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Informativo

03 de maio de 2021 - O In-
ternational Council of Fo-
rest and Paper Associations 
(ICFPA), fórum global de di-

álogo que inclui os principais produ-
tores de celulose, papel e madeira 
do mundo, divulgou seu Relatório 
de Progresso de Sustentabilidade 
bienal que demonstra o crescimen-
to de sete áreas-chave da sustenta-
bilidade, mesmo diante à pandemia 
Covid-19. Entre os 28 países partici-
pantes, o Brasil se destaca com três 
indicadores e dois cases de sucesso.

“Diante da maior crise econô-
mica e de saúde de nossas vidas, 
somos lembrados de que o se-
tor florestal global tem o potencial 
de enfrentar alguns de nossos de-
safios sociais, ambientais e econô-
micos mais urgentes”, observou o 
presidente do ICFPA, Derek Nigh-
bor, e também presidente e diretor 
executivo da Associação de Produ-
tos Florestais do Canadá.

O relatório 2021 mostra o avan-
ço em, praticamente, todos os indi-
cadores de desempenho, no qual 
foram utilizados dados recentes dis-
poníveis, entre 2018 e 2019. Houve 
aumento em certificação no mundo 
com 52,6% da fibra de madeira uti-
lizada com origem em florestas de 
gestão sustentável certificadas por 
terceiros, um aumento de 41% em 
relação ao ano base 2000. De acordo 
com o Relatório da Indústria Brasilei-
ra de Árvores (Ibá)/Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) 2020, no Brasil, todas 
as empresas exportadoras de papel 
e de celulose são certificadas. O se-

International Council of Forest and Paper 
Associations (ICFPA) divulga o 

Relatório de Progresso de Sustentabilidade
tor conta com uma área total certifi-
cada de 7,4 milhões de hectares. Se 
por um lado a área plantada do se-
tor cresceu 18% entre 2013 e 2019; 
a área certificada no mesmo período 
cresceu 37%; contribuindo significati-
vamente para o incremento do dado 
global, apresentado pelo ICFPA.

Outro importante indicador do 
relatório do ICFPA é a participação 
da biomassa florestal e outras fon-
tes renováveis de energia utilizada 
pelo setor, representando 64,9% 
do total. No Brasil, as empresas se 
destacam pela busca de diversas 
fontes renováveis para geração de 
energia, contando com uma parti-
cipação (90%) de energia renovável 
em sua matriz, o que significa uma 
grande contribuição para uma ma-
triz energética renovável, em linha 
com o ODS 7 da Agenda 2030 da 
ONU e o Acordo de Paris. Além de 
produzir bioenergia para uso pró-
prio, o setor é grande exportador 
de energia elétrica, contribuindo 
para segurança energética nacio-
nal. De 2014 a 2019, a produção de 
energia elétrica do setor aumentou 
22% e a venda para o sistema elé-
trico nacional aumentou 78%. 

Em 2019, 59,1% do papel e pa-
pelão consumidos globalmente 
foram usados pelas fábricas para 
novos produtos, marcando um au-
mento de 12,6 pontos percentuais 
na taxa de reciclagem global des-
de o ano 2000. O Brasil figura entre 
os principais países recicladores do 
mundo desses materiais. Em 2019, 
o consumo de aparas foi de 4,9 mi-
lhões de toneladas e a taxa de reci-
clagem ficou em 66,9%.

“O setor de árvores cultivadas 
investe continuamente no avanço 
da silvicultura no País. Na busca do 
desenvolvimento e da inovação, o 
setor persegue crescentes padrões 
de produtividade, sustentabilida-
de, transparência, no cumprimen-

to de compromissos e metas, no 
âmbito regional, nacional e inter-
nacional”, complementa o Embai-
xador José Carlos da Fonseca Jr., di-
retor executivo da Ibá.

Para Wilson Andrade, diretor 
executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), 
o relatório é importante porque re-
força o posicionamento do setor 
florestal e seu trabalho organiza-
do, com eficiência e profissionalis-
mo, inclusive no trato das questões 
de sustentabilidade. “Este docu-
mento dá credibilidade ao traba-
lho constante na direção de o setor 
ser cada vez mais sustentável. Tudo 
isso fortalece nossa missão de pro-
duzir mais com menos”.

Entre os cases apresentados, a 
Ibá demonstrou o reforço do diálo-
go com todos os níveis de governo 
sobre a natureza essencial do setor 
de árvores plantadas, manifestan-
do a importância de seus produtos 
e atividades contínuas no combate 
ao COVID-19. Como resultado, este 
setor foi declarado essencial, po-
dendo operar e abastecer os mer-
cados interno e externo. Com isso, 
uma campanha multiplataforma 
para ampliar a conscientização so-
bre a essência da indústria de pro-
dutos florestais e da cadeia produ-
tiva dos produtos de base florestal, 
além da reciclabilidade dos produ-
tos e a renovabilidade das árvores 
que são plantadas, colhidas e re-
plantadas. A #AquiPorVocê am-
pliou a voz de mais de 60 pessoas 
para divulgar a mensagem de que 
a indústria trabalhava com segu-
rança e seguindo protocolos, para 
que continuassem prestando ser-
viços, sem escassez de bens essen-
ciais. A campanha envolveu mais 
de 50 empresas, atingindo mais de 
seis milhões de pessoas e gerando 
100.000 interações. Assista aos ví-
deos em: https://iba.org/videos

O outro destaque refere-se ao 
estudo de caso do Relatório de De-
sempenho Setorial sobre Gestão de 
Água no Brasil. A indústria brasilei-
ra de árvores plantadas é composta 
por 9 milhões de hectares de flores-
tas comerciais e 5,9 milhões de hec-
tares de conservação. No que diz 
respeito à água, o setor vem pesqui-
sando a relação desse recurso com 
suas florestas. Recentemente, a Ibá 
lançou o relatório, que visa propor-
cionar governança e transparência 
por meio do monitoramento contí-
nuo das principais práticas de gestão 
da água nas empresas. O monitora-
mento é baseado em 15 indicado-
res-chave de desempenho (KPIs) 
que abrangem florestas, indústria e 
ambiente corporativo e, muitos de-
les, estão alinhados com os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel e os Objetivos Florestais Globais, 
ambos das Nações Unidas. Os re-
sultados mostram que as práticas 
de manejo florestal que equilibram 
a produção e a disponibilidade de 
água com o aumento da eficiên-
cia na indústria e o diálogo com as 
diversas partes interessadas são a 
espinha dorsal da gestão da água 
neste setor. O relatório mostra que 
100% das empresas que participam 
do monitoramento adotam práti-
cas que conservam o solo e a água, 
como proteção de nascentes e pre-
venção à erosão; e 82% e 52% da 
água captada pela indústria de pa-
pel e celulose e de paineis, respecti-
vamente, retorna aos corpos d’água 
após o tratamento. O relatório tam-
bém traça o perfil de 12 casos que 
dão uma visão prática de como os 
KPIs estão sendo implementados 
pelas empresas, além de oito com-
promissos públicos assumidos pelo 
setor na gestão da água. Acesse o 
relatório completo em: https://iba.
org/datafiles/publicacoes/outros/fi-
nal-relatorio-agua-iba.pdf
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Veracel Celulose realiza balanço de ações já 
realizadas para o enfrentamento da Covid-19 

Nesta quarta-feira (07) é comemora-
do o Dia Mundial da Saúde, e a Vera-
cel Celulose, indústria localizada na re-
gião da Costa do Descobrimento, no 

Sul da Bahia, realiza um balanço das ações já re-
alizadas pela empresa para o enfrentamento da 
Covid-19. Há um ano, a companhia tem segui-
do todos os protocolos de prevenção, realizado 
contínuas campanhas orientativas e trabalhado 
em conjunto com parceiros com o propósito de 
apoiar a comunidade durante o enfrentamento 
da pandemia. A companhia também possui seu 
programa voltado ao bem-estar de seus colabo-
radores.

Desde março do ano passado, a Veracel já 
apoiou a distribuição de 86 mil itens de saúde 
e higiene, 83 mil litros de álcool e 30 mil litros 
de hipoclorito para a população. A empresa fi-
nanciou a compra de equipamentos (08 camas, 
01 eletrocardiógrafo e 01 gerador) para auxiliar 
instituições de saúde públicas locais, entre eles 
o Hospital de Itagimirim, o Hospital Municipal 
Luiz Eduardo Magalhães e Hospital Neurocor de 
Porto Seguro. As iniciativas foram realizadas por 
meio de parcerias com empresas e entidades da 
região.

