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RPPN Estação Veracel completa 22 anos

A Estação Veracel, maior 
Reserva Particular de Pa-
trimônio Natural (RPPN) 
de Mata Atlântica no 

Nordeste brasileiro, completou em 
05/11, 22 anos. Criada e mantida 
pela Veracel Celulose, indústria lo-
calizada na Costa do Descobrimen-
to, no Sul da Bahia, a reserva fica 
nos municípios de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália, e é um ícone 
do esforço para a conservação da 
biodiversidade.  

A Estação Veracel é reconhe-
cida pela UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura) como Sí-
tio do Patrimônio Mundial Natural 
e os trabalhos de conservação da 
biodiversidade realizados lá, pro-
piciaram a Veracel Celulose o selo 
Procedimento de Serviços Ecossis-
têmicos Forest Stewardship Coun-
cil® - FSC® C017612 emitido no 
Brasil pelo Imaflora. A certificação 
pela FSC®, oficializada em maio 
deste ano, é um reconhecimento 
inédito no setor de florestas plan-
tadas. O objetivo do procedimento 
é reconhecer e valorizar a atuação 
de empresas e organizações que 
usam os recursos naturais sem es-
gotá-los, seguindo assim um dos 
principais pilares do desenvolvi-
mento sustentável. 

“Os 22 anos da RPPN Estação 
Veracel são motivo de imenso or-
gulho para nós. Além de ser refe-
rência no processo de educação 
ambiental e de se constituir em 
uma plataforma de diálogo com a 
sociedade, a Estação é a concreti-
zação da visão da Veracel sobre o 
papel da empresa para a conser-
vação ambiental, dentro do propó-
sito da companhia de ser respon-
sável, inspirar pessoas e valorizar a 
vida”, afirma Virginia Londe de Ca-
margos, coordenadora de Estraté-
gia Ambiental e Gestão Integrada 
da Veracel.

A área conta com mais de 6 mil 
hectares onde são encontradas vá-

rias espécies da fauna e da flora da 
Mata Atlântica. Esses números re-
forçam que a Estação Veracel é um 
espaço fundamental para a con-
servação de biodiversidade e para 
a proteção de espécies globalmen-
te ameaçadas de extinção. A RPPN 
Estação Veracel está entre as dez 
áreas com maior diversidade de 

espécies de árvores por hectare 
do Brasil. A reserva é considerada 
uma importante área de conserva-
ção de aves pela BirdLife Interna-
tional, organização ambiental com 
sede no Reino Unido, abrigando 
espécies como a Harpia (Harpia 
harpyja), uma das maiores aves de 
rapina do mundo, o Crejoá (Cotin-

ga maculata) e o Pica-pau-de-colei-
ra (Celeus torquatus), entre outras.

Saiba mais sobre a RPPN Esta-
ção Veracel e veja as imagens de 
animais silvestre em habitat na-
tural capturadas por meio de ar-
madilhas fotográficas em https://
www.veracel.com.br/rppn-esta-
cao-veracel/ 
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Boas práticas de gestão para o uso de água

A Veracel Celulose realiza ações de ges-
tão ambiental como forma de impul-
sionar melhores práticas de sustenta-
bilidade dentro e fora da empresa. O 

controle ambiental da empresa tem como foco 
principal a gestão dos resíduos sólidos, da água, 
dos efluentes líquidos, das emissões atmosféri-
cas, gestão de energia e de riscos ambientais.

Sobre a gestão do uso de água, em 2015 a 
Veracel estabeleceu uma meta de longo prazo 
para reduzir o uso específico da água captada 
no rio em 10% até 2020. Em 2015 o uso mé-
dio mensal era 25,0 metros cúbicos de água 
por tonelada de celulose fabricada (m3/tsa) 
e em 2019 a empresa atingiu o uso médio de 
22,2 m3/tsa. A meta de redução foi alcançada 1 
ano antes do prazo. Em 2020, após a execução 
de novas modificações no processo de reutili-
zação de água obtivemos resultados em torno 
de 20,5 m3/tsa em alguns meses. Para ele, falar 
de gestão ambiental é aperfeiçoar as boas prá-
ticas, diariamente. Por isso, todas as ações da 
Veracel Celulose são realizadas dentro do com-
promisso maior com o propósito da companhia 
de: ser responsável, inspirar as pessoas e valo-
rizar a vida.

Já o gerenciamento de efluentes líquidos 

envolve o acompanhamento contínuo das va-
riáveis de controle da Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE) para garantir a manutenção 
dessas variáveis dentro das faixas controle. Des-
taca-se que o cumprimento da rotina de con-
trole é o segredo da Veracel para garantir a es-
tabilidade e alta eficiência de tratamento de 
efluentes para remoção dos poluentes. Atual-

mente, a eficiência de remoção de matéria or-
gânica pela ETE tem alcançado índices em tor-
no de 99%.  

Por ser uma das maiores empresas da re-
gião, a Veracel influencia diretamente uma ca-
deia de pequenos e médios produtores, assim 
como comércio e uma rede de empreendedo-
res de comunidades locais.  

Projetos com comunidades tradicionais contribuem 
com o desenvolvimento e a geração de renda locais

A Veracel Celulose auxilia comunida-
des com apoio a projetos econô-
micos, contribuindo para a econo-
mia circular da região do entorno de 

suas operações. Os projetos resultam na ge-
ração de produtos importantes para a subsis-
tência e o desenvolvimento das comunidades 
envolvidas.

