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A quarta edição do Fórum 
Mundial de Bioecono-
mia, realizada entre os 
dias 18 e 20 de outubro, 

em Belém, no Estado do Pará, 
reuniu mais de 60 palestrantes, 
que aprofundaram discussões 
sobre a bioeconomia, expuseram 
cases e comentaram projetos. O 
diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF), Wilson Andrade, 
que também é cônsul da Finlân-
dia, esteve presente. 

O encontro, que ocorreu pela 
primeira vez fora da Finlândia, foi 
fruto do esforço conjunto entre 
Ibá e Abag, com a parceria do Go-
verno do Estado do Pará. Na aber-
tura do evento, o diretor executi-
vo da Ibá, Embaixador José Carlos 
da Fonseca Jr., esteve ao lado de 
Jukka Kantola, fundador do Fórum 
Mundial de Bioeconomia; Helder 
Barbalho, Governador do Estado 
do Pará; Antonio Waldez da Cos-
ta Silva, Governador do Estado do 
Amapá; Marcelo Brito, Presidente 
da Abag; e Maria Alexandra Mo-
reira Lopes, secretária Geral da Or-
ganização do Tratado de Coopera-
ção Amazônia. 

Embaixador José Carlos da 
Fonseca Jr., falou na abertura do 
fórum sobre as potencialidades 
do Brasil no tema, destacando o 
setor de árvores cultivadas como 
um dos pilares de uma nova eco-
nomia. O CEO da Klabin, Cristiano 
Teixeira, e Bibiana Rubini, geren-
te executiva de P&D da Suzano, 
também tiveram falas em painéis 
diferentes, mas sempre trazendo 
luz para a variedade de soluções 
que o setor tem para oferecer.

Como resultado do Fórum, 
foi lançada uma declaração, que 
convida todos a contribuir neste 
processo. O documento, dividido 

ABAF participa do 
Fórum Mundial de Bioeconomia

em quatro pilares, pede que so-
ciedade e governos impulsionem 
o desenvolvimento de uma bioe-
conomia circular; que líderes do 
setor privado busquem por bio-
soluções; que o mercado finan-
ceiro invista em projetos da bioe-

conomia; que o poder público e o 
setor privado garantam a susten-
tabilidade das florestas tropicais, 
entre outros. Confira: https://
www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2021/10/forummun-
dialbioeconomia.pdf.

Andrade aproveitou para 
conhecer as florestas planta-
das de eucalipto e a fábrica de 
celulose solúvel do Grupo Jari, 
além de outras áreas dedica-
das a concessões de manejo 
florestal sustentável.

Embaixador 
José Carlos 
Fonseca (IBÁ) 
e o diretor 
executivo 
da ABAF, 
Wilson Andrade



2

Bahia Florestal Bahia FlorestalOutubro 2021 Outubro 2021

Informativo Informativo

Manejo de florestas de eucalipto não 
impacta a qualidade da água de microbacias

São 15 anos de monitora-
mento de microbacias na 
área de atuação da Ve-
racel Celulose, no Sul da 

Bahia, realizado em parceria com 
o Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF - ESALQ USP), 
no âmbito do Programa Coope-
rativo de Monitoramento de Ba-
cias Hidrográficas (PROMAB). Os 
resultados deste período de es-
tudos indicam que a qualidade 
e o comportamento hidrológico 
da microbacia da floresta de eu-
calipto são muito similares aos 
da floresta nativa e houve pou-
co desvio na produção de água. A 
avaliação foi apresentada no final 
de julho pelo Prof. Dr. Silvio Fer-
raz, da ESALQ/USP (Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz, Universidade de São Paulo) e 
líder do PROMAB.

