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A Veracel Celulose divulgou seu Relató-
rio de Sustentabilidade referente ao 
ano de 2020. O conteúdo está dispo-
nível para download e visualização, 

na íntegra, no site da empresa. O documen-
to traz os avanços das principais iniciativas vol-
tadas à sustentabilidade e de apoio social re-
alizadas pela empresa no último ano, mesmo 
durante o enfrentamento da pandemia de Co-
vid-19.

“São as pessoas que fazem a empresa, e 
essa é a história que vamos contar no relató-
rio deste ano tão peculiar. Fomos testados na 
firmeza do nosso propósito de sermos respon-
sáveis, inspirar pessoas e valorizar a vida. E foi o 
que mais fizemos neste ano: cuidamos, genui-
namente, da vida”, destaca Caio Zanardo, dire-
tor presidente da Veracel Celulose.

No último ano, o investimento social realiza-
do pela Veracel em 2020 foi de R$12,2 milhões, 
com atendimento a mais de 16 mil pessoas. Fo-
ram contemplados coletivos rurais, comunidade 
de pesca e indígenas, grupo de mulheres e asso-
ciações comunitárias. Esse valor inclui projetos 
de agricultura familiar, além de outras iniciativas 
de geração de renda e de educação e, especial-
mente neste ano de contingências, doações de 
apoio emergencial para a segurança alimentar e 
apoio aos órgãos de saúde da região de atuação 
da companhia.

Desde março de 2020, a Veracel já realizou 
doações de: 86 mil itens de saúde e higiene; 83 
mil litros de álcool; e 30 mil litros de hipoclo-
rito, que foram distribuídos para a população 
das comunidades e dos municípios de sua re-
gião. A empresa também financiou a compra 
de equipamentos (08 camas, 01 eletrocardió-
grafo e 01 gerador para manutenção de funcio-
namento de UTI) para auxiliar instituições de 
saúde públicas e privadas locais e, em parceria 
com a Suzano e o Governo da Bahia, apoiou a 
construção de um hospital de campanha na ci-
dade de Teixeira de Freitas (BA), o que envol-
veu a doação de 35 respiradores fixos e móveis 
e um aporte para a oferta 20 leitos de UTI.

Em 2020 também foram implementadas 
medidas de prevenção contra a pandemia para 
os colaboradores. Entre essas iniciativas, hou-
ve a implementação do teletrabalho para to-
dos os times administrativos e a ampliação de 

Veracel Celulose apresenta seu 
Relatório de Sustentabilidade de 2020

ações voltadas para a saúde emocional e psi-
cológica dos colaboradores e de seus familia-
res. A companhia adotou, ainda, uma série de 
protocolos de segurança contra a contamina-
ção e estruturou os ambientes internos com o 
mesmo objetivo. Seguiu também com a ofer-
ta de capacitação e de apoio para a evolução 
de carreira dos membros da equipe. Tudo isso 
garantiu à Veracel, pela terceira vez consecuti-
va, o selo Great Place to Work (GPTW). Assim, a 
companhia se manteve no ranking das melho-
res empresas para se trabalhar na Bahia e en-
tre as 15 melhores do agronegócio brasileiro.

Outro importante destaque do Relatório é 
o impacto positivo da Veracel para o desenvol-
vimento do território. Atualmente, a empresa 
gera mais de 3,2 mil empregos diretos. Consi-
derando, em cada família, uma média de qua-
tro pessoas, estimamos que pelo menos 12,8 
mil residentes na região dependam da Vera-
cel para alimentação, transporte, educação, la-
zer e bem-estar. Além disso, em 2020, as com-
pras de serviços e mercadorias da companhia 
representaram mais de R$ 740 milhões para o 
estado da Bahia.

No quesito ambiental, entre os destaques 
apresentados no Relatório estão a manuten-
ção dos índices de reciclagem de resíduos in-
dustriais em 99% durante o ano e o alcance do 
marco de mais de 5,5 milhões de árvores na-

tivas da Mata Atlântica plantadas desde 1994 
até o ano passado.

Já do ponto de vista social, outro impor-
tante destaque foi o sucesso de programas 
de geração de renda, como os projetos de 
apicultura e meliponicultura (criação de abe-
lhas sem ferrão), que produziram 87 tonela-
das de mel e beneficiaram 158 famílias, por 
meio de associações de produtores dos mu-
nicípios baianos de Eunápolis, Guaratinga, Ita-
bela e Porto Seguro e também da aldeia pata-
xó Meio da Mata.