A empresa também atuou juntamente com 
a Suzano e o Governo da Bahia para a constru-
ção de um hospital de campanha na cidade de 
Teixeira de Freitas (BA), que envolveu a disponi-
bilização de 35 respiradores fixos e móveis e um 
aporte para 20 leitos de UTI em março de 2020. 
Um ano depois, em março deste ano, a compa-
nhia renovou seu apoio com novas doações ao 
hospital, tendo em vista o recrudescimento da 
pandemia.

“Estamos colaborando de forma genuína 
com as pessoas do nosso território em parceria 
e ações coordenadas especialmente para apoiar 
as comunidades mais vulneráveis. Um ano de-
pois, mantemos nosso compromisso, reforçan-
do continuamente nosso trabalho interno de 
conscientização e prevenção. Acreditamos que 
só é possível superar os riscos trazidos pela pan-
demia cuidando uns dos outros sempre, visan-
do à proteção da saúde física e mental e auxi-
liando os que mais precisam”, destaca Renato 
Carneiro, diretor de Sustentabilidade e Relações 
Corporativas da empresa.

Nas áreas operacionais da Veracel, além do 
uso de máscaras, distanciamento entre as pes-
soas, higienização constante das mãos e a utili-
zação do álcool em gel, a companhia delimitou 
as áreas coletivas de trabalho, assim como os as-
sentos nos transportes (com capacidade limita-
da a 50%) e nas áreas de alimentação - inclusive 

com a colocação de barreiras físicas nas mesas 
dos refeitórios - além de ter intensificado as ro-
tinas de limpeza e higienização dos ambientes 
desde as áreas da fábrica, do núcleo florestal e 
dos módulos de colheita. A medição de tempe-
ratura foi adotada como padrão nas portarias e 
na entrada do transporte coletivo, e as equipes 
administrativas já estão em home office há mais 
de um ano. A Veracel também realiza o monito-
ramento e apoia os colaboradores com a suspei-
ta de contaminação.

Programa Bem-estar Veracel
“Este Dia Mundial da Saúde, mais do que 

nunca, é um momento de reflexão para todos 
nós sobre o impacto da Covid-19 para a comuni-
dade, os seus efeitos na saúde de todos a longo 
prazo e o nosso papel no enfrentamento dessa 
doença. Sabemos que sem ações de prevenção 
coletiva, como uso de máscaras, distanciamento 
social e higiene pessoal, além da vacina, não se-
remos capazes de conter a transmissão do vírus. 
Que possamos entender a importância do cui-
dado conosco e com os outros e o fato de que 
somos mais fortes e menos vulneráveis se esti-
vermos trabalhando juntos no combate à pan-
demia”, reforça Carneiro.

Atenta à saúde e segurança dos colabora-
dores da empresa e de suas famílias, a Veracel 
estruturou seu programa “Bem-Estar”. Com os 
pilares “Movimente-se”, “Cuide-se” e “Comu-
nique-se”, o programa terá ações direcionadas 
para saúde física, mental e emocional e busca 
estimular a adoção de novos hábitos saudáveis, 
como alimentação nutritiva, bons hábitos de 
sono, alongamentos, ações culturais, de lazer e 

de integração social. Dentro do pilar “Cuide-se” 
o programa também tem mapeadas diversas 
ações voltadas a saúde mental de seus colabo-
radoras, contando com um canal de atendimen-
to emocional exclusivo aos seus colaboradores e 
familiares, chamado “Conte Comigo”. O atendi-
mento é sigiloso, realizado por psicólogos espe-
cializados e está disponível das 8h às 22h, todos 
os dias da semana, inclusive via WhatsApp.

“Sabemos que saúde não se resume ape-
nas a ausência de doenças do corpo físico. Ser 
saudável é alcançar equilíbrio em três pilares: fí-
sico, mental e social e, foi justamente com este 
conceito completo de saúde, que buscamos de-
senvolver as ações do Programa Bem-Estar. Por 
meio dessa iniciativa apoiamos nossos colabo-
radores na busca por este equilíbrio. Hoje, nes-
sa realidade tão desafiadora que o mundo está 
enfrentando, e também no amanhã, vislum-
brando um futuro e uma vida saudável no pós 
pandemia em que seja possível a manutenção 
e reforço desses pilares”, complementa Andiara 
Souza, enfermeira do trabalho da Veracel.

aPoio escolar
Em busca de contribuir para a redução da 

evasão escolar, a Veracel manteve o compro-
misso e entregou, neste mês, materiais de apoio 
escolar para cinco mil crianças de 32 aldeias in-
dígenas da região próxima à operação no Sul da 
Bahia. Essas ações de suporte à educação de jo-
vens e crianças existem há onze anos e têm trazi-
do grandes resultados. A empresa acredita que, 
contribuindo para a manutenção da educação 
de qualidade, garante o futuro sustentável des-
tes jovens, de suas famílias e comunidades. 
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Programa de proteção da fauna

A Veracel, empresa de celulose localiza-
da no Sul da Bahia, acaba de lançar um 
programa de combate aos crimes con-
tra a fauna denominado “Amigos da 

Fauna”. A princípio, o programa será voltado aos 
colaboradores da empresa, e posteriormente 
deve ser ampliado com ações de conscientiza-
ção e orientações para toda comunidade.

O programa “Amigos da Fauna” abrangerá 
uma série de atividades com informações so-
bre ações de combate aos crimes contra a fau-
na, como treinamento sobre o tema para multi-
plicadores, realização de lives com especialistas, 
divulgação de informações sobre as espécies 
ameaçadas na região, ações de engajamento 
para os filhos dos colaboradores e até mesmo 
um concurso fotográfico tendo como tema os 
animais da região.

“Nosso propósito de ser responsável, inspi-
rar pessoas e valorizar a vida se aplica também 
à vida da fauna silvestre. Nossos colaboradores 
trabalham na área rural e têm chance de encon-
trar estes animais pelo caminho, desta forma as 
informações sobre os cuidados que precisam ter 
visando não capturar ou perseguir, é o melhor 
caminho para a manutenção da vida da nossa 
rica biodiversidade. afirma Virginia Londe de Ca-
margos, coordenadora de Estratégia Ambiental 
e Gestão Integrada da Veracel. “Precisamos vi-
ver em harmonia com o meio ambiente e en-
tender que cada animal tem um motivo de sua 
existência. Assim conseguiremos manter um 

te as edições do Festival de Aves de Porto Segu-
ro, além das ações de monitoramento realizadas 
em todas as áreas da empresa, tanto pela equi-
pe de vigilância patrimonial quanto pela equipe 
de proteção e manejo de ecossistemas, sendo 
que ambos os times são capacitados para atu-
ar na identificação de crimes contra a biodiver-
sidade e para o desmonte, com segurança, de 
armadilhas e outros apetrechos. O programa é 
mais uma iniciativa de apoio à proteção ambien-
tal criado e gerido pela Veracel, complementan-
do diversas outras iniciativas da empresa, inclu-
sive as geradas pela Estação Veracel, o polo de 
irradiação de ações de educação ambiental da 
companhia.

Criada e mantida pela Veracel Celulose, a re-
serva fica nos municípios de Porto Seguro e San-
ta Cruz Cabrália, no Sul da Bahia, e foi classifica-
da como uma área-chave para a biodiversidade 
(Key Biodiversity Area - KBA), pelo seu importan-
te papel na proteção de espécies de animais glo-
balmente ameaçados de extinção. É também 
considerada uma área importante para a con-
servação de aves (Important Bird Area - IBA), 
pois abriga populações significativas de espé-
cies de aves globalmente ameaçadas, de acor-
do com a BirdLife International, organização am-
biental com sede no Reino Unido. A importância 
da RPPN Estação Veracel foi reconhecida inter-
nacionalmente com a concessão do título de Sí-
tio do Patrimônio Mundial Natural (SPMN), con-
cedido pela UNESCO em 1999.

equilíbrio ecológico que traz benefícios diretos a 
todos”, complementa a coordenadora.

A Veracel atua em 11 municípios no sul da 
Bahia. A empresa possui uma área total de 
223.776 hectares, sendo 87.962 hectares de 
plantios comerciais de eucalipto, 101.347 hec-
tares de área de preservação permanente e 
21.901 hectares de plantio para o Programa Pro-
dutor Florestal (PPF) - uma parceria com proprie-
tários rurais da região para plantio de eucalipto 
para suprimento de madeira da fábrica - perfa-
zendo cerca de um hectare de área coberta com 
vegetação nativa para cada hectare plantado 
com eucalipto.

