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A Veracel Celulose comple-
tou 30 anos de operações 
com muitos motivos para 
comemorar. Responsável 

pela produção de mais de 1,1 mi-
lhão de toneladas de celulose ao 
ano, com área total de 198 mil hec-
tares, 87,6 mil hectares de plantios 
de eucalipto, cerca de 100 mil hec-
tares de área de preservação de 
matas nativas e quase 3.200 cola-
boradores próprios e terceiros, a 
companhia é um elemento-chave 
de desenvolvimento da região em 
que está localizada.

A Veracel Celulose é um em-
preendimento conjunto entre duas 
grandes empresas do setor de ce-
lulose e papel em âmbito inter-
nacional: a brasileira Suzano e a 
sueco-finlandesa Stora Enso, que 
compartilham o controle acioná-
rio da companhia, detendo, cada 
uma, 50% do capital acionário da 
empresa. Localizada em Eunápolis, 
no Sul da Bahia, a companhia inte-
gra operações florestais, industriais 
e de logística em 11 municípios da 
região.

“A nossa trajetória foi constru-
ída por pessoas que se dedicaram 
intensamente à criação de impor-
tantes parcerias e muitos aprendi-
zados. Colocamos o diálogo no cen-
tro de nossas relações e, nesses 30 
anos de história, o empreendimen-
to não apenas se transformou, mas 
também adquiriu um papel impor-
tante como agente de transforma-
ção e de desenvolvimento do nos-
so território, seguindo um caminho 
de valorização e respeito às pes-
soas e às comunidades presentes 
na região em que estamos inseri-
dos”, celebra Caio Zanardo, diretor-
-presidente da empresa. “Por isso, 
hoje, a nossa comemoração tem 
olhos para o futuro, pois sabemos 
do passado e presente que consti-
tuímos, baseados na nossa imen-

Veracel Celulose celebra 
30 anos de atuação

sa satisfação por termos associado 
o sucesso do nosso negócio com o 
desenvolvimento socioeconômi-
co da nossa região, com a prote-
ção ambiental do nosso entorno e 
o cuidado genuíno com as pesso-
as”, ressalta Zanardo.

Inspirada nessas premissas, a 
Veracel lançou a campanha come-
morativa de seu aniversário. Com 
o mote “Veracel 30 anos: Somos 
transformação”, a empresa cele-
brará o protagonismo dos seus 
colaboradores reconhecendo-os 
como centro de todas as ações e 
resultados, entendendo que mu-
danças e movimentos positivos só 
ocorrem graças ao foco e atuação 
de todos os envolvidos. O logo da 
empresa também se transforma 
durante os meses de comemora-
ção, recebendo um selo especial 
que conta com o número 30 estili-
zado, que simboliza, em sua parte 
central, uma árvore de eucalipto - 
a sua matéria-prima. Além disso, o 
logo também traz as cores dos ele-
mentos fundamentais para o negó-
cio da Veracel, como a água, o sol, o 
solo e o verde das plantações.

“A Veracel é uma empresa que 
trouxe progresso para a região. Sou 
de Barrolândia, um distrito de Bel-
monte que fica ao lado da fábrica. 
Eu conheci o local da fábrica antes 
dela existir. Acompanhei todo o seu 
processo de construção. Por isso, 
pude presenciar o desenvolvimen-

to que ela nos trouxe. Assim que a 
Veracel começou a ser construída 
foi iniciado o calçamento e implan-
taram de um sistema de esgoto no 
povoado, algo que não existia até 
então. Além disso, a fábrica gerou 
muito emprego, renda para cida-
de e alavancou os municípios, me-
lhorando a qualidade de vida, por 
meio de novas empresas, novas es-
colas e tornando a região um lugar 
melhor para se viver”, destaca San-
doval Nascimento Silva, colabora-
dor da área de Compras da Veracel.

Firme no compromisso de ser 
responsável e de respeitar as pes-
soas, a Veracel busca sempre con-
tribuir com a qualidade de vida 
regional. Para Dr. Mario Gontijo, di-
retor do Laboratório Gontijo e pro-
fessor de medicina da faculdade 
Pitágoras de Eunápolis, a empre-
sa trouxe mudanças importantes 
para o seu entorno. “Antes da es-
colha de investir em nosso negócio, 
estudamos diversas opções de lo-
calidades que trariam retorno pro-
fissional, patrimonial e social e foi a 
partir da informação de que a Ve-
racel já estaria se instalando na re-
gião, que escolhemos o município 
de Eunápolis para residir e inves-
tir. Na época, a cidade tinha cerca 
de 13% de ruas asfaltadas e 17% 
de rede de esgoto e, com a chega-
da deste empreendimento, vimos 
este cenário mudar: os fornece-
dores foram melhor qualificados, 

houve melhorias na infraestrutura, 
na educação, além da ampliação 
no investimento social no municí-
pio. Houve uma abertura legítima 
de horizontes no campo industrial, 
econômico e empresarial na re-
gião”, destaca. “Além disso, a em-
presa foi a maior apoiadora finan-
ceira no primeiro projeto tripartite 
do estado da Bahia, modelo que 
conta com investimentos privados 
em parceria com a gestão do mu-
nicípio e do estado da Bahia, para a 
construção da UTI do hospital da ci-
dade em um projeto que se tornou 
referência no estado e propiciou, 
além do importante suporte hos-
pitalar para a população, também 
a chegada de faculdades de medi-
cina para a região e a formação de 
novos profissionais locais”, ressalta 
o médico e professor.