Além disso, mesmo com soluções difíceis 
para o ano letivo, a Veracel manteve seu apoio 
à educação para os alunos das 32 aldeias in-
dígenas identificadas na área de influência da 
empresa. Ao todo, foram doados materiais es-
colares para 5 mil alunos e professores dos en-
sinos fundamental e médio, incluindo os matri-
culados na Educação de Jovens e Adultos.

“As ações que elencamos em nosso Rela-
tório nos trazem muito orgulho, especialmen-
te por terem sido realizadas em um ano tão 
desafiador como o de 2020. Queremos con-
tinuar aprendendo e ampliando essas inicia-
tivas para que a empresa e a comunidade 
continuem sempre em desenvolvimento de 
forma sustentável e responsável”, afirma o Di-
retor de Sustentabilidade e Relações Corpora-
tivas da Veracel, Renato Carneiro.
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Jaguatirica e outros animais 
são soltos na RPPN Lontra

Parece até uma pequena onça. E esta-
va arredia, como se fosse um animal 
maior do que é, antes de ser reinse-
rida à vida selvagem, em maio deste 

ano. Ainda dentro de uma caixa de madeira 
levada pela equipe de Segurança Patrimo-
nial da Bracell Bahia até o coração da flo-
resta, na Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Lontra, a jaguatirica (Leo-
pardus pardalis) ronronava criando expec-
tativa na equipe quanto ao seu comporta-
mento quando o recipiente fosse aberto e 
ela, finalmente, pudesse viver de novo em 
liberdade.

Mas o receio se transformou em satisfa-
ção e o felino foi inserido com tranquilida-
de ao novo lar, como afirma o biólogo Igor 
Macedo, especialista em meio ambiente 
da Bracell. Ele conta ainda que a jaguatirica 
foi resgatada na região da cidade de Valen-
ça, gravemente ferida, com dificuldade até 
mesmo para se manter de pé. Após reabili-
tação no Centro de Triagem de Animais Sil-
vestres (Cetas), ela reconquistou habilida-
des de caça, voltou a andar normalmente 
e foi devolvida à natureza pesando 9 kg – 
dois a mais do que quando chegou.

No mesmo dia, além do felino, tam-
bém ganharam um novo lar 10 jiboias 
(Boa constrictor), cinco sariguês-de-ore-
lha-branca (Diselphis albiventris), três jara-
racas (Botrhops sp.), dois iguanas (Iguana 
iguana), duas cascavéis (Crotalus duris-
sus), uma boipeva (Xenodon sp.), uma su-
curi (Eunectes murinus), uma cobra d’água 
(Erytrolamprus miliaris) e uma coruja mu-
rucututu (Pulsatrix Perspicillata). Os ani-
mais também foram recuperados no Cetas 
e transferidos para a RPPN Lontra por téc-
nicos do Instituto do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Inema).

A reserva ambiental da Bracell, localiza-
da nos municípios de Entre Rios e Itanagra, 
na Bahia, é cadastrada como Área de Soltu-
ra de Animais Silvestres (Asas), por sua ex-
tensão – 1.377 hectares – e condições de 
sobrevivência das espécies, em harmonia 
com outras centenas já existentes no local. 
A operação teve o apoio das equipes de 
Meio Ambiente e Certificações, Segurança 
Patrimonial e Comunicação da Bracell, que 
faz parte do grupo RGE, que gerencia em-
presas com operações globais de manufa-
tura baseadas em recursos naturais.

Sobre a rGe

A RGE Pte Ltd gerencia um grupo de empresas com operações globais de manufatura base-
adas em recursos naturais. As atividades vão desde o desenvolvimento e a colheita de recursos 
sustentáveis, até a criação de diversos produtos com valor agregado para o mercado global. O 
compromisso do grupo RGE com o desenvolvimento sustentável é a base de suas operações. To-
dos os esforços estão voltados para o que é bom para a comunidade, bom para o país, bom para 
o clima, bom para o cliente e bom para a empresa. A RGE foi fundada em 1973 e seus ativos atu-
almente ultrapassam US$ 20 bilhões. Com mais de 60.000 funcionários, o grupo tem operações 
na Indonésia, China, Brasil, Espanha e Canadá, e continua expandido para envolver novos merca-
dos e comunidades. www.rgei.com.
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Suzano divulga Relatório Anual 2020