Em 2019, a Veracel investiu R$ 8 milhões 
em programas de agricultura familiar apoia-
dos, que beneficiou 1.842 famílias, incluindo 
vários projetos, como assentamentos agroe-
cológicos sustentáveis, o programa Agrovida 
e projetos de apicultura, piscicultura e bene-
ficiamento de mariscos.

A produção gerada inclui, por exemplo, 
mandioca, abóbora, mamão, cacau, café e 
hortaliças, sendo que o consumo prioritário é 
das próprias comunidades.

Nos assentamentos agroecológicos sus-
tentáveis, a empresa oferece suporte a 1.293 
famílias. A primeira fase dessa proposta está 
sendo realizada em 16,5 mil hectares de pro-
priedades da Veracel ofertadas ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária. Com apoio de 

parceiros, a empresa apoia a formação de 
agricultores, o planejamento participativo-
-produtivo, as estratégias de uso e ocupação 
do solo, a implantação de sistemas agroecoló-
gicos e de adequação ambiental, além da alfa-
betização de adultos e ações de saúde.

A Veracel também apoia projetos de gera-

ção de renda e ações para fortalecer a identi-
dade cultural de 29 aldeias pataxós e 3 aldeias 
tupinambás, que reúnem uma população 
aproximada de 25 mil indígenas. A empresa 
incentiva ainda o sistema coletivo de cultivo, 
com capacitação, oferta de insumos, apoio 
técnico e de gestão.
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Suzano desenvolve ações 
de redução de consumo de água 
e atinge meta prevista para o ano

A Suzano tem o compro-
misso com o meio am-
biente e busca construir 
um futuro melhor e mais 

sustentável para as próximas gera-
ções. Exemplo disso são as metas 
de longo prazo estabelecidas pela 
companhia no início do ano, como 
a de reduzir 15% da água capta-
da para uso industrial e aumentar 
a disponibilidade hídrica em 100% 
das bacias hidrográficas críticas em 
ambiente florestal.

Além das metas de longo pra-
zo, a Suzano também tem suas 
ambições de curto prazo quando 
o tema é Água. É o caso da unida-
de Aracruz, que estabeleceu uma 
estratégia para redução de consu-
mo de água em suas operações. A 

Modelo sustentável na fabricação de 
produtos de origem renovável

A Suzano tem trabalhado constante-
mente para trazer soluções aos de-
safios socioambientais da sociedade 
a partir da árvore, sua matéria-prima 

de origem renovável, reciclável e biodegradá-
vel. Prova disso é que a Sustentabilidade é pre-
missa para as metas de longo prazo anunciadas 
pela companhia no início do ano, e que nortea-
rão suas atividades até 2030.

As ambições para os próximos dez anos são 
uma forma de promover a economia circular, 
à medida que a companhia faz o uso mais efi-
ciente de recursos naturais desde o início de 
seus processos, para o desenvolvimento de 
produtos mais amigáveis ao meio ambiente e 
de origem reciclável. Uma das metas da Suza-
no é oferecer 10 milhões de toneladas de pro-
dutos de origem renovável em substituição 
ao plástico e outros derivados do petróleo até 
2030.

Nesse sentido, a companhia já impacta efe-
tivamente a vida das pessoas com produtos re-
cicláveis e ambientalmente mais sustentáveis. 
É o caso do Loop®, papel desenvolvido para a 
produção de canudos, já utilizado nas princi-
pais redes de fast-food do Brasil e em bebidas 

meta definida em março deste ano 
foi a de reduzir de 36 para 31 m³/
tsa (toneladas seca ao ar) o consu-
mo até dezembro, o que foi con-
quistado em metade do tempo 

previsto, ou seja, em junho, com 
a soma de importantes iniciativas.

Para alcançar o resultado, o pri-
meiro passo foi revisar as metas de 
consumo em cada etapa do pro-

cesso. Em seguida, todas as áreas 
passaram a adotar o acompanha-
mento do seu consumo de água 
como indicador prioritário.

Além disso, no início do ano foi 
criado um grupo de trabalho fo-
cado na redução do consumo de 
água, com representantes de to-
das as áreas do processo produ-
tivo, responsáveis por levantar di-
versas oportunidades de ações.

Outro destaque foi a campa-
nha do I9, um programa de ino-
vação incentivada aberta ao gru-
po de colaboradores de todas as 
unidades da Suzano, onde o tema 
adotado foi Redução do Consumo 
de Água. A companhia já recebeu 
57 ideias, que estão em etapa de 
avaliação.

dedicadas ao público infantil, bem como do 
Bluecup Bio®, primeiro papel cartão para co-
pos que é 100% biodegradável, compostável, 
de fonte renovável e produzido no Brasil.

Outro ponto importante sobre o mode-
lo sustentável adotado pela Suzano é sobre a 
sua matriz energética, sustentada, majoritaria-
mente, por fontes renováveis. A biomassa do 

eucalipto – como cascas, resíduos de madeira 
e licor negro, entre outros – é utilizada como 
fonte própria para geração de energia. Em al-
gumas unidades produtivas, há excedente des-
sa produção, que é disponibilizado no Sistema 
Interligado Nacional (SIN), contribuindo para a 
ampliação do grau de renovabilidade da matriz 
elétrica brasileira.
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Incentivo à pesquisa para melhorias 
e uso sustentável da água

O monitoramento de mi-
crobacias nas regiões 
onde atua e a caracteri-
zação agroclimatológica 

tem ajudado a Bracell a obter uma 
melhor compreensão das relações 
de causa e efeito entre as condi-
ções meteorológicas e a produtivi-
dade em suas florestas plantadas.