Além disso, a preocupação com 
a conservação ambiental faz par-
te da agenda de sustentabilidade 
da companhia, conforme também 
observa o Dr. Gontijo: “O respei-
to e cuidado com o meio ambien-
te da Veracel é algo muito presente 
na nossa região. Sou piloto e sobre-
voo com frequência a área de plan-
tação da Veracel, sendo possível 
observar como a plantação de eu-
calipto é intercalada com mata na-
tiva, formando corredores de flo-
restas nativas”, finaliza.

Como forma de celebrar es-
sas boas histórias, a Veracel Celulo-
se criou um ambiente virtual para 
unir depoimentos, memórias, ima-
gens, vídeos e a sua linha do tem-
po. Esse espaço é aberto para 
todas as pessoas, basta aces-
sar Veracel 30 anos para acompa-
nhar as atualizações desta cam-
panha e ter mais informações 
sobre a empresa. Veja o vídeo co-
memorativo da empresa para a 
data: https://www.youtube.com/
watch?v=MImHdVrLkig&t=8s.
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Principais marcos da história Veracel

A história da Veracel começou em 1991 
com a plantação de seus primeiros eu-
caliptos. Antes mesmo da fábrica da 
empresa começar a operar, a Veracel 

se comprometeu em ser uma guardiã da bio-
diversidade da região Sul da Bahia e, em 1998, 
criou a Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Estação Veracel, que inclusive abriga o 
manancial de água que abastece Porto Seguro.

Em 2001, entrou em operação o Termi-
nal Marítimo de Belmonte. Vital na logística de 
transporte da celulose, o porto é dedicado ao 
escoamento da produção da Veracel. Em 2003, 
a companhia ampliou sua base florestal, com-
partilhando as oportunidades de negócio do 
plantio de eucalipto com produtores vizinhos.

Já 2005 marcou o início da operação da fábri-
ca, e os investimentos sociais na região começa-
ram a transformar a vida de comunidades intei-
ras. Esse foi o caso de Barrolândia, o distrito mais 

próximo da fábrica, onde foram realizadas me-
lhorias na construção de instalações sanitárias 
nas residências; canalização e tratamento de es-
goto; pavimentação de ruas; novos prédios pú-
blicos; e o combate ao maior índice de ocorrên-
cia de hanseníase do Brasil naquela época.

Outros marcos importantes ocorreram em 
2005, quando a empresa recebeu a a certifica-
ção do manejo sustentável de florestas - CER-
FLOR, endossado pelo Programme for the En-
dorsement of Forest Certification (PEFC) e em 
2008, com a certificação internacional de mane-
jo florestal Forest Stewardship Council® - FSC® 
C017612. Ambas as certificações garantem 
que a companhia produz celulose respeitan-
do o meio ambiente, sendo socialmente justa e 
economicamente viável. Essas titulações refor-
çam o compromisso da empresa com o equilí-
brio entre as questões ambientais, econômicas 
e sociais. Já em 2011, o programa de produção 

da Veracel foi pioneiro na dupla certificação dos 
produtores florestais que passaram a cuidar da 
gestão da certificação por meio de sua própria 
entidade de classe e são autônomos nesse pro-
cesso.

A partir daí a companhia cresceu e, em 2019, 
superou a capacidade de produção do desenho 
original da fábrica. O sucesso da produção veio 
acompanhado de um intenso trabalho ambien-
tal e social, que contou com o apoio da comuni-
dade e de diversos parceiros importantes para o 
desenvolvimento da companhia nesse processo.

Em 2020, a Veracel foi considerada um dos 
melhores lugares para se trabalhar na Bahia no 
ranking Grat Place To Work (GPTW) e uma das 
trinta melhores para se trabalhar no agronegó-
cio brasileiro. Em 2021, a companhia apareceu 
novamente no GPTW Bahia, desta vez entre as 
4 primeiras colocadas, avançando 7 posições na 
comparação com o ano anterior.

Sistema de monitoramento 
climático da região Sul da Bahia

Para uma empresa que planta florestas, 
conhecer as tendências e variações cli-
máticas não é apenas estratégico, como 
também fundamental para um manejo 

florestal de qualidade. Com este objetivo, a Ve-
racel, indústria de celulose localizada no Sul da 
Bahia vem investindo no desenvolvimento de 
seu monitoramento climático e compilando in-
formações meteorológicas da região da Costa 
do Descobrimento há mais de 21 anos. Com 12 
estações que coletam e transmitem dados me-
teorológicos automaticamente, a companhia 
monitora o clima em uma extensão de aproxi-
madamente 200.000 ha de território e é uma 
das referências em monitoramento de dados 
climáticos no sul da Bahia.