A Suzano divulga nesta se-
mana o Relatório Anual 
2020, ano em que a com-
panhia revelou ao merca-

do o seu Propósito Organizacional, 
“Renovar a vida a partir da árvore”, 
e colocou em prática seus direcio-
nadores de cultura. A publicação é 
marcada pelo desempenho da em-
presa nos aspectos social, econô-
mico e ambiental em meio à crise 
sem precedentes na história mun-
dial, ocasionada pela pandemia do 
coronavírus.

O material retrata a atuação 
da companhia neste período de 
incertezas em três frentes princi-
pais – colaboradores, sociedade e 
negócios –, e como, diante da es-
sencialidade de seus negócios, 
trabalhou para levar produtos fun-
damentais a mais de 2 bilhões de 
pessoas ao redor do mundo.

O apoio para a construção de 
hospitais de campanha em diferen-
tes estados do País, as doações de 
itens como máscaras de proteção, 
respiradores e álcool em gel, além 
de parcerias com os setores públi-
co e privado, foram algumas das 
iniciativas da empresa em prol da 
saúde e da segurança da popula-
ção durante o ano.

Este também é o primeiro re-
latório no qual a companhia, re-
ferência global na fabricação de 
bioprodutos, apresenta a evo-
lução no desempenho de cada 
uma das suas metas de longo 
prazo, assim como o modelo de 
governança para seus compro-
missos, pautados pelas mudan-
ças climáticas, redução da pobre-
za e alternativas a produtos não 
renováveis, contribuindo para 
uma economia de baixo carbono. 
As metas de longo prazo da Suza-
no foram apresentadas a todos 
os stakeholders da companhia 
em fevereiro de 2020.

O documento ainda mos-
tra como as ações da Suzano im-
pactam e são impactadas pelos di-
versos públicos de relacionamento, 

tanto pela narrativa, quanto pe-
los mais de 430 indicadores apre-
sentados na Central de Indicado-
res da companhia. Inclusive, em 
2020 a empresa quase duplicou a 
quantidade de informações repor-
tadas ao passar a abordar novos 
parâmetros e diretrizes como Sus-
tainability Accounting Standards 
Board (SASB), métricas do capita-
lismo de stakeholders, propostas 
pelo Fórum Econômico Mundial, 
além de documentos relevantes 
sobre as operações financeiras sus-
tentáveis. Também houve a evo-
lução na geração de informações 
relacionados à Task Force on Cli-
mate-Related Financial Disclosu-
res (TCFD).

“Apesar das dificuldades en-
frentadas em 2020, com um cená-

rio completamente desconhecido 
para todos nós, alcançamos um de-
sempenho significativo nas nossas 
operações florestais, industriais, 
comerciais e de logística, além das 
operações de backoffice”, afirma 
Walter Schalka, presidente da Su-
zano. “Iniciamos 2021 com a es-
perança de que todo esse proces-
so de renovação nos permita, cada 
vez mais, encontrar soluções inova-
doras para as demandas globais e 
ajudar a construir um futuro me-
lhor e mais sustentável para a so-
ciedade”, complementa.

O Relatório Anual 2020 se-
gue as diretrizes da Global Repor-
ting Initiative (GRI), é inspirado 
nos princípios do International In-
tegrated Reporting Council (IIRC) e 
tem como referência os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Todo o conteúdo passou por 
verificação externa da Bureau Veri-
tas, organização internacional de 
certificação em normas, e do Ma-
peamento Anual de Ocupação e 
Ocupação do Solo no Brasil (Map-
Biomas).

Para acessar o Relatório Anual 
2020, acesse o hotsite com todas 
as informações: https://r2020.su-
zano.com.br/.

A preservação do meio ambiente é 
uma premissa da Suzano para ga-
rantir um futuro melhor e mais 
sustentável. Para ampliar os resul-

tados nesse sentido, a companhia se une a 
instituições que compartilham dos mesmos 
valores. 