O “Amigos da Fauna” chega para estrutu-
rar em um único programa as ações já realiza-
das pela companhia no combate a crimes con-
tra a fauna, como as ações de conscientização 
junto às comunidades locais e palestras duran-

Cuidados com a qualidade do solo

A Veracel também acompanha de per-
to os índices de qualidade do solo das 
áreas de sua plantação florestal. An-
tes de iniciar um novo plantio, a em-

presa realiza a avaliação de todos os nutrientes 
do solo a fim de verificar as necessidades espe-
cificas de adubação, garantindo um fornecimen-
to equilibrado de nutrientes para o crescimen-
to da floresta.

Além disso, a empresa adota a técnica do 
cultivo mínimo, prática que preconiza o prepa-
ro do solo apenas na faixa de plantio da nova flo-
resta e após a colheita da madeira mantêm toda 
a casca, galhos e folhas na área. Todo esse ma-
terial além de servir de proteção física do solo 
contra a incidência direta de raio solares e per-
da de água é uma importante fonte de nutrien-
tes e contribui para manter a matéria orgânica 
do solo e sua sustentabilidade.

“Para uma empresa de base florestal, é in-
discutível o quão importante é conhecermos 
as características de nossos solos. Manter um 

constante monitoramento de parâmetros que 
refletem a qualidade do solo é fundamental 
para propiciar importantes recomendações téc-
nicas que garantem um nível de manejo florestal 

otimizado e cada vez mais eficiente e, com isso, 
garantirmos ainda mais a a sustentabilidade da 
produção florestal”, finaliza Helton Lourenço, co-
ordenador de Manejo Florestal da Veracel.
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Fundo Ambiental Sul Baiano

A Veracel, empresa de celulose locali-
zada no Sul da Bahia, participou do 
lançamento do Fundo Ambiental Sul 
Baiano (FASB), ocorrido na última se-

mana. A iniciativa será gerida pelo Fórum Flo-
restal da Bahia, por um investidor internacio-
nal e pelo New Generation Plantation (NGP) 
para o apoio técnico. O objetivo do fundo será 
impulsionar ações locais focadas no desenvol-
vimento sustentável, com temas voltados a 
agroecologia, proteção e restauração de áre-
as degradadas. A Veracel faz parte do Fórum 
Florestal da Bahia e participará do comitê de 
acompanhamento e monitoramento dos pro-
jetos, que serão executados no sul da Bahia.

A Veracel foi contemplada com a cadei-
ra da iniciativa privada no comitê de acom-
panhamento dos projetos devido à sua parti-
cipação no Fórum Florestal da Bahia e à sua 
atuação na proteção da biodiversidade e no 
desenvolvimento do Sul da Bahia. Os projetos 
que poderão ser apoiados pelo FASB devem 
ter temas de agroecologia, conservação e res-
tauração na Mata Atlântica.

“Há 16 anos, o Fórum Florestal da Bahia 
discute as questões referentes à silvicultura 
e aos interesses sociais e ambientais do nos-
so território, associando a conservação do 

bioma de Mata Atlântica com importantes 
arranjos produtivos, a restauração da biodi-
versidade e o desenvolvimento da agricultu-
ra familiar. Com o Fundo, iniciamos um novo 
grau de maturidade desse arranjo, fortale-
cendo ainda mais o capital social do nosso 
território e criando uma nova forma de pen-
sar e realizar essa governança”, destaca Re-
nato Carneiro, diretor de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social da Veracel. “Essa é 
uma importante oportunidade para identifi-
carmos e trabalharmos uma agenda comum 
em benefício da proteção da biodiversidade, 
da agricultura e do desenvolvimento da re-
gião. Tenho esperanças de que, daqui a al-
guns anos, possamos celebrar os resultados 
desta iniciativa e ser exemplo a outros esta-
dos do país”, finaliza.

O Fundo vai atuar em uma área na qual es-
tão localizados 23 municípios, uma região que 
tem como destaque atividades econômicas 
como cultivo do cacau, agricultura familiar, silvi-
cutura, café, pecuária e turismo, nos quais vivem 
1,1 milhão de pessoas. Com o FASB, o Fórum Flo-
restal da Bahia, que atualmente acompanha as 
mudanças no uso do solo na região, vê o desen-
volvimento do território com projetos que estão 
diretamente alinhados com um plano de ação 

elaborado em 2016, e que aguardava a adesão 
de novos agentes financiadores para que ações 
concretas fossem executadas.

“Eu fico muito feliz de fazer parte deste Co-
mitê, acho que estamos dando um passo gran-
de para o desenvolvimento do nosso territó-
rio. Não tenho dúvidas que vamos ter muitos 
desafios e aprendizados, mas tenho certeza de 
que passaremos por isso buscando o melhor 
para nossa região e para o desenvolvimento 
das pessoas. Conectar pessoas e florestas será 
o nosso maior desafio e também um dos gran-
des geradores de transformações positivas no 
meio socioambiental em que estamos inseri-
dos”, afirma Virginia Londe de Camargos, coor-
denadora de Estratégia Ambiental e de Gestão 
Integrada da Veracel.

O Fórum Florestal é um canal de diálogo 
que tem como objetivo identificar agendas co-
muns entre empresas do setor florestal, orga-
nizações não governamentais, organizações 
sociais, instituições de pesquisas e órgãos go-
vernamentais de regulamentação e preserva-
ção, incentivando ações efetivas, para a con-
servação e a restauração do meio ambiente e 
também para a geração de benefícios tangíveis 
para a sociedade. Confira mais informações 
em https://www.forumflorestal.org.br/.

O relacionamento da Veracel com as 
comunidades indígenas da região

O respeito, o diálogo e o apoio para 
a preservação da cultura indígena 
sempre estiveram entre as ações 
prioritárias da Veracel Celulose. Ao 

todo, a companhia se relaciona com as 32 al-
deias indígenas presentes na Costa do Desco-
brimento, sendo 29 da etnia Pataxó e três da 
etnia Tupinambá, com um total de aproxima-
damente 22 mil pessoas.

“Aprendemos muito ao longo dos anos e te-
mos orgulho da relação que construímos com 
as comunidades indígenas de nossa região. 
Conseguimos estabelecer esse importante re-
lacionamento por meio de uma escuta ativa 
das necessidades dessa população, com cre-
dibilidade, ética, transparência e, consequen-
temente, confiança”, destaca Renato Gomes 
Carneiro Filho, diretor de Sustentabilidade e 
Relações Corporativas da Veracel.

O relacionamento da empresa com essas 
comunidades vem sendo conduzido e mantido 
com base no diálogo, na presença, no respei-
to e na empatia, e conta também com a cons-
trução de acordos e entendimentos mútuos, 

construídos com a participação de represen-
tantes da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) 
sempre que necessário. Além disso, a Veracel 
mantém todos os seus plantios - próprios ou de 
terceiros, sendo os últimos realizados por meio 
do Programa Produtor Florestal - fora de áreas 
indígenas demarcadas e legalmente reconheci-
das. Isso garante total respeito à legislação e às 
melhores práticas de atuação. O eucalipto tam-
bém passou a ser uma opção importante para 

a comunidade indígena utilizar em suas cons-
truções, preservando sua cultura e mantendo 
a preservação das árvores da Mata Atlântica.

“Este relacionamento está diretamente li-
gado a um processo de autoconscientização 
das empresas quanto à necessidade de fazer 
intervenções culturalmente apropriadas, que 
tenham como objetivo a valorização desses 
povos. O diálogo transparente e qualificado 
ao longo dos anos contribui para garantia dos 
direitos humanos indígenas”, reforça Euni-
ce Britto, diretora executiva da empresa Etno 
Consultoria, empresa responsável pelo conta-
to com as comunidades tradicionais e parcei-
ra da Veracel.

