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Na terça-feira (21/09), em 
comemoração ao Dia 
da Árvore, a Associação 
Baiana das Empresas 

de Base Florestal (ABAF), lançou 
o relatório Bahia Florestal 2021: 
Oportunidades de Investimentos 
Verdes. O evento foi transmitido 
ao vivo pelo canal da Malinovski 
no YouTube e teve a mediação 
do CEO da empresa e engenhei-
ro florestal Ricardo Malinovski. O 
lançamento contou com 492 pes-
soas inscritas de 22 estados do 
Brasil.  

A abertura foi conduzida pelo 
presidente da ABAF, Moacyr Fan-
tini Junior, que também é diretor 
florestal na Veracel Celulose, cuja 
planta está instalada em Euná-
polis/BA. Fantini falou com pro-
priedade sobre os reflexos deste 
segmento econômico para a so-
ciedade e para o meio ambiente. 
Destacou algumas atividades sus-
tentáveis, em especial da Veracel 
e de outras associadas da ABAF e 
reforçou a importância do setor 
na geração de empregos e na sus-
tentabilidade. “Estamos come-
morando 30 anos desenvolvendo 
o setor de base florestal no Sul da 
Bahia. Quem conheceu este ter-
ritório há 30 anos e vê como está 
hoje, percebe nitidamente seu 
desenvolvimento”, afirmou ele.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado da 
Bahia (SDE), Nelson Leal, lembrou 
que acompanhou as mudanças e 
transformações dos vetores eco-
nômicos no estado, entre eles o 
de base florestal. “Fui presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da 
Câmara de Deputados e sempre 
fui um entusiasta do setor. É um 
importante vetor de crescimento 
e de sustentabilidade. E, sobretu-
do, de oportunidade para a fixa-

Bahia convida novos investimentos 
florestais para o estado 

ção do homem no campo. Mu-
dou a cara da Região do Extremo 
Sul da Bahia. Percebo o quanto 
essa região tem crescido e se de-
senvolvido”, disse o secretário. 

João Leão, vice-governador 
da Bahia e secretário do Plane-
jamento do Estado da Bahia (Se-
plan), também participou do lan-
çamento e lembrou que quando 
ocupou a Seplan pela primei-
ra vez, a receita do estado esta-
va concentrada (79%) na Região 
Metropolitana. “Atualmente a 
Região Metropolitana corres-
ponde a 72% da receita estadu-
al. Não é que a receita na Região 
Metropolitana diminuiu, mas 
sim que ela subiu no interior e li-
toral”, explicou ele. Como exem-
plo, o vice-governador lembrou 
que o Extremo Sul da Bahia, que 
tem forte vocação florestal, qua-
se dobrou a arrecadação nos úl-
timos anos, de 1% para 1,88%.  

Para o presidente da Indús-
tria Brasileira de Árvores (Ibá), 
Paulo Hartung, o mundo vive 
um desafio de urgência climáti-
ca. “Um país como o Brasil, que 

tem a maior floresta tropical do 
mundo, com a maior biodiver-
sidade do planeta e uma matriz 
energética diferenciada, pode 
ter um protagonismo mundial”, 
afirmou ele. “A questão do cli-
ma é talvez o maior desafio que 
o planeta enfrenta neste mo-
mento. É importante que a gen-
te entenda esses movimentos e 
essas tendências. Quando olha-
mos para o consumidor hoje, ve-
mos pessoas mais conscientes e 
exigentes. Os produtos de flores-
tas plantadas são um substituto 
para produtos de origem fóssil”, 
defendeu Hartung, que lem-
brou também que o setor plan-
ta um milhão de árvores por dia. 
“Temos uma área de cultivo de 
9 milhões de hectares e 5,9 mi-
lhões de hectares com flores-
tas nativas que o setor conser-
va. São números significativos. E 
é uma visão estratégica.”