Com o objetivo de enten-
der os efeitos do manejo flores-
tal sobre a qualidade e vazão da 
água, o PROMAB conduz um tra-
balho de monitoramento perma-

Veracel divulga vídeo de educação 
ambiental sobre o uso racional de água

A Veracel, indústria de 
celulose localizada no 
Sul da Bahia, divulgou 
em 08/10, para a co-

munidade de sua região de atu-
ação, colaboradores e parceiros 
um material informativo sobre o 
uso racional da água. O conteúdo 
mostra como a companhia traba-
lha para preservar esse recurso 
fundamental para todas as pes-
soas, mostrando, de forma geral, 
a utilização da água em suas ope-
rações, além de dar dicas sobre o 
melhor uso deste bem em nosso 
dia a dia. A iniciativa faz parte do 
Programa de Educação Ambien-
tal da Veracel, que visa tratar in-
formações sobre conservação 
ambiental, mostrando como o 
manejo e a produção da compa-
nhia é responsável e orientações 

nente em 21 microbacias experi-
mentais em todo o Brasil, sendo 
quatro deles na Veracel. O estudo 
mede de forma contínua os va-
lores de precipitação pluviomé-
trica, nível e a qualidade da água 
de superfície e do lençol freático. 
Os sensores instalados em pon-
tos de monitoramento estratégi-
cos, permitem que os parâmetros 
de vazão da água são registrados 
a cada 15 minutos durante todo 

o dia e, quinzenalmente, a equi-
pe de campo realiza a coleta de 
amostras de água para avaliação 
da qualidade da água.

Desde 2005, quando a Veracel 
Celulose passou a integrar o pro-
grama com uma microbacia lo-
calizada em área de plantio flo-
restal, os valores de precipitação 
pluviométrica, nível e a qualida-
de da água de superfície e do len-
çol freático são monitoradas de 

forma constante. “A apresenta-
ção dos dados capturados nesses 
15 anos de monitoramento são a 
comprovação da qualidade e da 
longevidade deste estudo, que 
tem nos apoiado durante os anos 
para subsidiar nossas estratégias 
de manejo sempre de forma sus-
tentável e consciente”, ressalta 
Moacyr Fantini, diretor florestal 
da Veracel. Os resultados qualifi-
cam o manejo florestal emprega-
do pela Veracel como ambiental-
mente adequado, o que é muito 
importante para a empresa e a 
região.

“A Veracel tem sido uma óti-
ma parceira investindo volun-
tariamente no monitoramento 
hidrológico por mais de uma dé-
cada. O compromisso e a serie-
dade de empresas como a Vera-
cel nos incentivam a manter e a 
ampliar o trabalho do PROMAB, 
cada vez mais, em prol da conser-
vação da água em áreas de ma-
nejo florestal”, ressalta o profes-
sor Silvio Ferraz do PROMAB.

sobre a proteção dos recursos na-
turais e da biodiversidade da re-
gião.

“Estar próximo da comunida-
de com essa troca de informa-
ções é muito importante para a 
Veracel”, afirma Virgínia Londe de 
Camargos, coordenadora de Es-
tratégia Ambiental e Gestão In-

tegrada na Veracel. “Com esse 
compartilhamento constante de 
informações, apresentamos as 
nossas medidas de proteção am-
biental e ainda orientamos a po-
pulação para que possa cuidar 
dos recursos naturais, de forma 
que todos nós, como sociedade, 
possamos fazer nossa parte para 

preservar os recursos naturais e a 
biodiversidade em nosso territó-
rio”, destaca a coordenadora.

Essa iniciativa é realizada pe-
riodicamente pela empresa, por 
meio do Programa de Educação 
Ambiental e a área de Responsa-
bilidade Social da Veracel, incluin-
do diversos temas, trazendo no-
vidades e informações relevantes 
para todos. O vídeo será distri-
buído pela companhia para as 
comunidades do entorno da fá-
brica, da Estação Veracel, do Ter-
minal Marítimo de Belmonte e 
das áreas de plantios de eucalip-
to da empresa via aplicativo de 
mensagens e link para a página 
da empresa no Youtube.