“As questões climáticas estão cada vez mais 
em evidência e conhecer o clima de nossa região 
é extremamente estratégico para nos ajudar a 
trabalhar o manejo das florestas de forma pre-
cisa, inteligente e responsável. Com este moni-
toramento, conseguimos planejar as estratégias 
de atuação e potencializar a nossa produtivida-
de de forma equilibrada com as características 
climáticas e com uso racional dos recursos natu-
rais”, destaca Helton Lourenço, coordenador de 
Manejo Florestal da Veracel.

Todas as 12 estações meteorológicas da com-
panhia contam com sensores de temperatura do 
ar, umidade relativa do ar, precipitação, radiação 
solar e direção e velocidade do vento. Com esses 
dados são gerados relatórios e estatísticas climá-

ticas que preveem tendências e apoiam as estra-
tégias de atuação de diversas áreas da empresa. 
Hoje, a empresa também conta com o apoio de 
31 Produtores Florestais parceiros, que realizam 
o registro da precipitação diária a partir de pluvi-
ômetros manuais instalados em suas plantações 
de eucalipto, gerando informação de grande re-
levância para o entendimento da distribuição da 
chuva nas áreas de plantio.

O monitoramento climático da Veracel ainda 
cruza dados coletados pela empresa com bases 
públicas disponibilizadas pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) e Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) além de fontes internacio-
nais disponibilizadas pela NASA (Agência Nacio-
nal para Aeronáutica e Espaço) e NOAA (Agência 
Nacional para Atmosfera e Oceanos). “Esta jun-
ção de dados e estatísticas geradas nestes 21 
anos de monitoramento da Veracel com estas 
fontes externas nos permite ter um histórico de 
dados de mais de 30 anos”, ressalta Helton.

Os dados do monitoramento também são 
utilizados na análise de clima futuro. As condi-
ções climáticas históricas são comparadas com 
as condições previstas para os anos seguintes 
utilizando modelos disponibilizados pelo INPE 
e por parceiros da Veracel. Estrategicamente, a 
empresa busca antecipar as circunstâncias que 
os plantios futuros irão encontrar, permitindo 
otimizar as ações de planejamento.

Além do acompanhamento climático, há 14 
anos a Veracel realiza também o monitoramen-
to de microbacias localizadas em sua área para o 
acompanhamento dos recursos hídricos da re-
gião. Para este monitoramento, a companhia 
realiza a seleção de pontos de análise que per-
mitem a comparação do comportamento hidro-
lógico entre duas microbacias, sendo que, para 
esse efeito comparativo, uma microbacia é loca-
lizada na área de manejo florestal da empresa 
e outra localizada em área de mata nativa. Des-
sa forma, é possível fazer uma comparação ade-
quada da dinâmica da água em termos de quan-
tidade e qualidade.
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Suzano vai destinar R$ 1 milhão para apoiar 
projetos em comunidades da BA, ES e MG 

A Suzano está lançando 
dois editais para seleção 
de projetos, contemplan-
do mais de 20 municípios 

nos estados da Bahia, Espírito San-
to e Minas Gerais. O objetivo é for-
talecer iniciativas de geração de ren-
da, esporte, educação e cultura nas 
regiões de atuação da companhia. 
Confira detalhes dos dois editais:

 EdItaL QuILoMboLa
Um dos editais é específico para 

comunidades quilombolas e é fru-
to da parceria da Suzano com a Co-
ordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (Conaq). Serão dispo-
nibilizados R$ 500 mil para apoiar 
projetos que envolvam o forta-
lecimento da agricultura, benefi-
ciamento e agregação de valor à 
produção rural, fortalecimento da 
comercialização e/ou de atividades 
econômicas sustentáveis, fomen-
to ao empreendedorismo e inclu-
são digital.

Neste edital podem se inscre-
ver projetos de 6 comunidades qui-
lombolas dos municípios de Nova 
Viçosa, Caravelas e Ibirapuã, na 
Bahia; e 32 comunidades quilom-
bolas dos municípios de Concei-

Suzano está entre os vencedores do Prêmio 
World Finance Sustainability Awards 2021

ASuzano, empresa referência global 
na fabricação de bioprodutos de-
senvolvidos a partir do cultivo de eu-
calipto, foi reconhecida na terceira 

edição do World Finance Sustainability Awar-
ds 2021, por desenvolver projetos e esforços 
ambientais, sociais e de governança – o cha-
mado ESG. O evento é realizado pela World 
Finance, importante publicação do setor fi-
nanceiro e economia global.

A companhia ficou entre as 30 empresas 
avaliadas pelo compromisso com investimen-
tos anuais em ESG. A avaliação considerou a 
conformidade da companhia em relação ao 
Acordo de Paris, aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) e à TCFD - Task For-
ce on Climate Related Financial Disclosures, 

com base em seu Relatório Anual.
Além disso, os jurados avaliaram a Suzano 

por suas coletas 100% sustentáveis, a contri-
buição na redução de gases do efeito estufa 
nos últimos anos, o destaque em operações 
comerciais, além de seus compromissos para 
renovar a vida, antes anunciados como me-
tas de longo prazo. Entre eles estão, até 2030, 
oferecer 10 milhões de toneladas de produ-
tos de origem renovável desenvolvidos a par-
tir da biomassa, para substituir plásticos e 
outros derivados do petróleo, remover 40 mi-
lhões de toneladas de carbono equivalente da 
atmosfera e contribuir diretamente para que 
200 mil pessoas instaladas nas regiões onde 
atua saiam da linha da pobreza.

