GANHO DE PRODUTIVIDADE
NOS PLANTIOS
As melhorias aconteceram em várias etapas do processo como adequação do
espaçamento de plantio, da adubação, do controle de plantas daninhas e da
época de desbrota - Págs. 8 e 9
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RECURSOS HUMANOS

SETEMBRO AMARELO
CENIBRA REALIZA AÇÕES DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
No mês de setembro acontece a campanha nacional
“Setembro Amarelo”, cujo objetivo é a prevenção do
suicídio. A CENIBRA mais uma vez participou da edição,
realizando ações preventivas com os empregados e prestadores de serviço.
Preocupada com a saúde mental de seus empregados,
a Empresa convidou uma médica psiquiatra para fazer
uma live com o objetivo de disponibilizar ferramentas
possíveis de serem usadas no cotidiano dos empregados
e prestadores de serviço, visando colaborar com sua resiliência para este momento que ainda é de pandemia.
Além da live, a Empresa trabalhou a questão visual e foi
enfeitada com laços amarelos (símbolo da campanha).
A palestra, ministrada durante a live da Drª. Maria Angélica Vaccarini, teve como tema “A vida por um triz: va-

mos falar sobre suicídio?” O objetivo foi quebrar o tabu
e trazer o assunto à tona, de modo que as pessoas se
sintam à vontade para expressarem o que estão sentindo
de desconforto emocional sem medo de serem julgadas.
Segundo a analista de Recursos Humanos Sônia Aparecida Silva, para que o empregado esteja saudável é
importante estar equilibrado em todas as dimensões da
sua vida e principalmente a psíquica. “De acordo com a
OMS, em média 86% dos brasileiros sofrem com algum
transtorno mental, como a ansiedade, a depressão e o
stress. Portanto, falar abertamente sobre saúde mental é
importante para quebrar o tabu, informar ao empregado
sobre sinais e sintomas do desconforto emocional, orientá-los a ter uma vida mais saudável do ponto de vista psíquico e ajudá-los a enfrentar a pressão do trabalho, além
de evitar problemas e desgastes cognitivos”, ressaltou.

CENIBRA
CELEBRA DIA
DA ÁRVORE
Para celebrar o Dia da Árvore (21/09), a CENIBRA realizou
a distribuição, para seus empregados, de mudas produzidas em seu Jardim Ornamental. Em virtude da pandemia,
a escolha de mudas foi on-line com posterior logística de
distribuição. Na ocasião as mudas foram trocadas por caixas de leite que, posteriormente, foram doadas pelo Instituto CENIBRA a entidades filantrópicas.
Neste ano foram distribuídas 3.237 mudas e arrecadados
3.326 litros de leite. Em 14 anos de projeto já foram distribuídas 28.565 mudas e arrecadados 26.140 litros de leite.
As mudas são produzidas em um jardim interno, visando
a manutenção da área verde da Empresa. Elas são de espécies ornamentais, frutíferas e nativas. Elas podem ser
usadas na ornamentação de parques e jardins, formação
de pomares e preparo de chás e temperos, por exemplo.
De acordo com a especialista que atua na área administrativa de Segurança Empresarial Patrícia Silveira Carvalho Milagres, a CENIBRA aproveita a oportunidade para
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incentivar a preservação da biodiversidade e promover a
solidariedade nas comunidades onde atua, por meio da
doação das caixas de leite arrecadadas. “O objetivo é também atentar para o cuidado e o respeito à natureza, despertando a consciência quanto aos benefícios da melhoria
da qualidade de vida das pessoas com a implantação de
novas áreas verdes”, explicou.
Quem também comenta a importância da ação é o coordenador administrativo de Segurança Empresarial Edson
Freire de Paula. “Além da celebração do Dia da Árvore,
setembro é o mês em que a CENIBRA foi fundada. Julgamos ser um importante marco a distribuição das mudas”,
destacou.
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RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA
QUALIDADE DE VIDA
EMPREGADOS SÃO PREPARADOS PARA
APROVEITAR A NOVA FASE DA VIDA
Gozar de uma aposentadoria sustentável e curtir momentos prazerosos junto aos familiares é uma conquista.
E estar preparado para esse momento faz toda a diferença. Na CENIBRA, os empregados recebem orientação
para lidar com esse período da vida e aprendem a se
organizar por meio do Programa de Preparação para
Aposentadoria - PPA.
Neste ano, devido à pandemia, a edição do programa foi
virtual e dividida em palestras cujos temas foram: Previdência Privada, Reflexões Sobre Aposentadoria, Saúde
(corpo e mente) e Cuidados Preventivos, Plano de Saúde
na Aposentadoria e Aspectos Psicossociais da Aposentadoria. Além disso, foi convidada uma ex-empregada da
CENIBRA para dar um depoimento sobre como é a vida
após rompimento do vínculo empregatício, os medos,
preocupações e as alegrias encontradas.
No total, 29 casais a partir dos 55 anos de idade foram
convidados a participar dos dois dias de evento on-line. O