Recentemente, a empresa firmou uma 
parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica 
para a criação do projeto “Planos da Mata”. A 
iniciativa visa acelerar a confecção dos Planos 
Municipais da Mata Atlântica (PMMAs) a par-
tir do fortalecimento das políticas públicas de 
planejamento, que possam mitigar impactos 
negativos causados pelas mudanças climáti-
cas, e desenvolvimento territorial local.

Com atuação em municípios dos estados 
de São Paulo, Bahia e Espírito Santo, onde a 
Suzano possui fábricas e florestas, o projeto 

contribuirá com a manutenção de serviços 
ambientais, por meio da proteção da biodi-
versidade, da restauração florestal nativa, do 
desenvolvimento da economia verde, da ge-
ração de empregos e renda, além de uma 
maior segurança jurídica para o uso do solo. 

Com a parceria, Suzano e SOS Mata 
Atlântica podem fazer parte da construção 
de soluções transformacionais para aju-
dar na criação de uma realidade mais justa 
e sustentável para esses municípios a par-
tir da recuperação da Mata Atlântica e do 
fortalecimento de ações que a protegem. 
A Mata Atlântica é o único bioma brasilei-
ro que possui legislação específica para ga-
rantir sua proteção e abrange 17 estados 
e 3.429 municípios, onde moram 72% dos 
brasileiros, mas possui hoje apenas 12,4% 
da sua área original. 

Parcerias para fortalecer 
e proteger a biodiversidade
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Por reconhecer a extrema 
relevância da biodiversidade 
no setor de árvores cultivadas, 
a Ibá iniciou uma ação em suas 

redes sociais sobre o tema. Além de 
compartilhar conteúdos informativos 
como explicações sobre a importância 
da Conferência das Partes da 
Convenção sobre Diversidade Biológica 
da ONU (CDB COP 15), a associação 
também convidou suas associadas a 
enviarem registros de fauna e flora, que 
foram encontrados durante suas ações 
de monitoramento.

As fotos e os vídeos recebidos foram 
divulgados nas redes da Ibá a partir do 
dia 17/05, com o objetivo de mostrar 
ao público que o setor se preocupa com 
a biodiversidade, conservando áreas e 
realizando monitoramentos constantes 
e relevantes neste quesito. 

As empresas e todas as pessoas 
também foram convidadas a 
compartilharem flagrantes de fauna 
ou flora com publicações sobre os 
avistamentos (foi sugerida a marcação 
@iba_oficial no Instagram e usar 
a #NossaFlorestaTem. 

Biodiversidade nas Redes Sociais

II Congresso Mundial sobre ILPF

A equipe do Programa Am-
biente Florestal Sustentável 
(PAFS) acompanhou atenta-
mente o II Congresso Mun-

dial sobre Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária Floresta (ILPF), reali-
zado de forma on-line nos dias 4 e 5 de 
maio. Um dos temas trabalhados pelo 
programa - uma parceria ADAB e ABAF 
- é o ILPF. 

 Entre os destaques, os pesquisa-
dores Julie Ryschawy (Institut National 
de la Recherche Agronomique - INRA), 
Manuel Macedo (Embrapa Gado de 
Corte) e Lourival Vilela (Embrapa Cer-
rados) abordaram, respectivamente, 
os serviços ecossistêmicos nesses sis-
temas, a Plataforma Pecuária de Bai-
xa Emissão de Carbono e a evolução 
dos sistemas de ILP e ILPF no Cerrado 
e no Brasil. Eles participaram da segun-
da parte do primeiro painel do evento 
– Desafios e Oportunidades para os Sis-
temas de ILPF no Mundo.
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O vereador Vinícius Par-
racho, parlamentar re-
conhecido pelo seu 
engajamento com 

questões relacionadas ao meio 
ambiente, recebeu em seu ga-
binete (em 18/05) na Câmara 
de Vereadores de Porto Seguro 
(BA), os integrantes do Progra-
ma Ambiente Florestal Sustentá-
vel (PAFS) que apresentaram as 
ações e atividades desempenha-
das pelo programa no município 
e em toda região Sul e Extremo 
Sul da Bahia.