Assista: https://
www.youtube.com/

watch?v=MImHdVrLkig&t=8s
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Novas possibilidades de reciclagem de 
resíduos para geração de energia limpa

Tendo a sustentabilidade como pre-
missa de seu negócio, a Veracel, 
empresa de celulose localizada na 
região Sul da Bahia, além de ser au-

tossuficiente energeticamente em sua pro-
dução industrial, tem como segunda fon-
te de receita a oferta de energia limpa para 
outras empresas da região. Com uma ope-
ração consolidada de reciclagem de resídu-
os - são utilizados materiais da própria pro-
dução de celulose, caroço de açaí e bagaço 
de cana de açúcar - a companhia agora es-
tuda novas fontes, como fibra do coco e 
cascas de cupuaçu, tanto para manter sua 
produção energética quanto para ampliar a 
reciclagem de passivos ambientais.

Em 2020, a Veracel produziu aproxima-
damente 919.873 MWh/ano de energia, 
sendo que 603.811 MWh/ano foram para 
consumo próprio e 89.352 MWh/ano fo-
ram exportados para a rede, um total que 
equivale ao consumo de 178.704 habitan-
tes. Para o processo, a companhia utiliza re-
síduos da própria produção de celulose e 
outros materiais que seriam descartados 
como biomassa para a queima nas caldei-
ras da empresa.

“A cada ano que passa, a Veracel se torna 
mais eficiente quanto à utilização de toda 
sua produção de madeira para a celulose, 
isso nos dá a oportunidade de intensificar 
nossos estudos em novas possibilidades 
de materiais que podem ser transforma-
dos em energia, contribuindo tanto para o 
negócio da companhia quanto para o meio 
ambiente”, explica Estanislau Victor Zutau-
tas, gerente de Recuperação de Utilidades 
da Veracel. “Já tivemos resultados bastante 
positivos no uso de caroço de açaí, cascas 
de cupuaçu e vimos potencial quanto ao 
uso das fibras das cascas do coco como bio-
massa para geração de energia limpa. Con-

tinuaremos estudando novas alternativas 
que possam contribuir para a matriz ener-
gética da empresa. Sabemos que o uso des-
ses passivos ambientais vai além da com-
patibilidade de queima em nossa caldeira 
e depende muito de safras, do desenvolvi-
mento de produtores locais, questões logís-
ticas e do foco nos materiais que são mais 
descartados na região, por isso também es-
tamos atentos às características econômi-
cas do Sul da Bahia para o projeto”, comple-
menta o gerente.

Atualmente, a companhia já gera ener-
gia limpa com sucesso a partir de: cascas e 
toda a madeira que não é aproveitada no 
processo de produção de celulose; resíduos 
das peneiras de seleção da produção; fibras 

retiradas da água do tratamento de efluen-
tes; e materiais alternativos à produção de 
celulose, como caroço de açaí e bagaço da 
cana de açúcar, que são comprados pela Ve-
racel de produtores locais.

“A ampliação do uso como biomassa, 
para geração de energia, de resíduos que 
são gerados em abundância na região em 
que a Veracel opera é o exemplo ideal de 
como as indústrias podem minimizar os im-
pactos de sua operação sobre o meio am-
biente e ainda ampliar as formas de contri-
buir para que outros passivos ambientais 
não sejam descartados, reduzindo a gera-
ção de lixo e contribuindo efetivamente 
para uma economia sustentável”, afirma Es-
tanislau.

Plano de manejo florestal da Veracel

A Veracel tem uma presença territorial significativa e, por 
isso, desperta o interesse dos vizinhos e comunidades nos 
onze municípios baianos onde atua. Por meio desta pu-
blicação, a empresa compartilha o jeito de fazer o mane-

jo florestal. Apresenta os programas, ações e procedimentos ado-
tados pela Veracel Celulose e os resultados alcançados no período. 