objetivo foi desmitificar o processo de transição da aposentadoria, diminuindo eventuais resistências e inseguranças, bem como promover reflexão sobre a construção da
sua próxima etapa de vida (pós-trabalho / carreira e reformulação de projeto de vida).
“Foi muito bom. O que penso a respeito desse momento de aposentadoria: procurar me adaptar às mudanças
e principalmente ao novo público que irei conhecer e
conviver no dia a dia. Readaptar aos costumes familiares,
sociais, culturais e outros. Foram dois dias de preparação
muito importantes para a nova etapa da vida. Estou me
preparando para mais este desafio”, disse o supervisor de
Operação Florestal Juarez Soares Ferreira.
Na ocasião, os empregados foram liberados das 8h às 17h
para participarem de casa, junto da esposa. A CENIBRA
enviou a eles uma cesta de café da manhã, duas xícaras
personalizadas e duas camisetas alusivas ao programa.

UCC PROMOVE TREINAMENTO
SOBRE ORATÓRIA
A habilidade de falar em público é cada vez mais necessária no ambiente corporativo. Ciente desta importância, a
CENIBRA disponibilizou para seus instrutores internos um
treinamento de oratória. A atividade faz parte do programa Trilhas de Aprendizagem e foi promovida pela Universidade Corporativa CENIBRA - UCC
O objetivo foi apresentar aos participantes técnicas variadas de comunicação apropriadas a cada estratégia de ensino-aprendizagem e adotar uma linguagem oral e corporal
com postura ativa como instrutor/palestrante de cursos
on-line. Ao final da trilha os 40 participantes serão multiplicadores do conhecimento e da instrutoria on-line.

biente corporativo, uso de recursos audiovisuais e etiqueta
corporativa.
Na opinião da analista de Recursos Humanos Josiane Gonçalves Pereira, trabalhar a oratória é fundamental para demonstrar clareza e objetividade numa apresentação. “Neste aspecto, contribui para elevar a assertividade do orador,
possibilitando uma comunicação fluente entre os participantes e assimilação do conteúdo exposto”, comentou.

O treinamento, ministrado por um consultor experiente
no tema, abordou métodos e técnicas de preparação para
apresentações, comportamentos adequados em sala de
aula, estímulos visuais e auditivos, características do am-
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RECURSOS HUMANOS