“A integração das práticas ESG é ineren-

te ao negócio da Suzano, que tem sua essên-
cia no plantio de árvores. Esse prêmio é o re-
conhecimento do compromisso firmado pela 
companhia em reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa e a demonstração de que o mer-
cado global está cada vez mais atento às ques-
tões ambientais e à transparência das movi-
mentações, visando o futuro e à melhoria do 
planeta”, afirma diz Marcelo Bacci, Diretor 
Executivo de Finanças, Relações com Investi-
dores e Jurídico da Suzano.

“Fazer parte desse ranking é motivo de or-
gulho e reforça o papel dos nossos 15 mil co-
laboradores e colaboradoras que atuam para 
desenvolver soluções sustentáveis a mais de 2 
bilhões de pessoas ao redor do mundo”, enfa-
tiza o executivo.

ção da Barra, São Mateus, Jagua-
ré e Montanha, no Espírito Santo. 
Podem participar organizações da 
sociedade civil, agricultores fami-
liares, cooperativas e microempre-
endedores individuais (MEIs) des-
tas comunidades.

A coordenadora nacional do 
Conaq, Katia Penha, fala da impor-
tância da iniciativa: “Várias ativi-
dades econômicas desenvolvidas 
pelas comunidades quilombolas 
nessas regiões foram paralisadas 
no período de pandemia. O edital 
também vai contribuir para o for-
talecimento institucional e comuni-
tário, sendo uma forma de gerar a 
autonomia das comunidades para 
que, de fato, possam desenvolver 
os seus projetos. A iniciativa nos ga-
rante que é possível dialogar com a 

empresa e unificar questões”, avalia.
 EdItaL REgIonaL
O outro edital lançado pela em-

presa vai destinar outros R$ 500 mil 
a projetos que buscam contemplar 
quatro frentes: geração de renda, 
educação, esporte e cultura. Po-
dem se inscrever organizações da 
sociedade civil e cooperativas. O 
objetivo é contemplar projetos de 
agricultura, artesanato, apicultu-
ra, marcenaria e outras atividades, 
formação de professores e fortale-
cimento do papel da escola; quali-
ficação de grupos e apoio à produ-
ção cultural; capacitação e inclusão 
pelo esporte. 

O edital vai abranger oito mu-
nicípios da Bahia (Mucuri, Nova Vi-
çosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, 
Teixeira de Freitas, Lajedão e Ibira-
puã), Nanuque, em Minas Gerais, 
e 13 municípios do Espírito Santo 
(Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, 
Fundão, Ibiraçu, Vila Valério, Soore-
tama, Jaguaré, São Mateus, Con-
ceição da Barra, Pedro Canário, Pi-
nheiros, Montanha e Mucurici).

O Coordenador de Desenvolvi-
mento Social da Suzano, Douglas 
Peixoto, salienta que o lançamen-
to desses editais para destinar re-

cursos a projetos nas comunidades 
visa ampliar a contribuição da em-
presa para a construção de territó-
rios mais resilientes e sustentáveis 
no longo prazo. “Entendemos que 
o momento pede empatia e união e 
com essa iniciativa buscamos apoiar 
o desenvolvimento e proporcionar 
melhoria na qualidade de vida das 
comunidades com as quais nos rela-
cionamos”, afirma ele.

 Douglas observa que, no se-
gundo semestre de 2020, a Suzano 
também lançou edital e destinou 
R$ 600 mil a projetos nos estados 
do Espírito Santo, Bahia, Mara-
nhão, Pará e Minas Gerais. Os re-
cursos contemplaram projetos fo-
cados em geração de renda e em 
iniciativas de prevenção e comba-
te ao coronavírus.

Para saber mais sobre os novos 
editais lançados pela empresa e fa-
zer a inscrição de projetos, acesse:
EdItaL REgIonaL:
https://www.suzano.com.br/a-
suzano/documentos/?tag=edital-
regional
EdItaL QuILoMboLas:
https://www.suzano.com.br/a-
suzano/documentos/?tag=edital-
quilombolas
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Bracell publica Relatório de Sustentabilidade 
2020 com destaque para geração de emprego 

e ações de enfrentamento à pandemia

A Bracell, uma das maio-
res produtoras de celu-
lose solúvel e celulose 
especial do mundo, di-

vulgou o Relatório de Sustentabili-
dade 2020, que reúne as ações en-
dereçadas ao longo do último ano 
para cumprir sua missão de me-
lhorar a vida das pessoas desen-
volvendo recursos de maneira sus-
tentável. Em um ano de desafios 
e incertezas, causados especial-
mente pela Covid-19, a empresa 
destaca o compromisso com uma 
produção responsável social e am-
bientalmente, grandes resultados 
da agenda de inclusão social, os 
esforços voltados para o enfrenta-
mento à pandemia e a geração de 
emprego e renda, além do investi-
mento de mais de R$ 8 bilhões no 
Projeto Star, obra de ampliação das 
operações da companhia no Esta-
do de São Paulo.