Para o presidente da Ibá, a 
Bahia é um estado importan-
te no setor, pois tem uma área 
cultivada que passa de 600 mil 
hectares e é sede de empre-

sas importantíssimas da cadeia 
produtiva. Outro ponto levanta-
do por Paulo Hartung foi refe-
rente ao processo de desindus-
trialização pelo qual o Brasil está 
passando, por razões diversas. 
“Nessa tendência, o setor de ár-
vores cultivadas vive em ascen-
são, e isso acontece ano a ano, 
desde a década de 1970. A car-
teira de investimentos do se-
tor em um prazo curto (2024) 
passa de R$ 50 bilhões. Em um 
momento de recessão no Brasil 
(2015 e 2016), o setor de árvo-
res cultivadas estava investindo 
mais de R$ 18 bilhões. Temos as 
florestas mais produtivas do pla-
neta. Nossos produtos compe-
tem na Ásia, Europa, América do 
Norte”. Ele também citou inves-
timentos gigantescos da Suzano 
em Mato Grosso do Sul, em áre-
as anteriormente degradadas 
por atividades humanas, e que 
agora são recuperadas e ocupa-
das por uma atividade sustentá-
vel, que melhora a qualidade de 
vida e aumenta o índice de de-
senvolvimento humano.
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O diretor executivo da ABAF e 
economista, Wilson Andrade, fez 
um breve histórico e comentou 
sobre a atuação da associação. 
Destacou as relações interinstitu-
cionais como forma de fortalecer 
o setor. “Vemos o entusiasmo do 
Governo do estado, que se com-
promete em nos ajudar neste pro-
grama, que é implementar o setor 
na Bahia. Estamos ligados a fortes 
setores em crescimento: papel e 
celulose, embalagens, grãos, cons-
trução civil, siderurgia, móveis, 
têxtil, pellets e energia.” Segundo 
Andrade, um dos principais obje-
tivos da ABAF é integrar pequenos 
e médios produtores e processa-
dores de madeira de origem plan-
tada para usos múltiplos. “O mer-
cado é imenso, são 5 mil produtos 
e novas demandas por novos pro-
dutos ambientalmente favoráveis 
estão chegando e este mercado 
precisa ser atendido.”  

O diretor executivo da ABAF 
também reforçou que o setor foi 
um dos pioneiros na certificação, 
tanto de florestas quanto de pro-
dutos de origem florestal. Lem-
brou que a Bahia tem 521 em-
presas ativas ligadas ao setor, 
proporcionando melhores condi-
ções sociais e ambientais nas áre-
as de atuação. “Investimentos vo-
luntários de empresas de base 
florestal em programas socioam-
bientais hoje beneficiam 598 mil 
pessoas na Bahia”, disse ele. 

Ele também mencionou a pro-
dutividade para segmento de ce-
lulose e celulose solúvel, que res-
ponde por 15% da produção 
nacional. E que o setor de base 
florestal em geral, que planta em 
média 70 mil árvores por dia den-
tro do estado, responde por 5% 
do PIB baiano e 4% de todos os 
tributos arrecadados.  Por últi-
mo, Wilson destacou alguns mo-
tivos para acreditar nas oportuni-
dades para investimentos verdes. 
“Temos 310 mil hectares de área 
preservada e representamos um 
setor fundamental para a redução 
das mudanças climáticas. É um se-
tor de multiprodutos. E a ABAF 
está disposta a apoiar investimen-

tos na Bahia”, convidou ele.  
A diretora de Fomento ao De-

senvolvimento Econômico do Es-
tado da Bahia, Júlia Trindade, en-
cerrou o encontro falando sobre 
os processos de instalação de no-
vas empresas na Bahia. “Recep-
cionamos empresas que queiram 
investir no estado. Atuamos na 
concessão das áreas e incentivos 
fiscais. Também damos apoio ins-
titucional e canalizamos as fases 
de implantação e pós-implanta-
ção para facilitar estes processos.” 

Júlia lembrou que o PIB baiano 
em 2020 foi de R$ 303 bilhões e a 
produção de papel e celulose teve 
parcela significativa nestes núme-
ros. A diretora informou que en-
tre os objetivos do Governo esta-
dual está a atração de fabricantes 
de papel, higiene pessoal e outros 
derivados de celulose. “Também 
queremos trazer para a Bahia fa-
bricantes de móveis e painéis re-
constituídos, pois quase a totali-
dade dos móveis de madeira vem 
da Região Sul. Queremos atrair fa-
bricantes de móveis e de equipa-
mentos para o setor.” 

Além de um passo a passo 
para o processo de instalação de 
empresas em território baiano, Ju-
lia Trindade lembrou da parceria 
de longa data do Governo do es-
tadual com a ABAF. “Mesmo an-
tes da pandemia nós estabelece-
mos uma agenda positiva para 
melhorar as condições do setor, 

2021

que estava dividida em quatro tó-
picos principais: segurança jurídi-
ca, meio ambiente, logística e in-
fraestrutura, incentivo a produção 
e liberação dos créditos fiscais”, 
concluiu ela. 