Veja o vídeo gravado em 2019 (https://
www.youtube.com/watch?v=qGzxBS9NYr0 ) 
em parceria com a Indústria Brasileira de Árvo-
res (IBÁ) e a Aldeia da Jaqueira, localizada em 
área vizinha à Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN Estação Veracel) que ilustra esse 
importante relacionamento do setor de flores-
tas plantadas, incluindo a Veracel, com a comu-
nidade indígena da região.
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Veracel destaca investimento em agricultura familiar

Em 15/04 foi comemorado o Dia Mun-
dial da Conservação do Solo, e a Vera-
cel Celulose, indústria localizada na re-
gião da Costa do Descobrimento, no Sul 

da Bahia, destaca suas ações de proteção do 
ativo como empresa de base florestal e ressal-
ta a importância da agroecologia e da relação 
das pessoas com a terra por meio da agricul-
tura familiar. Somente em 2020, a Veracel in-
vestiu cerca de R$ 8,6 milhões em seu progra-
ma de apoio à agricultura familiar na região, 
beneficiando 1.817 pessoas. Foram contem-
plados coletivos rurais, comunidade de pesca 
e indígenas, grupo de mulheres e associações 
comunitárias.

“Além de ser uma importante fonte de 
desenvolvimento e geração de renda local, a 
agricultura familiar é uma maneira de conser-
var o meio ambiente nas áreas onde vivem os 
produtores. Para a Veracel, apoiar esta inicia-
tiva ganha cada vez mais relevância, tanto do 

ponto de vista ambiental, quanto para a se-
gurança alimentar das comunidades da re-
gião, especialmente durante estes tempos de 
pandemia, quando esta capacidade de pro-
duzir localmente e gerar renda se tornou ain-
da mais fundamental para que as pessoas pu-
dessem manter ao máximo o distanciamento 
social durante o enfrentamento do vírus”, afir-
ma Renato Carneiro Filho, diretor de Susten-
tabilidade e Relações Corporativas da Vera-
cel Celulose. “Além disso, consideramos que 
os projetos de agricultura familiar com base 
nos conceitos de agroecologia e de sistemas 
agroflorestais são oportunidades muito im-
portantes para vincular esta fonte de renda 
ao cuidado e proteção do solo e à restauração 
florestal”, analisa o diretor.

Segundo dados do relatório da Superin-
tendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) do Governo da Bahia, a agricultura 
familiar é responsável por 70% de tudo o que 

chega à mesa dos baianos. Na região da Costa 
do Descobrimento, 48 produtos da agricultu-
ra familiar são produzidos e comercializados, 
como aipim manteiguinha; alface; cenoura; 
cebolinha; coentro; salsinha; frutas, como ba-
nana da terra e banana prata; e milho verde, 
entre outros. Com a pandemia da Covid-19, 
houve diminuição do plantio e queda da ven-
da dos produtos, fazendo com que o apoio à 
agricultura familiar se tornasse ainda mais im-
portante para a comunidade.

Ao todo, a Veracel apoia 19 coletivos de 
agroecologia que buscam, entre outras ações, 
ampliar o acesso à terra, o abastecimento de 
água, a instalação de energia elétrica, realizar 
adequações sanitárias e ambientais de uni-
dades produtoras de farinha e derivados de 
mandioca, ministrar treinamentos, distribuir 
sementes, propiciar a diversificação de culti-
vos, construir cozinhas comunitárias e prestar 
assistência técnica remota aos agricultores.

Qualificação de profissionais especializados 
em conservação ambiental

Há seis anos, a companhia oferece bol-
sas de estudo para mestrandos em 
conservação ambiental e sustentabili-
dade, em curso oferecido pela ESCAS, 

escola do IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecologicas
Neste ano, os mestrandos da ESCAS/IPÊ - 

Escola Superior de Conservação e Sustenta-
bilidade fizeram a revisão do Plano de Mane-
jo da RPPN - Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Estação Veracel como um desafio para 
a aplicação prática de seus conhecimentos, 
criando uma experiência que pode ser replica-
da em instituições de ensino e em outras reser-
vas naturais do país

Eunápolis, 16 de abril de 2021 - Pelo sex-
to ano consecutivo, a Veracel Celulose apoia a 
qualificação de profissionais, com a oferta de 
bolsas de estudo para o mestrado profissio-
nal em conservação ambiental e sustentabili-
dade. O curso é oferecido pela ESCAS - Escola 
Superior de Conservação Ambiental e Sus-
tentabilidade, do IPÊ - Instituto de Pesquisas 
Ecológicas. Neste ano, como parte da discipli-
na de Resolução de Desafios do mestrado, os 
alunos fizeram a revisão do Plano de Manejo 
da reserva Estação Veracel localizada em Por-
to Seguro/BA. A resolução tem como objeti-
vo que os alunos trabalhem em equipe para 
experimentar um desafio real de conserva-
ção, além de inspirar outras áreas protegidas 
no estabelecimento de parcerias com institui-

ções de ensino e pesquisa.
No desafio, os 15 mestrandos de diferentes 

áreas de atuação se propuseram a revisar, em 
uma semana de trabalho, todo o plano de ges-
tão da Estação Veracel quanto à fauna, flora, hi-
drografia, visitação, pesquisa, questões sociais 
e outras ações que a reserva poderá executar 
para proteger sua área de mais de 6 mil hecta-
res de Mata Atlântica.

“No Brasil, há cerca de 1,5 mil RPPNs - Re-
servas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN), e a formação de profissionais que pos-
sam contribuir com a gestão dessas áreas é 
fundamental. Além disso, o desafio também 
demonstra que há potencial para ampliar a co-
laboração entre instituições acadêmicas e áre-
as protegidas, e assim gerar resultados impor-
tantes para a conservação da biodiversidade 
de nosso país”, afirma Angela Pellin, que atuou 
como coordenadora da disciplina Resolução 
de Desafios nesta turma, pesquisadora do IPÊ 
e docente no mestrado profissional da ESCAS.

Trabalhos como este mostram que estas 
parcerias podem otimizar resultados acadê-
micos e de desenvolvimento territorial. Se-
gundo Cristiana Martins, coordenadora do 
mestrado, o curso profissional da ESCAS tem 
como premissa a inserção social, ou seja, o 
que os alunos produzem não somente é im-
portante do ponto de vista pedagógico, mas 
também para gerar impacto socioambiental 

na região em que ocorre.
“É muito enriquecedor ter o plano de ma-

nejo da Estação Veracel revisado e atualizado 
por um grupo de profissionais multidisciplina-
res como este. Com certeza este trabalho tra-
rá novas visões e formas de aprimorarmos ain-
da mais nossa atuação como reserva” reforça 
Virginia Londes de Camargos, coordenadora 
da Estação Veracel. “Esperamos que esta par-
ceria inspire outras reservas privadas a busca-
rem este tipo colaboração no meio acadêmico, 
o que sem dúvida nenhuma trará resultados 
muito positivos para ambos os lados” finaliza.

soBre a Parceria entre Veracel e iPÊ
A ESCAS é uma iniciativa do IPÊ para a for-

mação de profissionais capazes de desen-
volver, implementar e multiplicar ações na 
área socioambiental. Com a Escola, o IPÊ de-
senvolve uma parte importante de sua mis-
são institucional, que é a de compartilhar 
conhecimentos para a conservação da biodi-
versidade, de maneira inovadora.

A Veracel é parceira do IPÊ desde 2015 e, 
por meio de bolsas de estudo, apoia a quali-
ficação para que profissionais de diferentes 
áreas atuem diretamente em projetos vol-
tados para a proteção do meio ambiente e 
o desenvolvimento sustentável da região. A 
conclusão da turma atual de mestrandos está 
prevista para abril de 2022.
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Empresas se unem para doar mais de 5 mil 
concentradores de oxigênio

Um grupo de 12 empresas 
se uniu em uma ação co-
letiva para viabilizar a do-
ação de mais de 5.000 

concentradores de oxigênio, que 
serão utilizados para o tratamen-
to de pacientes com Covid-19 em 
suas próprias localidades, evitan-
do deslocamentos para outras ci-
dades e, consequentemente, a 
sobrecarga de hospitais. O con-
centrador de oxigênio é um equi-
pamento que separa o oxigênio 
do ar e o fornece ao paciente em 
um fluxo direto e contínuo, con-
tribuindo para a melhora de sua 
capacidade respiratória, uma das 
áreas mais afetadas pelas conse-
quências da Covid-19.  

Participam desta iniciativa as 
seguintes empresas: Bradesco, 
BRF, B3, Embraer, Gerdau, Gru-
po Ultra, Itaú Unibanco, Magazi-
ne Luiza, Marfrig, Natura & Co, Su-
zano e Unipar. O grupo atendeu a 
uma chamada pública feita pela 
Secretaria Especial de Produtivi-
dade, Emprego e Competitivida-
de do Ministério da Economia, 
em apoio ao Ministério da Saúde, 
para a aquisição de concentrado-
res de oxigênio. A Air Liquide Bra-

sil, líder mundial em gases, tecno-
logias e serviços para a indústria e 
saúde, fez a cotação geral para a 
importação dos equipamentos, ao 
custo total de R$ 35 milhões.  