“Nosso compromisso com uma 
atuação sustentável, influenciando 
positivamente nossa cadeia de va-
lor, se encontra expresso ao longo 
do relatório, que com muito entu-
siasmo, convidamos você à leitu-
ra. O que fazemos só é bom para 
a Bracell se for bom para a comu-
nidade, para o país, para o clima e 
para os nossos clientes. Esta é a fi-
losofia que guia os nossos passos 
na busca por melhorias constan-
tes e iniciativas alinhadas à ética e 
à responsabilidade socioambiental 
que tanto prezamos”, afirma Lais 
Drezza, gerente de Sustentabilida-
de da Bracell.

Parte do grupo RGE, que geren-
cia empresas com operações glo-
bais de manufatura baseadas em 
recursos naturais, a Bracell carre-
ga no seu DNA a sustentabilidade 
como propósito e missão maior. 
Desde o início do processo, a em-
presa utiliza matérias-primas reno-
váveis para a fabricação de produ-
tos biodegradáveis. Mais de 30% 
de sua base florestal foi destinada 
à conservação ambiental, conside-

rando Bahia e São Paulo. Além de 
apenas plantar em áreas antropi-
zadas, também investiu no plantio 
de florestas de eucalipto em áreas 
degradadas em São Paulo, espe-
cialmente por pastagens, o que au-
mentou a contribuição da empresa 
para o clima. A Bracell é negativa na 
emissão de carbono, ou seja, reti-
ra mais CO² da atmosfera por meio 
de suas atividades florestais do que 
emite em sua operação, refletindo 

parte de sua preocupação com o 
clima, a comunidade e com o meio 
ambiente.

EnfREntaMEnto à pandEMIa
Em um ano diretamente impac-

tado pela pandemia, a Bracell se 
viu no desafio de manter seus ní-
veis de produção de insumos, uma 
vez que eles são essenciais para a 
fabricação de produtos indispensá-
veis para a cadeia de fornecimen-

to global, como alimentos, remé-
dios e produtos de higiene pessoal 
- e preservar a saúde e a seguran-
ça de seus colaboradores e parcei-
ros. Neste cenário, alinhada à sua 
responsabilidade social, a empre-
sa contribuiu ativamente para o 
combate e prevenção à Covid-19. 
Ao longo de 2020, foram investidos 
mais de R$ 14 milhões em ações 
direcionadas aos estados da Bahia 
e de São Paulo, como distribuição 
de equipamentos e insumos mé-
dicos para centros de saúde, am-
pliação de leitos de UTI em hospi-
tais locais, doação de recurso para 
a ampliação da fábrica de vacina 
contra a Covid-19 do Instituto Bu-
tantan, além de arrecadação e do-
ação de alimentos.

gERação dE EMpREgo E REnda
O compromisso com a comu-

nidade também pode ser visto em 
números. A companhia empregou 
mais de 22.000 pessoas, sejam co-
laboradores diretos ou terceiros, em 
suas operações na Bahia e em São 
Paulo, e nas obras do Projeto Star, 
que é hoje um dos mais importan-
tes projetos em curso no Brasil, im-
pactando diretamente os níveis de 
geração de emprego e renda dos 
municípios. De acordo com dados 
Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), divulgados 
em janeiro deste ano pelo Minis-
tério da Economia, Lençóis Paulis-
ta terminou o ano de 2020 pela pri-
meira vez no ranking nacional dos 
líderes em geração de emprego, 
respondendo por 3,2% de todas as 
vagas geradas no país. Com 14.729 
contratações e superávit de 4.578 
empregos, o município ficou na 13ª 
colocação geral e em terceiro lugar 
do estado de São Paulo.

O Relatório de Sustentabilidade 
2020 da Bracell está disponível na 
íntegra aqui ou no site:
https://www.bracell.com/
sustentabilidade/relatorios-de-
sustentabilidade/ .
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Ibá lança portal de conteúdo 
colaborativo do setor de árvores 
cultivadas chamado VerdiTimes

A Ibá (Indústria Brasilei-
ra de Árvores) informa 
que está no ar o hub de 
conteúdo do setor de ár-

vores cultivadas, chamado Verdi-
Times. O portal, lançado nas ver-
sões português e inglês, reúne 
materiais colaborativos de enti-
dades, ONGs e empresas, que de-
monstram como a indústria de 
base florestal impacta com trans-
formações positivas, sociais e am-
bientais, em todas as áreas em 
que está presente com suas ope-
rações. 

São vídeos, fotos, estudos e re-
portagens divididos em três pila-
res principais: social, ambiental 
e econômico. O VerdiTimes será 
atualizado com frequência, uma 
vez que seu objetivo é demonstrar 
que os avanços promovidos pelo 
setor de árvores cultivadas confi-
guram um fluxo constante. 