A revisão deste documento ocorre anualmente ou quando hou-
ver atualizações que se julguem necessárias, em função de resulta-

dos dos monitoramentos, de alterações significativas de atividades, 
responsabilidades e condições socioeconômicas ou ambientais da 
região onde a empresa atua. Se você não encontrar as informações 
que procura neste documento, visite o site ou conecte-se com a em-
presa nas redes sociais.

Acesse: 
https://www.abaf.org.br/wp-content/uploads/2021/10/

Resumo_Publico_PM_2020-espelho-PDF_Veracel.pdf
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Sema e Bracell disponibizam kits de 
EPIs para brigadistas do Bahia Sem Fogo

Fruto de um termo de cooperação mútua 
do Programa Bahia Sem Fogo, a Sema e a 
Bracell disponibilizam 100 pares de botas 
coturnos que deverão ser entregues aos 

brigadistas voluntários que atuam no combate 
aos incêndios florestais que vem ocorrendo no 
interior do estado da Bahia.

 Segundo a secretária do Meio Ambiente, 
Márcia Telles, “essas botas deverão compor 
os 100 kits de Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) que já estão sendo viabilizados 
para as brigadas voluntárias que atuam em 
conjunto com o Programa Bahia Sem Fogo”.

  “É um momento de muita alegria para a 
gente, poder cooperar ajudando aos brigadis-
tas que estão na linha de frente no combate 
aos incêndios que vem destruindo a nossa flo-
resta”, afirmou Wellington Souza, coordena-
dor de Segurança Patrimonial da Bracell.

 Responsável pela Brigada de Incêndio 
Florestal da Bracell, Josemar, complemen-
tou a fala de Wellington, afirmando que a 
iniciativa tem o objetivo de garantir a “se-
gurança e a capacidade de resposta das bri-
gadas de incêndio”.

Vídeo sobre a importância das árvores 
cultivadas para o clima

A Ibá lança vídeo que de-
monstra a relevância 
das árvores cultivadas 
na mitigação da mu-

dança no clima. O material des-
taca os atributos, desde o campo 
até o produto, desta agroindús-
tria. 

São 9 milhões de árvores cul-
tivadas, comumente em áreas 
antes degradadas pela ação hu-
mana, e outros 6 milhões desti-
nados para conservação. Com 
isto, o setor de base florestal tem 
potencial de estoque de 4,48 bi-
lhões de toneladas de CO2 eq, 
um dos principais Gases do Efei-
to Estufa. Este volume é maior 
do que é emitido pelo Brasil em 
um ano. 

O vídeo ainda demonstra em 
um minuto como o manejo sus-
tentável também protege água, 

solo e biodiversidade. Resulta-
do deste trabalho alinhado com 
os anseios da sociedade atual é 
refletido nos cerca de 5.000 bio-
produtos originados a partir das 
arvores cultivadas que estocam 
carbono, são recicláveis e biode-

gradáveis. 
Deste modo, a indústria de 

árvores cultivadas se destaca 
como um dos pilares que podem 
sustentar um caminho brasileiro 
rumo a uma economia de baixo 
carbono. Um setor que investe 

esforços para estar posicionado 
do lado certo da equação nesta 
batalha contra as mudanças no 
clima. 

Assista: https://
www.youtube.com/

watch?v=RHIb8CgmQ6o



5

Bahia Florestal Bahia FlorestalOutubro 2021 Outubro 2021

Informativo Informativo

Na agenda climática, 2050 é agora
PoR WALteR SCHALkA*

Se, da noite para o dia, acabássemos 
com o desmatamento ilegal na Amazô-
nia e conseguíssemos negociar o carbo-
no evitado nesse processo, o país teria 

US$ 10 bilhões adicionais por ano para fomen-
tar uma economia sustentável e de baixo car-
bono. É um recurso que, se corretamente in-
vestido, promoveria uma verdadeira revolução 
na melhoria da qualidade de vida e na geração 
de renda para as comunidades amazônicas.