PELOS CAMINHOS
DA APRENDIZAGEM
INSTRUTORES INTERNOS RECEBEM CAPACITAÇÃO
PARA USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
A CENIBRA, para acompanhar as mudanças impostas
pela pandemia do novo coronavírus, acelerou o processo
de atualização e uso da tecnologia para ministrar treinamentos. Contratou uma empresa para desenvolver uma
trilha de aprendizagem com o objetivo de capacitar os
instrutores internos e auxiliá-los a transformar o treinamento presencial para o digital.
As “Trilhas de Aprendizagem” são sequências planejadas
de ensino e experiências que tornam o processo de instrução, construção do conhecimento e treinamento de
um profissional mais efetivo. Passaram por essas trilhas
35 empregados que atuam como instrutores internos na
CENIBRA. Eles receberam a capacitação para se tornarem
ainda mais habilidosos na utilização das ferramentas da
Empresa.
O treinamento foi ofertado na modalidade EaD e contou
com encontros semanais, por meio da plataforma Teams.
O conteúdo foi disponibilizado em módulos na plataforma www.aprender.cenibra.com.br.
O objetivo das trilhas de aprendizagem foi aprimorar
competências e habilidades que viabilizem e favoreçam
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os resultados da Empresa de forma estratégica, preparar
o instrutor para demonstrar uma postura ativa como instrutor de cursos on-line.
Os empregados puderam conhecer as principais ferramentas e suas funcionalidades para utilização no contexto da CENIBRA, elaborar objetivos de aprendizagem,
escolher a metodologia e o modelo de ensino mais adequado para desenvolver o plano de treinamento e aplicar
estratégias e engajamento.
“Nestes tempos de mudanças tão rápidas na didática dos
treinamentos, adaptação às novas tecnologias, desafios
para todos nós, a CENIBRA nos proporcionou a possibilidade de enxergar que é possível a adequação em todas
as áreas e realidades, sendo necessário um olhar atento
e uma dose de sensibilidade para distinguir a forma de
levar a informação de acordo com o público-alvo. O treinamento também nos trouxe uma dose extra de ânimo
com a valorização do instrutor interno”, disse a analista
de Recursos Humanos Maria Helena da Silva Vieira.
“Foi uma excelente oportunidade de atualização que
a CENIBRA nos proporcionou. No cenário atual, temos
que nos preparar: rever a forma de transmitir conteúdo,
conhecer melhor as características do treinando on-line,
valorizar a colaboração e agregar peças aos eventos para
tornar nossos temas mais atrativos”, ressaltou a analista
de Controle e Finanças Pauline Castillo Onofre Pereira.

RECURSOS HUMANOS

CONTROLE,
AGILIDADE E
EFICIÊNCIA
REGIONAL DE GUANHÃES
CONTA COM REGISTRO
DE PONTO ELETRÔNICO
Além da segurança, o registro de ponto é um instrumento de monitoramento da jornada de trabalho que
contribui para otimizar a rotina do setor de Recursos Humanos, controlar a produtividade e reduzir custos operacionais. O controle eletrônico da frequência de pessoal
na área Florestal faz parte de um Projeto de Recursos
Humanos plurianual, da Coordenação de Administração
de Pessoal, com suporte da área de Tecnologia da Informação. A proposta é abranger gradativamente a área
Florestal na sua totalidade em 2021. O Projeto foi iniciado no ano passado com a Silvicultura na Regional Rio
Doce. Em 2020, está sendo contemplada da Regional de
Guanhães, abrangendo 80% da atividade de silvicultura.

“Houve uma grande aceitação por parte dos empregados, que perceberam a eficiência do sistema e a simplificação no momento da coleta. Com toda certeza, o
registro do ponto eletrônico, além de gerar satisfação
ao empregado, otimiza o processo, facilita o controle
pelo sistema e auxilia na tomada de decisão”, destacou
Joaquim.