O uso dos concentradores do-
ados nesta ação terá papel funda-
mental no combate à pandemia e 
consequente desafogamento do 
sistema hospitalar. Consideran-
do que o tempo médio de uso do 
aparelho por paciente pode variar 
entre uma ou duas semanas, a ex-
pectativa é de que os mais de 5 mil 
concentradores atendam, mensal-
mente, entre 10 mil e 20 mil pacien-

tes. Cada concentrador substitui, 
em média, 21 cilindros de oxigênio. 
Juntos, os equipamentos doados 
suprirão o equivalente a uma pro-
dução mensal de 1.100.000 metros 
cúbicos do insumo, volume que de-
mandaria mais de 108 mil cilindros 
por mês para ser armazenado. A 
quantidade de oxigênio fornecida 
por meio dos concentradores con-
tribuirá ainda para evitar a sobre-
carga na capacidade produtiva da 
indústria de gases. 

A praticidade no manuseio é 
outra característica de destaque 
no uso dos concentradores. Cada 

equipamento pesa aproximada-
mente 15 quilos e necessita ape-
nas de energia elétrica para fun-
cionar. Essas condições facilitam 
o transporte e uso, inclusive, nas 
regiões mais remotas do País. A 
durabilidade também é um dife-
rencial destes equipamentos. Os 
concentradores doados têm uma 
vida útil estimada em sete anos. 

Os mais de 5 mil concentrado-
res de oxigênio adquiridos nesta 
ação serão entregues ao Ministé-
rio da Saúde, a quem caberá a res-
ponsabilidade de fazer a logística 
de distribuição dos equipamen-
tos. A expectativa é que os apa-
relhos sejam enviados aos seus 
locais de destino no decorrer do 
mês de abril.  

Com essa iniciativa coletiva, as 
empresas somam seus esforços 
no enfrentamento à pandemia 
de Covid-19, em um de seus mo-
mentos mais agudos no Brasil. As 
companhias participantes desta 
ação estão comprometidas com 
os esforços da sociedade para sal-
var vidas e com o apoio ao Poder 
Público, em suas diferentes esfe-
ras, nas ações de superação à cri-
se sanitária. 

Desde o começo da pandemia, a Suza-
no, referência global na produção de 
bioprodutos desenvolvidos a partir 
do cultivo de eucalipto, tem adotado 

uma série de medidas preventivas buscando a 
segurança e a saúde dos(as) colaboradores(as) 
e familiares no período de isolamento social. 
Por meio da área de Segurança, Saúde e Qua-
lidade de Vida, a companhia desenvolve estra-
tégias como a criação de conteúdos on-line de 
incentivo a práticas de atividades física e de re-
laxamento, visando promover o bem-estar e 
melhorar o desempenho físico e emocional 
dos profissionais. 

“A preocupação com a qualidade de vida 
dos nossos colaboradores é constante na Suza-
no e não seria diferente em um momento tão 
delicado como agora. Percebemos que devido 

à pandemia, a ansiedade, o estresse, o medo 
e a insegurança foram os sentimentos que im-
pactaram boa parte das pessoas no mundo. 
Por isso, rapidamente, o time de Segurança, 
Saúde e Qualidade de Vida adaptou diversos 
programas que antes eram realizados presen-
cialmente para o contexto virtual com videoau-
las e lives”, afirma Marcelo de Mello Martins, 
gerente executivo de Segurança e Saúde Ocu-
pacional da Suzano. 

Como resultado dessas ações, a Suzano 
registrou um aumento de 30% na adesão de 
colaboradores(as) e familiares nas iniciativas 
de seu programa de qualidade de vida, conhe-
cido como Faz Bem. 

Uma das principais iniciativas da compa-
nhia é o Disque Faz Bem. Dividido em três pila-
res de saúde (a mental, a física e a financeira), 

a ação conta com diversos profissionais como 
psicólogos, nutricionistas, personal trainers, 
advogados, entre outros, que estão disponíveis 
para atendimento virtual de colaboradores(as) 
e seus familiares 24 horas por dia. Desde o iní-
cio da pandemia, o programa já recebeu 5.200 
ligações e atendeu 1.200 pessoas por webinar, 
com a Auster - empresa parceira do programa. 

A Suzano oferece ainda uma série de we-
binars para a troca de informações, boas 
práticas e orientações para auxiliar os(as) 
colaboradores(as) no enfrentamento do cenário 
atual de forma positiva. A companhia também 
disponibiliza aulas sobre mindfulness (técnica 
que ajuda a focar no momento presente, sem 
deixar o passado e o futuro afetarem a análise, 
tornando a mente mais saudável), que chega a 
ter em média 180 participantes por aula. 

Suzano investe em cuidados com a saúde e o bem-estar 
de colaboradores e seus familiares durante a pandemia



7

Bahia Florestal Bahia FlorestalAbril 2021 Abril 2021

Informativo Informativo

Suzano expande para três novos 
municípios programa de apoio à 

educação no Extremo Sul da Bahia

O Programa Suzano de 
Educação, cujo objetivo 
é contribuir com a me-
lhoria da qualidade do 

ensino público, está expandindo a 
sua atuação para três novos muni-
cípios do Extremo Sul da Bahia. A 
empresa firmou parceria com as 
Prefeituras de Caravelas, Prado e 
Teixeira de Freitas, que vão se jun-
tar a Alcobaça, Mucuri e Nova Vi-
çosa, onde o programa já aconte-
ce. Nos seis municípios, a iniciativa 
vai contemplar este ano cerca de 
56 mil estudantes de 220 escolas 
municipais.

 O Programa Suzano de Educa-
ção – PSE apoia instituições a par-
tir de processos formativos com 
diretores, coordenadores peda-
gógicos, professores e profissio-
nais das secretarias municipais 
de Educação, de Assistência So-
cial e de Saúde, potencializando as 
ações com a comunidade nos ter-
ritórios. A iniciativa também inves-

te na qualidade do ensino públi-
co e atua de forma conjunta com 
secretarias de educação, escolas, 
estudantes, famílias e comunida-
de para enfrentar os desafios edu-
cacionais e construir, em parceria, 
soluções para educação.

O objetivo é contribuir para que 
prefeitos, secretários e educadores 
sejam capazes de fazer uma gestão 
com foco na melhoria da apren-
dizagem dos estudantes e no uso 

dos recursos, ao mesmo tempo 
em que estrutura um projeto terri-
torial de educação construído com 
e para as pessoas do território. A 
metodologia de trabalho parte do 
diagnóstico educacional de um 
grupo de municípios com proximi-
dade geográfica e características 
sociais semelhantes e que, juntos, 
integram os Arranjos de Desenvol-
vimento da Educação – ADE.

“Seguindo um dos Direciona-

dores de Cultura da Suzano de 
que ‘Só é bom para nós se for 
bom para o mundo’, essa parceria 
com os municípios está alinhada 
com a nossa estratégia de traba-
lhar de forma colaborativa com a 
comunidade, melhorando o aces-
so à educação, fomentando o de-
senvolvimento sustentável das re-
giões, gerando renda e qualidade 
de vida”, destaca o Coordenador 
de Desenvolvimento Social na Su-
zano, Douglas Peixoto.

 No ano passado, além do su-
porte ao processo de transição 
para o ensino remoto, o progra-
ma também apoiou o fortaleci-
mento da colaboração e parcerias 
intersetoriais nas redes de ensino 
e a implementação de ações com 
mais qualidade e alcance. Apoiou, 
ainda, a ampliação dos canais de 
comunicação e engajamento de 
estudantes e familiares, e a valo-
rização da formação continuada 
para todos os atores educacionais.

Projeto para fortalecimento das aldeias 
Pataxós no Extremo Sul da Bahia

Na semana em que se celebrou o Dia 
do Índio – 19 de abril – a Suzano re-
afirmou o compromisso com a pro-
moção de ações de valorização da 

cultura e respeito à causa indígena. A empre-
sa vem intensificando seu relacionamento com 
as aldeias Pataxós no Extremo Sul da Bahia, por 
meio de diálogo constante e transparente, ga-
rantindo uma escuta qualificada, além da es-
truturação de programas de educação e in-
vestimentos voltados à agricultura familiar. Ao 
todo, 15 aldeias participam das ações, sendo 
13 do município de Prado, 1 em Itamaraju e 1 
em Alcobaça.

