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E m vários estados, em áre-
as de intensa pressão de

desmatamento e fragmentação flo-
restal, a Suzano Papel e Celulose
abrigam diversas áreas de alto va-
lor de conservação (AAVC). São
milhares de hectares de florestas
nativas nos biomas amazônico,
mata atlântica e cerrado onde cres-
cem espécies endêmicas e ame-
açadas da fauna e da flora.

Toda floresta tem valor ambi-
ental e social, mas essas áre-
as, conhecidas com AAVC, são
consideradas especiais. De
acordo com o conceito estabe-
lecido em 1999 pelo Forest
Stewardship Council (FSC), para
uma floresta ser definida como
AAVC deve concentrar espécies
endêmicas, ecossistemas e pai-
sagens, habitats singulares, ser-
viços ambientais críticos, recur-
sos vitais às comunidades e va-
lores culturais excepcionais. A
empresa classificou, dentre to-
dos os importantes fragmentos
de conservação situados em
suas áreas, 31 como AAVC.

As florestas nativas susten-
tam a biodiversidade e a agricul-
tura, estabilizam o solo e o cli-
ma, regulam os recursos hídricos
e a chuva e proporcionam habitat
para polinizadores e predadores
naturais de pragas agrícolas, além
de insumos biológicos, enzimas
e fármacos. Quando integradas
às culturas agrárias locais, au-
mentam a produtividade e esta-
bilizam a segurança alimentar da
população, proporcionando ali-
mento, energia e renda.

Enquanto as estiagens e o

O VALOR DAS FLORESTAS
desmatamento intensivo degra-
dam os solos, reduzindo a ren-
tabilidade e a produtividade da
agricultura e da pecuária, a res-
tauração e a conservação dos
remanescentes florestais indu-
zem à recuperação econômica,
ampliando as opções de empre-
go, melhorando as condições
sociais da população do entor-
no e levando desenvolvimento
para o interior do país.

Nos 1,2 mil de hectares de
ativos florestais da Suzano no
país, 518 mil é destinada a con-
servação. Em São

Paulo, na reserva florestal de
mais de 6 mil hectares do Par-
que das Neblinas, em Mogi das
Cruzes, a empresa desenvolve,
há anos, tecnologia de restaura-
ção, manejo florestal, proteção de
recursos hídricos e educação am-
biental.

“Para cada 1 hectare de
floresta plantada, outro 0,7
hectare, em média, é destina-
do à preservação”

O mais importante: nós não
estamos sozinhos nesse esfor-
ço! A conservação florestal já foi
incorporada à racionalidade do
setor de papel e celulose e avan-
ça nas indústrias de móveis, pa-
inéis de madeira, pisos lamina-
dos, carvão vegetal, siderurgia,
produção de energia, biomassa
e construção civil. No total, as
indústrias brasileiras de árvores
zelam por 132 mil km2 de flores-
tas privadas, dos quais 78 mil km2
são florestas plantadas e 54 mil
km2, florestas nativas conserva-
das (área equivalente à metade

do Estado de Pernambuco). Para
cada 1 hectare de floresta plan-
tada, outro 0,7 hectare, em mé-
dia, é destinado à preservação.

No futuro, a economia será
cada vez mais influenciada pela
mitigação do aquecimento global
gerado pela emissão dos Gases
de Efeito Estufa. Estudos cientí-
ficos vêm alertando para os gra-
ves impactos ambientais, econô-
micos e sociais das mudanças
climáticas. Florestas que remo-
vem enormes quantidades de
carbono da atmosfera e o arma-
zenam por longos períodos dão
uma contribuição decisiva para o
clima. Nesse sentido, os serviços
ambientais, a expansão dos es-
toques florestais e o comércio de
carbono tendem à valorização.

Dispostas em Áreas de Pro-
teção Permanente (APP), Reser-
vas Legais (RL) ou Reservas
Particulares do Patrimônio Na-
tural (RPPN), as florestas natu-
rais conservadas pela indústria
florestal estocam 2,4 bilhões de
toneladas de carbono equivalen-
te (tCO2eq) no Brasil, enquanto
as plantadas estocam 1,7 bilhão
de tCO2eq. A diferença decorre
do fato de a vegetação mais den-
sa das florestas nativas armaze-
narem mais carbono do que a
das plantadas. Juntos, os dois
tipos de floresta armazenam 4,1
bilhões de tCO2eq, o que não é
pouco – quase o triplo dos 1,5
bilhão de tCOeq emitidos em
2013 por todo o país.

Em novembro, entrou em vi-
gor o novo Acordo de Paris da
Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre Mudança do Clima,
destinado a incentivar a economia
de baixo carbono globalmente. Ao
ratificá-lo o Brasil assumiu a meta
de restaurar e reflorestar 12 mi-
lhões de hectares de florestas
(120 mil km2), até 2030, e de
desenvolver sistemas agroflores-
tais integrados à agricultura e à
pecuária. Um desafio decisivo tan-
to para o governo quanto para o
setor florestal privado. Aqui, o
setor florestal tem papel funda-
mental na contribuição para o
atingimento da meta, pois desen-
volve programas estruturados,
através de pesquisa e desenvol-
vimento, para restauração de áre-
as degradadas. Por ser um setor
extremamente legalista, o cum-
primento do Código Florestal Bra-
sileiro, por si só, agregará novas
áreas nativas, através de seus
programas de restauração, con-
tribuindo fortemente para o com-
promisso assumido. O Brasil é
considerado uma potência ambi-
ental, pois reúne diversos atribu-
tos para tal, mas ainda requer
ações, principalmente no âmbito
de políticas públicas, para incen-
tivar e tornar viável o cumprimen-
to de compromissos ambientais,
principalmente por pequenos e
médios produtores rurais. A meta
de restauração é ambiciosa e de
alto custo, por isso, viabilizar a
cadeia da restauração, através de
ferramentas de incentivo, é fun-
damental para que cumpramos a
meta estabelecida.

