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E  S E  O R G U L H A  D E  F A Z E R  PA R T E
DESSA HISTÓRIA DE SUCESSO!

A ANDRITZ PARABENIZA A
CENIBRA POR SEUS 45 ANOS

Cenibra: 45 anos de celulose e inovação

Vista noturna da fábrica da Cenibra, no distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente

ACS Cenibra

Para uma grande em-
presa como a Cenibra, 
festejar um aniversário 
é uma oportunidade de 
confraternização e reco-
nhecimento do empe-
nho, competência e dedi-
cação dos empregados, 
que contribuem para o 
crescimento da empresa 
e compõem o seu maior 
capital. Afinal, a Cenibra 
tornou realidade o sonho 
de unir as bandeiras de 
dois países de dois con-
tinentes.

Uma organização de 
excelência evoca susten-
tabilidade em todos os 
aspectos. A história da 
Celulose Nipo-Brasileira 
– Cenibra é assim. Há 45 
anos a empresa mantém 
o equilíbrio entre a pro-
dução de celulose bran-
queada de fibra curta de 
eucalipto de alta quali-
dade, a conservação dos 
recursos naturais, a valo-
rização do ser humano e 
o desenvolvimento eco-
nômico.

Constituída em 13 de 
setembro de 1973 e lo-
calizada na região leste 
de Minas Gerais, a Ce-
nibra é uma empresa de 
capital fechado controla-
da pela Japan Brazil Pa-
per and Pulp Resources 
Development Co. Ltd. 
(JBP), cujos principais 
acionistas são Oji Hol-
dings Corporation e Ito-
chu Corporation.

A empresa opera com 
uma unidade industrial 
no distrito de Perpétuo 
Socorro/Cachoeira Es-
cura, município de Belo 
Oriente (MG), com duas 
linhas de produção de 
celulose branqueada de 
fibra curta de eucalipto e 
uma capacidade instala-
da de 1.200.000 tonela-
das/ano; três regionais de 
manejo florestal em Mi-
nas Gerais (Guanhães, 
Nova Era e Rio Doce); 
um terminal portuá-
rio especializado (Porto-
cel) em Barra do Riacho 
(ES), com uma participa-
ção acionária de 49% e 
um escritório corporativo 
e comercial em Belo Ho-
rizonte.

A Cenibra atua em 
54 municípios, abran-
gendo uma área de 254 
mil hectares, sendo 51% 
de plantio de eucalipto; 
41% de área de Preser-
vação Permanente e Flo-
resta Nativa e o restante 
em áreas destinadas para 
infraestrutura e outros. O 

manejo praticado pela 
Cenibra promove a pre-
servação ambiental e uti-
lização responsável dos 
recursos naturais. A qua-
lidade e eficiência dos 
processos da empresa 
são atestadas pelos resul-
tados obtidos, prêmios 
recebidos e certificações 
conquistadas.

A Cenibra é certifi-
cada de acordo com as 
normas ISO 9001/ISO 
14001/ISO IEC 17.025 
e possui as certificações 
do Forest Stewardship 
Council (FSC) e do Pro-
grama Nacional de Cer-
tificação Florestal (CER-
FLOR), organizações 
independentes que esta-
belecem os princípios e 
critérios de manejo flo-
restal sustentável.

A Cenibra direciona 
97% de sua produção ao 
mercado externo, aten-
dendo Ásia, Europa e 
América do Norte. Para 
atender os seus clientes, 
a Cenibra usa centros de 
distribuição e escritórios 
comerciais e de represen-
tação espalhados pela 
Ásia, Europa e América 
do Norte.

A unidade industrial 
da Cenibra é abasteci-
da com madeira de áre-
as próprias, arrendadas 
e madeira adquirida de 
pequenos produtores em 
um programa de fomen-

to florestal (representou 
19% da madeira con-
sumida na indústria em 
2017). O Programa Fo-
mento Florestal para Pro-
dutor Rural está presente 
em 84 municípios minei-
ros. A empresa possui 
atualmente 7.440 empre-
gados próprios e terceiros 

e atua em 54 municípios, 
nos quais desenvolve pro-
jetos socioambientais, 
parcerias com entidades 
locais e iniciativas que 
proporcionam a geração 
de renda e a integração, 
com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvi-
mento da região.

Para isso, tem como 
parâmetros a análise da 
vocação cultural e econô-
mica dos municípios de 
atuação, alinhada ao Ín-
dice Mineiro de Respon-
sabilidade Social (IMRS) 
e o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH). 
O braço social da empre-

sa é o Instituto Cenibra, 
que promove e incenti-
va vários projetos socio-
ambientais nas áreas de 
educação, meio ambien-
te, inclusão digital, gera-
ção de trabalho e renda, 
capacitação profissional, 
produção cultural e cida-
dania.
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45 anos de fundação e 
muitos motivos para comemorar.

A Expresso Nepomuceno parabeniza a Cenibra pelos seus 45 anos de 

fundação e agradece a confiança e parceria pautadas pela Ética e busca 

pela Excelência nos resultados de nossas operações.

www.expressonepomuceno.com.br

EXN.010.002_homenagem_Cenibra_V3.indd   1 8/24/18   4:41 PM

Ação de cidadania e profissionalismo
O Instituto Cenibra 

encerrou o mês de agos-
to com chave de ouro, 
promovendo uma ofici-
na de capacitação para 
mulheres e adolescentes 
da comunidade de Ca-
melos, município de Pe-
çanha.

Adotando o tema 
Criatividade em Came-
los: Bolsas para usar e 
arrasar, a oficina minis-
trada pela Equipe Prós-
pera ensinou conceitos 
de criação com produ-
tos recicláveis, incluin-
do calças compridas, 
bermudas, saias, shorts 
e usados; valorizou as 
potencialidades indivi-
duais do trabalho cole-
tivo; estimulou o fazer 
artesanal; habilitou as 
participantes quanto ao 
processo criativo, har-
monia de cores e aca-
bamentos das peças e 
apresentou a elas uma 
alternativa para com-
plementação da renda 
familiar.

A iniciativa teve o ob-

jetivo de estimular os 
moradores da comuni-
dade no que se refere a 
identificação de opor-
tunidades de geração 
de renda a partir de um 
artesanato sustentável 
que esteja em conso-
nância com a vocação 
sociocultural da comu-
nidade.

