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Campanha #SouMaisPapel
Em 12 de janeiro foi lançada a segunda onda da campanha #SouMaisPapel, iniciativa de entidades e empresas que compõem a cadeia de base 

florestal, responsável pela produção de celulose, papel, embalagem de papel, pisos laminados, painéis de madeira, entre outros. O objetivo do 

movimento é informar ao grande público toda sustentabilidade existente ao longo do processo produtivo desta indústria, desde o campo até 

o bioproduto nas mãos dos consumidores. A 2ª etapa da campanha #SouMaisPapel conta com o patrocínio da Voith, da Indústria Brasileira de 

Árvores (Ibá), associação nacional do setor de árvores cultivadas e o apoio das empresas citadas anteriormente, das entidades setoriais e das 

associações representativas estaduais, a exemplo da ABAF (Associação Baiana de Empresas de Base Florestal.

LEIA MAIS: https://www.abaf.org.br/campanha-soumaispapel-tem-nova-fase-com-a-uniao-de-entidades-fabricantes-e-fornecedoras-do-

setor-de-celulose-e-papel/

Ações do setor florestal em prol das vítimas das chuvas na Bahia
As empresas do setor de árvores cultivadas continuam, direta ou indiretamente, contribuindo com as pessoas em situação de emergência nas cidades atingidas severamente pelas chuvas na 
Bahia. Estão disponibilizando diversas máquinas para ajudar na abertura de estradas e outras ações, além de fazerem doações de comida, água, roupas, papel higiênico e cobertores, entre 
outros artigos.

LEIA MAIS: https://www.abaf.org.br/acoes-do-setor-florestal-em-prol-das-vitimas-das-chuvas-na-bahia/

Campanha #SouMaisPapel
Em 12 de janeiro foi lançada a segunda onda da campanha #SouMaisPapel, iniciativa de entidades e empresas que compõem a cadeia de base 

florestal, responsável pela produção de celulose, papel, embalagem de papel, pisos laminados, painéis de madeira, entre outros. O objetivo do 

movimento é informar ao grande público toda sustentabilidade existente ao longo do processo produtivo desta indústria, desde o campo até 

o bioproduto nas mãos dos consumidores. A 2ª etapa da campanha #SouMaisPapel conta com o patrocínio da Voith, da Indústria Brasileira de 

Árvores (Ibá), associação nacional do setor de árvores cultivadas e o apoio das empresas citadas anteriormente, das entidades setoriais e das 

associações representativas estaduais, a exemplo da ABAF (Associação Baiana de Empresas de Base Florestal.

LEIA MAIS: https://www.abaf.org.br/campanha-soumaispapel-tem-nova-fase-com-a-uniao-de-entidades-fabricantes-e-fornecedoras-do-

setor-de-celulose-e-papel/

Coleção de livros 
“Espécies Arbóreas Brasileiras”
A Embrapa Florestas acaba de disponibilizar, para download gratuito, os cinco volumes dos li-
vros “Espécies Arbóreas Brasileiras”, de Paulo Ernani Ramalho Carvalho, pesquisador que hoje 
está aposentado e dedicou boa parte de sua trajetória profissional à redação e edição destes 
livros. Os cinco volumes trazem 340 espécies arbóreas nativas do Brasil, com informações de-
talhadas tais como taxonomia, descrição, reprodução, ocorrência, aspectos ecológicos, clima, 
solos, sementes, produção de mudas, características silviculturais, melhoramento e conserva-
ção genética, crescimento e produção, características da madeira, principais produtos e usos, 
pragas e doenças e espécies afins; complementadas com mapas, tabelas e fotografias.

LEIA MAIS: https://www.abaf.org.br/colecao-de-livros-especies-arboreas-brasileiras/
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