É verdade que o desmatamento ilegal na 
Amazônia não será resolvido da noite para o 
dia, mas é importante termos clareza que a po-
tencial geração de riquezas pelo mercado de 
carbono é real. Assim como também são reais 
os danos causados por eventos climáticos ex-
tremos, cada vez mais frequentes em diversas 
partes do mundo.

O relatório mais recente do Painel Inter-
governamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) revela que parte dos impactos das ativi-
dades humanas sobre a temperatura global já 
são irreversíveis. É ainda mais provável que o 
aumento da temperatura média global alcan-
ce, antes do previsto, 1,5° C em relação aos ní-
veis pré-industriais. Eventos como estiagens 
prolongadas e inundações tendem a se intensi-
ficar se não forem adotadas ações concretas. E 
isso deve ser feito reduzindo emissões de car-
bono a partir de já, de forma que esse desafio 
não fique para as próximas gerações.

Não fazem sentido compromissos com me-
tas de emissões líquidas de carbono zero em 
2050, conforme anunciado por empresas e go-
vernos, sem que eles venham acompanhados 
de metas ambiciosas para o curto e médio pra-
zo. Não podemos mais aceitar que as promes-
sas de cortes de emissão sejam anunciadas 
para que, no minuto seguinte, empresas e go-
vernos emitam mais do que antes.

Por isso, a COP26 é uma oportunidade para 
a regulamentação de um mercado regulado 
de carbono vinculado ao Acordo de Paris, no 
qual os países signatários se comprometeram 
com metas de redução de carbono. O mode-
lo de Cap and Trade apresenta-se como uma 
alternativa viável para a reversão da curva de 
emissões de carbono para atingimento dos 
compromissos públicos - Contribuições Nacio-
nalmente Determinadas (NDCs) - e para impul-
sionar a descarbonização da economia global, 
tanto em termos de volume quanto de prazo.

Nesse contexto, o Brasil apresenta vanta-
gens na corrida para alcançar uma economia 
de emissões líquidas de carbono neutras, va-
lendo-nos dos múltiplos recursos naturais. Se 

tomarmos as medidas corretas, o país pode 
tornar-se mais competitivo e, paralelamente, 
melhorar as condições de vida da população, 
mantendo-se alinhado às prioridades em tor-
no das quais o mundo está se movimentando. 
Para isso, é preciso ter uma jornada orientada 
para construção de objetivos climáticos claros, 
sob risco de sermos excluídos da nova ordem 
climático-econômica que vem se consolidando 
no cenário global.

Na medida em que empresas e gover-
nos sejam impelidos a cumprir suas metas de 
emissões, as reduções excedentes de carbono 
se tornam um ativo negociável para os que não 
conseguirem atingir seus objetivos. O resulta-
do será o estímulo ao investimento em des-
carbonização, uma vez que a intensidade de 
emissão de carbono passará a ser critério de 
competitividade empresarial.

É nesse aspecto que se destaca a nossa vo-
cação natural como líder global em economia 
regenerativa, com desdobramentos significa-
tivos no desenvolvimento social. O estímulo à 
Bioeconomia não somente contribuiria para o 
clima, como também estimularia a geração de 
empregos e agregaria valor mais significativo à 
cadeia produtiva. Seria, portanto, um impor-
tante motor para o desenvolvimento sustentá-
vel do país, assim como deveria ser o investi-
mento em educação universal e de qualidade 
para viabilizarmos uma nova economia mais 
justa e igualitária.