Para acompanhar o 
andamento da parceria 
entre o Instituto Ceni-
bra e a Associação Bom 
Jardim Tronqueiras (Pe-
çanha), também foi re-
alizada uma reunião 
com 30 representantes 
da associação, no espa-
ço construído em parce-
ria com o instituto e que 
conta com infraestru-
tura para capacitação 
profissional, encontros e 
promoção de atividades 
produtivas.

Durante a reunião ve-
rificou-se a viabilidade 
de promover capacita-
ções na área alimentícia 
na fabricação de doces, 
como forma de diver-

sificação de renda fa-
miliar para os associa-
dos. Também foi feito 
um alinhamento estra-
tégico quanto à preven-
ção e combate a incên-

dios florestais na região, 
ressaltando a importân-
cia da atitude da comu-
nidade para a preserva-
ção da biodiversidade.

A Cenibra está pre-

sente em 54 municípios 
de Minas Gerais. Além 
dos impostos que reco-
lhe e dos empregos que 
gera, a empresa ainda 
desenvolve inúmeros 
programas que visam 
elevar os níveis de qua-
lidade de vida das po-

pulações vizinhas. São 
mais de 50 projetos so-
cioambientais em anda-
mento, que contemplam 
as áreas de educação, 
meio ambiente, inclu-
são digital, geração de 
renda, resgate cultural, 
lazer e cidadania.

Fotos: ACS OCC/Cenibra
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A planta industrial da 
Celulose Nipo-Brasileira 
S. A. está implantada no 
Distrito de Perpétuo So-
corro (também conheci-
do como Cachoeira Es-
cura), em Belo Oriente, 
é uma das maiores pro-
dutoras mundiais de ce-
lulose branqueada pro-
duzida a partir de fibra 
curta de eucalipto.

Atualmente, a sua 
produção anual de ce-
lulose fica em torno de 
1.200.000 toneladas, 

das quais mais de 97% 
são direcionadas ao mer-
cado consumidor exter-
no, atendendo clientes 
do Japão e Estados Uni-
dos, assim como de paí-
ses da Europa, América 
Latina e Ásia.

A Japan Brazil Paper 
and Pulp Resources De-
velopment Co. Ltd. – 
JBP, um grupo de empre-
sas japonesas, adquiriu 
em 2001 a participação 
da Cia. Vale do Rio Doce 
– CVRD, atual Vale, as-

sumindo o controle acio-
nário da Cenibra. Fun-
dada em 13 de setembro 
de 1973, a empresa ini-
ciou suas operações em 
1977, com capacidade 
nominal de produção de 
225 mil toneladas/ano. 
Após sucessivas melho-
rias nas condições opera-
cionais da planta indus-
trial, gradativamente a 
empresa foi elevando os 
seus níveis de produção 
até chegar à capacidade 
atual, mas ainda tem pla-

nos de expansão, a se-
rem viabilizados no mo-
mento certo.

Trabalhando em con-
formidade com os mais 
altos padrões interna-
cionais de excelência, a 
Cenibra é reconhecida 
e certificada nas normas 
ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO IEC 17.025, e detém 
as certificações do Fo-
rest Stewardship Coun-
cil (FSC) e do Programa 
Nacional de Certifica-
ção Florestal (Cerflor). 

O FSC (internacional) e 
o Cerflor (nacional) são 
organizações que atuam 
de forma independente, 
incluindo representan-
tes dos setores ambien-
tal, econômico e social, 
que estabelecem os prin-
cípios e critérios de ma-
nejo florestal sustentável.

A área de atuação da 
Cenibra se estende a 54 
municípios de Minas Ge-
rais. Além dos impostos 
que recolhe e dos mi-
lhares de empregos que 

gera, a empresa ainda 
desenvolve, através de 
seu braço social, o Ins-
tituto Cenibra, inúme-
ros programas ambien-
tais e sociais para elevar 
os níveis de qualida-
de de vida das popula-
ções das comunidades 
onde está inserida. São 
mais de 30 projetos que 
contemplam as áreas de 
educação, meio ambien-
te, inclusão digital, gera-
ção de renda, lazer e ci-
dadania.

Fotos: ACS Cenibra

O compromisso entre os empregados e a Cenibra... ...atravessou gerações sempre com muito sucesso

Produzindo com olhos no futuro

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS FAZEM A
COLHEITA DO EUCALIPTO NAS ÁREAS DE PLANTIO



SUPLEMENTO ESPECIAL ANIVERSÁRIO CENIBRA - 45 ANOS 5

Você sabe de onde vem o papel no
qual nós escrevemos e desenhamos?

Atualmente, a manei-
ra mais segura do ponto 
de vista ambiental e mais 
produtiva do ponto de vis-
ta econômico para se pro-
duzir papel de qualidade é 
a partir da madeira de uma 
árvore chamada eucalipto. 
Todas as árvores na natu-
reza, em maior ou menor 
grau, possuem em suas cé-
lulas uma substância cha-
mada celulose, e é a partir 
dela que o papel é fabrica-
do. A árvore do eucalipto é 

colhida no campo de plan-
tio e depois levada para a 
indústria, onde a sua ma-
deira será cortada, descas-
cada e picada.

Depois de picadinhos, 
os pedacinhos de madei-
ra são colocados para co-
zinhar em um grande tan-
que – o digestor. Junto com 
os pedacinhos de madei-
ra são colocadas algumas 
substâncias químicas. Após 
algumas horas cozinhan-
do, obtém-se uma pasta de 

celulose que passa por um 
processo de lavagem para 
retirar as substâncias quí-
micas e as impurezas. Essa 
pasta de celulose é trans-
portada para uma máqui-
na onde será transforma-
da em uma folha contínua 
e lisa sobre uma grande es-
teira rolante.

Esta grande folha, movi-
da pela esteira rolante, irá 
passar por rolos que irão 
prensar, retirar o excesso 
de água, compactar e ali-

sar. Uma máquina espe-
cial seca a celulose, que é 
então cortada em grandes 
folhas que são empilhadas 
e dispostas em fardos para 
facilitar o transporte nos 
modais rodoviário ou fer-
roviário.

DE CELULOSE A PAPEL
Empresas processadoras 

em todo o mundo transfor-
mam as lâminas de celulo-
se em vários tipos de papel 
para consumo doméstico 
(guardanapos, papel higiê-
nico, papel-toalha e outros) 
ou em escritórios. No caso 
do papel conhecido como 
sulfite, a celulose se trans-
forma em uma grande folha 
que passa por uma enrola-
dora. O papel passa então 
por bobinas que irão cortá-
-lo seguindo padrões de ta-
manho e gramatura. Depois 
disso, as máquinas empa-
cotadoras separam a quan-
tidade de folhas em cada 
pacote, e colocam cada pa-
cote em caixas, que serão 
levadas para livrarias, pape-
larias, lojas de informática e 
supermercados, onde serão 
comercializadas.