“O setor de árvores cultivadas 
tem claros diferenciais. Ele se sen-
ta à mesa com comunidades, dis-
cute caminhos para evoluir. Não é 

possível prosperar se seus vizinhos 
não evoluírem juntos. Esta nos-
sa agroindústria projeta influência 
positiva em mais de 1.000 municí-
pios brasileiros, deixando marcas 
tais como o IDH, invariavelmen-
te mais elevado nessas localida-
des, para além da média nacional. 

Isso é fruto do trabalho das com-
panhias e o VerdiTimes é mais um 
meio para contarmos essa histó-
ria. A proposta é dar vozes e rostos 
para que mais pessoas e entida-
des compartilhem suas experiên-
cias e opiniões a respeito dessa 
evolução.”, afirma o Embaixador 

José Carlos da Fonseca Jr., diretor 
executivo da Ibá. 

O nome escolhido para o portal 
remete a esta perenidade. VerdiTi-
mes é um jogo de palavras que traz 
o “Verdi”, do latim verde, e o “Ti-
mes”, que pode passar a ideia tanto 
de uma Era Verde quanto de cons-
tância das atualizações, a partir de 
conteúdos e informações produzi-
das no Brasil, assim como em fon-
tes espalhadas pelo mundo.

Além de conteúdos de compa-
nhias que atuam na área, diver-
sas instituições estão contribuin-
do para a construção do portal. 
WWF, The Forests Dialogue/New 
Generation Plantation (TFD/NGP), 
Diálogo Florestal, FSC Brasil e Casa 
da Floresta disponibilizaram ma-
teriais que demonstram o diálogo 
com comunidades vizinhas; a bus-
ca incessante pelo manejo susten-
tável; e o cuidado com a natureza, 
também por meio da conservação 
e do manejo adequado.

O VerdiTimes pode ser acessa-
do em https://verditimes.com/. 

Associadas estaduais

Os membros se reuniram (13/07) para uma atualização das ações 
da Ibá em temas relevantes no cenário nacional como crise hí-
drica e energética, licenciamento, além de compartilhar desa-
fios e iniciativas dos estados. Os membros dividiram os seus 

posicionamentos em relação ao projeto de lei que dispõe sobre o licen-
ciamento ambiental que foi recentemente encaminhado para o Senado 
(PL 2159/2021).

Traçar e con-
textualizar a 
história da 
agropecuária 

brasileira com enfo-
que na sustentabili-
dade é o que o Atlas 
do Agronegócio Bra-
sileiro: Uma Jorna-
da Sustentável faz 
em mais de 150 pági-
nas de textos ilustra-
dos com imagens e 
infográficos. Acesse: 
Link: https://cropli-
febrasil.org/noticias/
atlas-do-agronego-
cio-brasileiro/

Atlas do
Agronegócio Brasileiro
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ABAF participa de evento da UFRB em 
homenagem ao Dia do Engenheiro Florestal

A Associação Baiana das 
Empresas de Base Flores-
tal (ABAF) participou do 
evento do Diretório Aca-

dêmico de Engenharia Florestal da 
Universidade Federal do Recôn-
cavo Baiano (UFRB) em homena-
gem ao Dia do Engenheiro Flores-
tal, comemorado em 12 de julho. 
O evento, de forma online, acon-
teceu às 19h na plataforma Google 
Meet e teve como tema principal 
“Perspectivas e cenário pós-pande-
mia no mercado de base florestal: 
quais inovações estão acontecen-
do e como isso influencia o merca-
do de trabalho para os recém for-
mados?”. Os convidados foram: 
a Engenheira Florestal pela UFRB, 
Roberta Lima; e o diretor executi-
vo da ABAF, Wilson Andrade. Link 
para participar: https://meet.goo-
gle.com/ecc-tmff-sww.

De acordo com o coordenador 
do curso de Engenharia Florestal, El-
ton Leite, da UFRB, o objetivo é ho-
menagear estes profissionais atra-
vés da troca de experiências que 
possam promover a capacitação e 
atualização dos discentes em temas 
relacionados à área de produção flo-
restal, meio ambiente e crescimen-
to profissional, por meio de um es-
paço de integração entre grupos 
acadêmicos e profissionais. “Agra-
decemos a ABAF pela confiança em 
nosso trabalho. Pelo apoio concedi-
do e suporte para a concretização 
do nosso projeto”, completa. 

Segundo o diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andrade, o setor flo-
restal brasileiro tem dado sua par-
cela de contribuição para o cres-
cimento e desenvolvimento do 
Brasil, sempre sobre bases que res-
peitem os preceitos do ESG - sigla 
em inglês para boas práticas am-
bientais (E), sociais (S) ou de go-
vernança (G). O setor também se 
caracteriza pela grande diversida-
de de produtos, compreendendo 
um conjunto de atividades e seg-
mentos que incluem desde a pro-
dução até a transformação da ma-
deira em celulose, papel, painéis de 

madeira, pisos laminados, madeira 
serrada, carvão vegetal e móveis, 
além dos produtos não madeirei-
ros. O setor também investe for-
temente em inovação e tecnologia 
para desenvolver soluções alterna-
tivas ao uso de recursos fósseis e fi-
nitos, em prol de uma economia 
de baixo carbono. 

