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As empresas de
papel e celulose
começam a
certificar os
agricultores
fornecedores da
matéria-prima,
hoje toda obtida a
partir de florestas
plantadas. Para levar
conhecimento e
novos processos, os
técnicos precisam
chegar a fazendas
distantes

PLANTADO
Leodonio Costa Ferreira

aguarda uma visita importan-
te. Dono da fazenda Jasrnim Branco em
Mucuri, no sul da Bahia, ele planta eucalipto
e fornece matéria-prima para a Suzano Pa-
pel e Celulose. A 40 quilômetros da fazenda,
fica a unidade da empresa e é de lá que estão
vindo técnicos para conversar com o forne-
cedor. Eles vêm para ajudar, mas certamente
vão pedir a Leodonio, com seus 67 anos,
que mude a rotina da Jasmim Branco.

Em poucos meses, essa é a segunda
visita de funcionários da Suzano na fazen-
da. Na primeira, Leodonio foi convidado
a participar do programa de certificação
pelo selo FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), que é reconhecido no mundo todo.
Sabendo que a certificação seria benéfica
para a produção e o relacionamento com
a Suzano, ele concordou.

Leodonio pratica a silvicultura, espécie
de atividade que prevê o aproveitamento e
o uso racional das florestas. Praticamente a
metade dos 525 hectares da Jasmim Bran-
co foi destinada ao eucalipto, plantado ali
desde 1993. Sete anos depois, quando fez a

primeira colheita, Leodonio virou fornece-
dor da Suzano. E sempre se preocupou em
obedecer às normas do meio ambiente. Até
porque, se não fosse assim, a empresa não
compraria a madeira" afirma

Grandes empresas já certificadas do
setor de papel e celulose, como a Suzano e a
Indústria Klabin, começam a incentivar seus
produtores terceirizados a obterem a certifi-
cação. Na Suzano, o selo FSC é o prêmio por
um processo de evolução. Depois de certifi-
car todos seus produtos de celulose e papel e
estender a cadeia de custódia para suas prin-
cipais gráficas, em 2008 a empresa decidiu
investir nos produtores independentes de
madeira "Nós temos um programa estru-
turado de fomento" diz Luiz Cornacchioni,
responsável pelas áreas de relações institu-
cionais e imprensa da Suzano. "E foi criada
uma equipe só para cuidar disso."

Os técnicos dessa segunda visi-
ta na fazenda de Leodonio são jus-
tamente parte dessa equipe. Isso
porque a prioridade da empresa

agora é a Bahia, onde fica
a maior unidade



de produção. Boa parte da celulose é expor-
tada para mercados bastante exigentes. A
empresa espera ter todos os cerca de 1.250
parceiros certificados em cinco anos.

Mas esse não é um processo que
acontece apenas com os fornecedores que,
como Leodonio, trabalham com a Suza-
no. A concorrente Klabin também discute
com o FSC os mecanismos de certificação
para terceirizados. Em 1998, a empresa foi a
primeira do setor do hemisfério sul a obter
a certificação FSC. Também foi a primeira
do mundo a receber o certificado pelo ma-
nejo de plantas medicinais, fitoterápicos e
fitocosméticos, e para a cadeia de custódia
de produção de papel cartão, kraftliner e sa-
cos industriais. Em 2007, a Klabin estendeu
a certificação para a produção de papelão
ondulado, abrangendo dessa forma todas
as suas linhas de papéis reciclados e embala-
gens de papel.

Com 18.156 parceiros em 76 municí-
pios de Santa Catarina e do Paraná, a Klabin
criou um programa de fomento aos seus
Leodonios, todos proprietários rurais inte-
ressados em ingressar na atividade florestal
produzindo madeira. O programa conta
com uma base de tecnologia que é repassa-
da aos produtores e uma base de materiais
genéticos. Além disso, fornece orientação
tanto técnica, para o plantio florestal, quan-
to ambiental. Áreas ambientalmente mais
importantes já estão sendo mais visadas.
"Especialmente aquelas de preservação per-
manente, como as áreas de mananciais" diz
o diretor florestal José Artemio Totti.