O diretor executivo da ABAF fi-
nalizou com uma mensagem oti-
mista para o setor de base flores-
tal: “Nós acreditamos no setor e 
queremos fazer a Bahia crescer, 
como o Brasil está crescendo, na 
área florestal. Estamos inteira-

mente à disposição do Governo 
do estado, assim como das enti-
dades empresariais e dos municí-
pios baianos. Estamos de braços 
abertos para investidores e pesso-
as que participaram do nosso en-
contro.”

O lançamento do relatório 
Bahia Florestal 2021 está dispo-
nível na íntegra dentro do ca-
nal da ABAF no YouTube. Aces-
se todos os conteúdos no site da 
ABAF: abaf.org.br.

> Continuação

Bahia Florestal 2021
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Balanço Social destaca 
investimentos da Bracell

Investir de modo estruturado no desenvolvi-
mento das comunidades é mesmo algo ca-
paz de transformar a realidade de milhares 
de famílias. Exemplos disso estão no Balan-

ço Social lançado pela Bracell em 16/09. Produ-
tora de celulose solúvel e kraft com operações 
na Bahia e em São Paulo, a empresa destinou, 
no ano passado, R$ 2,6 milhões em 20 projetos 
nas áreas de educação, empoderamento e es-
tar bem, alcançando diretamente mais de 116 
mil pessoas. Os dados não incluem os aportes 
ao Poder Público de mais de R$ 14 milhões para 
ações preventivas e de tratamento da Covid-19, 
especialmente nos municípios onde a empresa 
mantém operações florestais e industriais nos 
dois estados.

Mais do que números sobre os investimen-
tos sociais da Bracell, a publicação reúne rela-
tos de representantes das instituições de ensi-
no, grupos produtivos e comunidades apoiados 
pela empresa. É o caso da família da estudante 
Bruna Naiure Souza, da comunidade do Tomba-
dor, em Alagoinhas, na Bahia. Aluna da Escola 
Família Agrícola da Região de Alagoinhas (Efa-
ra), Bruna e sua família receberam um projeto 
experimental do sistema agroflorestal que ela 
conheceu na instituição, graças às iniciativas de 
empoderamento das comunidades vizinhas às 
suas operações. “Fiquei admirada com o tanto 
de coisa que se consegue produzir em apenas 
um espaço. Com o SAF, a gente não compra o 
alimento, a gente produz, consome e comercia-
liza”, diz a adolescente.

Sabrina de Branco, gerente sênior de Rela-
ções Corporativas, Comunicação e Sustentabi-
lidade da Bracell, destaca que a empresa pre-
cisou se superar e manter a determinação em 
seguir adiante, apesar das incertezas de um pe-
ríodo pandêmico, para que essas ações conti-
nuassem a ajudar as pessoas. “Neste momen-
to em que o mundo ainda sente os impactos da 
pandemia de Covid-19, seguimos firmes com o 
compromisso de contribuir para a redução da 
vulnerabilidade econômica e social do máximo 
de pessoas possível”, diz Sabrina na mensagem 
de apresentação do balanço.

 
EduCAçãO
Pilar central dentro das ações da empresa, 

a área de educação beneficiou mais de 49 mil 
pessoas com quatro projetos na Bahia: Núcleo 
de Educação Ambiental, Ecomunidade, Troca 
de Saberes e Educação Continuada. Este último 
responsável por capacitar professores e gesto-
res escolares da zona rural, como a professora 

Rita de Cássia, que enfrentou, junto com os de-
mais docentes, a pandemia para continuar le-
vando conhecimento para os estudantes que 
passaram a ter a formação educacional em 
casa.

 Segundo Sabrina, historicamente, a educa-
ção é área prioritária para os investimentos so-
ciais da Bracell, mas a urgência provocada pela 
pandemia exigiu também o direcionamen-
to para a prevenção e tratamento da doença, 
envolvendo os colaboradores da empresa em 
campanhas de voluntariado que permitiram a 
arrecadação e doação de 223 toneladas de ali-
mentos. “Como sempre, continuamos investin-
do em ‘ensinar a pescar’, mas entendemos a ur-
gente necessidade de ‘dar o peixe’ quando a 
fome não pôde esperar. Por isso, estimulamos 
ações voluntárias entre nossos colaboradores e 
suas famílias, nossos parceiros e prestadores de 

serviço com o objetivo de arrecadar alimentos 
para as famílias que tiveram sua situação de vul-
nerabilidade social agravada pela pandemia e 
também o Hospital Amaral de Carvalho (HAC), 
em Jaú (SP)”, destaca.

