção de 
mudas, reduzindo o impacto de 
situações indesejadas e garantin-
do, assim, a qualidade das mu-
das para a realização dos plan-
tios florestais.

 A empresa conta também 
com o viveiro Quatis, no municí-
pio de Entre Rios (BA), que tem 
capacidade anual de produção 
de 20 milhões de mudas clonais 
de eucalipto. Os produtos são 
destinados aos plantios próprios 
da companhia e à venda para ou-
tras organizações. Nas duas ope-
rações, a Bracell emprega 300 
trabalhadores.

meio da animação de 1 minuto, é 
ideal porque o usuário pode as-
sistir quantas vezes quiser, pausar 
para ver um detalhe e pesquisar 
algo que despertou sua curiosi-
dade, sanando, assim, suas dúvi-
das. E o conteúdo produzido pela 
Bracell é uma fonte para este 
aprendizado”

 Fábio Gois, gerente de Co-
municação da Bracell BA, ressal-
ta também a relevância para o 
setor: “É importante termos um 
material informativo com uma 
linguagem atraente e acessível 
para o público em geral e dispo-
nível em canais de fácil acesso. E 
as redes sociais da Bracell, pelo 
alcance que têm, dão uma con-
tribuição valiosa para todo o se-
tor de celulose e papel, cuja base 
das operações é o cultivo de eu-
calipto”.

Websérie de animação aborda cultivo
de eucalipto e produção de celulose
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Comunidade rural se une para recuperar 
nascente de importante rio da Bahia

Moradores da Prata, na 
cidade baiana de En-
tre Rios, vêm resga-
tando um antigo so-

nho perdido com o desmatamento 
ilegal: o de ter a abundância de 
água que marcou a origem da co-
munidade, em 1930. “Os primeiros 
moradores cultivavam arroz devi-
do à riqueza hídrica”, diz Maria José 
Almeida de Jesus, 45 anos, bióloga 
e presidente da associação de mo-
radores local. Para alcançar nova-
mente esta riqueza, eles realizam 
a recuperação da nascente de um 
dos afluentes do Rio Subaúma em 
parceria com a Bracell.

O trabalho de regeneração 
e sensibilização, que envolve de 
crianças a idosos da Prata, teve iní-
cio em 2014 e já resultou no plan-
tio de mais de 1.500 mudas nas 
matas ciliares, além da capacitação 
e apoio dado pela Bracell à comu-
nidade. “A gente vem lutando, com 
a ajuda da empresa, para resgatar 
nossa nascente e, com o tempo, 
essa riqueza hídrica”, afirma Maria, 
que resolveu fazer o curso de bio-
logia para compreender melhor e 
ajudar ainda mais a comunidade 
na preservação ambiental.

“A recuperação da cabeceira – 
que já é percebida pelos morado-
res, principalmente em período de 
seca –, é extremamente importan-
te, porque garante mais uma fonte 
para as 82 famílias da comunidade, 
que atualmente precisam do poço 
artesiano para ter água em suas ca-
sas”, informa a bióloga.

Ela acrescenta ainda que o 
poço é dividido com uma comuni-
dade vizinha e que, em período de 
escassez hídrica, os moradores re-
correm aos pontos de água resul-
tantes do trabalho da recuperação 
da nascente, como o existente pró-
ximo à sua casa. “Esta água é um 
bom exemplo do cuidado com este 
manancial”, pontua ela, que cele-
bra o Dia Mundial da Água com a 
visão de que a comunidade terá 
dias melhores com a regeneração 
do afluente do rio Subaúma, que 

tem quase 100 quilômetros de ex-
tensão e divide os municípios de 
Alagoinhas e Aramari.

 
Múltiplas
parcerias Bracell
Além do suporte e orientação 

oferecidos aos moradores da Prata, 
a Bracell já desenvolveu ações em 
outras 16 comunidades, mobilizan-
do a população para a importância 
da preservação ambiental por meio 
de atividades educativas e mutirões 
de recuperação de matas ciliares e 
nascentes. Além disso, a empresa 
realiza parcerias com o poder públi-
co, instituições de ensino e comuni-
dades para mapeamento das áreas 
a serem recuperadas.

O projeto atua na regenera-
ção de mananciais das bacias dos 
rios Subaúma, Catu e Sauípe, loca-
lizados na região do Litoral Norte 
e Agreste baiano. Como resultado 
deste trabalho, já foram iniciadas 
a recuperação, entre 2017 e 2019, 
de cerca de 12 nascentes e matas 
ciliares, com o envolvimento de 
mais de 1.600 pessoas.