Fotos: ACS Cenibra

Eucalipto: gera celulose de maneira econômica e ambientalmente adequada Os fardos de celulose são empilhados para o despacho posterior

O Viveiro de Mudas é um dos primeiros passos para se obter celulose

Secas e limpas, as folhas de celulose são cortadas no tamanho adequado
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Parabéns, Cenibra.
É uma satisfação fazer 
parte dessa história.

www.tequaly.com
facebook.com/tequaly

Mutum, 
jacutinga, 
macuco...

Nas áreas sob controle e atuação da Cenibra, todos se salvam

A Cenibra desenvolve 
diversas ações ambien-
tais, entre os quais o Pro-
jeto Mutum se destaca. 

O projeto Mutum é um 
diferencial em reintro-
dução de aves silvestres 
ameaçadas de extinção, 
referência mundial em 
reintegração de espécies 
ao ecossistema natural. A 
Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural Fazenda 
Macedônia, situada em 
Ipaba (MG), é reconheci-
da pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis. 

Além das diversas espé-
cies reintroduzidas, abriga 
cerca de 20% da popula-
ção mundial de mutuns, 
ave símbolo do projeto. 
Isso é feito por meio da 
cooperação técnico-cien-
tífica entre a Cenibra e a 

Sociedade de Pesquisa 
do Manejo e da Repro-
dução da Fauna Silves-
tre (CRAX), entidade não 
governamental sediada 
em Contagem (MG). As-
sim, a natureza ganhou de 
volta espécimes como o 
mutum do sudeste (Crax 
blumembachii), macuco 
(Tinamus solitarius), ca-
poeira (Odontophorus ca-
pueira), jaó (Crytpturellus 
n. noctivagus), inhambu-
açu (Crytpturellus obso-
letus), jacuaçu (Penelope 
obscura) e jacutinga (Pipi-
le jacutinga), entre outros. 

No Brasil, o mutum só 
existe em liberdade na na-
tureza em outros seis lu-
gares: quatro na Bahia e 
dois no Espírito Santo. Na 
Fazenda Macedônia, úni-
co local onde isto ocor-
re em Minas Gerais, eles 
se reproduzem, migram 

e colonizam novas áreas, 
como o Parque Estadu-
al do Rio Doce. Na sede 
da CRAX, em Contagem, 
é feita a preparação e ma-
nejo, de forma a propor-
cionar à ave maior facili-
dade de readaptação ao 
habitat natural, até elas 
irem para a Fazenda Ma-
cedônia, onde são soltas e 
monitoradas pela equipe 
de meio ambiente da Ce-
nibra.

Várias outras espécies 
de animais têm sido ob-
servadas e identificadas 
nas áreas de atuação da 
Cenibra. Todas são alvo 
de estudo e classificação, 
e ações específicas de con-
trole e proteção são então 
adotadas. Desta forma, 
simbioticamente, nature-
za e ações industriais ca-
minham lado a lado.

Por seu trabalho em 
defesa da natureza e do 
meio ambiente, a Cenibra 
e a Sociedade de Pesqui-
sa do Manejo e da Repro-
dução da Fauna Silves-
tre (CRAX) receberam o 
Prêmio Hugo Werneck de 
Sustentabilidade e Amor 
à Natureza, categoria Me-
lhor Exemplo em Fauna, 
com o Projeto Mutum – 
Reintrodução de Aves Sil-
vestres Ameaçadas de Ex-
tinção.

Fotos: Arquivo/ACS Cenibra

A belíssima sede da Fazenda Macedônia, no município de Ipaba

Os mutuns se reproduzem e são reintroduzidos na natureza

O sagui-da-serra é uma das espécies observadas nas áreas da Cenibra
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HÁ 45 ANOS UMA EMPRESA MARCADA PELO COMPROMISSO, EXCELÊNCIA E GRANDES REALIZAÇÕES.

PARABÉNS
CENIBRA POR
MAIS UM ANO
DE SUCESSO

PARCEIRA HÁ 18 ANOS, PARA A GNV MECÂNICA

É UMA HONRA COMPARTILHAR ESTE MOMENTO

E CONTRIBUIR COM ESTA LINDA HISTÓRIA.

Em 2018, a campa-
nha anual de prevenção 
e combate a Incêndios 
Florestais da Cenibra 
adotou o tema “As quei-
madas apagam suas 
melhores lembranças”. 
O fogo destrói a fauna e 
a flora causando danos 
materiais, ambientais 
e até humanos. Preve-
nir incêndios é mais fá-
cil que tentar apagá-los. 
Se cada um fizer a sua 
parte, poderemos revisi-
tar nossas lembranças e 
também permitir que as 
futuras gerações façam 
o mesmo.

Foram produzidas fo-
tos de pontos ambien-
tais utilizados pela co-
munidade para lazer nas 
regionais de Nova Era, 
Rio Doce e Guanhães. 
As peças da campanha 

foram então adaptadas 
para cada região de atu-
ação da Cenibra para 
reforçar o pertencimen-
to das comunidades 
com o ativo ambiental 
que os cerca, seja ele 
público ou privado. A 
campanha conta com 
distribuição de folder 
com orientação e car-
tazes para instituições 
de ensino e alguns pon-
tos das cidades onde a 
empresa atua, no intui-
to de reforçar a impor-
tância da prevenção e 
combate a incêndios 
florestais. Além disso, 
um spot com mensa-
gem de conscientização 
alusivas ao tema é vei-
culado em emissoras de 
rádio.

A Cenibra considera 
primordiais as melho-

rias no sistema de pro-
teção patrimonial, prin-
cipalmente em prol da 
segurança dos ativos 
ambientais e plantios. 
Parte desse aperfeiço-
amento foi a implanta-
ção de novas tecnolo-
gias para a prevenção 
e combate a incêndios 
florestais nos 54 municí-
pios de atuação da em-
presa.