* Fonte: David Feffer presidente

da Suzano Holding e do

Conselho de Administração da

Suzano Papel e Celulose
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MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS EM PLANTIO DE PINUS

O pinus no Brasil represen-

ta um importante recurso

socioeconômico, face à partici-

pação que tem na cadeia produ-

tiva da madeira, na geração de

empregos e renda, servindo tam-

bém para a recuperação de áre-

as degradadas.

Entretanto os plantios de pi-

nus no Brasil apresentam uma

base restrita de espécies e pro-

cedências, oferecendo condi-

ções propícias para a adaptação

de pragas nativas e para o esta-

belecimento e dispersão de pra-

gas exóticas. A simplificação do

ambiente tende a gerar impac-

tos diferenciados sobre a ento-

mofauna. O aparecimento de pra-

gas florestais normalmente está

associado à alteração climática,

à abundância de material ade-

quado para a reprodução, ao

estresse das plantas, ao mane-

jo florestal inadequado e à au-

sência ou diminuição/desapare-

cimento de inimigos naturais.

Como conseqüência do ataque

VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,00R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
COLETA TB 18,85R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
ESTRIA V MIL. 47,74R$          
ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
GRAMPOS CX. 7,06R$            
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 17,90R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
RASPADORES UNID. 5,96R$            
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 3.112,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.053,00R$    
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            

da praga, pode ocorrer o estres-

se das árvores, deformações, a

perda total ou parcial do cresci-

mento, até a sua morte. Isso

depende da duração do ataque,

da época da ocorrência e do lo-

cal da árvore atingido. Esse ce-

nário tem despertado de progra-

mas de controle de pragas, raci-

onais e econômicos.

O complexo de pragas asso-

ciado ao pinus envolve a vespa-

da-madeira (Sirex noctilio), os

pulgões-gigantes-do-pinus (Ci-

nara atlântica e Cinara pinivora)

e o gorgulho-do-pinus (Pissodes

castaneus). Espécies de inse-

tos nativos, como Naupactus

spp. e Diloboderus abderus,

aparecem em surtos fortuitos,

favorecidos por práticas silvicul-

turais inadequadas. As formigas

cortadeiras, Acromyrmex e

Atta, já fazem parte dos progra-

mas de manejo florestal dos pro-

dutores de pinus.

* Fonte: Revista Opiniões

Sustentabilidade Corporativa

passou a ser mais que um con-

ceito importante. De fato, passou

a ser um vetor determinante no

sucesso das empresas, seja por

estimular sua capacidade de in-

teragir com seus stakeholders

gerando ganhos para ambas as

partes, seja por sua preponderân-

cia de construção de reputação

e credibilidade a partir de ques-

tões como transparência, ética,

cidadania corporativa e responsa-

bilidade social empresarial. 

O conceito de Sustentabilida-

de Corporativa, embasado no

chamado “triple bottom line” (ou

tripé resultado econômico-finan-

ceiro x resultado social e x re-

sultado ambiental) é cada vez

mais valorizado por acionistas e

clientes, tornando-se um impe-

rativo para o sucesso das cor-

porações.

Antes de tudo, Sustentabili-

dade Corporativa se refere a uma

postura, uma forma de conduzir

as atividades empresariais.

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA
Ser, pensar, decidir e agir de

forma sustentável requer um pro-

cesso de entendimento, negoci-

ação e integração construtiva

entre todos os agentes de relaci-

onamento de uma empresa ao

olhar os princípios e valores da

própria organização e de sua éti-

ca. A forma como a empresa se

relaciona com seus acionistas,

clientes, sociedade, fornecedo-

res, Estado, meio-ambiente ou

com os seus funcionários deve

refletir esses valores e essa pos-

tura ética e deve ser questionada

e medida sistematicamente, uma

vez que todos esses stakeholders

(ou seja, sua cadeia de valor e

interesses) são co-responsáveis

pelo crescimento sustentado e

equilibrado do todo. 

Portanto, pensar no lucro é

premissa de existência de uma

empresa; mas não sua finalidade

única. O lucro empresarial é im-

perativo e deve ser exigido das

empresas (como forma de men-

suração de seu direito de existir

como agente econômico de trans-

formação); porém, deve ser enten-

dido como meio, energia, combus-

tível que permite à empresa atin-

gir seus objetivos, sua missão. 

Para tal, a organização está

sujeita a condicionantes-meio fun-

damentais, como respeito às leis

e regulamentações de cada país,

desenvolvimento da sociedade e

preservação do meio-ambiente, ou

seja, a Sustentabilidade é meio e

não fim para as empresas.

* Fonte: Celulose Online