De acordo com Mouana Sioufi 
Fonseca, gerente de Relações Insti-
tucionais e Responsabilidade Social 
da Bracell, a atuação da empresa 

visa a preservar o meio ambien-
te e melhorar, consecutivamente, 
a qualidade de vida da população. 
“Seguramente, a Bracell é uma das 
que mais preserva nascentes e ma-
tas ciliares na região onde atua. Isso 
porque tem mais de 30% de suas 
áreas preservadas. E floresta pre-
servada significa nascentes e córre-
gos preservados. A água é de fun-
damental importância para todos: 
comunidade e empresa”.

Meryellen Baldim, coordena-
dora de Meio Ambiente e Certi-
ficações da Bracell, informa que 
a empresa possui em suas áreas 

aproximadamente 1.200 nascen-
tes de rios mapeadas e que todas 
estão protegidas contra degrada-
ção: “Também monitoramos, há 
18 anos, a microbacia do rio Far-
je. E os resultados indicam impac-
to zero na vazão e qualidade da 
água numa área de 125 hectares. 
Isso comprova o elevado grau de 
preservação destas áreas e contri-
bui para evidenciar que o cultivo de 
eucalipto não afeta negativamen-
te os cursos d’água, uma vez que 
as nascentes estão em trechos pre-
servados intercalados com plantios 
florestais”.
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SOS Mata Atlântica e Suzano lançam o 
“Planos da Mata”, com apoio da Ibá

A Fundação SOS Mata Atlântica e Suza-
no, com apoio do Ibá, lançam o “Pla-
nos da Mata”, projeto que nasce para 
acelerar a confecção dos Planos Mu-

nicipais da Mata Atlântica (PMMAs) em 30 mu-
nicípios dos estados nos quais a Suzano tem 
operações fabris e florestais (SP, ES e BA). 

Walter Schalka, presidente da Suzano, ex-
plicou que “esperamos que esse projeto dê 
origem a uma espécie de Plano Diretor Am-
biental para que esses municípios consigam 
adotar medidas efetivas de restauração flo-
restal, criação e implementação de áreas pro-
tegidas, arborização urbana, adequação am-
biental de propriedades rurais e incentivo a 
práticas agrícolas mais sustentáveis”, afirma.

Durante o evento, Paulo Hartung, presi-
dente da Ibá, reforçou que em um momen-
to em que o país enfrenta tanto sofrimento e 
dificuldade apresentar um projeto participati-
vo e positivo, mostra a capacidade da socieda-
de atuar de forma coordenada. “Estou falan-
do para nossos prefeitos, nossos secretários, 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente e 

a população, convocando todos para que to-
mem o protagonismo da questão da susten-
tabilidade e na luta contra mudanças climáti-
cas neste ano especial com diversos eventos 
globais sobre o tema”, disse.

Mario Mantovani lembra que o desejo de 
conservar a Mata Atlântica foi um movimen-
to que veio da sociedade. “O PMMA traz subsí-
dios ambientais a planos municipais correlatos, 
como o Plano Diretor Municipal. Ou seja, além 

de apoiar o planejamento local, os planos po-
dem contribuir para a qualidade de vida da po-
pulação e trazer recursos para a cidade”, disse.

Paulo Hartung explica que essa modalida-
de de programa junto com a SOS Mata Atlân-
tica que foi lançada hoje com a Suzano está 
disponibilizado também pode ser desenvol-
vido para demais empresas do setor, que 
queiram fazer ações semelhantes nas regi-
ões onde atuam.



4

Bahia Florestal Bahia FlorestalMarço 2021 Março 2021

Informativo Informativo

A vida por meio de 
recuperação de nascentes

A Suzano tem o compromisso com a 
preservação do meio ambiente para 
garantir um futuro melhor e mais 
sustentável nas regiões onde atua. 

Exemplo disso é o Projeto Nascentes do Mu-
curi, que já soma mais de 400 nascentes em 
recuperação e contabiliza mais de 30 mil mu-
das plantadas. A iniciativa faz parte das metas 
anunciadas pela companhia no último ano, 
que visam aumentar a disponibilidade hídri-
ca em 100% das bacias hidrográficas críticas e 
reduzir em 15% o consumo de água em suas 
operações industriais até 2030.

Por meio de investimentos em projetos 
sociais, a companhia encontra um modo de 
aliar o desenvolvimento de comunidades lo-
cais com o cuidado e a preservação de recur-
sos naturais essenciais, como a água. Ao todo, 
já são mais de 340 famílias parceiras e mais de 
1500 propriedades diagnosticadas. A partir 
do projeto Nascentes do Mucuri, em parceria 
com multilideranças do setor privado, ONGs, 
órgãos de governo e pessoas físicas, a Suzano 
foca na recuperação e na preservação do Rio 
Mucuri, que beneficia aproximadamente 540 
mil habitantes ao longo do seu percurso.