Operando 24 ho-
ras por dia, a Central 
de Monitoramento pos-
sui profissionais capaci-
tados, que utilizam mo-
nitores com várias telas 
simultâneas mostrando 
diversos pontos das flo-
restas e o apoio de uma 
equipe de observado-
res de campo treinada, 
que faz rondas terrestres 
e está preparada para 

“As queimadas 
apagam suas

melhores lembranças”

ACS Cenibra

atuar na contenção do 
fogo quando a situação 
exige. Além da brigada, 
que está sempre a pos-
tos. 

Os investimentos no 
monitoramento de alta 
precisão propiciaram 
ainda novas condições 
de trabalho aos empre-
gados no que diz res-
peito a ergonomia e 
conforto. A empresa dis-
ponibiliza às comunida-
des um telefone gratuito 
para receber informa-
ções sobre incêndios flo-
restais: 0800 283-1291. 

Após receber a ligação, 
uma equipe da empre-
sa verifica a veracidade 
das informações e toma 
as devidas providências.

O Brasil terminou 
2017 com número re-
corde de queimadas 
desde 1999. Foram re-
gistrados cerca de 272 
mil focos de fogo, 46% 
a mais do que 2016, 
de acordo com levan-
tamento do Institu-
to Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe). A 
análise dos locais onde 
os incêndios ocorre-

ram mostra que o fogo 
aumentou em áreas 
de floresta natural. A 
ação humana ainda é 
a maior causadora de 
incêndios florestais no 
Brasil, potencializados 
por longos períodos de 
estiagem e baixas con-
dições de umidade do 
ar. Sendo assim, perce-
be-se que a conscienti-
zação é a melhor ferra-
menta de prevenção e 
proteção da biodiversi-
dade.

Assim, todo cuidado é 
pouco...
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Parabéns CENIBRA, pelos 45 anos de gestão ambiental 
e inovação no mercado de celulose 

Parceria duradoura se constrói com negócios de sucesso 

CENIBRA®

1111 1111 1111 1111 
Morlan 

Quando o compromisso mostra o caminho
As atividades industriais 

da Cenibra desfrutam de 
reconhecido sucesso, pro-
duzindo uma celulose de 
primeiríssima qualidade. 
Para isso, a Cenibra gera 
quase 8 mil empregos. Cál-
culos e levantamentos eco-
nômicos recentes estimam 
que a empresa promova 
a geração de mais 45.500 
empregos indiretos, volta-
dos total ou parcialmente 
para as atividades econô-
micas e sociais da empre-
sa. Os efeitos multiplicado-
res dessa relação mostram 
que mais de 180 mil pes-
soas formam o contingen-
te familiar daqueles que 
contam com a renda des-
ses empregos para prover 
a sua subsistência. 

Para manter um qua-
dro profissional qualifica-
do, motivado e compro-
metido com as diretrizes e 
metas, além de perseguir 
as inovações que o mer-
cado exige, a empresa de-
senvolve programas inter-
nos para elevar os níveis 
de evolução profissional 
e pessoal, segurança, pro-
dutividade e qualidade de 
vida para os empregados 

e seus familiares e depen-
dentes. Entre eles estão o 
projeto de remuneração, 
atividades de treinamento, 
ações de controle médi-
co e promoção de saúde, 
plano de benefícios, pre-
vidência privada, alimen-
tação e transporte subsi-
diados e a distribuição de 
material escolar a filhos de 
empregados.

Para os gestores da Ce-
nibra, a Responsabilidade 
Social exercida pela em-
presa traz inegáveis be-
nefícios à autoestima dos 
empregados, além de im-
pactos positivos nos dife-
rentes ambientes de traba-
lho. Estimulando o espírito 
de equipe, criatividade e 
solidariedade, a empresa 
desenvolve um bem suce-
dido programa interno de 
voluntários, com a partici-
pação de empregados que 
atuam na realização dos 
projetos sociais da empre-
sa.

A equipe feminina de 
vôlei da Cenibra é um 
exemplo de qualidade de 
vida e determinação, há 
20 anos. Em junho de 
2007, o grupo conquis-

tou a medalha de bron-
ze nos Jogos Mundiais do 
Trabalhador, em Albena, 
na Bulgária. O Programa 
Qualidade de Vida visa es-
timular a mudança de há-
bitos e adoção de práticas 
saudáveis no dia a dia. A 
empresa mantém equi-
pes masculina e femini-
na de vôlei, futebol soçai-
te, campo, salão e máster, 
que participam de diver-
sos torneios da região. E 
proporciona a participa-
ção dos atletas da Corrida 
Rústica Interna em várias 
corridas regionais.

Fotos: ACS Cenibra

O compromisso passa pela escolha das mudas

Cuidados operacionais fazem parte do processo Time de vôlei da Cenibra: um exemplo de união
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O projeto Encontro 
Marcado com Fernando 
Sabino iniciou suas ativi-
dades em 2018 nas cida-
des de Cantagalo, Peça-
nha, Bela Vista de Minas, 
São Gonçalo do Rio 
Abaixo, Antônio Dias e 
Catas Altas, patrocinado 
pela Cenibra e realizado 
via Lei Federal de Incen-
tivo à Cultura. E agora 
chega a Ferros.

O projeto leva às esco-
las municipais e privadas 
atividades socioeducati-
vas e culturais, começan-
do por oficinas onde os 
alunos desenvolvem ati-
vidades culturais inspira-
das e adaptadas da obra 
do escritor mineiro e ter-
minam com uma expo-
sição gratuita e aberta 
ao público, sobre a vida 
e obra do autor. Duran-
te cinco meses, as es-
colas desenvolvem pes-
quisas e trabalhos, em 

oficinas artísticas coorde-
nadas pelos professores. 
Os alunos têm acesso 
a livros, crônicas, con-
tos, documentários, fil-
mes de ficção, curtas e 
longas-metragens dirigi-
dos pelo escritor. As ci-
dades recebem coleções 
de livros e filmes, doa-
dos para instituições pú-
blicas.

VISITA
O Instituto Cenibra re-

cebeu a visita de repre-
sentantes do Sindicato 
de Trabalhadores Rurais 
do Projeto de Parceria 
Agrícola no distrito de 
Bom Jesus da Boa Vis-
ta, em Virginópolis, que 
contempla 30 famílias 
numa área de 11 hec-
tares, com produção de 
milho e feijão. Por meio 
de contratos de parceria, 
a Cenibra dispõe áreas 
de cultivo aos pequenos 

Uma parceria 
que dá frutos

#NossoOlharSocial gera renda e 
desenvolvimento para parceiros da Cenibra

ACS Cenibra

Agricultores de Boa Vista reunidos com o Instituto Cenibra

produtores, com orien-
tação técnica da Empre-
sa de Assistência Técnica 
Rural do Estado de Mi-
nas Gerais (EMATER).