O vereador parabenizou a 

Reuniões do PAFS

equipe do PAFS pelos trabalhos re-
alizados e pelos temas abordados 
pelo programa, tais como o Pro-

grama Fitossanitário de Pragas, in-
centivo ao ILPF e controle de gado 
em áreas de preservação. Parra-

Na oportunidade de apoio 
a mais uma ação de Fis-
calização Móvel ADAB na 
manhã de 28/05, no Pos-

to da Polícia Rodoviária Federal em 
Porto Seguro/BA, o Programa Am-
biente Florestal Sustentável (PAFS) 
realizou a terceira fase da Campa-
nha de Prevenção a Incêndios flo-
restais, com distribuição de pan-
fletos educativos os condutores e 
instruções de boas práticas visan-
do a proteção do meio ambiente e 
prevenção de queimadas. A inicia-
tiva contou com o apoio da equipe 
do Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), da Secretaria de Agricultura 
e Pesca de Porto Seguro e da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF).

Na manhã de 20/05, o Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), 
representado pelo seu coordenador estadual Epaminondas Peixoto e 
pelo engenheiro florestal Ernandes Ferreira, visitou a prefeitura da Ita-
pebi/Ba, onde foram recebidos pelo prefeito Juarez Oliveira; pelo presi-

dente da Câmara de Vereadores, Paulo Almeida; e pela secretária de educação, 
Márcia Lopes. Os representantes do poder público municipal ficaram satisfeitos 
em conhecer os trabalhos de educação fitossanitária e ambiental realizados pelo 
PAFS (ABAF/ADAB) na região, principalmente sobre os desdobramentos das ocor-
rências de Lagarta Parda (Thyrinteina arnobia) nas culturas florestais e agrícolas, 
além das atividades de conscientização da população sobre a criação indevida 
de gado em áreas de proteção ambiental. O prefeito manifestou contentamen-
to em saber desse tipo de ação e demonstrou preocupação em relação a criação 
clandestina de animais em seu município, ressaltando a importância do progra-
ma para Itapebi e região. O presidente da Câmara e a secretária de educação exal-
taram os trabalhos de educação ambiental nas escolas e associações de produto-
res rurais realizados pelo PAFS.

Visita do PAFS à prefeitura de Itapebi

cho reforçou o seu apoio aos ob-
jetivos da produção sustentável 
sobretudo no que se refere à pre-
servação dos recursos hídricos. 

Além do Coordenador Estadu-
al PAFS, Epaminondas Peixoto, e 
do Técnico PAFS, Ernandes Fer-
reira, esteve presente também 
o servidor da ADAB responsável 
pelo escritório em Porto Seguro, 
Lucas Coelho, que explanou so-
bre o projeto voltado para sani-
dade de animais cavalares utiliza-
dos por carroceiros no município, 
entre outros projetos voltados à 
causa ambiental.

Ação de fiscalização móvel
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Um debate com grandes nomes da tecnologia e do setor 
florestal sobre a Revolução Digital na floresta plantada

A abertura do evento será com o embaixador 

da Finlândia no Brasil, Jouko Leinonen e o Diretor 

Executivo da Ibá, embaixador José Carlos da Fonseca 

Jr. Na sequência, serão cinco palestras seguidas por 

um debate, conduzido pelo membro do comitê de 

digitalização da FinnCham, Fernando Campos. O 

encerramento será com Wilson Andrade, Diretor 

Executivo da Associação Baiana das Empresas de Base 

Florestal (ABAF) e Cônsul Honorário da Finlândia.

O evento será gratuito e aberto ao público, 

totalmente em português. Acesse o formulário 

de inscrição e participe desse evento para ter 

um panorama do futuro e a ligação entre dados, 

conectividade e florestas plantadas.

Link: www.lyyti.fi/reg/revolucao_Digital_na_Floresta_Plantada. 

Mais informações também no site da abaF (abaf.org.br).
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Ponsse garante experiência completa para o cliente

Além de fornecer harves-
ters, forwarders e cabe-
çotes para colheita flo-
restal, a Ponsse aposta 

em soluções que agreguem valor 
para a cadeia completa de colhei-
ta florestal, como gestão, tecnolo-
gia e inovação.

Referência mundial na fabri-
cação de harvesters, forwarders 
e cabeçotes para colheita florestal 
mecanizada, a Ponsse entrega so-
luções completas para seus clien-
tes, com uma gama de serviços e 
soluções que vão além das máqui-
nas. “Nosso foco no cliente garan-
te um pós-vendas estruturado e 
de resultados em produtividade, 
eficiência energética e gestão dos 
equipamentos”, destaca o gerente 
de vendas e marketing da Ponsse, 
Rodrigo Marangoni.