Em 2020, mesmo em meio à pandemia 
do coronavírus, o projeto deu assistência 
técnica a aproximadamente 130 famílias, 
trabalhando para recuperação e preserva-
ção dos recursos naturais, buscando uma 
produção mais sustentável, além da con-
servação de nascentes e recursos hídricos.

Ainda no último ano, o grande marco do 
Nascentes do Mucuri foi a oficina para im-

plantação de uma Bacia de Evapotranspi-
ração no Assentamento São Pedro, no mu-
nicípio de Teófilo Otoni (MG), que contou 
com a participação de 13 famílias. A inicia-
tiva busca realizar o tratamento do esgoto 
da tenda de farinha e do Posto de Saúde da 
comunidade, que atende as 28 famílias as-
sentadas, além das famílias das comunida-
des vizinhas.

Suzano promove parcerias com produtores 
rurais para fortalecer o cultivo de eucalipto

A Suzano tem compro-
misso com a preserva-
ção das florestas e com 
o desenvolvimento das 

comunidades nas regiões onde 
atua, contribuindo para a gera-
ção de emprego e renda. Entre 
as inúmeras ações implementa-
das está a elaboração de mode-
los de parcerias com produtores 
rurais para o cultivo de eucalipto 
de origem 100% renovável.

Um desses modelos de par-
ceria é o arrendamento de ter-
ras, onde o proprietário cede o 
uso da terra à Suzano por um 
tempo determinado. Todas as 
operações do manejo florestal 
– preparo do solo, plantio, tra-
tos culturais e colheita – naquela 
área são de responsabilidade da 
Suzano e de empresas especiali-
zadas por ela contratadas, con-

forme previsto em contrato. 
Outra modalidade de parceria 

oferecida pela Suzano é a “Ren-
da Verde”, em que todo o plan-
tio, manutenção e cultivo da flo-

resta de eucalipto ficam a cargo 
do produtor, e a companhia for-
nece mudas clonais de eucalip-
to adaptadas a cada região, assis-
tência técnica, planta topográfica 

e transporte dos insumos ao cam-
po como incentivos ao produtor. 
Também há a “Compra Futura”, 
em que a empresa atua na com-
pra garantida de florestas de eu-
calipto manejadas e custeadas pe-
los próprios produtores, e fornece 
as mudas clonais como incentivo, 
caso o produtor esteja implantan-
do, ou faz a compra garantida da 
floresta adulta, antes da época de 
corte, que ele já possua.

Todas as operações realiza-
das pela Suzano e pelos produ-
tores parceiros respeitam legis-
lação ambiental e asseguram a 
harmonia na interação da es-
pécie com a natureza. Somen-
te nos estados do Espírito Santo 
e Bahia, as operações florestais 
da empresa contam, atualmen-
te, com mais de 100 mil hectares 
nessas modalidades. 



5

Bahia Florestal Bahia FlorestalMarço 2021 Março 2021

Informativo Informativo

Veracel promove ações e atitudes 
para o uso sustentável da água 

A Veracel Celulose iniciou 
o monitoramento am-
biental do Rio Jequiti-
nhonha e do manguezal 

na foz do rio com antecedência 
de 2 anos antes da partida da fá-
brica e segue neste monitora-
mento de forma contínua. Essa 
avaliação de longo prazo consis-
te em uma importante ferramen-
ta de gestão ambiental, que ajuda 
a companhia a avaliar periodica-
mente possíveis interferências do 
lançamento do efluente tratado 
da fábrica na qualidade da água e 
na biota do rio. Os resultados des-
se monitoramento indicam que 
as medidas de controle adotadas 
e os tratamentos existentes na fá-
brica têm sido suficientes para ga-
rantir a manutenção da qualida-
de do Rio Jequitinhonha.

=Desde 2015, a Veracel es-
tabeleceu metas em relação à 
água, que até então era de 25 
m3/tsa, e iniciou a implementa-
ção da metodologia Lean Six Sig-
ma (conjunto de práticas para 

aprimorar sistematicamente os 
processos), com novas lógicas de 
automação para controle dos ní-
veis dos tanques e eliminação dos 
transbordos, correções em válvu-
las e comportas, instalação de no-
vos alarmes nos painéis para os 
operadores e a utilização de uma 
ferramenta de gestão de água on-

line para indicar a origem das per-
das, entre outras ações que aju-
daram a melhorar o desempenho 
da empresa em relação ao uso da 
água.

Essas ações foram suficien-
tes para redução da vazão mé-
dia anual de uso de água para fa-
bricação de celulose, em mais de 

11%, em 4 anos, passando de 25 
m3/toneladas de celulose para 
22,2 m3/toneladas de celulose.

A companhia destaca ainda 
que segue buscando continua-
mente oportunidades de melho-
rias em seus processos para au-
mentar a reciclagem interna de 
água na fabricação da celulose.  