A utilização de água pelas ope-
rações florestais e industriais da 
Bracell segue processos controla-
dos e rigorosos, cumprindo proce-
dimentos autorizados e aprovados 
por órgãos ambientais. A empresa, 
através do monitoramento de mi-
crobacias nas regiões onde atua, 
aprofunda seu conhecimento so-
bre as condições hidrográficas de 
cada área. Outra ação desenvol-
vida se concentra na proteção de 
nascentes e corpos de água em 
suas propriedades, além da recu-

Bracell realiza diversas ações para reaproveitamento 
dos resíduos gerados pela operação

Conservar os recursos natu-
rais é um dos pilares que 
norteiam as operações 
da Bracell. A companhia 

tem a sustentabilidade como dire-
cionador estratégico, fortalecendo 
uma cultura organizacional de res-
peito ao meio ambiente e de res-
ponsabilidade social. Atualmente, 
a empresa tem inúmeras iniciati-
vas nessa frente, incluindo diver-
sas ações que visam o reaproveita-
mento dos resíduos gerados pela 
operação, praticando a economia 
circular.

Toda a produção de celulose 
das unidades da empresa na Bahia 
e em São Paulo é originária de flo-
restas plantadas com manejo res-
ponsável, criadas exclusivamente 
para esse fim. A empresa atende 
a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos, aplicando o conceito de uso 
mínimo de aterro na fábrica.

Em São Paulo, desde 2009, 
quando foi introduzida uma caldei-
ra de biomassa, a unidade vem ga-

peração de mata nativa de Reser-
va Legal e de Áreas de Preservação 
Permanente (APP), como forma 
de manter a disponibilidade de re-
cursos hídricos.

Mais precisamente na Bahia, a 
Bracell tem investido na caracte-
rização agroclimatológica. O estu-

do contou com a chancela de es-
pecialistas em agrometeorologia 
da Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz, da Universida-
de de São Paulo e utilizou informa-
ções do período de 1980 a 2018, 
com análise das condições meteo-
rológicas do clima e da variabilida-

de interanual de todas as áreas de 
produção da Bracell. Os dados de-
ram origem a um atlas contendo 
mapas temáticos com todas as va-
riáveis meteorológicas, tais como: 
precipitação, temperatura, umi-
dade relativa, velocidade do ven-
to, dentre outras. De posse destas 
informações, foi possível entender 
o impacto do clima no cultivo do 
eucalipto possibilitando o aper-
feiçoamento do manejo florestal, 
em busca do incremento na pro-
dutividade da cultura de eucalipto 
e, desta forma, garantir a susten-
tabilidade da paisagem regional e 
a cadeia de valor por ela impacta-
da. Os resultados deste trabalho 
têm sido implementados no Lito-
ral Norte, e demais áreas de pro-
dução de eucalipto da Bracell na 
Bahia, incluindo parceiros e fo-
mentados.

nhando, cada vez mais, eficiência 
nos processos que eliminam resí-
duos florestais. A implantação do 
projeto de recuperação de areia 
proporcionou 70% de reaprovei-
tamento de material (8,5 t/dia), re-
duzido o volume de resíduos sóli-
dos da caldeira de biomassa e da 
movimentação de caçambas ne-

cessárias para sua remoção.
Na Bahia, o foco é diminuir, 

constantemente, a geração de re-
síduos e desenvolver novos clien-
tes para destinação sustentável 
de materiais. Em 2019, a empre-
sa reduziu em 25% a quantidade 
de resíduos destinados a aterro 
industrial.

Um dos destaques foi o fecha-
mento de contrato com uma em-
presa do Polo Industrial de Cama-
çari, que passou a utilizar 4.000 m³/
mês de casca de eucalipto como 
biomassa em seu processo produ-
tivo. Também, existe a comerciali-
zação da lama de cal para ser utili-
zada como insumo em cerâmicas.

Outras ações também eviden-
ciam como a economia circular se 
faz presente na Bracell, como no 
caso das cinzas leves do precipi-
tador, além dos grits, dregs, lama 
e rejeito de cal, oriundos dos pro-
cessos de recuperação, que são 
utilizados como corretivo de solo 
direcionados para a própria área 
florestal da empresa. Vale desta-
car ainda, a utilização do lodo da 
estação de tratamento de efluen-
tes que é reutilizado como fertili-
zante orgânico e o lodo com fibras 
da ETE (Estação de Tratamento de 
Efluentes) é comercializado para 
fábricas de papel, recicladoras e 
biomassa para geração de energia.
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DO COMEÇO AO RECOMEÇO!

Produzir celulose de altíssima qualidade é o nosso negócio. Aplicar o conceito de sustentabilidade em todas as etapas desse 
processo produtivo é a maneira como o conduzimos. Nossas florestas plantadas de eucalipto são recursos naturais 100% 
renováveis. Nosso manejo florestal garante a manutenção do solo, a preservação de matas nativas, dos recursos hídricos e 
da fauna. Nosso processo produtivo é pautado pela ética, pelas práticas responsáveis de trabalho, pelo monitoramento e 
redução máxima dos impactos causados. Geramos valor para a sociedade por meio da criação de milhares de empregos e e 
da realização de projetos sociais que promovem desenvolvimento e qualidade de vida às comunidades próximas à empresa. 
Somos BRACELL, uma empresa sustentável do começo ao recomeço.