 Na área da educação, a Suzano desenvolve 
desde 2019 o Projeto Kijêtxawê (educação em 
idioma próprio: Patxôhã), que inclui a doação 
de materiais escolares. Para o mês de maio, 
está prevista a entrega de 1.500 kits escolares, 
que vão contemplar todas as crianças e adoles-

centes matriculados nas escolas indígenas da 
área de atuação da empresa.

 Contribuindo para a valorização e resgate 
da cultura Pataxó, em janeiro deste ano a Suza-
no apoiou as Aldeias Trevo do Parque e Canto 
da Mata, com a aquisição de materiais para re-
forma e construção, atendendo a dois Centros 
Culturais Pataxós (Kijeme). 

 O desenvolvimento da produção agríco-
la familiar nas comunidades indígenas tam-
bém é uma das frentes em que a Suzano atua. 
Em fevereiro deste ano a Companhia realizou 
a doação de uma grade aradora para a Aldeia 
Kaí, em Cumuruxatiba (Prado), para auxiliar as 
atividades de preparo de solo. A Suzano tam-
bém doou insumos agroecológicos (fosfato re-
ativo) e mudas ativas para a Aldeia Águas Be-
las.

 E visando fortalecer o desenvolvimento de 
estruturas comunitárias nas aldeias Pataxós, 

a Suzano também oferece apoio ao desloca-
mento das comitivas de lideranças indígenas 
que visam a busca contínua da garantia dos di-
reitos fundamentais.

 “A Suzano vem consolidando o seu apoio 
aos indígenas do Extremo Sul da Bahia, incen-
tivando a educação, a preservação da cultura e 
estimulando a agricultura familiar, com o obje-
tivo de promover a segurança alimentar e am-
pliar a renda nas aldeias. Os pilares dos proje-
tos foram criados com base em um diagnóstico 
realizado com comunidades da região e as ini-
ciativas estão alinhadas com os direcionadores 
de cultura da Suzano, dentre eles o de que só 
é bom para nós se for bom para o mundo. A 
Suzano reconhece a importância do povo indí-
gena e a sua história e quer intensificar ainda 
mais as iniciativas em parceria com as comu-
nidades”, afirma Douglas Peixoto, coordenador 
de Desenvolvimento Social na Suzano.
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Quatorze animais reabilitados pelo 
Centro Estadual de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas) de Salvador 
passaram a ter como novo lar a Re-

serva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
Lontra. Dentre eles, cinco jiboias, duas jarara-
cas, um veado-catingueiro, uma iguana, uma 
cobra d’água, três ouriços pretos e um ouriço 
caixeiro.

De acordo com o biólogo Haeliton Cerquei-
ra, do Cetas, os animais liberados na reserva, 
no início deste mês, foram apreendidos em 
operações realizadas pela Companhia de Polí-
cia de Proteção Ambiental, vinculada à Polícia 
Militar da Bahia, pelo Grupo Especial de Pro-
teção Ambiental da Guarda Municipal de Sal-
vador e pela própria Cetas, órgão vinculado ao 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema).

Certificada como Área de Soltura de Ani-
mais Silvestres (Asas), a RPPN Lontra acolheu, 
somente em 2020, outros 140 animais silves-
tres, entre aves, mamíferos e répteis reabi-
litados no Cetas de Salvador. Pertencente à 
Bracell, a área ambiental é a maior Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural da região do Li-
toral Norte e Agreste baiano, com 1.377 hec-
tares, e fica localizada entre os municípios de 
Entre Rios e Itanagra.

Igor Macedo, especialista em Meio Am-
biente da Bracell, informa que, em média uma 
vez por mês, técnicos do Inema solicitam per-
missão para soltar animais na RPPN Lontra. “A 
razão pela escolha da reserva, para a reinser-
ção de alguns animais, deve-se à extensão de 
sua área, que é equivalente a 1.377 campos de 
futebol, ao seu estágio de conservação e à pro-
teção oferecida pela empresa no local”, explica.

Entre as espécies recebidas na reserva es-
tão carcarás, sariguês-de-orelha-preta, taman-
duás-mirins, ouriços-caixeiros, canários, coru-
jas, teiús e diversas serpentes, como jiboias, 
jararacas, cascavéis e sucuri. A reintegração 
leva em conta aspectos como a adequação do 
animal ao ecossistema e o equilíbrio entre as 
espécies já existentes. Atualmente, a Lontra 
tem 216 espécies de aves, 62 de anfíbios e la-
gartos, 15 de serpentes e 25 de mamíferos.

reconhecimento 
internacional
Além de área certificada como Asas pelo 

Inema, a RPPN Lontra foi reconhecida, em 
2019, como Posto Avançado da Reserva de 
Biosfera da Mata Atlântica pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco). Com isso, a reserva se tor-
nou uma das áreas naturais mais importantes 
do mundo para pesquisa, experimentação e 
promoção da conservação e desenvolvimento 
sustentável regional.

Meryellen Baldim, coordenadora de Meio 
Ambiente e Certificações da Bracell, informa 
que, pela riqueza de sua biodiversidade, a Lon-
tra é uma importante fonte de dados para pes-
quisas científicas da fauna e flora silvestres, já 
tendo sido identificadas no local 30 espécies 
de animais ameaçadas de extinção, como o 
sapinho-foguete (Allobates olfersioides); a su-
rucucu pico-de-jaca (Lachesis muta), que é a 
maior serpente peçonhenta das Américas; e 
o guigó-de-coimbra-fil (Callicebus coimbrai), 
além de plantas raras, a exemplo da palmeira-
-juçara (Euterpe edulis).

“A RPPN Lontra não é só uma área de pre-
servação, mas também de estudo da biodiver-
sidade da Mata Atlântica, devido à composi-
ção do ecossistema, o que a torna o ‘coração’ 

ecológico da região do Litoral Norte e Agres-
te baiano. Além disso, todo o conhecimen-
to que é gerado na empresa é compartilhado 
com as universidades e com os órgãos ambien-
tais”, destaca Meryellen, acrescentando a Bra-
cell é a única empresa privada a ter sua área 
de reserva reconhecida com o título de posto 
avançado, o que reforça o compromisso com 
a preservação ambiental e a produção de sa-
ber científico.

A gestora ainda destaca que, ao buscar esse 
título para a Lontra, a Bracell quis tornar públi-
co seu comprometimento com a sustentabili-
dade e a preservação das florestas nativas, de-
monstrando a riqueza ambiental que existe em 
suas áreas. “Muitas pessoas desconhecem o 
fato de uma empresa florestal e de plantação 
de eucalipto, como a nossa, ter esse cuidado 
com o meio ambiente”, complementa ela, di-
zendo que a legislação atua impõe às empre-
sas do segmento a preservação de 20% das 
áreas nativas, mas que a Bracell foi além e tem 
atualmente 30% de área preservada.

Animais silvestres recuperados pelo 
Cetas de Salvador são soltos na RPPN Lontra
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Bracell aposta no manejo florestal 
sustentável para a conservação do solo

Celebrado nesta quinta-feira, 15, o Dia 
Nacional da Conservação do Solo evo-
ca a necessidade da preservação deste 
recurso natural. E as florestas plantadas, 

como as de eucalipto, assumem um importan-
te papel nisso. Na Bahia e em São Paulo, por 
exemplo, ações desenvolvidas pela Bracell vi-
sam ao manejo florestal sustentável como for-
ma de melhorar o uso do solo, fazendo com que 
ele permaneça preservado e rico em nutrientes.

João Fernando Silva, gerente de Silvicultu-
ra da Bracell, informa algumas destas ações, 
que têm início já na produção de mudas, ob-
tidas a partir de materiais genéticos oriundos 
de árvores matrizes selecionadas e melho-
radas. A empresa realiza também o planeja-
mento de implantação – com a definição do 
uso do solo, objetivando maximizar o cam-
po de plantio e delimitar as áreas de proteção 
ambiental.

Ainda de acordo com João, o preparo de solo 
é realizado de forma mecanizada e apenas a li-
nha de plantio é preparada (subsolada) - uma 
técnica chamada de cultivo mínimo. Além disso, 

a empresa adota o plantio em nível para as áre-
as com declividade, o que favorece a manuten-
ção da umidade e dos nutrientes no solo, miti-
gando o risco de erosão e lixiviação.