Para cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19 em 
projetos de agroecologia, foi feita uma adaptação do planeja-
mento. No caso dos projetos coordenados pela UFSB, as famí-
lias receberam apoio para dedicar esforços na criação de fran-

gos caipiras e galinhas poedeiras ou no cultivo ao redor de casa, entre 
vizinhos, visando o consumo direto. Por isso, foram eleitas para essa 
iniciativa espécies como o ora-pro-nóbis, araruta e batata-doce, por 
serem espécies rústicas, versáteis na cozinha, além de muito nutritivas.

Cultivo da terra e os 
protocolos de Covid-19

Agricultura Familiar 
a força dos coletivos

Com o objetivo de gerar renda e desenvolver o território, a Ve-
racel apoia a agricultura familiar, em forma de parceria com 
as comunidades e por meio de suas associações e instituições 
de ensino, tecnologia ou gestão. O investimento social realiza-

do pela Veracel em 2020 foi de R$12,2 milhões, com atendimento a 
mais de 16 mil pessoas. Esse valor contempla projetos de agricultura 
familiar - dentre outras iniciativas de geração de renda, educação e, es-
pecialmente durante este período de pandemia, as doações de apoio 
emergencial para segurança alimentar e apoio às estruturas de saúde.

Especificamente no quesito de agroecologia, a Veracel apoia 19 co-
letivos que têm como conquistas o acesso à terra, abastecimento de 
água, instalação de energia elétrica, adequação sanitária e ambiental 
de unidades produtoras de farinha e derivados de mandioca, treina-
mentos, distribuição de sementes, diversificação de cultivos, constru-
ção de cozinha comunitária e assistência técnica remota. 
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Ibá lança relatório inédito de 
recursos hídricos em webinar

Não é de hoje que 
o setor de árvores 
cultivadas tem um 
olhar especial para 

a água e hoje demos um pas-
so à frente com o lançamen-
to da 1ª edição do relatório 
de gestão de recursos hídri-
cos do setor, intitulado “Cui-
dar da água é cuidar do fu-
turo de todos”. É mais uma 
ferramenta de transparên-
cia e autorregulamentação, 
que conta com 15 Indicado-
res de Desempenho nas áre-
as corporativas, florestais e 
industriais, refletindo a ges-
tão hídrica adotada por di-
versas empresas, que repre-
sentam 83% da produção 
industrial brasileira de pisos, 
painéis, papel e celulose e co-
brem uma área plantada de 
quase 60% do total de árvo-
res cultivadas no País. Apre-
senta ainda cases práticos de 
12 empresas dos diferentes 
segmentos – papel, celulose, 
embalagens, pisos e painéis e 
carvão vegetal.

Durante o evento de lan-
çamento, que atingiu quase 
700 pessoas, Paulo Hartung, 
presidente da Ibá, ressaltou que 
“o processo de desenvolvimento 
do Relatório foi amplo e colabo-
rativo, com foco no GT de Recur-
sos Hídricos da Ibá, no qual par-
ticipam as empresas associadas, 
a academia, como o IPEF e a SIF, 
além da ABTCP. Foi a dedicação 
de muitas pessoas que entregou 
esse material inédito para o nos-
so setor, viabilizando a melhoria 
contínua, nossa aspiração diária.”

O evento contou também 
com fala de Antonio Joaquim, 
presidente da Duratex; e Cristia-
no Teixeira, CEO da Klabin. “A bus-
ca do equilíbrio é um dos grandes 
desafios da humanidade. O proje-
to hidrossolidário da Klabin opera 
pela ótica do equilíbrio e do diá-
logo com os atores na paisagem. 
Não basta um plano de manejo 

florestal sem entender seus vizi-
nhos, a região, respeitando todo 
o ambiente”, disse Cristiano Tei-
xeira, que explicou que a Klabin 
tem 25 metas alinhadas aos obje-
tivos da ONU e busca até 2030 re-
duzir 25% do seu consumo espe-
cífico de água. Antonio Joaquim 
explicou que “As ações na fábri-
ca para uso eficiente da água é 
a etapa final do ciclo, temos que 
pensar no ciclo inteiro, desde o 
começo. Nossa atuação começa 
pela conservação das nascentes, 
passa pelo manejo sustentável 
das árvores cultivadas, plantan-
do árvores que precisam de me-
nos de água, e fechando com a 
indústria, onde se busca reduzir o 
uso e não haver desperdício. Mas 
a chave de tudo está nas nascen-
tes”, disse.

Nathalia Granato, Coordena-
dora de Sustentabilidade e As-
suntos Florestais da Ibá e Dire-
tora da Rede Mulher Florestal, 
apresentou alguns dos indicado-
res e explicou que o relatório é 
uma ferramenta para apresentar 
para a sociedade o que o setor 
faz para conservação e uso racio-
nal desse bem, estabelecendo in-
dicadores e mais do que tudo, es-
truturando um espaço para troca 
de melhores práticas.