O Instituto Cenibra 
também firmou parce-
ria com a Associação de 
Pedra Redonda e Prefei-
tura de Coroaci, para a 
construção de um galpão 
para a Fábrica de Polpa 

de Frutas no município. 
A parceria contempla 12 
famílias no processo de 
beneficiamento de frutas 
para polpa e 40 famílias 
no fornecimento das fru-
tas para o processo. Isso 
gera trabalho e renda 
para as famílias, promo-
vendo a diversificação de 
atividades e abertura de 
novos mercados regio-

nais, garantindo melho-
ria de qualidade de vida 
dos agricultores familia-
res. Em 2009, o instituto 
deu início à parceria com 
o fornecimento de mu-
das de espécies frutíferas 
para formação de poma-
res.

“O investimento so-
cial corporativo da Ceni-
bra e seu Instituto contri-

bui para a transformação 
da realidade social, ativa 
geração de trabalho, ren-
da e valorização da cul-
tura regional”, lembra a 
Coordenadora de Co-
municação Corporativa 
e Relações Institucionais, 
Leida Hermsdorff Horst 
Gomes, também respon-
sável pelo Instituto Ceni-
bra.
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A VANDAIME parabeniza a CENIBRA por 
seus 45 anos de existência produzindo 
celulose com padrão de qualidade de 

reconhecimento mundial!

www.vandaime.com.br

Conservação da Biodiversidade
Monitoramento da Fauna exibe a qualidade ambiental das áreas da Cenibra

A Cenibra desenvol-
ve uma diversidade de 
ações para monitorar pa-
râmetros ambientais que 
sirvam como indicadores 
de qualidade para avaliar 
e acompanhar as suas ati-
vidades operacionais. Os 
programas de monitora-
mento de água, solo, fau-
na e flora são sempre de-
senvolvidos em parceria 
com universidades e or-
ganizações não governa-
mentais. Os resultados ob-
tidos são considerados no 

planejamento das ativi-
dades operacionais, bem 
como na definição de es-
tratégias de conservação 
e proteção do patrimônio 
natural da empresa, com-
posto por mais de 103 mil 
hectares de matas nati-
vas. Esta área é povoada 
por uma rica fauna silves-
tre (confira as fotos) e con-
ta com inúmeros lagos e 
diferentes tipos de cursos 
d’água. 

Os estudos que norte-
aram esse monitoramen-

to da fauna em áreas da 
Cenibra tiveram início em 
2003. A partir de 2005, 
esses estudos prelimina-
res tiveram continuidade 
com um monitoramento 
sistematizado cujo obje-
tivo é identificar e carac-
terizar a fauna de aves e 
mamíferos presentes nas 
áreas da Empresa. Os tra-
balhos são desenvolvidos 
por meio de estudos rea-
lizados por amostragens 
em campo, abrangendo 
cinco regiões operacionais 

da Cenibra tidas como 
mais representativas e in-
dicadoras: Belo Oriente, 
Ipaba, Cocais, Santa Bár-
bara e Sabinópolis.

Até o momento, foram 
identificadas 371 espécies 
de aves e 41 de mamíferos 
de médio e grande por-
te presentes nas áreas de 
atuação da Cenibra. Des-
ses totais, 25 espécies de 
aves e 12 de mamíferos 
constam em listas oficiais 
de espécies ameaçadas de 
extinção. Os estudos mos-
tram ainda uma compo-
sição de espécies predo-
minantemente de hábito 
florestal, o que comprova 
a alta qualidade ambien-
tal das áreas sob controle 
da empresa.

Os resultados eviden-
ciam a importância da 
correta silvicultura do eu-
calipto para a manutenção 
da biodiversidade. Além 
dos aspectos positivos re-
lacionados à conservação 
do solo e da água, as áre-
as cultivadas com o eu-
calipto funcionam como 
corredores de conectivida-
de entre remanescentes de 
vegetação nativa existen-
tes na região, permitindo 
a interação e o fluxo entre 
as espécies da fauna.

Como reconhecimen-

Fotos: ACS Cenibra

to de que de fato traba-
lha dentro dos mais altos 
padrões internacionais de 
excelência, a Cenibra é 
certificada de acordo com 
as normas ISO 9001 / ISO 
14001 / ISO IEC 17.025 e 
possui as certificações do 
Forest Stewardship Coun-
cil (FSC) e do Progra-
ma Nacional de Certifica-

ção Florestal (CERFLOR 
/ PEFC). O FSC (interna-
cional) e o CERFLOR (na-
cional) são organizações 
independentes, compos-
tas por representantes dos 
setores ambiental, econô-
mico e social, e que esta-
belecem os princípios e 
critérios de manejo flores-
tal sustentável.
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“O ano de 2017 foi 
marcante para a Ceni-
bra, que superou obs-
táculos e obteve re-
sultados positivos. Do 
ponto de vista opera-
cional, a empresa al-
cançou uma marca 
histórica, com a pro-
dução de 1.220.638 
toneladas de celulo-
se, resultado da esta-
bilidade operacional 
e elevada disponibi-
lidade das linhas de 
produção. Outra for-
ma de confirmação 
de um ano bastan-
te positivo para a em-
presa veio por meio 
dos indicadores eco-
nômicos e financei-
ros, que refletiram re-
sultados de forma fiel 
à performance opera-
cional. Encerramos o 
ano com um lucro lí-
quido de R$ 440 mi-
lhões e uma recei-
ta operacional líquida 
de R$ 2.194 milhões, 
14,78% acima do ano 
anterior. O EBITDA 
ajustado (geração 
de caixa) elevou-se 
33,43%, para R$905 
milhões, com a mar-
gem EBITDA subin-
do de 35,50% para 
41,27%.

Além disso, foram 
mantidos os investi-
mentos para uma atu-
ação responsável, no 
que se refere à gestão 
dos impactos das ope-
rações no meio am-
biente, a utilização de 
recursos naturais e ao 
relacionamento com 
as partes interessadas, 
principalmente envol-
vendo as comunida-
des em que a Cenibra 
está inserida. Também 
continuaram os esfor-
ços para a promoção 
da cultura de saúde e 
segurança na empre-
sa, o crescimento pes-
soal e profissional dos 
empregados e a busca 
da melhoria contínua 
das condições de tra-
balho.