A orientação ambiental é um subpro-
grama realizado em parceria com a organi-
zação não-governamental Apremavi (As-

sociação de Preservação do Meio Ambiente
e da Vida) e recebeu o nome de "Matas Le-
gais", de duplo sentido. "Pelos motivos da
lei e porque é algo 'bacana'" diz Francisco
Razzolini, diretor de projetos, tecnologia in-
dustrial e suprimentos da Indústria Klabin.
Para entrar no programa de fomento, os
proprietários rurais têm de aderir ao "Matas
Legais" e aceitar fazer a recuperação das áre-
as de preservação permanente.

TODOS GANHAM
Essas iniciativas são bem-vindas, princi-

palmente para um setor que no passado foi
considerado um vilão do meio ambiente e
associado a desmatamentos (veja quadro A
fauna da celulose). Porém, para produtores,
como o dono da fazenda Jasmim Branco,
que se dedicam ao trabalho com a terra
desde 1974, mudar depois de tanto tempo e
adequar-se às exigências do FSC para obter
o selo trazem alguma dificuldade. Tanto que
ele já havia pensado em fazer outra certifica-
ção anos atrás, mas desistiu, era muita buro-
cracia. Quando em 2008 surgiu o convite
da Suzano para aderir ao seu programa de
fomento, não pensou duas vezes para aceitar.

A aguardada visita afinal acontece. Leo-
donio recebe os quatro técnicos da Suzano
na fazenda Jasmin Branco. Depois de um
bate-papo para quebrar o gelo e levantar
informações preliminares, os quatro técni-
cos saem para uma vistoria pela fazenda de
525 hectares. Eles precisam analisar a área
ambiental e toda a documentação. Algu-
mas horas mais tarde o grupo está de volta
com uma série de sugestões, de ajustes que
devem ser feitos. Leodonio precisa cercar as
áreas de proteção e de reserva legal; também

precisa fazer a averbação dessas áreas em car-
tório e ainda completar alguns locais com
mata nativa. Para realizar tudo de forma ade-
quada, o pequeno agricultor precisa, mais
do que tudo, de orientação. Afinal, o FSC é
bastante abrangente e, além de exigências na
área ambiental, leva em conta questões so-
ciais. Cumprir a legislação é apenas o ponto
de partida nessa história.

Obedecer às normas legais é o mínimo
que se espera do produtor. O desafio é gran-
de. Para Leodonio, melhorar as condições
da propriedade é um prazer. A cada ano, ele
se preocupa em completar os locais com
mata nativa. É preciso esperar que as árvo-
res frutíferas deem semente, fazer a coleta e
finalmente conseguir plantar cupã, jatobá,
pequi, goiti, currupixá. Assim, além de repor
a mata nativa, Leodonio contribui para a ali-
mentação das aves.

Mesmo com essa atitude e com a expe-
riência de uma vida inteira na agricultura, ele
ainda trabalha duro para colocar tudo nos
parâmetros exigidos. Enquanto a papelada
da Fazenda Jasmim Branco tramita, Leodo-
nio faz os ajustes necessários para a vistoria
da entidade certificadora, sempre orientado
pelos técnicos da Suzano.

A certificação dá trabalho, mas traz be-
nefícios para o ambiente, para Leodonio,
que vai agregar valor à matéria-prima que
fornece, e para a Suzano, que permanece
alinhada com o que o FSC espera de seus
certificados. A expectativa da empresa é ter-
minar 2009 com sete produtores indepen-
dentes de posse da certificação. Todo ano
o FSC faz auditorias de manutenção e traz
novas sugestões para melhorar os processos.
Luiz Cornacchioni compara essa evolução



com o salto em altura: a régua sobe a cada
etapa. "Isso é bom e estimula a evolução
das empresas do ponto de vista ambiental
e social", acredita.

Esses avanços importantes para o se-
tor incluem técnicas que permitem que
a produção cresça sem aumentar a área
plantada - uma dessas técnicas é o melho-
ramento genético. De acordo com a Bra-
celpa (Associação Brasileira de Celulose e
Papel), no Brasil são necessários cerca de
cem mil hectares para obter um milhão de
toneladas de celulose por ano. Os países da
Escandinávia precisam de 720 mil hectares
para obter a mesma produção. Na Penín-
sula Ibérica, são 300 mil hectares.