“Nesse sentido, uma profissão 
tem assumido papel de destaque 
para que o setor possa continu-
ar crescendo de forma sustentá-
vel, que é o engenheiro florestal. 
O profissional pode atuar em di-
versas áreas, desde o manejo de 
florestas plantadas e/ou nativas, 
tecnologia de produtos florestais, 

diretor executivo da associação 
baiana das Empresas de base 
florestal (abaf)

reflorestamento, colheita, recupe-
ração de áreas degradadas, análi-
ses de impacto/licenciamento am-
biental. O mercado de trabalho 
também é promissor, com deman-
da crescente por profissionais qua-
lificados nas diversas áreas, tanto 
no setor público (órgãos de contro-
le e fiscalização, instituições de pes-
quisa e ensino) quanto privado (in-
dústrias em geral). Assim, a ABAF 
se une aos mais diversos esforços, 
como o da UFRB, para prestar sua 
homenagem aos engenheiros flo-
restais”, informa.

O diretor da ABAF acrescenta 
ainda que os trabalhos desenvol-
vidos por universidades são funda-
mentais para a atividade florestal. 
“A parceria entre iniciativa priva-
da e academia já provou que colhe 
bons resultados, como o aumen-
to da produtividade por hectare, 
controle eficiente de pragas e uma 
convivência comprovada entre la-
voura, pecuária e floresta. O setor 
é reconhecido pelo uso de alta tec-
nologia empregada e aperfeiçoada 
pelas empresas do setor, com base 
em experiências internacionais e 
parcerias com a Embrapa e pesqui-
sadores nacionais”, disse.

Para Andrade, além de tudo 
isso, a academia tem muito a ofe-
recer para melhorar as vantagens 
competitivas do setor. “Precisa-
mos trabalhar para que o mercado 

atenda as demandas locais por ma-
deira. Temos, aqui na Bahia, ótimas 
iniciativas no setor de celulose e 
papel, por exemplo, mas o merca-
do tem que se desenvolver de for-
ma mais ampla. Precisamos produ-
zir 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 sendo desenvolvido pela 
ABAF através do Programa Am-
biente Florestal Sustentável (PAFS), 
uma parceria com a ADAB. “O pro-
grama tem o objetivo de incentivar 
a inclusão de pequenos e médios 
produtores no plantio, manejo e 
processamento da madeira de flo-
restas comerciais para usos múlti-
plos. O programa trabalha temas 
relativos à educação ambiental em 
diversas comunidades rurais: Uso 
Múltiplo da Floresta Plantada/Pro-
grama Mais Árvores Bahia; Regu-
lamentação Ambiental das Pro-
priedades Rurais (Código Florestal/ 
CAR/ Cefir); Integração Lavoura, Pe-
cuária e Floresta (ILPF)/Plano ABC; 
Preservação dos Recursos Hídricos; 
Prevenção e Controle de Incêndios 
Florestais; Controle de Gado nas 
Áreas de Preservação; Combate ao 
Carvão Ilegal; e o Programa Fitossa-
nitário de Pragas”, explica.
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Webinário traz capacitação em manejo
de formigas em florestas cultivadas

Manejo integrado de 
formigas cortadeiras 
em florestas cultiva-
das” foi o tema do se-

gundo curso do ciclo de webinários 
“Capacitação do Agro” que o Siste-
ma Faeb/Senar/Sindicatos realiza 
em parceria com a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF). Neste curso que aconteceu 
em 28/07, às 17h30, o engenheiro 
florestal Ronald Zanetti (Professor 
Titular do Departamento de Ento-
mologia da Universidade Federal de 
Lavras) abordou aspectos das bioe-
cologia, monitoramento e controle. 

O ciclo de webinários “Capacita-
ção do Agro” já contou com o tema 
“Manejo de pragas florestais” (reali-
zado em 30/06, com o engenheiro 
agrônomo, Professor Dr. Carlos Wil-
cken, do Departamento Proteção 
Vegetal, FCA/UNESP - Campus de 
Botucatu). Em 25/08, também às 
17h30, acontece o último encontro 
com o tema “Sistema ILPF”, com o 
pesquisador da Embrapa Florestas, 
Vanderley Porfírio da Silva. O even-
to, que conta ainda com o apoio 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa Florestas), é 
voltado para todo o público do meio 
rural. Inscrições pelo site: eventos.
sistemafaeb.org.br.

De acordo com o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria da Bahia (Faeb), Humberto Mi-
randa, essas capacitações são fun-
damentais para qualificar cada vez 
mais os trabalhos dos técnicos, 
consultores e profissionais das áre-
as de ciências agrárias. “É muito 
importante também a participação 
de produtores e trabalhadores ru-
rais, uma vez que o conhecimento 
ajuda a superar os desafios encon-
trados no agro. Essa parceria com 
a Abaf e a Embrapa Florestas possi-
bilita que a gente reúna os maiores 
nomes do país, garantindo um co-
nhecimento de alta qualidade para 
todos que participarem do webiná-
rio”. Ele acrescentou ainda que “o 
conhecimento é o grande impul-
sionador do campo e tem o poder 

“

de transformar, ainda mais, o nos-
so setor”.