Como consequên-
cia dessas ações sus-
tentáveis, a empresa 
possui uma série de 
certificações nacionais 
e internacionais, que 
disciplinam a atuação 

em diversos campos e 
atestam o nível de ex-
celência que a empre-
sa tem perseguido.

Comprometida com 
as melhores práticas 
de governança corpo-
rativa, a empresa tem 
fortalecido, continua-
mente, os seus princí-
pios de transparência, 
equidade e prestação 
de contas, para disci-
plinar as suas relações 
com as partes interes-
sadas.

Dentre as iniciativas 
realizadas em 2017, 
merece destaque a 
criação da Assessoria 
de Governança Cor-
porativa (ASGOV), 
que tem como princi-
pais atribuições, além 
do processo de Plane-
jamento Corporativo, 
zelar pela conformida-
de às leis e regulamen-
tos, pela conduta ética 
dos empregados e co-
ordenar e dar suporte 
às atividades corpora-
tivas de Compliance e 
Gestão de Riscos, ele-
vando tais processos a 
um novo patamar de 
gestão. Adicionalmen-
te, houve também 
melhorias no papel 
e atuação dos Comi-
tês de Assessoramen-
to, assim como a rea-
lização de análise das 
Políticas Corporativas 
da Empresa, visan-
do identificar e docu-
mentar o alinhamento 
dos compromissos as-
sumidos pela empresa 
com as práticas execu-
tadas.

Os resultados da 
Cenibra em 2017 
confirmam o empe-
nho de equipes com-
petentes e dedicadas 
ao seu crescimento. O 
valor do engajamento 
dos empregados com 
o cumprimento das 
metas e o comprome-
timento com a melho-
ria contínua dos resul-
tados da empresa são 
algo que não se ex-
pressa somente nos 
demonstrativos contá-
beis e financeiros, mas 
cujo impacto está de-
monstrado na celulo-
se que a empresa en-
trega com qualidade e 

Confiança no futuro
segurança aos clien-
tes e com rentabili-
dade para os acio-
nistas.

Em face aos desa-
fios a serem enfren-
tados nos próximos 
anos, a Cenibra con-
tinuará seguindo fir-
me em seu direciona-
mento estratégico. A 

empresa está prepa-
rada para atuar com 
uma base forte e con-
solidada em termos 
de operações, pro-
cessos integrados e 
empregados capazes 
e comprometidos.

A Cenibra quer 
atingir níveis cada 
vez maiores de ex-

celência em todas as 
áreas de atividade, 
sempre trabalhando 
de forma ética e com 
foco em todos os pi-
lares da sustentabili-
dade.”

(Mensagem  da diretoria da 
empresa, publicada no último 
relatório de sustentabilidade 
da Cenibra)

Naohiro Doi
Diretor-Presidente e
Diretor Administrativo e 
Financeiro Interino
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A Dinagro parabeniza a CENIBRA

dessa grande empresa.

pelos seus 45 anos de sucesso e
se sente honrada por ser parceira
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 A ANUT - Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, que representa 
cerca de 40% das mercadorias movimentadas no País, parabeniza a Celulose Nipo-
Brasileira S.A. - CENIBRA pelos seus 45 anos de fundação. A empresa foi uma das 
fundadoras da entidade e sua ativa participação muito contribuiu para a consolidação 
da Associação.

Nossos associados que estão homenageando a CENIBRA:

A CENIBRA é o exemplo de sucesso na busca de oportunidades de ingresso nacional em 
essenciais setores da economia, sendo  exemplo da integração Brasil e Japão, através de 
desenvolvimento integrado, sustentável e perene. Uma gigante do mercado mundial de 
celulose branqueada de bra curta de Eucalipto, a CENIBRA, possui uma cultura de 
excelência que pode ser encontrada do processo mais simples ao mais complexo, seja no 
campo, na indústria, na logística de distribuição de seu produto ou no relacionamento 
responsável com os cerca de 90 municípios de Minas Gerais. 

Para a ANUT é uma honra ter em seu quadro de associados uma organização como a 
CENIBRA, que preza pela vida em todos os seus aspectos.

A Cenibra realizou recen-
temente mais uma edição 
do seu Seminário Interno da 
Qualidade. O evento – em 
Ipatinga - é uma ferramen-
ta estratégica para a eleva-
ção dos índices de produtivi-
dade, economia e qualidade 
de vida, além de proporcio-

nar crescimento profissional.
O Seminário valoriza a ca-

pacidade criativa e a dedica-
ção dos empregados, con-
solida o espírito de equipe e 
proporciona benefícios intan-
gíveis. Na ocasião, os Círcu-
los de Controle de Qualidade 
(CCQ) apresentaram solu-

ções criativas para problemas 
relativos à operação e pro-
dução, conciliando aspectos 
técnicos e humanos, respon-
dendo às necessidades orga-
nizacionais e pessoais. 

Quatro grupos foram sele-
cionados para apresentação 
dos trabalhos. O grupo ven-

Júlio César Tôr-
res Ribeiro, gra-
duado em Enge-
nharia Mecânica 
pela Universidade 
Federal de Minas 
Gerais, assumiu o 
cargo de Diretor 
Industrial e Téc-
nico da Cenibra. 
O novo diretor é 
mestre em Tec-
nologia de Celu-
lose e Papel, ten-
do sido professor 
convidado da Uni-
versidade Federal 
de Viçosa para o 
curso de pós-gra-
duação em Celu-
lose e Papel minis-
trando a disciplina 
“Ciclo de Recupe-
ração Kraft. Tam-
bém possui MBA 
na área de Ges-
tão Empresarial, 
ministrado pela 
FEA/Universida-
de de São Paulo 
- USP. Iniciou sua 
carreira profissio-
nal na Cenibra em 
fevereiro de 1993, 
na função de En-
genheiro Trainee 
na área de manu-
tenção mecânica. 
Desde então, são 
25 anos de traba-
lho em diversas 
áreas e projetos, 
sendo 15 anos na 
área de Manuten-
ção e Engenha-
ria e 10 anos na 
área de Operação, 
como Coordena-
dor de Recupera-
ção e Utilidades. 
De 2010 a 2018 
atuou como Ge-
rente Técnico e de 
Manutenção.

Seminário da qualidade
Cenibra e seus empregados perseguem a melhoria contínua dos processos

cedor como melhor apresen-
tação e projeto destaque foi 
o Grupo Evolução, formado 
pelos empregados Girley Al-
meida de Souza, Sérgio Re-
sende de Oliveira, Ricardo 
Panicali Carlech, Heider So-
ares Martins, Leonardo Ale-
xandre Ramos, Allan Chris-
tian Sousa Silva e Dierley 
Valadares Moura. O facilita-
dor do grupo foi o emprega-
do Marcos Grossi.