Cerca de
10 milhões* 
de tCO2

foram absorvidos 
da atmosfera 
pelas florestas 
de eucalipto 
plantadas

*145 mil pessoas 
beneficiadas pelos 

projetos sociais

Mais de 30%
 das áreas 

manejadas pela 
Bracell destinadas à 

preservação 
ambiental

#SomosBracell
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www.bracell.com/relatoriodesustentabilidade

Acesse o Relatório de Sustentabilidade 
e confira nossos resultados:

Proteção de centenas de espécies,
inclusive ameaçadas de extinção

*7.200
empregos

gerados
(diretos e 
terceiros) 
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PAFS participa da Feira do 
Produtor Rural em Itamaraju

O Programa Ambien-
te Florestal Sustentável 
(PAFS) participou da pri-
meira Feira do Produtor 

Rural em Itamaraju (BA), realiza-
da em 30 e 31 de outubro. O PAFS, 
juntamente com fiscais da Agência 
de Defesa Agropecuária (ADAB), 
relembrou aos produtores presen-
tes no evento técnico voltado para 
o fortalecimento do setor rural da 
região do Extremo Sul da Bahia, 
que novembro é mês da campa-
nha de vacinação do gado contra 
a febre aftosa. Foram distribuídos 
panfletos da campanha de vacina-
ção, além das cartilhas PAFS e o re-
latório Bahia Florestal 2019 da As-
sociação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF). O PAFS tam-
bém deu continuidade à campa-
nha educativa para prevenção a 
incêndios florestais, com distribui-
ção de material impresso educa-
tivo aos produtores e demais pre-
sentes no evento.

A ABAF e a ADAB lançaram o 
PAFS em 2016, após os resultados 
positivos do Programa Fitossanitá-
rio de Controle da Lagarta Parda 
(PFCLP), lançado em 2015, visan-
do o monitoramento e controle da 
lagarta parda no Sul e Extremo Sul 
da Bahia. Desde então, o PAFS vem 
trabalhando temas relativos à sus-

tentabilidade em palestras, capa-
citações, reuniões nos municípios, 
escolas e comunidades rurais: Uso 
Múltiplo da Floresta Plantada/Pro-
grama Mais Árvores Bahia; Regu-
lamentação Ambiental das Pro-
priedades Rurais (Código Florestal/ 
CAR/ Cefir); Integração Lavou-
ra, Pecuária e Floresta (iLPF)/Pla-
no ABC; Preservação dos Recursos 
Hídricos; Prevenção e Controle de 
Incêndios Florestais; Controle de 
Gado nas Áreas de Preservação; 
Combate ao Carvão Ilegal; e Pro-
grama Fitossanitário de Pragas.

O resultado tem sido muito 
positivo graças às parcerias feitas 
com o Governo do Estado, através 
da Seagri e ADAB; Sindicatos Ru-
rais da FAEB/Senar; Associação de 
Produtores de Café, Frutas, Pecu-
ária; e Prefeituras, através de suas 
secretarias de agricultura e meio 
ambiente. Hoje, o PAFS é citado 
como modelo de cooperação en-
tre a ADAB e os setores produti-
vos. Resultados após intenso tra-
balho desde sua criação e até julho 
de 2020: o PAFS percorreu mais de 
300 mil quilômetros, realizou 270 
treinamentos em 258 comunida-
des, instruiu e orientou mais de 
12 mil estudantes e produtores ru-
rais de frutas, eucalipto, café, entre 
outras culturas, da região. 

Apoio ao projeto da 
Associação Gota do Óleo

O trabalho da Associação Gota do 
Óleo (AGO) que faz a reciclagem de 
resíduos para produção de vassou-
ras de garrafa pet, sabão ecológico 

em barra e detergentes, entre outros, é apoia-
do pelo Programa Ambiente Florestal Susten-
tável (PAFS). Segundo o coordenador José 
Carlos, o projeto realizado em Eunápolis (BA) 
ajuda a gerar renda e contribui com um am-
biente cada vez mais sustentável.

“O PAFS é parceiro desta iniciativa da AGO 
e contribui com a mobilização das pessoas na 
separação do óleo e demais itens recicláveis, 
promovendo o encontro entre quem gera re-

síduos e quem promove a reciclagem”, expli-
ca o técnico PAFS, Ernandes Ferreira. Uma das 
participantes mobilizadas foi sua vizinha Joan-
ne Karen que separou o óleo e trocou por sa-
bão. “Entendo que este tipo de atitude evita 
a contaminação de rios e oceanos, além de 
contribuir com a economia doméstica”, dis-
se Joanne.