Segundo o diretor da ABAF, Wil-
son Andrade, estes trabalhos são 
fundamentais para o agro e, ago-
ra, com destaque para a atividade 
florestal. “Este tipo de parceria traz 
bons resultados, como o aumento 
da produtividade por hectare, con-
trole eficiente de pragas e uma con-
vivência comprovada entre lavou-
ra, pecuária e floresta. Nosso setor 
é reconhecido pelo uso de alta tec-
nologia empregada e aperfeiçoada 
pelas empresas do setor, com base 
em experiências internacionais e 
parcerias com a Embrapa e pesqui-
sadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso, 
este tipo de iniciativa tem muito a 
oferecer para melhorar as vanta-
gens competitivas do setor. “Preci-
samos trabalhar para que o merca-
do atenda as demandas locais por 
madeira. Temos, aqui na Bahia, óti-
mas iniciativas no setor de celulose 
e papel, por exemplo, mas o merca-
do tem que se desenvolver de for-
ma mais ampla. Precisamos pro-
duzir madeira para o uso múltiplo”, 
informou.

Ele reforçou que este trabalho 
já vem sendo desenvolvido através 
do Programa Ambiente 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 processamento 
da madeira de florestas comerciais 
para usos múltiplos. O programa 
trabalha temas relativos à educa-
ção ambiental em diversas comu-
nidades rurais: Uso Múltiplo da 
Floresta Plantada/Programa Mais 
Árvores Bahia; Regulamentação 
Ambiental das Propriedades Rurais 
(Código Florestal/ CAR/ Cefir); In-
tegração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta (ILPF)/Plano ABC; Preservação 
dos Recursos Hídricos; Prevenção 
e Controle de Incêndios Florestais; 
Controle de Gado nas Áreas de Pre-
servação; Combate ao Carvão Ile-
gal; e o Programa Fitossanitário de 
Pragas”, explica.

 
ManEjo dE foRMIgas
O professor que ministrou o 

curso de “Manejo integrado de 
formigas cortadeiras em florestas 
cultivadas”, Ronald Zanetti, é ain-
da Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Entomologia 
da Universidade Federal de Lavras 
desde 1996. Possui graduação em 
Engenharia Florestal (UFV - 1990), 
mestrado em Entomologia (UFV - 
1992) e doutorado em Ciências Flo-
restais (UFV -1998). Bolsista de Pro-

dutividade em Pesquisa do CNPq. 
Atua em ensino, pesquisa e ex-
tensão nas áreas de Recursos Flo-
restais/Engenharia Florestal e Eco-
logia Aplicada. As principais linhas 
de pesquisa são: Proteção Flores-
tal, principalmente na bioecologia, 
amostragem e manejo de formigas 
cortadeiras e de outras pragas em 
florestas cultivadas; e Ecologia Apli-
cada, principalmente em comuni-
dades de formigas em agroecossis-
temas.

De acordo com o professor, as 
formigas cortadeiras dos gêneros 
Atta (saúvas) e Acromyrmex (quen-
quéns) são as pragas de maior im-
portância econômica de florestas 
cultivadas, pois desfolham intensa-
mente e constantemente as plan-
tas em qualquer fase de seu desen-
volvimento, que são carregados 
para o interior de seus ninhos sob 
o solo, onde cultivam fungos sim-
biontes. A desfolha provocada pe-
las formigas reduz o crescimento 
das plantas e a produtividade das 
florestas cultivadas.

“Os danos econômicos provo-
cados por formigas cortadeiras em 
eucaliptais no Brasil são de aproxi-
madamente U$ 900 milhões, du-
rante um ciclo de produção de sete 
anos, correspondendo a 8,3% do 
valor total da floresta. O controle 
das cortadeiras é feito quase exclu-
sivamente com a aplicação de inse-
ticidas, com custo de aproximada-
mente U$ 610 milhões durante um 
ciclo de produção em eucaliptais no 
Brasil, correspondendo a 5,6% do 
valor total da floresta. No entanto, 
existem outras técnicas de contro-
le disponíveis, possibilitando o uso 
de programas de manejo integrado 
dessas formigas. Esses programas 
tiveram início na década de 1990, 
porém eles se intensificaram nos 
últimos 5 anos, devido às exigên-
cias dos certificadores florestais. O 
manejo de formigas cortadeiras é 
fundamentado no monitoramen-
to dessas pragas, visando a tomada 
de decisão de controle e seleção de 
táticas de controle”, explica.
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ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014
Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia

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

ASSociAdoS:

Uma homenagem da ABAF aos profissionais e aos agricultores familiares que fazem
o manejo responsável das florestas, ajudando a obter riquezas sustentáveis.

17 dE JULHo
dia de Proteção às Florestas

12 de JULHO 
dia do Engenheiro Florestal

25 dE JULHo
dia da Agricultura Familiar