 A executiva relembra que os investimen-
tos da Bracell no combate à Covid-19 incluíram 
a aquisição e doação a unidades de saúde na 
Bahia e em São Paulo, de 24 respiradores, 352 
acessórios para respiradores, 12 leitos de UTI, 
398.000 máscaras descartáveis, 47.500 luvas 
cirúrgicas, 30.250 óculos de proteção, 40.000 
aventais descartáveis, 180 tablets e acessórios, 
um equipamento para acelerar a testagem de 
Covid-19 e mais de 1.900 litros de água sanitá-
ria.

 A versão digital do Balanço Social 2020 da 
Bracell está disponível no site https://bit.ly/ba-
lanco-social2020.
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Maior área de conservação natural 
privada na Bahia é do setor florestal

Duas Reservas Particulares do Patri-
mônio Natural (RPPNs) pertencen-
tes à Bracell foram reconhecidas na 
Bahia pelo governo estadual, por 

meio do Instituto do Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Inema). São elas: a Japurá, com 
área de 534,2476 hectares (ha), criada por 
meio da portaria nº 23.870, do último dia 25 
de agosto, e a Falcão, com 937,3177 ha, que 
teve a portaria nº 23.910 publicada nesta se-
gunda-feira, 30. Esta última é o maior espaço 
natural privado reconhecido pela gestão baia-
na. Localizadas no município de Esplanada, as 
reservas são importantes espaços de preser-
vação da fauna e da flora silvestres. 

 Além dessas reservas, a Bracell – que faz 
parte do grupo RGE, que gerencia empresas 
com operações globais de manufatura base-
adas em recursos naturais – tem outras duas 
RPPNs aprovadas pela União, por meio do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sen-
do uma delas a Reserva da Lontra, a maior 

área de conservação privada do Litoral Nor-
te baiano, com seus 1.377 hectares.  A outra 
é a Pedra de São José, no município de Mata 
de São João.

 A empresa tem ainda mais oito RPPNs 
que aguardam reconhecimento pelo esta-

do: a Lua Alta (605 ha) e Jaboticaba (198 ha), 
no município do Conde; a Subaumirim Gleba 
A (1.607 ha), Subaumirim Gleba B (107 ha), 
Subaumirim Gleba C (632 ha) e Cachoeira 
(529ha), em Entre Rios, e Raiz Gleba A (678 
ha) e Raiz Gleba B (731 ha), em Água Fria.

 Meryellen Oliveira, coordenadora de 
Meio Ambiente e Certificações da Bracell 
BA, destaca a importância dessas áreas na-
turais para a preservação do meio ambien-
te, principalmente por elas estarem em áre-
as de mata atlântica e do bioma caatinga. “A 
empresa está em uma área rica em biodi-
versidade e conservá-la faz parte de nossas 
políticas de sustentabilidade e preservação 
do meio ambiente”, explica ela, salientando 
que as reservas têm grande relevância para 
a produção de dados científicos.

 Ao todo, na Bahia, a companhia preser-
va aproximadamente 40% do total da vege-
tação nativa em suas propriedades, o que 
equivale à área de quase 61 mil campos de 
futebol.
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Eucalipto é alternativa de negócio
para produtores rurais baianos

Produtores rurais de municí-
pios do Sul da Bahia podem 
contar com uma nova mo-
dalidade de negócio: a par-

ceria florestal com a Veracel Celulo-
se por meio do cultivo de eucalipto 
em suas propriedades. A empresa 
apresenta opções como arrenda-
mento, fomento, compra de terra 
e compra futura da madeira. Essa 
iniciativa visa a autossuficiência de 
madeira para produção de celulose 
e é uma alternativa para a diversifi-
cação da renda e atividades rurais, 
além de gerar novos empregos e 
desenvolvimento para a região.

A silvicultura convive bem 
com outras atividades nas fa-
zendas e a empresa oferece di-
ferentes modalidades de acordo 
com o interesse do parceiro. Com 
30 anos de experiência, a Vera-

Um olhar do espaço dire-
to para as plantações de 
eucalipto. É assim que a 
Veracel Celulose tem re-

forçado de forma inovadora seu 
sistema de monitoramento de 
plantas daninhas e anomalias em 
suas florestas de eucalipto. Com a 
utilização de imagens de satélites 
e de inteligência artificial, o siste-
ma indica com precisão os locais 
onde há anomalias na floresta, e 
mapeia também os níveis de in-
festação de plantas daninhas. 
Este é o objetivo da tecnologia: 
ter uma visão espacial das infor-
mações e reduzir o tempo de res-
posta das equipes, evitando per-
das de produtividade.