A novidade na Regional veio com muitas vantagens para
o empregado. A frequência eletrônica possibilita maior
eficiência no dia a dia de trabalho, deixando de lado o
preenchimento de ponto manual, passando a frequência
a ser registrada eletronicamente com o crachá. Para a
Empresa, gera maior produtividade, redução dos custos
operacionais, vantagem competitiva e maior precisão no
controle de frequência.
A coleta e o registro da frequência no campo são feitos por meio de um aplicativo que foi instalado num tablet. Nesse aplicativo é possível registrar as marcações
de ponto no início e término da jornada de trabalho. O
registro pode ser feito com aproximação do crachá do
empregado até o equipamento ou pela leitura do código de barras que cada crachá possui. Esses registros
são armazenados no equipamento mesmo sem conexão
com internet, e enviados remotamente para um servidor
quando conectados.
Segundo o analista de Recursos Humanos Joaquim Soares Pacheco Neto, a implantação ocorreu de forma planejada e cautelosa. A fase de testes ocorreu em uma
única turma, fazendo controle eletrônico e manual simultaneamente para evitar perdas. Assim, foi possível
identificar pontos de melhoria, ajustes no sistema e providenciar treinamento no campo para os empregados
até concluirmos os testes”, explicou.
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RECURSOS HUMANOS

PREVENÇÃO
É SAÚDE
OUTUBRO ROSA E
NOVEMBRO AZUL
SÃO DESTAQUES NA
CENIBRA
Com o tema “Cuidado com as mamas, carinho com seu
corpo”, A CENIBRA aderiu à campanha do Outubro Rosa
2020, em apoio à iniciativa do INCA - Instituto Nacional
do Câncer - e do Ministério da Saúde.
A Empresa foi decorada com iluminação na cor rosa,
proporcionando uma linda vista à noite, e ainda foi colocado um laço rosa (símbolo da campanha) em todos
os prédios em que atuam mulheres, para lembrá-las da
importância do cuidado com as mamas. Além disso, foi
enviada por e-mail aos empregados uma cartilha contendo informações sobre o câncer de mama e, durante o
mês, promovidas duas lives para tratar do assunto.
A primeira live foi ministrada pelo Dr. André Mendes de
Vasconcelos - Médico Oncologista do Núcleo Especializado em Oncologia de Governador Valadares. Foram
abordados os fatores protetores e a importância do autoexame para detecção precoce do câncer de mama.
Após a palestra, uma empregada fez um depoimento
que emocionou todos. Ela falou sobre sua experiência
com o câncer de mama, como descobriu o tumor a par-
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tir da prática do autoexame, como foi o tratamento e a
importância do apoio da família e amigos.
A segunda live foi ministrada pelo Dr. Flávio Dias de
Oliveira - Médico Oncologista - Unimed Vale do Aço.
Ele falou sobre os fatores protetores e a importância
de realizar exame ginecológico regularmente, além da
recomendação do uso de preservativos nas relações sexuais para evitar a transmissão do papilomavírus humano - HPV, o vilão silencioso do câncer de colo uterino.
“Apesar do distanciamento social, a Empresa não poupou esforços para nos informar e orientar a respeito da
importância do autoexame e do diagnóstico precoce.
As palestras on-line foram excelentes”, disse a analista
florestal Juliana Arruda Souza de Lana
“As lives proporcionaram a conscientização sobre o
diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama
e de colo de útero. A Empresa surpreendeu com seu
cuidado conosco”, pontuou a técnica administrativa
Luciene Ribeiro Silva de Oliveira.
No primeiro dia do mês de novembro, que é o mês dedicado à saúde do homem, a Fábrica amanheceu azul.
A ideia foi chamar a atenção para as doenças que atingem a população masculina, sobretudo o câncer de
próstata e a importância da prevenção.
Prédios foram iluminados na cor azul, laços da mesma
cor foram colocados em todos os prédios e área fabril, a
fim de lembrar a importância dos cuidados com relação
ao câncer de próstata. Também foram inseridos informativos nas TVs dos restaurantes e foi encaminhada via
e-mail uma cartilha do INCA para todos os empregados.
Foi realizada ainda uma live, ministrada pelo Médico
Oncologista do Núcleo Especializado em Oncologia de
Governador Valadares, Dr. Pedro Paulo Lopes de Oliveira Junior, com o objetivo de informar sobre prevenção,
fatores protetores e o tipo de exame necessário para
diagnóstico precoce.