“Outro ponto importante é em relação à 
conservação química do solo. Para isso, sem-
pre fazemos aporte de nutrientes, por meio de 
nutrição mineral. Este trabalho de conservação 
e melhoramento ocorre a partir de uma aná-
lise complexa e detalhada realizada pelo nos-
so setor de pesquisa, antes de fazer um novo 
plantio de eucalipto. Desta forma, garantimos 
os nutrientes necessários para nunca exaurir o 
solo”, ressalta João, informado que “a Bracell 
consegue melhorar, em algumas áreas, a qua-
lidade do solo, deixando-o mais rico do que a 
média da região”.

Ele destaca ainda o processo de colheita do 
eucalipto, com o planejamento de corte e bal-
deio, como medida complementar de prote-
ção do solo. Isso porque, nessa última etapa, 
são deixados no campo as cascas, galhos e fo-
lhas para manter a fertilidade e a estruturação fí-
sica do solo. “O sistema de corte da Bracell, jun-

to com a técnica de cultivo mínimo, permite que 
os resíduos deixados no campo protejam o solo 
de chuva muito forte que pode desagregar, cau-
sar erosão, além de fazer uma camada de som-
bra, evitando que o sol intenso desgaste a terra 
e mantendo a umidade”, afirma.

Marcos Sacco, gerente sênior de Operações 
Florestais da Bracell, pontua que os solos culti-
vados com eucalipto aumentam sua biodiversi-
dade e fertilidade, sobretudo em áreas cujo his-
tórico consiste em pastagem degradada e/ou 
pecuária intensiva. “As técnicas empregadas nos 
plantios de eucalipto, inclusive na pós-colhei-
ta, ajudam a preservar as propriedades do solo, 
contribuindo, inclusive, para a manutenção dos 
recursos hídricos – essenciais à qualidade e pro-
dutividade das propriedades”, afirma.

O executivo acrescenta que toda a ativida-
de da Bracell é baseada em conhecimento cien-
tífico, por meio de intensas pesquisas, inclusive 
envolvendo universidades nacionais e interna-
cionais. “Todo este conhecimento é aplicado às 
atividades florestais e compartilhado entre as di-
versas empresas produtoras”, conclui.

artigo

Técnicas de cultivo mínimo para 
conservação do solo e da água

Por: altair negrello Jr, 
gerente sênior Florestal da Bracell Bahia

O Brasil é referência mundial em sus-
tentabilidade nas operações flores-
tais. E tem bons motivos para isso. O 
desenvolvimento científico e tecnoló-

gico adquirido pelas empresas do setor florestal 
ao longo de décadas permite afirmar que o ma-
nejo correto de suas florestas, além de aumen-
tar a produtividade dos plantios, protege o solo 
e sustenta os recursos hídricos.

Neste contexto, pode-se destacar a evolu-
ção das técnicas de preparo do solo na silvi-
cultura. Há alguns anos, estas operações eram 
marcadas por intensas intervenções no solo e 
uso das queimadas para manejar os resíduos 
da colheita florestal. Ao passar do tempo, foi-
-se buscando alternativas que minimizassem 
as interferências no solo de forma a ampliar 
sua capacidade produtiva, tendo sempre sua 
sustentabilidade como bem maior. Tecnica-
mente, este conjunto de técnicas ficou conhe-

cido como cultivo mínimo.
Desenvolvido na segunda metade da década 

de 1980 e amplamente difundido desde então 
por todo o Brasil, o cultivo mínimo pressupõe 
o menor revolvimento possível do solo, fazen-
do a subsolagem apenas na linha onde serão in-
seridas as mudas, sem realizar queimadas (com 
o objetivo de “limpar” a área antes de plantar) 
e mantendo cascas, galhos e folhas no campo 
após a colheita da madeira.

Trata-se de uma técnica conservacionista, 
que evita processos erosivos e que integra o le-
que de cuidados ambientais adotados, que vão 

desde a pesquisa do material genético a ser usa-
do nos plantios até o transporte da madeira.

Motivada pela responsabilidade na conser-
vação dos solos e da água, a Bracell integra di-
ferentes tipos de práticas conservacionistas que 
permitem evitar e mitigar o processo erosivo. Al-
gumas destas práticas operacionais são: manter 
o solo coberto com vegetação a maior parte do 
tempo, manter os resíduos da colheita de ma-
deira dentro dos talhões e restringir o preparo 
de solo apenas às linhas de plantio.

Além disto, preconiza-se a utilização de cor-
retivos e fertilizantes para obter rápido arranque 
das mudas e maior crescimento vegetal. Vale 
mencionar ainda a utilização de curvas de nível 
na implantação de alguns projetos, o uso de ter-
raços e o preparo de solos intermitentes.

Resumidamente, buscamos definir nossas 
operações de forma a maximizar a produção flo-
restal, porém dedicando especial atenção à con-
servação de nossos solos, reconhecendo sua im-
portância e garantindo a sustentabilidade deste 
importante recurso natural.



10

Bahia Florestal Bahia FlorestalAbril 2021 Abril 2021

Informativo Informativo

Serviço Florestal passa por reestruturação e tem novo diretor-geral

O novo diretor-geral do Serviço Flo-
restal Brasileiro (SFB), Pedro Al-
ves Correa Neto, foi nomeado em 
12/04, após uma reestruturação 

do órgão. “O SFB está fortalecido com a es-
trutura renovada, mais capaz de atender às 
necessidades do desenvolvimento agroam-
biental sustentável do Brasil”, disse Neto. Na 
tarde de hoje, a ministra Tereza Cristina em-
possou a nova diretoria do SFB. 

A antiga Diretoria de Cadastro e Fomen-
to Florestal, que cuida do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), mudou de nome e passa a 

se chamar Diretoria de Regularização Am-
biental. Essa nova diretoria foi fortalecida 
pelo Decreto 10.662, e passa de duas para 
três coordenações gerais (Coordenação-Ge-
ral de Apoio aos Estados, Coordenação-Ge-
ral de Gestão do CAR, Coordenação-Geral 
de Gestão do SICAR). Antes possuía apenas 
duas. João Adrien será o diretor substituto. 

A Diretoria de Concessão e Monitora-
mento Florestal recebeu a função de man-
ter o Cadastro Nacional de Florestas Públi-
cas. Antes essa função era da Diretoria de 
Cadastro e Fomento Florestal. A diretoria é 

comandada por Paulo Henrique Maroste-
gan e Carneiro. 

A Diretoria de Pesquisa e Informação Flo-
restal passa a se chamar Diretoria de Desen-
volvimento Florestal e recebeu a Coordena-
ção de Fomento Florestal, que antes estava 
subordinada a antiga Diretoria de Cadastro 
e Fomento Florestal. O diretor é Humberto 
Navarro de Mesquita Junior. 

Com o decreto, houve também uma mo-
vimentação interna de servidores para que 
houvesse um melhor aproveitamento da 
força de trabalho.

O eucalipto e a Embrapa: quatro déca-
das de pesquisa e desenvolvimento”, 
livro lançado na solenidade de aniver-
sário da Embrapa, faz um resgate das 

distintas linhas de pesquisa realizadas com o eu-
calipto, gênero mais utilizado em plantios flores-
tais com fins produtivos no País. 

O livro, com mais de mil páginas, lançado no 
aniversário de 48 anos da Embrapa, traz os re-
sultados de esforços conjuntos de 105 autores 
na descrição de conhecimentos e tecnologias 
para o setor florestal brasileiro. Os resultados 
destas pesquisas têm contribuído para colocar 
o Brasil como referência na silvicultura de eu-
calipto e evidenciam o retorno tecnológico ge-
rado pela pesquisa científica para o uso susten-
tável da terra. 

Com edição técnica de Edilson Batista de Oli-
veira e José Elidney Pinto Júnior, pesquisadores 
da Embrapa Florestas, o livro reúne o trabalho 
de 21 Unidades da Embrapa e conta com texto 
de apresentação de Antônio Paulo Mendes Gal-
vão, ex-chefe da Embrapa Florestas, e principal 
articulador da criação desta Unidade da Embra-
pa. Destaque para o prefácio de Alysson Paoli-
nelli, um dos responsáveis pela criação da Em-
brapa, e por modernizar e expandir a empresa 
quando ocupou o cargo de Ministro da Agricul-
tura, na década de 1970. Devido à relevância de 
sua trajetória para a segurança alimentar mun-
dial, Paolinelli foi indicado para concorrer ao Prê-
mio Nobel da Paz 2021. 