Cito como exemplo de desenvolvimento a 
partir da Bioeconomia a geração de energia a 
partir da biomassa, uma das opções de energia 
limpa que distingue o Brasil de muitos outros 
países. Ela já é uma realidade no setor de papel 
e celulose, no qual o plantio sustentável de ár-
vores cria oportunidades em outros mercados, 
como o de desenvolvimento de fibras têxteis. 
Neste caso, a descarbonização atua na subs-
tituição de produtos de origem fóssil. Mas te-

mos consciência que devemos ir além.
A última década foi marcada pela corrida da 

tecnologia da informação. A próxima é a da bio-
economia e da biotecnologia, na qual a combi-
nação dos ricos biomas brasileiros associados 
à capacidade para gerar soluções tecnológicas 
proporcionam diferenciais competitivos inigua-
láveis e por isso precisamos ser protagonistas.

O Brasil tem condições de despontar como 
protagonista na geopolítica internacional por 
meio de uma agenda ambiental socialmente 
inclusiva, desde que se posicione no lado certo 
do debate. É uma janela de oportunidade úni-
ca que o país não pode perder, sendo funda-
mental para a retomada da credibilidade bra-
sileira no cenário ambiental. Por isso, deveria 
anunciar uma redução do desmatamento ile-
gal na Amazônia no curto prazo, que seria a 
base da nossa discussão.

Outro pilar das discussões na COP26 deve 
ser a construção de agendas social e ambien-
tal em um modelo colaborativo. O desafio das 
mudanças climáticas é intersetorial, internacio-
nal e intergeracional, e apenas conseguiremos 
ser propositivos e ambiciosos o suficiente se a 
lógica de competitividade for substituída pela 
cooperação e parceria.

O engajamento do Brasil nessa nova reali-
dade global de economia climática, por meio 
da retomada verde da economia e da partici-
pação ativa na Conferência de Glasgow é a for-
ma de reafirmar nosso protagonismo interna-
cional, plantando um legado ambiental, social 
e econômico mais equânime para as próximas 
gerações. Nessa trajetória, todos os atores que 
se propuserem a construir uma economia de 
baixo carbono terão ganhos significativos, além 
de apoiarem a construção da transição econô-
mica necessária e única jornada possível. É 
com esse olhar que devemos chegar à COP26.

*Walter Schalka é presidente da Suzano.
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PAFS em campo pelo Bahia Florestal

A equipe do Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS) 
realizou pessoalmente a divulgação e distribuição de convi-
tes do Bahia Florestal 2021 nos municípios do extremo sul 
do estado através de visitas às Prefeituras Municipais, Se-

cretarias Municipais de Agricultura, Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente, Sindicatos de Produtores Rurais, Sindicatos de Trabalha-

dores Rurais, revendas agropecuárias e agências bancárias, nas ci-
dades de Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itamaraju, Prado, Alco-
baça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Eunápolis, Itabela, Belmonte, 
Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro. A divulgação contou com o 
apoio de Lucas Coelho, da ADAB e da Secretaria Municipal de Agri-
cultura de Porto Seguro.

Prefeitura de Muruci

Secretaria de Agricultura de Belmonte

Secretário de Agricultura de Porto Seguro, Eriosvaldo Renovato

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Cruz Cabrália

Prefeitura de Belmonte

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz Cabralia, 
Reinaldo Queiroz

Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Cruz Cabrália
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ABAF no IbáCast

No episódio desta semana vamos conversar sobre oportu-
nidades de vida e desenvolvimento sustentável. Na Bahia, 
o trabalho para o bem estar das pessoas vai além dos 
muros das companhias e chega até as comunidades vizi-

nhas. Quem conversa sobre isto conosco é Wilson Andrade, diretor 
executivo da ABAF (Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal). 

Confira: https://open.spotify.com/episode/0VNSgq1k1kAkH2
5lMNgMf6?si=voCmMeeySIit6q5IIASaUg&dl_branch=1

2Tree

Para marcar os 10 anos, a 2tree criou uma série de cards com 
os seus “Big Numbers” que demonstram a vida da empresa 
ao longo desse período.