Questões como essa, de produzir mais
com menos, ganham especial importância
numa época de discussões sobre mudan-
ças climáticas. A 15a Conferência das Par-
tes (COP 15), que acontece na Dinamarca
em dezembro, vai debater o aquecimento
global - assunto que envolve também os
produtores de papel e celulose. Elizabeth
de Carvalhaes, presidente-executiva da
Bracelpa, que participa junto com outras
13 entidades da Aliança Brasileira pelo
Clima, diz que é preciso mostrar que o Bra-
sil tem as florestas plantadas mais produ-
tivas e sustentáveis do mundo, que absor-
vem cerca de 63 milhões de toneladas de
carbono por ano. Um bom contraponto à
péssima imagem de vilão do País em rela-
ção aos desmatamentos e queimadas.

AJUSTES NECESSÁRIOS
O trabalho na Jasmim Branco con-

tinua. Numa terceira visita à fazenda, os
técnicos sugerem a Leodonio que substi-
tua alguns equipamentos de proteção in-
dividual dos trabalhadores, como roupas e
botas. Além da parte técnica com terreno
e plantas, verificam o registro de pessoal,
a segurança da fazenda, tudo que é neces-
sário para que a certificação seja aprovada.
Leodonio ressalta que seus empregados
sempre tiveram registro em carteira - isso

também conta para obter a certificação. Na
quarta e última ida à fazenda, o pessoal da
empresa foi ver se as modificações solicita-
das tinham sido feitas.

Leodonio também foi convidado e
participou de duas reuniões com outros
produtores no escritório da Suzano em
Mucuri. Nessas reuniões, os produtores
receberam tanto orientações gerais, váli-
das para todos, como detalhes específicos
do processo de certificação para cada pro-

priedade. Estão em andamento os levanta-
mentos topográfico, das plantas, das áreas
de reserva e de proteção permanente para
que as áreas de reserva sejam delimitadas.
"Já tenho 25 hectares averbados, o que
corresponde a uma reserva legal", diz Leo-
donio. Em breve, ele espera deixar tudo de
acordo com o que foi solicitado. Assim, vai
poder colocar na parede o documento da
certificação da fazenda onde ele plantou
uma floresta para fornecer papel.

A FAUNA DA CELULOSE

Os produtores de papel e celulose, constantemente associados ao
desmatamento da floresta, já foram considerados vilões do ambiente. Algumas
décadas atrás, eles começaram a colher árvores especialmente plantadas para
a atividade industrial. No Brasil, boa parte das florestas plantadas já é certificada
pelo Forest Stewardship Council (FSC) ou pelo Programa Nacional de Certificação
Florestal (Cerflor). Mesmo com uma parte ainda esperando certificação, os
produtores afirmam que 100% do papel brasileiro, tanto o utilizado para escrever
quanto o que compõe as embalagens, vem de florestas plantadas.

Essa floresta, no entender dos executivos da Indústria Klabin ouvidos nesta
reportagem, não é apenas o local onde estão plantados pínus e eucalipto. Inclui
também áreas de reserva legal, de preservação permanente e de infraestrutura,
como estrada. Até porque, quando se fala de biodiversidade, se fala de contexto.
O diretor de projetos, tecnologia industrial e suprimentos Francisco Razzolini
e o diretor florestal José Artemio Totti afirmam que para cada cem hectares
plantados com pínus e eucaliptos, há cerca de 82 hectares de florestas naturais
preservadas, que dão abrigo aos animais.

Embora a mata nativa dê sustento aos bichos, a área plantada também é um "
abrigo para eles. Sorte do puma, um grande felino ameaçado de extinção que
encontrou abrigo nas florestas da Klabin no Paraná. Há cerca de cinco anos, um
ninho de pumas foi encontrado dentro de uma floresta de pínus de quatro anos
de idade. No ano seguinte, outro ninho com dois filhotes foi encontrado numa
floresta de eucalipto entre seis e oito anos. Isso quer dizer que há uma integração
entre as florestas plantadas e a mata nativa. O monitoramento da população
desses animais já identificou cerca de cem pumas nas florestas da Klabin.

A Fazenda Monte Alegre fica na região de Telêmaco Borba, no Paraná, onde
está instalada a principal fábrica da empresa. Razzolini diz que ela tem 0,7%
da área do Estado e lá já foram encontradas 45% das espécies de mamíferos já
identificados no Paraná. A Klabin estimula a entrada de pesquisadores e afirma
que, com exceção das borboletas, já foram identificadas mais espécies de
animais na fazenda do que no Parque Nacional do Iguaçu, uma área de reserva
grande e intocada. Em uma floresta criada para fornecer papel, sobrevive uma
enorme diversidade animal.

Text Box
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