RECURSOS HUMANOS

ADOLESCER E INTEGRAÇÃO
FAMÍLIA-EMPRESA GANHAM
NOVO FORMATO EM 2020
FAMÍLIAS DOS EMPREGADOS PARTICIPARAM DE UM
CONCURSO DE REDAÇÃO
Desde o início do ano de 2020, a CENIBRA implementou diversas ações para garantir a saúde e o bem-estar
dos empregados e familiares, diante da pandemia do
novo coronavírus. Eventos institucionais ganharam um
novo formato para não haver aglomerações de pessoas. Foi o caso dos projetos Adolescer e Integração
Família-Empresa.
Foi realizado um Concurso de Redação com as famílias dos empregados da Fábrica e Regionais Florestais,
envolvendo principalmente os adolescentes, utilizando
como base todo o material divulgado pela CENIBRA
sobre o combate à Covid-19.
O concurso foi oportunizado para adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade, contemplados pelo
Projeto Adolescer, e os demais membros das famílias
cadastrados no setor de Recursos Humanos como dependentes, pelo Projeto Integração Família-Empresa.

1º Lugar - Diogo Sacramento Sales Martins da Costa - 15 anos.
Filho da empregada: Luciene Sacramento Sales (Nova Era)
Prêmio: Bicicleta Ergométrica

Como requisito, os participantes tiveram que assistir ao
vídeo institucional da CENIBRA, vídeo “Planeta CENIBRA”
sobre ações de combate à Covid-19 e um vídeo sobre
as ações de combate à Covid-19 na Fábrica e Regionais,
todos disponibilizados no canal do YouTube da Empresa.
A redação teve como tema “A família CENIBRA e suas
ações no combate ao novo coronavírus - Covid-19”.
Do trabalho para a residência e da residência para o
trabalho. O cuidado é uma constante na vida de todos.

2º Lugar - Maria Eduarda Cunha Nick - 15 anos
Filha do empregado: Arnaldo Nick Júnior (Fábrica)
Prêmio: Fritadeira Air Fryer

O objetivo era que as famílias assistissem aos vídeos, discutissem o material e produzissem uma única redação relatando o que aprenderam com as instruções da CENIBRA
e como incorporaram as medidas na sua rotina.
As redações foram enviadas por e-mail e julgadas por
uma comissão interna que avaliou critérios específicos
divulgados previamente na inscrição. A participação
dos empregados e familiares no concurso referente ao
Programa Qualidade de Vida teve grande adesão. Dentre as diversas redações enviadas, foram selecionadas
as três melhores.
3º Lugar - Ana Carolina Pereira Oliveira - 12 anos
Filha do empregado: Sérgio Elifas de Oliveira (Guanhães)
Prêmio: Grill Elétrico
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DESTAQUE