Bahia Florestal 2021 
Oportunidades de investimentos verdes

Realizado pela Associação 
Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) 
em 21/09/21, Dia da Ár-

vore, de forma on line, o vídeo 
do “Bahia Florestal 2021 - Opor-
tunidades de investimentos 
verdes” pode ser acessado (na 
íntegra) no canal da ABAF no 
YouTube. Acesse: https://you-
tu.be/5_mMVZKravE. O relea-
se do evento, as apresentações 
e o documento digital do rela-
tório Bahia Florestal 2021 tam-
bém estão disponíveis no site 
abaf.org.br. 
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ASSociAdoS:

Ibá lança infográfico sobre mudanças 
climáticas para a COP-26

A Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá), entida-
de que representa o 
setor de árvores culti-

vadas, do campo à indústria, pre-
parou o infográfico “Mudança do 
Clima: Por um nova Economia”, 
material simples e direto que 
destaca como o Brasil, com a con-
solidação do mercado de carbo-
no, pode contribuir para ser pro-
tagonista na nova economia. 

Esta agroindústria é uma 
das peças fundamentais na mi-
tigação das mudanças climá-
ticas e consequentemente no 
cumprimento da NDC brasilei-
ra (meta nacional no Acordo de 
Paris), pois possui iniciativas ro-
bustas tanto para reduzir emis-
sões quanto para remover car-
bono da atmosfera. Este é um 
setor que atua no combate e mi-
tigação e também na adaptação 
desse cenário. O infográfico de-
talha atributos e potenciais des-
te setor que podem posicioná-lo 
como um dos faróis que ilumina-
rão um novo modelo de negó-
cios no país.

“O Brasil tem potencialidades 
não apenas para ser muito com-
petitivo nesta nova economia de 
baixo carbono, mas também para 
ser protagonista destes novos 
tempos. Somos um país megadi-
verso e potência agroambiental, 
portanto somos parte inescapá-

vel das soluções que precisamos 
construir”, explica o Embaixador 
José Carlos da Fonseca Jr., diretor 
executivo da Ibá.

Entre os dias 31 de outubro 
e 12 de novembro de 2021 será 
realizada a COP-26 de Mudan-
ças Climáticas, e os governos te-
rão a oportunidade de chegar a 
um consenso sobre o Artigo 6 do 
Acordo de Paris, que regulamen-
ta um novo mecanismo de mer-
cado de carbono, derivado do 
atual MDL. O Brasil tem poten-
cialidades não somente para ser 
competitivo nesta nova econo-
mia, mas está em suas mãos ser 
um dos faróis que ilumina estes 
novos tempos. 

A indústria de árvores cultiva-
das para fins industriais está do 
lado certo da equação de com-
bate às mudanças climáticas. 
Esse setor planta hoje 1 milhão 
de hectares todos os dias, forne-
cendo matérias-primas renová-
veis, recicláveis, biodegradáveis 
e amigáveis ao clima, à biodiver-
sidade e à vida humana. As áre-
as de cultivo e conservação che-
gam a estocar 4,48 bilhões de 
toneladas de CO2 eq.. Os produ-
tos finais do setor também carre-
gam consigo o carbono que ficou 
retido na madeira e fibras. Além 
disso, esse é um setor que possui 
90% de sua matriz energética de 
fontes renováveis, sendo 69% ge-

rado pela própria empresa. 
Com os instrumentos econô-

micos adequados para apoiar to-
das essas práticas, o país se tor-
nará cada vez mais relevante, 
gerando diferenciais competiti-
vos para a economia nacional. 
Essa é uma agroindústria do fu-
turo que se caracteriza como um 
dos principais players no enfren-
tamento e à adaptação às mu-
danças climáticas, desde a se-
mente até as mãos do cliente. 

Acesse: 
https://www.abaf.org.br/

wp-content/uploads/2021/10/
infografico-mudancadoclima-

porumanovaeconomia
_2021.pdf