O projeto vencedor con-
siste em um separador para 
retirar a areia e finos (pali-
tos) provenientes do proces-
so de fabricação, materiais 
que geralmente causam dis-
túrbios na operação do Di-
gestor 2 (alimentação), além 
de um desgaste prematuro 
nos equipamentos da área 
de cozimento, lavagem e de-
puração. Após a implantação 
do separador a eficiência do 
projeto foi evidenciada, devi-
do à estabilidade na alimen-
tação do digestor (os diges-
tores podem ser vistos como 
grandes reatores de cozimen-
to onde a madeira picada - 

O Grupo Evolução, com o diretor Júlio César Tôrres e o diretor presidente, Naohiro Doi

O separador criado pelo grupo Evolução melhora a eficiência dos digestores

Divulgação/ACS Cenibra

Cenibra tem
novo diretor

técnico e
industrial

cavacos, é misturada ao li-
cor branco e aquecida para 
a transformação da madeira 
em pasta celulósica).

 
QUALIDADE

O conceito de Círculos 
de Controle de Qualidade 
(CCQ) teve origem no Ja-
pão, em 1962, no período 
pós-guerra. Em 1963 ex-
pandiu-se no Japão e cami-
nhou em direção a outros 
países, chegando ao Bra-
sil em 1971. Mas somen-
te em 1990, com a chega-
da do conceito de Controle 
Total de Qualidade, o CCQ 
foi se tornando uma prática 
adotada nas empresas bra-
sileiras. Muitas vezes a solu-
ção dos problemas enfren-
tados nos processos está na 
mão dos colaboradores da 
empresa. Assim, os CCQ 
proporcionam a eles a opor-
tunidade de contribuir efi-
cazmente com a melhoria da 
organização, por meio do le-
vantamento das possíveis 
soluções para os problemas 
apresentados.
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ARAVÁLVULAS
VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

www.aravalvulas.com.br

Referência em serviços industriais ligados ao controle de processos (válvulas).

ARACRUZ VÁLVULAS PARABENIZA
A CENIBRA POR SEUS 45 ANOS

DE GRANDES REALIZAÇÕES.
A Aracruz Válvulas é uma empresa especializada em serviços de recuperação de válvulas manuais e automáticas, de 

todos os fabricantes. Especializada também em serviços de calibração de válvulas de Segurança e Alívio e instrumentos 
de pressão e temperatura, assim como adaptação e automação de válvulas em geral. Atua ainda com fabricação de 

estruturas metálicas em geral, serviços de caldeiraria, usinagem e solda. 

É possível que todos 
os seres vivos coexistam 
na natureza, ocupando e 
dividindo os espaços da 
Mãe-Terra, também cha-
mada de Gaia. E o traba-
lho realizado pela Cenibra 
começa na terra, onde é 
cultivado o eucalipto que 
abastece a unidade indus-
trial da empresa. Todos 
os cuidados são tomados 
para que a madeira utili-
zada na fabricação da ce-
lulose atenda aos mais 
rigorosos padrões de qua-
lidade, utilizando os mais 
modernos equipamentos 
e as mais inovadoras téc-
nicas de silvicultura, de 
forma a garantir padrões 
de excelência ao longo de 
todo o processo e também 
minimizar impactos am-
bientais não desejados. 

A Cenibra maneja uma 
área de 254 mil hectares, 
sendo 51% de plantio de 
eucalipto; 41% de área de 
Preservação Permanente 
e Floresta Nativa; e o res-
tante em áreas destinadas 
para infraestrutura e ou-
tros. 

Rígidos padrões de qualidade
A qualidade da celulose produzida pela Cenibra começa na clonagem das mudas que vão ao campo

Fotos: Arquivo/ACS Cenibra

O MELHOR DO EUCALIPTO 
Para que o eucalipto se 

desenvolva com todo o 
seu potencial no campo e 
se transforme em celulose 
de alta qualidade, é preci-
so, antes de tudo, que ele 
nasça em berço de ouro, 
cercado de cuidados espe-
ciais. E foi por saber disso 
que a empresa investiu na 
implantação de um mo-

derníssimo Viveiro Flores-
tal, centralizando em uma 
única unidade todas as ati-
vidades de produção de 
mudas que abastecem as 
florestas renováveis de eu-
calipto mantidas pela em-
presa. O setor é um dos 
mais avançados do mundo 
no que se refere às técni-
cas empregadas na produ-
ção de mudas de eucalip-

to por clonagem. Instalado 
em uma área de 40.000 
m2, a cerca de dois quilô-
metros da unidade indus-
trial da empresa, o viveiro 
dispõe de uma estrutura 
que permite controlar to-
dos os fatores necessários 
à produção de boas mu-
das, tais como temperatu-
ra, umidade, luz, nutrien-
tes e água. 

Os empregados da Ce-
nibra que trabalham no se-
tor também ganharam com 
as modernas instalações do 
viveiro. Seguindo as nor-
mas de saúde ocupacional, 
eles trabalham abrigados 
em galpões, protegidos do 
sol e da chuva, o que ga-
rante uma significativa re-

dução dos esforços físicos 
realizados no transporte de 
mudas, insumos e utensí-
lios. Além disso, os traba-
lhadores no setor praticam 
exercícios preparatórios e 
compensatórios duas ve-
zes por dia, com orientação 
médica, durante o horário 
de expediente.
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UMA HOMENAGEM DA 

Seguindo as coordenadas
corretas, o sucesso será inevitável...

Parabéns Cenibra
pelos 45 anos de grandes vitórias!

DRONE
- Levantamento Aerofotogramétrico,
com execução de Orfoto, cálculo
de volumes, medição de imóveis;
- Fotografias aéreas;
- Vídeos aéreos;

ESTAÇÃO TOTAL
- Serviços de Terraplenagem;
- Obra Civil;
- Montagem e mecânica;
- Levantamento imóveis.