Os interessados podem participar. A cada 
dois litros de óleo de fritura pode-se fazer 
a troca por uma barra de sabão na sede da 
AGO em Eunápolis (BA). Contatos: José Car-
los (73) 98136-9393 ou Instagram @associa-
cao_gota_do_oleo.
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Celulose e Papel: 
Sustentabilidade como 

fator de competitividade
Por Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel

O setor brasileiro de produção e co-
mercialização de celulose e papel 
tem se constituído em um dos prin-
cipais e bem-sucedidos segmentos 

do agronegócio nacional. Trata-se de um se-
tor com ampla gama de atividades, que se ini-
cia na produção de florestas plantadas de Eu-
calyptus e/ou Pinus para obtenção da principal 
de suas matérias-primas, as árvores, continu-
ando pelas suas modernas fábricas de celulo-
se de mercado e de papéis, culminando com 
a comercialização de seus produtos no Brasil e 
em grande parte do planeta, graças ao seu foco 
exportador.

Em termos históricos, pode-se dizer que 
grande parte de suas conquistas são recentes, 
pois a fabricação comercial de celulose e papel 
no Brasil passou a ocorrer há pouco mais de 
um século. Já o modelo exportador tem pou-
co mais de 40 anos, tendo iniciado em mea-
dos dos anos 1970. Em 2019, o setor produziu 
cerca de 20 milhões de toneladas de celulose e 
10,5 milhões de toneladas de papel. Desses to-
tais, foram exportadas quase 15 milhões de to-
neladas de celulose de mercado e 2,2 milhões 
de toneladas de papel.

Alguns fatores foram determinantes para 
esse crescimento: em 1966, foi criado pelo Go-
verno Federal o Programa de Incentivos Fiscais 
ao Florestamento e Reflorestamento (PIFFR), 
que perdurou por 20 anos; em 1974, foi lança-
do o 1.º Programa Nacional de Papel e Celulo-
se (PNPC), que tinha como metas estimular a 
produção de celulose e papel com foco na ex-
portação. Em 1974, ano de lançamento do 1.º 
PNPC, o Brasil produzia cerca de 1,29 milhão 
de toneladas de celulose e 1,85 milhão de to-
neladas de papéis. Em 2019, 45 anos depois, 
a produção de celulose corresponde a 15,5 ve-
zes mais (6,3% ao ano no período) e a de papel 
5,7 vezes (3,95% ao ano no período). Ambos os 
produtos abastecem os mercados nacionais e 
se exportam excedentes.

As florestas plantadas passaram a se cons-
tituir nos alicerces desses processos de in-
dustrialização e comercialização de produtos 
florestais para o Brasil e para o mundo. Princi-
palmente porque a silvicultura brasileira con-
seguiria tornar essas florestas plantadas em 

líderes mundiais em produtividade florestal. 
Paralelamente ao crescimento do setor, tam-
bém se desenvolveram as pesquisas científicas 
e tecnológicas nas florestas e nas tecnologias 
industriais, o que tem ocorrido com a instala-
ção ou modernização de centros de pesquisas 
públicos e privados para atendimento às ne-
cessidades do setor.

Talvez o mais eficiente dos fatores para rup-
turas na forma de gestão do setor brasileiro de 
base florestal plantada tenham sido os resul-
tados da Earth Summit de 1992 – Conferên-
cia Mundial das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, aqui no Bra-
sil conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Dessa 
conferência resultaram dois importantes ace-
leradores: o fortalecimento do conceito de 
Desenvolvimento Sustentável e a importante 
“Declaração das Florestas”. Como consequên-
cias dessas propostas surgiram e se estabelece-
ram rápida e globalmente os sistemas de certi-
ficação florestal de bom manejo e logo depois 
de cadeia de custódia e as normas de qualida-
de e socioambientais da ISO – International Or-
ganization for Standardization, séries ISO 9.000 
e 14.000 e da OHSAS – Occupational Health & 
Safety Assessment Series 18.000. O setor bra-
sileiro de celulose e papel abraçou rapidamen-
te esses sistemas como forma de conquistar 
credibilidade e visibilidade de suas ações posi-
tivas em temas socioambientais. A “vantagem 

escondida” desses sistemas, só descoberta ao 
serem utilizados, é de que a gestão empresa-
rial fica muito mais comprometida e participa-
tiva, graças aos desafios que esses sistemas in-
cutem e motivam nas pessoas. Também as 
auditorias de terceira parte agregam mais visi-
bilidade, confiabilidade e credibilidade aos de-
sempenhos empresariais. Ao final do milênio 
passado, praticamente todas as empresas do 
setor de celulose e papel que exportam pro-
dutos já tinham obtido ou estavam trabalhan-
do para obter esses certificados ou selos am-
bientais.

Ao início dos anos 2000, o setor brasileiro 
de celulose e papel teve uma nova época de 
expansão, mas já dispondo de engenharia e de 
equipamentos com desempenhos muito mais 
ecoeficientes, com menores impactos ambien-
tais, principalmente pela redução substancial 
de geração de poluentes, de reciclagem dos 
mesmos e de reduções de consumos específi-
cos de insumos (água, energia, madeira) e au-
mento de rendimentos.

O conceito de sustentabilidade se tor-
nou global, sendo que se passou a acreditar 
que a sustentabilidade é uma rota de busca 
sem fim, pois ela sempre precisa estar sendo 
aperfeiçoada conforme a ciência for evoluin-
do e mostrando outras realidades compro-
vadas sobre a natureza e sobre o ser huma-
no no planeta.



