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Agricultura, Serviços Ambientais e Meio

Ambiente (Código Florestal e PSA)



ÁREAS DE ATUAÇÃO NO BRASIL

2 unidades industriais

Áreas florestais nos 

estados de SP, BA e MS

A Bracell é uma 

das líderes globais 

na produção de 

celulose solúvel



SUSTENTABILIDADE DO COMEÇO AO RECOMEÇO

CLIMA

EMPRESA

Operação positiva 

para o clima e a 

biodiversidade

Será bom para a Bracell

se primeiramente for 

bom para todos PAÍS
Investimento em logística,

infraestrutura e P&D

COMUNIDADE
Projetos sociais:

educação e geração 

de empregos e renda

CLIENTE
Produtos customizados,

flexíveis e biodegradáveis

BRACELL

5Cs



• Plantio em áreas já antropizadas (pastagens e/ou áreas degradadas)

• Plantio em mosaico com florestas nativas (biodiversidade)

• Manejo sustentável: cultivo de mínimo impacto na Silvicultura

• Colheita sustentável: cascas, galhos e folhas no campo (15% da árvore) 

• Manejo integrado de pragas e doenças (MIPD), reduzindo a 

necessidade de uso de defensivos químicos

ÁREA FLORESTAL



BALANÇO DE CARBONO

pois sequestramos mais                   
CO2 do que emitimos

Nossas florestas plantadas de eucalipto 

e as áreas de mata nativa que 

conservamos absorvem cerca de 

4,4 milhões de toneladas de CO2/ano

SOMOS POSITIVOS PARA O CLIMA

BALANÇO DE CARBONO



• Mais de 30% das áreas florestais administradas pela Bracell são 

destinadas à preservação ambiental (áreas de vegetação nativa)

• 4 RPPNs na Bahia, que totalizam mais de 3 mil hectares de 

vegetação nativa protegida em propriedades particulares reconhecidas

• Monitoramento de espécies de fauna e flora silvestres em nossas 

propriedades

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE



ÁREA INDUSTRIAL

GREATEST AND GREENEST

Tecnologia de ponta na nova unidade industrial da Bracell em SP

ENERGIA VERDE

• 100% energia de fonte renovável (gaseificador de biomassa)

• Sem uso de combustível fóssil (fossil-fuel free)

• Autossuficiente em energia elétrica

 Excedente (150 - 180MW) 

disponibilizado para GRID nacional 

(energia verde), capaz de abastecer 

uma cidade com até 3 milhões de 

habitantes (750 mil residências)



ÁREA INDUSTRIAL

GREATEST AND GREENEST

Tecnologia de ponta na nova unidade industrial da Bracell em SP

ÁGUA, EMISSÕES E RESÍDUOS

• O menor consumo de água do setor

• Com as menores emissões atmosféricas do setor

(odorless: maior caldeira de recuperação do mundo)

• Tratamento terciário de efluentes



BRACELL SÃO PAULO

Lençóis Paulista

GREATEST AND GREENEST



• Programa de investimento social privado

• Contribui para o fortalecimento da educação básica, 

conduzindo a resultados de aprendizagem mais eficazes 

• Incrementa a produtividade agrícola e a renda de pequenos 

produtores

• Fomenta o empreendedorismo

• 2021: 27 projetos / 101 mil pessoas beneficiadas 

BOM PARA COMUNIDADE

Oficina dos sonhos Trilha ecológica Farmácia verde Viveiro Comunitário do Imbé



Apoiaremos a conservação de áreas públicas, a recuperação

de áreas degradadas, a prevenção e combate a incêndios

florestais, a vigilância contra caça e captura de animais

silvestres, ao desmatamento e furto de madeira nativa

A meta “Um para Um” será alcançada até 2025

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE

A BRACELL SE COMPROMETE 

EM APOIAR A CONSERVAÇÃO 

DE UM HECTARE DE VEGETAÇÃO 

NATIVA PARA CADA HECTARE        

DE EUCALIPTO PLANTADO



A iniciativa é importante e inovadora porque amplia a área de

atuação da empresa na conservação da biodiversidade para

além da nossa área de produção

Por meio de parcerias com os órgãos ambientais da BA, MS e

SP, ajudaremos na conservação, proteção e restauração

de remanescentes florestais públicos nesses estados

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE

A BRACELL SE COMPROMETE 

EM APOIAR A CONSERVAÇÃO 

DE UM HECTARE DE VEGETAÇÃO 

NATIVA PARA CADA HECTARE        

DE EUCALIPTO PLANTADO
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