Na segunda rodada do even-
to, debateram Luna Viana, as-
sessora especial do Ministério do 
Desenvolvimento Regional – Pro-
grama Águas Brasileiras; Adriana 
Lagrotta Leles, diretora de Rela-
ções Institucionais e de Captação 
do CEBDS; Rachel Biderman, vi-
ce-presidente para Américas de 

O vídeo completo está disponível no Youtube da Ibá.

Conservação Internacio-
nal; e o diretor-executivo da 
Ibá, Embaixador José Carlos 
da Fonseca Jr. Adriana Le-
les destacou “A restauração 
é fundamental para os Ob-
jetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU, pois 
não adianta investirmos em 
infraestrutura para distribui-
ção da água, saneamento e 
melhoria de acesso a esse 
recurso sem cuidamos das 
nascentes, que são a origem 
dele”. Para Raquel Biderman 
“a restauração de áreas de-
gradas em larga escala tem 
potencial para sequestrar 5 
giga toneladas de CO2 por 
ano. O Brasil tem uma qua-
lificação científica e uma 
competência operacional 
incríveis para entregar suas 
metas de restauração, tan-
to do Acordo de Paris quan-
to do Desafio de Bonn, mas 
precisamos de estabilidade 
política e segurança jurídi-
ca para conseguir os investi-
mentos necessário para de-
sempenharmos todo esse 
potencial em larga escala”. 
Para Luna Viana, do MDR, “a 

visão de território que o projeto 
Águas Brasileiras se propõe a en-
tregar é fundamental para conse-
guirmos a tão almejada seguran-
ça hídrica, tanto para o brasileiro 
quanto para as atividades eco-
nômicas”. Fechando o painel, o 
Embaixador José Carlos da Fon-
seca, apresentou as iniciativas in-
ternacionais nas quais a Ibá está 
engajada, que vão desde um de-
bate dedicado ao tema água no 
The Forests Dialogue, até um side 
event no World Forestry Con-
gress da FAO e nas ações de pro-
moção da restauração junto ao 
ACSFI. Dstacou ainda a estratégia 
de parcerias e de conscientização 
e engajamento na paisagem que 
o setor adota para entregar pro-
jetos consistentes e de sucesso 
na restauração.
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Ibá elege novos Conselhos Deliberativo e 
Consultivo, com a participação da ABAF

Juntamente com a reunião 
do Conselho Deliberativo da 
Indústria Brasileira de Árvo-
res (Ibá), foi realizada a elei-

ção dos novos membros para os 
Conselhos Deliberativo e Consul-
tivo. Seguem na presidência do 
Conselho Deliberativo, Horacio 
Lafer Piva, e do Conselho Con-
sultivo, Daniel Feffer, respectiva-
mente. A ABAF participa deste 
conselho há quatro anos e foi no-
vamente reeleita por mais dois.

O presidente executivo da en-
tidade, Paulo Hartung, explica 
que a nova chapa eleita no Con-
selho Deliberativo, além de pro-
mover alguns remanejamentos 
de posições, mescla continuidade 
e mudança. Dentre as novidades, 
um reforço na representatividade 
geográfica das entidades regio-
nais, com a indicação de Adriana 
Maugeri, da Associação Minei-
ra da Indústria Florestal (AMIF), 
para a vice-presidência de Asso-
ciações Estaduais.

Reforça também a atuação de 
novas lideranças como Sergio Ri-
bas, (Irani), Gustavo Werneck da 
Cunha (Gerdau), Fernando Pi-
nheiro (Copapa) e José Rubens 
de La Rosa (Santher). Também 
passam a integrar como Conse-
lheiros, Rodrigo Libaber (Eldo-
rado), Pedro Stefanini (Bracell), 
Agostinho Monsserrocco (Oji) e 
Carlos Eduardo Vieira da Silva 
(Gerdau).  Podemos citar como 
novidades, Walter Schalka (Suza-
no), como vice-presidente de ce-
lulose; e Cristiano Teixeira (Kla-
bin), na VP de Embalagens.

O Conselho Consultivo foi ro-
bustecido com nomes de enver-
gadura na vice-presidência, como 
o Embaixador Celso Lafer (Klabin), 
André B. Gerdau Johannpeter* 
(Gerdau) e Salo Davi Seibel (Dura-
tex). Entre os conselheiros, damos 
as boas-vindas também para Fá-
bio Napoli Martins (Ibema).