8

Bahia Florestal Novembro 2020

Informativo

Associação florestal paranaense 
lança estudo que destaca principais 

dados do setor no Estado

A Associação Paranaense de Empre-
sas de Base Florestal (Apre) acaba 
de lançar a nova edição do Estudo 
Setorial Apre. O documento reúne 

os principais dados do setor de árvores plan-
tadas no Paraná, destaca a importância desse 
segmento para a economia do Estado, além 
das contribuições sociais e ambientais. O 
evento de lançamento foi on-line, transmitido 
pelo YouTube da Apre, no link. O documento 
está disponível para download no site apre-
florestas.com.br.

Além da publicação, a Apre realizou, em 
paralelo, o Mapeamento Florestal do Paraná, 
com o objetivo de levantar dados para emba-
sar o estudo. Segundo o documento, o Estado 
apresenta pouco mais de um milhão de hec-
tares de área plantada, sendo 692 mil com pi-
nus (68%), 256 mil com eucalipto (25%) e 61 
mil entre corte raso e plantios jovens (6%).

Do total da área plantada no Estado, 46% 
estão sob gestão das empresas associadas à 
Apre - mais de 466 mil hectares. Dentre os 
plantios de pinus, as associadas detêm 46% 

da área plantada, com mais de 322 mil hec-
tares, enquanto para eucalipto este núme-
ro chega a 51%, quase 131 mil hectares. Vale 
destacar, ainda, que as empresas que fazem 
parte da Associação abrangem diversos seg-
mentos do setor florestal paranaense. Na pro-
dução de celulose e papel, destacam-se como 
detentoras da maior área florestal plantada, 

correspondendo a 45,4%, com 211.792,06 
hectares, divididos entre pinus e eucalipto. No 
ano passado, a área colhida pelos associados 
da Apre girou em torno de 40 mil hectares, e 
a previsão de plantio para o ano de 2021 é de 
aproximadamente 52 mil hectares em áreas 
já disponíveis, além de outros 17 mil hectares 
para a expansão das áreas florestais.

Floresta de Oportunidades: 
no novo vídeo da Ibá

Quando falamos em papel logo 
pensamos nos livros, cadernos, papéis 
para imprimir e escrever, revistas e jor-
nais, mas seu uso vai além disso, bas-
ta você observar ao seu redor. Nos ró-
tulos de produtos, em etiquetas para 
leitura de código de barras, em papéis 
moedas, recibos e até em revestimen-
tos de móveis e pisos laminados. O 
papel também proporciona acessibi-
lidade ao possibilitar a impressão em 
braille, ajuda na capacidade de con-
centração, memorização e aprendi-
zado, e o mais legal é que sua origem 
vem de uma fonte renovável e ami-
gável ao meio ambiente. Assista: ht-
tps://youtu.be/QjZ9ybQah0M

Site Planetwood 
Lançado ao público no final de outubro, o site Planetwood tem foco na “divulgação do Manejo e Usos Múltiplos dos Eucaliptos”. Confira: 

www.planetwood.com.br
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ABAF participa da estratégia de incentivo à 
sustentabilidade econômica, social e ambiental 

da siderurgia com uso de carvão vegetal

A ABAF participou do encontro de es-
tratégia de incentivo à sustentabili-
dade econômica, social e ambien-
tal da siderurgia brasileira com uso 

de carvão vegetal, realizado em 20/11 pelo 
Projeto Siderurgia Sustentável. O Projeto Si-
derurgia Sustentável (“Produção de carvão à 
base de biomassa renovável sustentável para 
a indústria siderúrgica no Brasil”) foi criado 
para promover aumento de produtividade 
e incentivar a redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa na siderurgia brasileira, 
a partir da produção mais eficiente de um im-
portante insumo renovável: o carvão vegetal.

O projeto, que conta com recursos do 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), 
está sendo executado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), com coordenação técnica do Minis-
tério do Meio Ambiente, em parceria com os 
Ministérios da Economia, da Ciência, Tecno-
logia e Inovações e da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e o Governo de Minas Ge-
rais. A referida Estratégia está sendo constru-
ída de forma participativa. Nesta etapa estão 
sendo convidados atores-chave, para avalia-
ção estratégica e contribuições ao texto-base 
atual, antes do mesmo ser submetido à Con-

sulta Pública aberta à sociedade.
“A ABAF continuará participando desta 

iniciativa pois interessa o crescimento da de-
manda por florestas plantadas em diversos 
segmentos da economia. A Bahia tem ele-
vada produtividade no setor florestal, terras 
disponíveis e adequadas e, com a Ferrovia 
de Integração Oeste - Leste (Fiol), terá mais 
ainda com os projetos de mineração e flo-
restas plantadas que possam surgir ao longo 
da nova ferrovia que está sendo implantada, 
especialmente no trecho de Ilhéus a Caeti-
té, na Bahia”, acrescenta o diretor executivo 
Wilson Andrade.

Biodiversidade e 
Enfretamento das 

Mudanças do Clima
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, participou das oficinas 

de desenvolvimento de capacidades em Instrumentos Econômicos para 
da Biodiversidade e Enfretamento das Mudanças do Clima, promovidas 
pelo Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, en-
tre 02 e 28 de setembro. O projeto é coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA).