A tecnologia embarcada e a 
engenharia durável e robusta já 
são reconhecidas pelos clientes 
Ponsse como requisitos básicos 
para cada equipamento da fabri-

ILPF ganha novas versões de softwares para 
manejo de precisão do componente florestal

A Embrapa Florestas está disponibili-
zando para download novas versões 
dos softwares SisILPF para manejo do 
componente florestal em sistemas 

de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). 
Os softwares podem ser usados para gerenciar 
e planejar o componente florestal de ILPF com 
eucalipto, pinus, cedro-australiano, mogno-afri-
cano e teca. Eles apoiam a tomada de decisões 
relacionadas a como, quando e quanto desbas-
tar e quando realizar a colheita final. Com base 
em dados de inventário, os softwares permitem 
aos usuários simular todas as opções de geren-
ciamento de componentes de árvore em ILPF; 
prever a produção presente e futura; conduzir 
análises econômicas e dar subsídios às decisões 
sobre as melhores alternativas para manejar a 
plantação. Além disso, geram gráficos que mos-
tram a quantidade de carbono sequestrado pe-
las árvores e o cálculo de quantos animais po-
dem ser mantidos no sistema com emissão de 
metano compensada.

Os softwares de manejo florestal vêm sendo 
desenvolvidos desde 1988 pela Embrapa, inicial-
mente para monocultivos e, desde 2016, tam-

cante finlandesa especializada em 
CTL (Cut-to-Length). Porém, além 
das máquinas e equipamentos, a 
empresa aposta cada vez mais em 
soluções pós-vendas para garantir 
a satisfação completa do cliente.

São softwares, peças, treina-
mentos, planos de manutenção 
e contratos de prestação de ser-
viço que visam aumentar a dis-
ponibilidade da máquina e trazer 
mais resultados em produtivida-
de. Desse modo, o cliente pode 
dedicar-se à colheita enquanto a 
Ponsse cuida da manutenção e 

demais serviços de apoio.
A proximidade com o clien-

te é o jeito de ser da Ponsse. Por 
isso, manter o relacionamento 
com o cliente após a negociação 
das máquinas é também uma 
forma de garantir que ele obte-
nha o máximo de rendimento 
dos equipamentos que investiu. 
Um aplicativo que permite moni-
torar a atividade da colheita flo-
restal à distância, ou um software 
que permite uma gestão eficaz da 
operação, são produtos que vão 
além do fornecimento de peças e 

manutenção.
A Ponsse ainda é especialista na 

modalidade de serviço Full Service, 
cujo objetivo é manter a máxima 
disponibilidade de máquina para 
os clientes, entregando alta perfor-
mance e resultados de colheita.

Com o Ponsse Academy, a ofer-
ta de treinamentos em nível ge-
rencial, técnico e operacional é um 
dos diferenciais mais importantes. 
Com a capacitação e a atualização 
de operadores, mecânicos e nível 
gerencial é possível utilizar as fer-
ramentas da melhor forma para o 
máximo de rendimento.

“Para isso pensamos além das 
máquinas. A nossa missão é en-
tregar soluções sustentáveis para 
nossos clientes e meio ambiente 
e exercemos todos os dias a nossa 
visão que é ser o parceiro preferi-
do do produtor florestal, desenvol-
vendo serviços para disponibilida-
de e qualidade da operação assim 
alcançarmos juntos excelentes re-
sultados”, finaliza Rodrigo.

bém para ILPF. Atualmente, são 25 softwares 
amplamente utilizados pelo setor florestal bra-
sileiro. Todos os programas compõem a “Famí-
lia Sis” que, em sua denominação, apresenta o 
nome popular do gênero ou espécie florestal 
contemplada. 

Com os programas é possível fazer progno-
ses de produção de madeira no presente e em 
condições futuras, efetuar análises econômicas 
e, depois, levar para o campo apenas a melhor 
alternativa, informa o pesquisador da Embra-
pa Florestas Edilson Batista de Oliveira que, com 
parcerias, desenvolveu os softwares. “Eles au-

xiliam, por exemplo, no planejamento dos des-
bastes (colheitas parciais, retirando-se linhas e/
ou árvores selecionadas) de plantios florestais. 
Os programas possibilitam simular como o plan-
tio florestal cresce e produz, conforme os regi-
mes de manejo que o próprio usuário indica, 
bem como calcular o carbono capturado pelas 
árvores”. “O diferencial dos SisILPF é que eles 
são aplicados exclusivamente a plantios no siste-
ma de integração lavoura-pecuária-floresta”, in-
forma o pesquisador.