As chapas foram eleitas por 
unanimidade, em ambiente coo-
perativo no qual se reconheceu a 

cONselHO DeliBeratiVO – perÍODO 2021-2022
Presidente | Horacio Lafer Piva (Klabin)
Vice Presidentes
VP Celulose
Walter Schalka  (Suzano)
VP Papel Imprimir e Escrever
Rodrigo Davoli  (IP)
VP Papel para Embalagem 
Cristiano Teixeira  (Klabin)
VP Papel para Produtos de Higiene
Luiz Delfim de Oliveira (Softys)
VP Painéis de Madeira
Antonio Joaquim de Oliveira (Duratex)
VP Produtores Florestas Energéticas
Gustavo Werneck da Cunha (Gerdau) 
VP Produtores Independentes
Fabiano Sanchez (Brookfield)
VP Associações  Estaduais
 Adriana Maugeri (AMIF) 
VP  Médias Empresas
Antonio Claudio Salce (Papirus)
cONselHeirOs
celulOse
Caio Zanardo (Veracel)
Maurício Harger  (CMPC-RS) 
Julio Ribeiro (Cenibra)
Rodrigo Libaber (Eldorado)
Pedro Stefanini (Bracell)
papel
Andre Arantes (BO Paper)
Eduardo Gondo (Stora Enso)  
Valmir Piton (Ahlstron) 
Sergio Ribas (Irani) 
papel para eMBalageM
Nilton  Saraiva (Ibema)
Jairo Lorenzatto (WestRock)
Papel para Produtos de Higiene
Fernando Pinheiro (Copapa)
José Rubens de La Rosa (Santher) 
paiNéis De MaDeira
Graça Berneck Gnoatto (Berneck)
José Antonio Goulart de Carvalho (Eucatex)
Carlos Altimiras (Arauco)
FlOrestas eNergéticas
Carlos Eduardo Vieira da Silva (Gerdau)

Ricardo Moura (Grupo Plantar)
Produtores Independentes
Ana Bastos (Amata) 
Carlos Alberto Guerreiro (BTG) 
MéDias eMpresas
Marcelo Vieira (Santa Maria) 
Agostinho Monsserrocco (Oji) 
assOciações estaDuais
Wiison Andrade (ABAF) 
Álvaro Scheffer (APRE) 
Ramires Jr. (Reflore)
cONselHO cONsultiVO – perÍODO 2021-2026
Presidente | Daniel Feffer (Suzano)
Vice Presidentes
André B. Gerdau Johannpeter* (Gerdau)
Celso Lafer (Klabin)
Rodolfo Marino (Itausa/Duratex)
Salo Davi Seibel (Duratex)
Conselheiros – Ex-Presidentes Conselho
Antonio Sergio Alipio (Abraf)
Boris Tabacof (Bracelpa)
Carlos A. Lira Aguiar (Ibá)
Fernando Fonseca (Abraf)
Horacio Lafer Piva (Ibá)
José Luciano Penido (Ibá)
Osmar Elias Zogbi (Bracelpa) (ex Ripasa)
Presidentes dos Sindicatos Patronais
SINDPACEL – Bahia
SINPACEL – Paraná
SINPACEMS – Mato Grosso do Sul
SINPAPEL – Minas Gerais
SINPASUL – Rio Grande do Sul
SINPESC – Santa Catarina
Conselheiros Celulose e Papel
Alipio Gusmão (MD Papéis)
Armando Klabin (Klabin)
Dante Emilio Ramenzoni (Papirus)
Fábio Napoli Martins (Ibema)
Paulo Galvão (Klabin)
Conselheiros Painéis de Madeira
Adriano D’Agnoluzzo (Floraplac)
Flavio Maluf (Eucatex)
Gilson Mueller Berneck (Berneck)
João Carlos Ribeiro Pedroso (Guararapes)
Luis Soares Cordeiro (Placas do Brasil)

parceria muito produtiva que se 
estabeleceu entre os presidentes 
do Conselho, Horacio Lafer Piva, 
e o presidente executivo, Paulo 
Hartung, momento classificado 
como um salto de qualidade no 

trabalho da Ibá.
Para Horacio Lafer Piva, vi-

vemos uma conjuntura de mui-
ta tensão no cenário brasileiro e 
mundial. “É hora de tomar passos 
estratégicos e unidos”, falou re-

forçando a importância de as as-
sociadas estarem cada vez mais 
próximas da Ibá neste momen-
to. No site a lista completa dos 
conselheiros pode ser acessada 
em: https://iba.org/governanca.

O novo Conselho Deliberativo é apresentado abaixo.
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Ibá lança podcast

Além da presença constante no seu dia a dia, por meio de pro-
dutos essenciais, a Indústria Brasileira de Árvores está com 
você em mais um formato: o Podcast. Idealizado para levar 
até os brasileiros a importância do setor, o IbáCast terá episó-

dios semanais, que irão ao ar toda quinta-feira, a partir das 8h.
Colaboradores das empresas associadas, outras entidades do setor 

de base florestal e parceiros participarão de um bate-papo de cerca de 
10 minutos, demonstrando como esta indústria está cultivando um fu-
turo melhor por meio de soluções sustentáveis.