Reunião do 
Conselho Diretor ABAF
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) realizou 

a reunião do Conselho Diretor em 27 de novembro. Na pauta, além dos 
procedimentos administrativos de praxe: apresentação de Senhor Felipe 
Vieira, Gerente de Marketing e Vendas da Komatsu; andamento da Agen-
da Positiva Florestal com o Governo da Bahia (apflor); novo ZEE e contri-
buições do setor florestal; informação sobre reunião do Fórum Baiano de 
Mudanças Climáticas Globais e da Biodiversidade; e informativos men-
sais da ABAF.
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A Ponsse está lançando novos equipamentos de comba-
te a incêndios instalados na caixa de carga do forwar-
der. O implemento, projetado para forwarders Ponsse, 
utiliza as excelentes características das máquinas flores-

tais como, capacidade de carga e deslocamento suave em terre-
nos difíceis, além de um sistema hidráulico eficiente. O equipa-
mento de combate a incêndios é entregue no local do incêndio 
em um único pacote - e depois de conectado à hidráulica da má-
quina florestal, o equipamento está pronto para operar. A empre-
sa está divulgando o assunto em uma série de webinars sobre o 
“Ponsse Firefitght Equipment” para obter mais informações so-
bre esta nova solução personalizada. Mais informações: https://
www.ponsse.com/pt/ffe#.

Série de webinars sobre equipamentos 
de combate a incêndio Ponsse

As grandes inovações tec-
nológicas do setor flo-
restal não são apenas 
fruto de um desejo de 

inovação por parte das empresas 
de tecnologia e fabricantes de má-
quinas e equipamentos, mas sur-
gem como resposta a demandas 
concretas do mercado florestal. Ao 
identificar os principais desafios e 
necessidades de seus clientes, as 
empresas desenvolvedoras de no-
vas soluções são capazes de ofertar 
produtos e serviços especificamen-
te projetados para ajudar a superar 
esses entraves.

É o caso do mais recente lan-
çamento da Komatsu Forest, mul-
tinacional fabricante de máquinas, 
equipamentos e implementos flo-
restais. O novo Komatsu S612E é 
um cabeçote processador desen-
volvido especialmente para derru-
bada rápida e eficiente em florestas 
plantadas de eucalipto. O cabeço-
te tem um projeto robusto basea-
do em componentes conhecidos e 
que proporcionam ao S612E gran-
de confiabilidade, produtividade e 
rentabilidade.

“O principal conceito por trás 
do Komatsu S162E é poder prover 
ao mercado florestal um cabeço-
te de menor custo de manutenção 
mecânica, disponibilidade mecâ-
nica e alta confiabilidade, comple-
mentando a Linha S Komatsu Fo-
rest, principalmente no layout de 
mangueiras, mantendo o sistema 

Chegou o Komatsu S162e

de controle Komatsu MaxiXplorer. 
O objetivo principal é a aplicação 
na colheita de madeira descasca-
da com volume entre 0,1 e 0,6 m3/
árvore, reduzindo custos da manu-
tenção e mantendo a alta perfor-
mance de qualidade dos produtos 
Komatsu”, explica Sandro Soares, 
especialista de produto na Komat-
su Forest Brasil.

O mais novo cabeçote da fa-
bricante possui quatro facas des-
galhadoras móveis hidráulicas e 
uma faca superior fixa, bem como 
uma faca desgalhadora fixa na par-
te traseira do cabeçote, otimizada 
para árvores de eucalipto com um 
diâmetro entre 20 e 26 cm. As fa-
cas desgalhadoras têm um forma-
to curvo composto, que segue a 
forma natural da árvore e aumen-
ta a qualidade do descascamento. 
A medição de diâmetro é incluída 

como padrão com um sensor loca-
lizado no pivô do braço do rolo de 
tração.

“O conceito do cabeçote S162E 
é  ter o suporte do rolo inclinado, 
proporcionando o giro da madeira. 
Isto propicia melhor qualidade no 
descascamento do que outros ca-
beçotes da linha. A unidade de cor-
te utiliza sabre e corrente conven-
cional, uma marca de mercado, o 
que facilita a aprendizagem nas ati-
vidades diárias e a manutenção a 
custo reduzido. Ainda, o cabeçote 
apresenta alto índice de disponibili-
dade de peças e suporte ao produ-
to”, diz Érico Picinatto Júnior, geren-
te de vendas da Komatsu Forest.

O Komatsu S162E também pos-
sui braços do rolo de tração em ân-
gulo para otimizar o processo de 
descascamento, enquanto o chas-
si conta com um rolo de suporte na 

parte frontal para minimizar o atri-
to. Para reduzir o impacto ambien-
tal causado por vazamento de óleo, 
o cabeçote é equipado com aco-
plamentos ORFS, adequando o im-
plemento às principais demandas 
por soluções sustentáveis.

Em síntese, dentre os diver-
sos benefícios do novo cabeço-
te, os principais destaques do Ko-
matsu S612E são: flexibilidade e 
confiabilidade; projeto robusto e 
componentes comprovados; des-
cascamento eficaz com facas des-
galhadoras especialmente projeta-
das para seguir a forma natural da 
árvore; quatro facas desgalhadoras 
móveis hidráulicas e uma faca su-
perior fixa; faca fixa na parte trasei-
ra do cabeçote, otimizada para des-
cascamento de eucalipto; medição 
de diâmetro incluída como padrão, 
localizada no pivô do braço do rolo 
de tração; braços do rolo de tração 
em ângulo para otimizar o proces-
so de descascamento; e tensiona-
dor de corrente automático.