O livro reúne 35 capítulos com informações 
resultantes da pesquisa que se iniciou com o es-
forço conjunto multi-institucional e que possibili-
tou que a Embrapa Florestas, no início da década 
de 1980, buscasse sementes de eucaliptos e co-
rímbias na Austrália e Indonésia, locais de origem 
do eucalipto, e renovasse, com uma rede inicial 

com aproximadamente 240 experimentos distri-
buídos em diversos estados do País, a base gené-
tica utilizada hoje em muitas plantações. Aborda, 
também, as tecnologias que possibilitaram a cria-
ção de um sistema de produção altamente ino-
vador, que tornou o Brasil referência mundial em 
produtividade e silvicultura do eucalipto.

Conforme destacado pelos editores, a alta 
produtividade da eucaliptocultura exigiu da pró-
pria pesquisa científica reavaliações sobre as 
questões ambientais. Uma demanda da socie-
dade, por exemplo, é relacionada aos tipos de 
impactos ambientais dos plantios de eucalipto 
em contraponto à sustentabilidade das planta-
ções florestais. A ciência tem mostrado que tais 
impactos são pequenos em relação aos de ou-
tras culturas agrícolas, inclusive apontando di-
versos serviços ambientais proporcionados pelo 
cultivo do eucalipto.  Estes pontos são aborda-
dos no livro, que trata ainda de genética, mu-
danças climáticas, uso do solo, nutrição, servi-
ços ambientais, restauração florestal, geração 
de renda, abelhas, nanotecnologia, pragas e do-
enças, sementes, mudas, softwares, geração de 

energia, integração lavoura-pecuária-floresta, 
entre diversas informações e referências biblio-
gráficas.

Presente em todos os biomas, o eucalip-
to possui grande transversalidade e importân-
cia para o agronegócio. “Cultivado em proprie-
dades rurais familiares até grandes empresas, 
tanto em monocultivos como em sistemas inte-
grados, o gênero se tornou o mais plantado no 
País, gerando milhões de empregos diretos, indi-
retos e resultantes do efeito-renda, e receita de 
bilhões de dólares. Diversos serviços ambientais 
são prestados, com destaque para a captura de 
gases de efeito estufa e para os vários serviços 
decorrentes dos sistemas de integração lavoura-
-pecuária-floresta, como conforto térmico para 
o gado, que têm mostrado aumento da renta-
bilidade econômica pela elevação da produtivi-
dade animal e pela produção de madeira. Fun-
damental é a sua importância na redução da 
pressão sobre florestas naturais, evitando des-
matamentos para obtenção de matéria-prima, 
em especial madeira para múltiplas finalidades”, 
destacam os editores.

O livro foi editado em formato digital e está 
disponível para download gratuito.

Unidades da Embrapa que participam da pu-
blicação: Embrapa Acre, Embrapa Agrobiologia, 
Embrapa Agroenergia, Embrapa Agroindústria 
de Alimentos, Embrapa Agrossilvipastoril, Em-
brapa Amazônia Oriental, Embrapa Arroz e Fei-
jão, Embrapa Clima Temperado, Embrapa Flo-
restas, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado 
de Leite, Embrapa Informática Agropecuária, 
Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Milho e Sor-
go, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Pecuá-
ria Sul, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecno-
logia, Embrapa Rondônia, Embrapa Semiárido e 
Embrapa Solos.

História e avanços da pesquisa com eucalipto 
no Brasil são tema de livro da Embrapa

“
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Revista Mozello
Disponível a 2ª edição da revista periódica digital Opinião Legal, 

reunindo temas de relevo tratados pelo time de 
especialistas da Mozello Lima Advocacia. 

40 anos STCP | 
Décadas de 80 e 90

Confira o vídeo com alguns destaques das 
primeiras décadas de atuação da STCP.

Link: www.stcp.com.br/wp-content/uploads/2021/04/af_video_40_
anos_stcp_decadas_80_90_ViDeo_site.mp4

Cadastro de imóveis rurais poderá ser feito 
completamente em formato digital

Procedimento permite que todos os 
serviços relacionados ao Cafir sejam 
finalizados por meio de Dossiê Digital 
de Atendimento, no Portal e-CAC

A Receita Federal habilitou um novo pro-
cedimento que permite que todos os ser-
viços relacionados ao Cadastro de Imóveis 
Rurais (Cafir) – iniciados pelo Coletor Web 
ou pelo Cadastro Nacional de Imóveis Ru-
rais (Cnir) – possam ser finalizados de forma 
completamente digital pelo portal e-CAC. 
Antes da adoção da medida, era preciso le-
var a documentação até uma unidade de 
atendimento.

O modelo tem o objetivo de tornar os 
serviços mais acessíveis ao contribuinte, já 
que, com os serviços sendo prestados exclu-
sivamente por meio digital, não será neces-
sário o deslocamento até uma unidade da 
instituição.

Quando o serviço digital necessitar de 
apresentação de documentos para ser con-
cluído, os documentos deverão ser apresen-
tados por meio de juntada de documentos 
na aba ‘Meus processos’.

Da mesma forma, esclarecimentos adi-
cionais, caso necessários, bem como a infor-
mação sobre a conclusão da operação, serão 
efetuados por comunicação eletrônica.

caDastro De imóVel rural
É obrigatória a inscrição no Cafir de to-

dos os imóveis rurais, mesmo os beneficia-
dos com imunidade ou isenção do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
(Cnir) é um cadastro que compreende dados 
integrados do Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR), do Instituto Nacional de Colo-

nização e Reforma Agrária (Incra). Já o Ca-
dastro de Imóveis Rurais (Cafir), compreen-
de dados da Receita Federal.

Com o cadastramento do imóvel rural no 
SNCR, o titular obtém o Certificado de Ca-
dastro de Imóvel Rural (CCIR). A inscrição ou 
atualização do cadastro do imóvel rural só 
será possível se o imóvel estiver cadastrado 
no Sistema.
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ASSociAdoS:

Novo infográfico Ibá

Com os 
pés no 
presen-
te e os 

olhos no futu-
ro, o setor de 
árvores cultiva-
das investe em 
práticas e pro-
dutos cada vez 
mais sustentá-
veis. Pensando 
nisso a Ibá reu-
niu informações 
relevantes so-
bre tecnologia, ciência e as inovações dessa bioindústria em um info-
gráfico interativo, ilustrando uma floresta de possibilidades e suas apli-
cações. Clique no link e confira: https://bit.ly/3f4DiVI. Nos dispositivos 
mobile a melhor versão para leitura está disponível no link: https://bit.
ly/3rUZOms.

Ibá completa 7 anos de existência

No mês de abril, a Ibá com-
pletou 7 anos de existên-
cia. Um caminho rechea-
do de conquistas ao lado 

das empresas associadas, prota-
gonistas fundamentais desse tra-
balho institucional. E, para marcar 
esta data, a Ibá trouxe duas ações 
que valorizam o setor de árvores 
cultivadas.

Alguns depoimentos de nomes 
do setor comentam sobre a for-
ça desta agroindústria e o traba-
lho de suporte da associação du-
rante todos os anos. Será lançado 
um vídeo por semana até o início 

de maio, destacando a construção 
conjunta e consolidação deste se-
tor, uma referência para o mun-
do.  Confira no YouTube da Ibá.

A segunda ação realizada refe-
re-se às páginas sociais da Ibá, que 
estiveram com uma campanha 
promocional para homenagear os 

Reunião das 
Associadas Estaduais

Os representantes das associadas estaduais se reuniram para 
alinhamento da reunião da Câmara Setorial de Florestas Plan-
tadas (CSFP) do MAPA e discussão de outros temas de inte-
resse comum, como as recentes mudanças dentro do Serviço 

Florestal Brasileiro, incluindo a saída do Diretor-Geral, Valdir Colatto, que 
foi substituído por Pedro Alves Correa Neto; e a aproximação com a área 
técnica da Comissão de Meio Ambiente do Senado para discutir poten-
ciais estratégias, visando celeridade na tramitação do PLS 214/2015, que 
exclui a silvicultura do rol das atividades poluidoras.

seguidores e os apoiadores online. 
Como os posts são sobre susten-
tabilidade de produtos florestais, 
a Ibá incentivou os seguidores a 
contarem como reaproveitam ou 
reciclam algo do dia a dia. A ideia 
é que eles compartilhassem e re-
latassem sobre suas práticas e até 
invenções. Os 5 seguidores mais 
criativos receberam um kit espe-
cial da Ibá. A ação ocorreu até o 
dia 30/04.

Como parte da divulgação dos 
7 anos, a Ibá levantou o número 
de árvores plantadas por dia, que 
chega a 1 milhão!