“Esta ferramenta de comunicação é mais um caminho para apro-
ximarmos o setor dos brasileiros. Uma das maneiras de criar este elo 
com o público é demonstrando a relevância dos produtos que estão 
no dia a dia de todos, assim como o cuidado com o meio ambiente 
e com as pessoas em toda a cadeia. A origem renovável e ambiental-
mente adequada da matéria-prima torna-a cada vez mais utilizada em 
itens menos tradicionais, que vão de roupas até alimentos. Levar até 
o consumidor a sensibilidade de que este é um setor que olha para o 
hoje e para o amanhã é fundamental”, explica Paulo Hartung, presi-
dente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

Os empreendimentos rurais na Região Oeste da Bahia são 
tema de mais uma publicação lançada pela Aiba, com foco 
em demonstrar as nossas potencialidades e levar cada vez 
mais informação aos interessados no agronegócio da nossa 

região. Nesta cartilha, você vai conhecer um pouco sobre a sustentabi-
lidade, eficiência e tecnologia presentes no campo e que ultrapassam 
as nossas fronteiras regionais. Confira em aiba.org.br/outras-publica-
coes!

Empreendimentos 
rurais na Região 
Oeste da Bahia

IPEF acaba de 
lançar o Podcast 

Falando em Floresta

De forma inédita, o canal chega ao mercado com a missão 
de levar conteúdo sobre o setor, sobre pesquisas e novida-
des que possam interessar desde profissionais de empresas, 
estudantes, auditores, consultores e diversos. O podcast do 

IPEF chegará até você através de episódios com duração média de 20 
minutos, lançados uma vez por mês e disponíveis nas plataformas 
do Spotify, iPodCasts, SoundCloud, Deezer, Google Podcasts. Acesse 
agora o primeiro episódio e fique atento às novidades do podcast Fa-
lando em Floresta.
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ABAF faz abertura da 
III Saeflor em formato virtual

A Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF) participou 
mais uma vez da Semana Acadêmi-
ca de Engenharia Florestal do Recôn-

cavo Baiano (SAEFLOR), evento realizado pelo 
Diretório Acadêmico de Engenharia Florestal 
da Universidade Federal do Recôncavo Baia-
no (UFRB).  Este ano, a terceira edição trouxe 
o tema “Empreendedorismo e Sustentabilida-
de no Setor Florestal Brasileiro” e aconteceu de 
forma virtual de 8 a 12/03, por meio da plata-
forma de reuniões online Google Meet. O di-
retor executivo da ABAF, Wilson Andrade, re-
alizpu a abertura do evento com a palestra 
“Plantar para não faltar: uso múltiplo da ma-
deira “, em 08/03, às 14h30. 

De acordo com o coordenador do curso 
de Engenharia Florestal, Elton Leite, da UFRB, 
o objetivo é promover a capacitação e atuali-
zação dos discentes em temas relacionados à 
área de produção florestal, meio ambiente e 
crescimento profissional, por meio de um es-
paço de integração entre grupos acadêmicos e 
profissionais. “Agradecemos a ABAF pela con-
fiança em nosso trabalho. Pelo apoio conce-
dido e suporte para a concretização do nosso 
projeto”, completa. 

Segundo o diretor da ABAF, os trabalhos de-
senvolvidos por universidades são fundamen-
tais para a atividade florestal. “A parceria entre 
iniciativa privada e academia já provou que co-
lhe bons resultados, como o aumento da pro-
dutividade por hectare, controle eficiente de 
pragas e uma convivência comprovada entre la-
voura, pecuária e floresta. O setor é reconhecido 
pelo uso de alta tecnologia empregada e aper-
feiçoada pelas empresas do setor, com base em 
experiências internacionais e parcerias com a 
Embrapa e pesquisadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso, a acade-
mia tem muito a oferecer para melhorar as 
vantagens competitivas do setor. “Precisamos 
trabalhar para que o mercado atenda as de-
mandas locais por madeira. Temos, aqui na 
Bahia, ótimas iniciativas no setor de celulose e 
papel, por exemplo, mas o mercado tem que 
se desenvolver de forma mais ampla. Precisa-
mos produzir madeira para a construção civil 
e, por outro lado, mostrar para este segmento 
que madeira plantada é um ótimo material e 
pode ser até mais competitivo que os demais”, 
informou.