Os softwares atendem a uma série de requi-
sitos fundamentais para o produtor rural: reali-
zam a análise técnica e econômica da plantação 
florestal, permitem que seja feito o planejamen-
to florestal e o manejo florestal de precisão, cal-
culam o estoque de madeira atual, no momento 
em que se faz o inventário, e também mostram 
a projeção a cada ano futuro, separando o vo-
lume de madeira em sortimento para finalida-
des industriais como laminação, serraria, celulo-
se e energia. 

Os SisILPF estão disponíveis para download, 
junto com os softwares da série Sis para mono-
cultivos, no site da Embrapa Florestas. 
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Erich Schaitza é o novochefe-geral 
da Embrapa Florestas

A Diretoria Executiva da Embrapa, em con-
tinuidade ao processo de recrutamento 
e seleção de candidato ao cargo em co-
missão de chefe-geral da Embrapa Flo-

restas, comunica que, após entrevistas realizadas 
com os candidatos, o engenheiro florestal e pesqui-
sador Erich Schaitza foi selecionado para o cargo.

O mandato para chefe-geral tem a duração de 
dois anos, prorrogável por até duas vezes de igual 
período, totalizando no máximo seis anos. A pror-
rogação do prazo de gestão do chefe-geral de UD 
fica condicionada à recondução pelo Presidente 
da Embrapa, conforme requisitos e procedimen-
tos definidos em norma própria.

 Pesquisador desde 1989, Erich Schaitza já tra-
balhou com tecnologia da madeira, articulação 
institucional, informação, comunicação e negó-
cios. Também chefiou, por três anos, o escritório 
da Embrapa na África, além de ter coordenado, 
no Governo do Estado do Paraná, o projeto Para-
ná Biodiversidade.

Formado em engenharia florestal pela Uni-
versidade Federal do Paraná (1987), é especialista 
em gestão de informações gerenciais e conserva-
ção da biodiversidade e mestre em tecnologia de 
sistemas de energia renovável, pela Loughborou-
gh University (2016). Tem experiência na área de 
Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com 
enfoque em conservação da biodiversidade, tec-
nologia e industrialização da madeira, informação 
e política florestal.

Em reunião ocorrida em 24/04, o IPEF 
elegeu sua nova presidência e Conse-
lho Deliberativo e Fiscal. Comprome-
tidos em dar continuidade a missão 

do IPEF de contribuir com o desenvolvimen-
to do setor florestal, Douglas Seibert Laza-
retti – Suzano assume a presidência e Carlos 
Augusto Soares do Amaral Santos – Klabin a 
vice-presidência da entidade.

Por oito anos, Germano Aguiar Vieira – 
Eldorado exerceu com excelência o cargo 
de presidente e Lucas Olstan Rando – Ger-
dau o de vice-presidente, deixando um le-
gado de trabalho na construção e geração 
de pesquisa com a integração entre insti-
tuições e sociedade.

O IPEF elegeu 
a sua nova 

presidência 
e os Conselho 
Deliberativo 

e Fiscal

Desde janeiro de 2020 exerceu a função de 
chefe-geral Interino da Embrapa Florestas, em 
substituição ao pesquisador Edson Tadeu Iede, 
que se aposentou. Agora, após passar pelo pro-
cesso de recrutamento e seleção, assume a fun-
ção de chefe-geral. A composição da equipe de 
trabalho da Chefia será feita nos próximos dias.

 “Cada vez mais é importante trabalhar junto 
com a sociedade. Não há futuro sem cooperação. 
Vejo muita maturidade das organizações nas vá-
rias cadeias florestais e pretendemos estar em di-
álogo permanente com associações, conselhos e 
câmaras, que são as representações de produto-
res rurais e empresas. Além disso, vamos intensifi-
car nosso trabalho como um braço do Mapa, em 
parceria com outras unidades da Embrapa e do 
SFB, em articulação com demais órgãos de pes-
quisa, extensão rural e universidades”. 

EVENtoS ABAF