O projeto foi desenvolvi-
do em parceria com a Geplant, 
uma start up especializada em 
serviços de tecnologias florestais, 
e passou por um período de tes-
tes e calibração no segundo se-
mestre de 2020. A tecnologia que 
já está sendo implementada des-

Veracel utiliza satélites para monitoramento 
de suas florestas de eucalipto

cel é uma empresa sólida e tem 
mais de 100 contratos de parce-
ria em andamento; alguns com 
mais de 20 anos, ou seja, três ci-
clos de plantio. É um negócio de 
liquidez, rentabilidade e seguran-
ça com renda por um longo perí-
odo, compra da produção garan-

tida e tudo isso aliado ao cuidado 
com a terra, com o meio ambien-
te, e com a preservação do patri-
mônio. Nessa parceria, os produ-
tores são solidários às práticas de 
sustentabilidade.

Os interessados precisam apre-
sentar documentação pessoal e 

de agosto de 2021, consegue mo-
nitorar plantas daninhas na idade 
de 0 a 1 ano, e em seguida, pas-
sa a monitorar anomalias na flo-
resta a partir do primeiro ano de 
plantio até o momento da colhei-
ta. Anomalias são ocorrências de 
perda de cobertura vegetal, que 
podem ser causadas por pragas, 
como formigas ou lagartas desfo-
lhadoras, derrubada de árvores e 
outros tipos de danos nas flores-

tas. O monitoramento de plantas 
daninhas está em fase final de ca-
libração e em breve também es-
tará implementado nas opera-
ções.

Com mais de 100 mil hectares 
de florestas plantadas pela em-
presa e por produtores florestais 
parceiros, o monitoramento feito 
pela ferramenta ajuda no melhor 
direcionamento do trabalho das 
equipes de campo, garantindo 

fundiária atualizada e estar com a 
propriedade regularizada ambien-
talmente. A localização da proprie-
dade deve estar entre os municí-
pios baianos de Una e Teixeira de 
Freitas, incluindo aqueles onde a 
Veracel já atua, e mais alguns do 
vale do Jequitinhonha, em Minas 
Gerais. Os interessados podem fa-
zer contato pelo WhatsApp (73) 
99818-9999.

A Veracel criou um canal espe-
cífico para o atendimento dos inte-
ressados em ter o eucalipto como 
uma alternativa de negócio. “Todo 
contato para esclarecimento de 
dúvidas é importante. Queremos 
ter a oportunidade de conversar 
com os proprietários e apresentar 
as alternativas de negócios conos-
co”, destaca Moacyr Fantini, diretor 
Florestal da Veracel.

que as ocorrências sejam conti-
das e tratadas logo no início. «Ga-
nhamos agilidade para uma atu-
ação mais estratégica de nossas 
equipes de campo e uma flores-
ta muito mais saudável», ressalta 
Aline Vergani, especialista de Pla-
nejamento Florestal da Veracel. 
«Os benefícios desse monitora-
mento também podem se esten-
der para as outras culturas agrí-
colas de nossa região, tendo em 
vista que poderemos contribuir 
na identificação de surtos de pra-
gas ou outras ocorrências, que 
podem afetar também nossos vi-
zinhos», complementa.

No futuro, a Veracel espe-
ra ampliar o uso da tecnologia 
também para o monitoramento 
das áreas de florestas nativas da 
empresa, que além do Eucalipto, 
possui mais de 100 mil hectares 
de área de preservação, em mais 
uma ação da empresa para a con-
servação da biodiversidade da re-
gião.
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Associações estaduais

Os membros das associações estaduais se reuniram em se-
tembro, com a participação da Agroícone, para discutir o 
Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Bai-
xa Emissão de Carbono na Agropecuária com Vistas ao De-

senvolvimento Sustentável - ABC+ (2020-2030), em consulta pública 
até o dia 30 de setembro, conforme previsto pela Portaria nº 181, de 
30 de agosto de 2021. 

A proposta de texto traz um plano muito mais robusto e ambicio-
so visando o crescimento da agricultura brasileira por meio da ado-
ção de tecnologias de ponta. Importante destacar que o Plano ABC+ 
é uma política de desenvolvimento sustentável da agricultura e não 
visa apenas mitigação dos gases de efeito estufa.