Ele reforçou que este trabalho já vem sen-
do desenvolvido através do Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS), uma parceria 

ABAF e ADAB. “O programa tem o objetivo de 
incentivar a inclusão de pequenos e médios 
produtores no plantio, manejo e processamen-
to da madeira de florestas comerciais para usos 
múltiplos. O programa trabalha temas relativos 
à educação ambiental em diversas comunida-
des rurais: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/
Programa Mais Árvores Bahia; Regulamenta-

ção Ambiental das Propriedades Rurais (Códi-
go Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preser-
vação dos Recursos Hídricos; Prevenção e Con-
trole de Incêndios Florestais; Controle de Gado 
nas Áreas de Preservação; Combate ao Carvão 
Ilegal; e o Programa Fitossanitário de Pragas”, 
explica.
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PAFS promove campanha de 
prevenção a incêndios florestais

Reunião do GGT - Grupo Gestor Técnico do PFCLP/PAFS no auditório da Lipetral em Teixeira de Freitas/BA, em 25/03/2021.

O Programa Ambiente Florestal Sus-
tentável (PAFS) participou em 
19/03, em Vale Verde (Porto Se-
guro/BA) da “Ação de Fiscalização 

Móvel” para coibir o trânsito clandestino de 
produtos e subprodutos de origem animal e 
vegetal. Na ocasião, a equipe do PAFS aprovei-
tou para reforçar a campanha de prevenção a 
incêndios florestais com distribuição dos pan-
fletos educativos aos condutores abordados. 
“Principalmente porque bem perto dali a co-
munidade indígena de Aldeia Velha enfrenta 
há vários dias as consequências dos incêndios 
florestais, o que reforça a necessidade desta 
campanha”, informa Paulo Andrade, coorde-
nador do PAFS. O evento é uma realização da 
ADAB e contou ainda com o apoio do Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM) de Porto Seguro, 
CIPPA e Polícia Rodoviária Estadua
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Fórum Florestal da Bahia lança fundo para 
financiar restauração da Mata Atlântica no estado

As comunidades e organizações que 
atuam pela proteção, recuperação 
e melhoria do desenvolvimento so-
cioeconômico da Mata Atlântica na 

Bahia já podem inscrever projetos para re-
ceber suporte técnico e financeiro do Fundo 
Ambiental Sul Baiano (FASB).

A iniciativa, que reúne o Fórum Flores-
tal da Bahia, a organização responsável por 
suporte técnico New Generation Plantation 
(NGP TA) e a investidora dinamarquesa KI-
RKBI, pretende impulsionar ações locais fo-
cadas no desenvolvimento sustentável como 
agrofloresta, produção de madeira e alimen-
tos, proteção e restauração de áreas degra-
dadas. Entre exemplos de projetos levanta-
dos na região com as comunidades está o 
plantio agroflorestal para conectar fragmen-
tos florestais transformando-os em corredo-
res ecológicos.

Para o secretário executivo do Fórum 
Florestal da Bahia, Marcio Braga, será uma 
oportunidade até então nunca vivenciada 
pela região. “O grande diferencial dessa mo-
bilização será o envolvimento das comunida-
des locais, que farão parte de todo o proces-
so propondo, desenvolvendo e monitorando 
os resultados. O objetivo é construir ecossis-
temas resilientes tendo as pessoas como ele-
mento central”, afirma.

Com o FASB, o Fórum Florestal da Bahia, 
que atualmente acompanha as mudanças no 
uso do solo na região, terá uma nova dinâmi-
ca na intervenção do território, por meio da 
originação de projetos em parceria com ins-
tituições regionais e produtores rurais.

De acordo com o diretor da NGP TA, An-
drew Heald, a organização está entusiasma-
da para trabalhar com as comunidades locais 
no Estado da Bahia para desenvolver proje-
tos de uso sustentável da terra que promo-
vam o desenvolvimento regional enquanto 
preservam e restauram a biodiversidade. “É 
a abordagem inovadora de trabalhar a par-
tir das informações das partes interessadas 
na paisagem local que garantirá o sucesso”, 
afirma.

“A KIRKBI está muito satisfeita em partici-
par desta parceria com o objetivo de abordar 
a tão necessária restauração florestal em be-
nefício da biodiversidade regional e das co-
munidades locais no sul da Bahia. Como uma 
nova organização atuando nesta agenda, es-
tamos confiantes em construir experiência 
por meio desse modelo de parceria para ga-
rantir que nossas atividades sejam realizadas 

com expertise regional”, afirma Lars Hyldga-
ard Olesen, diretor de Projeto da KIRKBI.

O Fundo vai atuar em uma área na qual 
estão localizados 23 municípios nos quais vi-
vem 1.1 milhão de pessoas. Uma região que 
tem como destaque atividades econômicas 
como cultivo do cacau, florestas de eucalip-
to, café, agropecuária e turismo.

O Fórum estará envolvido na organização 
dos projetos, fazendo uma primeira avalia-
ção quanto aos objetivos e custos. A equipe 
da NGP TA trabalhará no nível operacional 
para fornecer o suporte técnico necessário 
para o desenvolvimento dos projetos.
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Florestas, Água, meio ambiente, madeira 
plantada, abaF e você - tudo a ver!

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
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