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A Câmara Ambiental. 
 
 
 
Criada em 1997, teve atividades por dois anos, retomado em 2017 compondo a 
equipe: 

 Presidente da Câmara, Umberto Caldeira Cinque – Gerente de Meio Ambiente 
Industrial da Fibria,  

 Presidente Suplente, Jonas Vitti – Gerente de Meio Ambiente da Suzano Papel 
e Celulose 

 Secretário Executivo João Humberto Sumere, Analista Ambiental da Agencia 
Ambiental de Limeira,  

 Secretário Suplente José Roberto Martins Monteiro, Engenheiro da Agencia 
Ambiental de Mogi das Cruzes.  

Nesta nova etapa o setor relacionou um conjunto de temas de interesse: 

 Licenciamento (renovação de licenças de operação, prazos e mecanismos de 
simplificação), 

 Normas (avaliação do impacto das normas de segurança sobre os aspectos 
ambientais das empresas e projetos de lei), 

 Publicações de manuais, guias e notas técnicas ( PREFE, revisão do P+L, 
produção de baixo carbono, inventário de carbono e gestão de recursos 
hídricos industriais). 

 

 
O Setor 
 

 A Balança comercial registrou saldo positivo de US$ 6,6 bilhões em 2016. 

 O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,8 milhões de 
empregos diretos e indiretos. 

 Os projetos de investimento das empresas, em andamento ou previstos, que visam ao 
aumento dos plantios, ampliação de fábricas e novas unidades, são da ordem de R$ 40 
bilhões de 2016 a 2020; 

 Responsável pela geração de R$ 11,3 bilhões em tributos federais, estaduais e 
municipais: 0,9% da arrecadação nacional. 

 
 
 
 
 



 
 
Evolução da Produção Brasileira de Celulose 1.000 Toneladas 

 

 
 

Evolução da Produção Brasileira de Papel 1.000 Toneladas 

 
 

Benefícios ambientais 

 Os 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas absorvem 1,7 bilhão de toneladas de 
CO2eq da atmosfera; 

 5,6 milhões de hectares de áreas de conservação de vegetação nativa, na forma de 
Áreas de Preservação Permanente (APPs), de Reserva Legal (RL) e de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPNs) representam um estoque médio de 2,48 
bilhões de toneladas de CO2eq; 

 70% dos plantios são certificados, garantindo a sustentabilidade e as boas práticas do 
setor; 

 Em 2015, foram produzidos, a partir de energia limpa, 65,1 milhões de gigajoules, o 
que representa 67% do consumo energético do setor. 



Benefícios sociais 

 Os investimentos em programas sociais totalizam R$ 285 milhões, distribuídos em 
programas de saúde, cultura, qualidade de vida e educação; 

 As iniciativas beneficiam cerca de dois milhões de pessoas, em aproximadamente mil 
municípios, consolidando o setor brasileiro de base florestal como indutor de 
desenvolvimento econômico e social do País; 

 Fixação da população no meio rural e geração de renda para as comunidades do 
entorno das unidades de negócio das empresas do setor; 

 18,7 mil famílias beneficiadas por programas de fomento em 2015. 

 

 

 