Inaugurado o NEJ
em Belo Oriente

Curso irá fomentar empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento regional

A Escola Municipal Fran-
cisco Gonçalves de Brito, 
em Belo Oriente, foi o pal-
co da Aula Inaugural do 
curso técnico de Adminis-
tração do Núcleo de Em-
preendedorismo Juvenil 
(NEJ). Por meio de uma 
parceria do Instituto Ceni-
bra com o SEBRAE e Pre-
feitura Municipal de Belo 
Oriente, o NEJ foi implan-
tado no município, benefi-
ciando 80 jovens. O Dire-

tor-Presidente da Cenibra, 
Naohiro Doi, prestigiou a 
aula inaugural e falou aos 
presentes da importância 
do empreendedorismo ju-
venil como estratégia para 
diversificar a matriz de de-
senvolvimento regional. 

A proposta é formar jo-
vens desenvolvendo capa-
cidades empreendedoras 
e conhecimentos de admi-
nistração. O curso Técnico 
em Administração para jo-

vens de Belo Oriente (sede 
e distritos) terá um ano de 
duração e será totalmente 
gratuito. Tanto o processo 
seletivo quanto a condução 
do curso são de responsa-
bilidade do Unileste-MG, 
via Colégio Padre de Man.

O Núcleo de Empreen-
dedorismo Juvenil foi fun-
dado pelo Sebrae em 2010 
e já formou mais de 1200 
alunos. Reconhecido pelo 
MEC, o curso desenvol-

ve competências necessá-
rias para o enfrentamento e 
superação dos desafios da 
juventude em suas diver-
sas dimensões (profissio-
nal, pessoal, social e fami-
liar), além de promover a 
formação do sujeito empre-
endedor, ético e conscien-
te da sua responsabilidade 
social. Todo o conteúdo do 
curso segue a metodologia 
de ensino da Escola do Se-
brae de Formação Geren-
cial (EFG), referência in-
ternacional em educação 
empreendedora para jo-
vens.

Recentemente, a pes-
quisa GEM 2017, do Se-
brae/IBQP, revelou o novo 
perfil do empreendedor 
no país, apontando que 
em 2017 a participação 

de pessoas entre 18 e 34 
anos no total de empre-
endedores em fase ini-
cial cresceu de 50% para 
57%. São 15,7 milhões de 
jovens atrás de informa-
ções para abrir um negó-
cio ou com uma empresa 
em atividade no período 
de até três anos e meio. 
Outro dado interessan-
te que a pesquisa mostra 
é que também aumentou 
o percentual de pessoas 
que buscam empreender 
por oportunidade, saltan-
do de 57% para 59% dos 
entrevistados. 

Segundo a Confedera-
ção Nacional dos Jovens 
Empresários (Conaje), a 
maioria dos jovens em-
preendedores brasileiros 
são homens: 71%. Trin-

ta e cinco por cento come-
çam a empreender entre 
os 26 e 30 anos, enquan-
to 28% têm entre 31 e 35 
anos e 18% têm de 21 a 
25. A pesquisa da Conaje 
aponta para um dado in-
teressante: alguns empre-
endedores jovens têm mi-
cro e pequenas empresas 
que geram trabalho, em-
pregando até nove funcio-
nários.

“Investir estrategicamen-
te na educação é potencia-
lizar o futuro no presente. O 
NEJ irá apresentar e capa-
citar os jovens para encon-
trar, aproveitar e construir 
plataformas de desenvolvi-
mento capazes de mudar 
para melhor a comunida-
de em que vivem” concluiu 
Naohiro Doi.

Fotos: ACS Cenibra

Parabéns, Cenibra,
pelos seus 

anos de
sucesso.45
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A CONVAÇO SE ORGULHA EM FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA 

PARABÉNS À CENIBRA, QUE AO LONGO DE SEUS 
45 ANOS TEM DEMONSTRADO QUE O SUCESSO É 

REFLEXO DE MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO. 

48 anos de tradição e confiabilidade em serviços especializados de manutenção e montagem industrial 

As vantagens do eucalipto
Nativo da Austrália, do 

Timor e da Indonésia, o 
eucalipto é considerado 
uma espécie exótica em 
todas as outras partes do 
mundo. Há mais de 600 
espécies do gênero Eu-
calyptus, e entre as prin-
cipais espécies plantadas 
para fins comerciais es-
tão o Eucalyptus gran-
dis, E. urophylla, E. sa-
ligna, E. camaldulensis, 
E. globulus, E. dunni e E. 
nitens. O eucalipto tem 
ampla variedade de de-
rivados e utilizações que 
garantem o suprimento 
de madeira para as in-
dústrias. Entre os princi-
pais produtos, destacam-
-se:
• Madeira: combustível, 
carvão, postes, dormen-
tes de ferrovias, estacaria 
para fundações, painéis 
de madeira reconstituí-
da, celulose, construção 
civil, caixotaria, marce-
naria, etc.
• Celulose: papéis diver-

sos, papel higiênico, fral-
das descartáveis, cáp-
sulas de medicamentos, 
espessantes para alimen-
tos, componentes eletrô-
nicos, etc.
• Folhas: óleos essen-
ciais (limpeza, higiene, 
cosméticos) e ornamen-
tação.
• Sequestro de CO2: um 
hectare de eucalipto re-
move 60 toneladas de 
CO2 da atmosfera.
• Serviços ambientais: 
proteção do solo contra 
processos erosivos.

Mas ainda existem 
questionamentos sobre o 
impacto do eucalipto no 
solo, ou seja, se ele esgo-
ta a fertilidade do terreno 
ou causa erosão ou com-
pactação. O atual mo-
delo de preparo do solo 
para plantio de eucalip-
to no Brasil é definido 
como subsolagem de mí-
nimo impacto, e o equi-
pamento utilizado nes-
sa operação não expõe 

a terra em profundida-
de, não provoca inversão 
das camadas superficiais 
do solo e o mantém pro-
tegido pelos resíduos ve-
getais da colheita (folhas, 
galhos, raízes e cascas).

A manutenção das 
cascas, galhos e folhas 
após a colheita minimi-
zam muito a compac-
tação do solo, e contri-
buem para o retorno dos 
nutrientes ao solo. Outra 
vantagem é o seu ciclo 
longo entre plantio e co-
lheita. Entre uma e outra 
operação, a floresta fica 
entre seis e oito anos sem 
sofrer ações antrópicas. 
Com isso, as raízes das 
plantas e a manta orgâ-
nica de serapilheira aju-
dam a proteger o solo, a 
estruturá-lo, a enriquecê-
-lo de carbono, a evitar a 
erosão etc. Quanto mais 
longo for o tempo entre 
plantio e colheita, melhor 
é para o solo e melhor é 
para a natureza.
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