“O cabeçote Komatsu S162E 
veio em meio a esta pandemia 
que afetou a todos, principalmen-
te o produtor florestal, como uma 
solução Komatsu para redução do 
custo operacional considerável, 
melhorando  a qualidade do des-
cascamento e reduzindo o núme-
ro de paradas, o que irá resultar em 
maior disponibilidade e lucrativida-
de na floresta”, conclui o especialis-
ta de produto Sandro Soares.
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Setor florestal aumenta fabricação 
de matéria-prima e produtos para 
itens essenciais durante pandemia

A Frente Parlamentar Ambientalista 
da Bahia lançou em 27/11 suas no-
vas plataformas de comunicação 
no YouTube e Facebook. As Frentes 

Parlamentares Ambientalistas dos Estados fo-
ram criadas com o objetivo de assegurar que 

a agenda ambiental integre a pauta do Legisla-
tivo estadual e no Distrito Federal, bem como 
de apoiar políticas públicas e ações governa-
mentais e da iniciativa privada que promo-
vam o desenvolvimento sustentável. Acompa-
nhem: 

www.facebook.com/Frente-Par-
lamentar-Ambientalista-da-Bahia-
-102338608389111/?modal=admin_todo_tour

www.youtube.com/channel/UCuitPN4VL-
PKjtHqakL6ZFVg

Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia  

O Boletim Cenários Ibá, produzido pela 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
apontou que, a produção de produ-
tos essenciais demonstrou alta en-

tre janeiro e setembro de 2020, quando com-
parado com o ano anterior. A celulose avançou 
5,9%; embalagens de papel demonstraram alta 
de 1,3%; enquanto papelcartão subiu 5,9%; e 
papéis para fins sanitários apresentaram avan-
ço de 3,4%. As vendas domésticas de painéis de 
madeira, por sua vez, cresceram 0,8% no mes-
mo período.

 “Este é um setor que vem mostrando sua 
essencialidade desde o início da pandemia. Os 
números do setor de árvores cultivadas entre 
janeiro e setembro corroboram com isso e re-
velam que todo o rígido protocolo adotado pe-
las companhias para cuidar dos colaboradores 
e manter a operação rodando está dando cer-
to. Houve aumento de produção matéria-pri-
ma e itens que são fundamentais para proteção 
e prevenção de todos neste momento de pan-
demia, como celulose, que dá origem a EPIs tal 
qual máscaras cirúrgicas, toucas e aventais hos-
pitalares; embalagens de papel e papelcartão, 

fundamentais para logística de e-commerce e 
delivery; e papéis para higiene, como lenços, pa-
pel higiênico, entre outros. Os painéis de ma-
deira também demonstraram avanço nas ven-
das domésticas, uma vez que o home office tem 
estimulado e as pessoas passaram a remode-
lar suas casas. Vale lembrar que todos estes pro-
dutos têm origem renovável, a partir de árvores 
cultivadas. Ou seja, este é um setor que cuida do 
meio ambiente e das pessoas, seja colaborado-
res, comunidades vizinhas ou consumidores”, 
afirmou Paulo Hartung, presidente da Ibá.

 Nos três primeiros trimestres de 2020, os 
produtos da indústria de base florestal chega-
ram a US$ 6,0 bilhões em comercializações com 
outros países. As vendas para o mercado exter-
no de celulose totalizaram US$ 4,5 bilhões, en-
quanto de papel somaram US$ 1,3 bilhão e pai-
néis de madeira, US$ 196 milhões.

 A China seguiu como principal mercado da 
celulose nacional, adquirindo US$ 2,1 bilhões 
do produto. A América Latina, por sua vez, é o 
destino com maior negociação para painéis de 
madeira (US$ 95 milhões) e papel (US$ 738 mi-
lhões).

 Confira a seguir os indicadores de desempe-
nho do setor de árvores plantadas durante o ter-
ceiro trimestre de 2020, na 63ª edição do Cená-
rios Ibá, boletim Indústria Brasileira de Árvores.

Produção – A produção de celulose chegou 
a 5,4 milhões de toneladas, avanço de 7,5%. 
No segmento de papel, destaca-se o papelcar-
tão (+14,1%), comumente utilizado em emba-
lagens para entrega via delivery ou embalagens 
de papel para alimentos.

 Vendas Domésticas – As vendas de painéis 
de madeira no Brasil, no terceiro semestre de 
2020, somaram 2,2 milhões de m3, aumen-
to expressivo de 21,4%. Já o volume de vendas 
domésticas de papel foi de 1,4 milhão de tone-
ladas.

 Exportações em volume – As exportações 
de celulose demonstraram avanço de 11,7% 
no terceiro trimestre, somando 3,7 milhões de 
toneladas vendidas. O papel totalizou 497 mi-
lhões de toneladas comercializadas com outros 
países.
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AssociAdos:

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

o setor de base florestal produz e processa madeira para diversos setores, 
a exemplo da construção civil, de papel e celulose, a metalúrgica, energia 
de biomassa, a secagem de grãos do agronegócio, móveis, entre outros. 

A área com florestas plantadas no Brasil ocupa apenas 1% da área do 
país, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins 
industriais. 

Além disso, os plantios florestais contribuem para a preservação das matas 
nativas, para a mitigação de mudanças climáticas e provém outros servi-
ços ecossistêmicos interessantes, com conservação de solos e água. 

Plantar para não faltar
MAdEirA PLANtAdA E sEus divErsos usos