Com base nos importantes pontos destacados pela Agroícone e 
nos comentários feitos pelos membros das associadas estaduais, a 
Ibá elaborará uma sugestão de resposta, bem como instruções para 
orientar a participação na consulta pública. 

Além do Plano ABC+, os membros das associadas estaduais suge-
riram outros importantes temas para serem incluídos nas próximas 
reuniões, como: combate e prevenção a incêndios florestais, pulve-
rização área de defensivos agrícolas e imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (DITR).

Setor de árvores cultivadas

Cuidamos da natureza, plantamos árvores, transformamos 
vidas, respeitamos culturas e apoiamos comunidades. 
Muito prazer, setor de árvores cultivadas. Com presença 
em mais de 1000 municípios, levamos desenvolvimento 

para regiões distantes dos grandes centros, apoiando a agricultura 
familiar e respeitando a cultura das comunidades vizinhas. São 1,3 
milhão de postos de trabalho e 6,9 milhões de pessoas beneficia-
das por programas sociais do setor. 

Um setor que planta 1 milhão de árvores por dia e cuida da na-
tureza. São 9 milhões de hectares de áreas de cultivos e mais 5,9 
milhões de hectares destinados a preservação. Você sabia que, 
juntas, essas florestas estocam 4,48 bilhões de toneladas de CO2 
eq.? Fator importante para a mitigação das mudanças climáticas. 

 Conheça apicultores, agricultores, indígenas e trabalhado-
res do setor que contam sobre a parceria que possuem com o 
setor de árvores cultivadas. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=h4KrUC9QcPc&t=77s.

O setor planta, colhe, 
replanta e conserva

Venha descobrir em apenas um minuto os resultados de 
todo o cuidado com a natureza que é praticado pelas em-
presas de base florestal. São mais de 6 milhões de hecta-
res destinados para conservação, uma área maior que o 

Estado do Rio de Janeiro. O plantio em mosaico, que integra cultivo 
produtivo com mata conservada, favorece fauna, flora, solo, fluxo 
hídrico e auxilia na remoção de CO2 da atmosfera. Uma agroindús-
tria que está do lado certo da equação na mitigação das mudanças 
climáticas. Link: https://www.youtube.com/watch?v=0sqlYLNer8Y.

Dia da Árvore

VíDEOS DA IBÁ

Para marcar este 21 de setembro, data em que é comemo-
rado o Dia da Árvore, a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) 
preparou um vídeo simples, rápido e muito didático sobre 
a importância das árvores para o meio ambiente, sejam 

elas nativas ou cultivadas. Quer saber em apenas dois minutinhos 
como as árvores sequestram CO2 da atmosfera, auxiliam no regi-
me de chuvas, fixam carbono no solo, protegem a biodiversidade 
e são fundamentais para o seu dia a dia? Link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=QrqfTkfQjvU.

Nova logo 2Tree

Com a certeza do protago-
nismo das pessoas, ao lon-
go da primeira década de 
existência, a 2Tree certifi-

ca histórias. “Colhemos os frutos 
para você, para a sociedade e para 
o meio ambiente, fomentando o 
desenvolvimento sustentável. Ago-
ra, olhamos para as novas décadas que virão, com gratidão a todos que 
nos ajudaram a construir esta história. 2Tree. Nova Marca. Novas Dé-
cadas”, informa a empresa.

Aplicação Aérea com Aeronaves 
Remotamente Pilotadas

As aplica-
ções aé-
reas de 
agrotóxi-

cos e afins, adju-
vantes, fertilizan-
tes, inoculantes, 
corretivos e se-
mentes utilizando 
Aeronaves Remo-
tamente Pilotadas 
foram regulamentadas por meio da Portaria MAPA nº 298, de 22 de 
setembro de 2021. Em 2020, em parceria com o Sindag (Sindicato Na-
cional das Empresas de Aviação Agrícola), o setor florestal participou 
ativamente da Consulta Pública sobre o tema. Importantes pleitos do 
setor foram considerados, como: a inclusão do engenheiro florestal 
como responsável técnico, alteração da distância mínima de seguran-
ça para aplicações e desburocratização da liberação de inimigos natu-
rais para o controle biológico.

Acesse na íntegra: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
-mapa-n-298-de-22-de-setembro-de-2021-347039095.
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ASSociAdoS:

As árvores plantadas  são uma 

matéria-prima renovável, reciclá-

vel e  amigável ao meio ambiente,  

à biodiversidade e à vida humana.

21 de Setembro 
Dia Da Árvore

Se uma árvorE 
já traz benefícios, 

imagine muitas florestas!