INTERAÇÃO, PESQUISA E
OPERAÇÃO RESULTAM EM
GANHOS DE PRODUTIVIDADE
NOS PLANTIOS DA CENIBRA
O manejo de um povoamento de eucalipto após a colheita pode acontecer de dois modos: na 1ª opção é feita
a eliminação da brotação do plantio anterior e a formação de um novo povoamento a partir de plantio de novas
mudas na área (forma de manejo conhecida como Alto
Fuste ou Reforma); já na 2ª opção acontece a condução
da brotação (manejo conhecido como Talhadia ou Regeneração).
A 2ª opção apresenta grandes vantagens para as empresas nos aspectos ambientais e econômicos. Nessa forma
de manejo não há necessidade de aquisição e plantio
de mudas, de preparo do solo. Utiliza-se uma menor
quantidade de fertilizantes e a demanda por controle
de plantas daninhas é menor. Desse modo, o custo de
formação de povoamentos de eucalipto no manejo de
Talhadia (Regeneração) representa entre 60% a 75% do
custo de formação quando adotado o manejo de Alto
Fuste (Reforma). Apesar da necessidade de realização
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das atividades de limpeza de cepa e retirados os brotos
excedentes no manejo da Talhadia, que não acontece
manejo de Alto Fuste.
Mesmo com todas essas vantagens, a forma predominante de manejo adotado pelas empresas de base florestal no Brasil é a de Alto Fuste. A principal causa para
tomada dessa decisão é menor produtividade obtida nas
áreas manejadas no sistema de Talhadia, quando comparada à produtividade obtida nas áreas de Alto Fuste.
Este padrão de comportamento da produtividade não
era diferente nas áreas CENIBRA até alguns anos. Até
o ano 2000, a produtividade dos povoamentos conduzidos no sistema de Talhadia era equivalente a 69% da
produtividade obtida nos povoamentos conduzidos em
Alto Fuste. Entretanto, nos últimos anos este padrão de
produtividade mudou bastante nas áreas da Empresa. A
partir de várias melhorias sugeridas pela área de Pesquisa Florestal e implementadas pela área operacional de

Silvicultura, a CENIBRA vem conseguindo consistentes
aumentos na produtividade de seus povoamentos conduzidos por Talhadia.
As propostas de adequação no processo realizadas pela
área de Pesquisa, antes de serem oficializadas na Recomendação Técnica da Empresa, foram avaliadas em vários experimentos. Nos últimos anos, 32 experimentos
relacionados ao manejo de Talhadia foram conduzidos
pela área de Pesquisa Florestal da Empresa.
As melhorias aconteceram em várias etapas do processo produtivo, tais como adequação do espaçamento de
plantio, da adubação - doses e época de aplicação e na
época de desbrota.
A correta implementação dessas melhorias pela área
operacional resultou em um expressivo aumento da produtividade dos povoamentos da Empresa conduzidos no
sistema de Talhadia. Atualmente, a produtividade nas
áreas de Talhadia equivale a 94% da produtividade obtida nas áreas de Alto Fuste, representando um aumento
de 36,2% em relação ao padrão de produtividade obtido pela CENIBRA até o ano de 2000. Aumentos dessa
magnitude podem ser considerados altamente significativos em termos de ganhos em produção vegetal.

De acordo com o supervisor de Operação Florestal Carlos Alberto Medeiros Oliveira, com relação às melhorias
implantadas no manejo de Talhadia, vários fatores positivos podem ser destacados. “Além do ganho significativo de produtividade e homogeneidade das áreas.
Anteriormente, devido à idade mais elevada da brotação
durante a atividade de desbrota, era necessário o uso
de um equipamento motorizado e, atualmente, com a
mudança para a desbrota precoce, podemos utilizar uma
cavadeira comum para a realização da atividade, reduzindo o peso do equipamento e eliminando o consumo
de combustível no campo. Outro ganho foi a redução
de resíduo no talhão gerado pelos brotos descartados,
devido a estes, durante a desbrota, estarem menores e
mais finos, permitindo a redução do risco de acidente
dos funcionários durante o deslocamento pela área e de
incêndios devido à menor quantidade de resíduo distribuído na área”, destacou.
Este patamar de produtividade alcançado pela CENIBRA
em seus plantios manejados em Talhadia a torna uma
das principais referências do setor florestal nesta modalidade de manejo, contribuindo de modo decisivo para a
redução do custo da madeira produzida pela Empresa.
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NO CAMPO

CENIBRA DIVERSIFICA
ESTRATÉGIA PARA GERAÇÃO
DE NOVOS CLONES DE
EUCALIPTO
O principal objetivo da área de Melhoramento Genético da CENIBRA é a geração de clones com características que atendam aos processos Florestal e Industrial da
Empresa. Para atender ao processo Florestal, além de
produtivos, os clones devem apresentar elevados índices
de enraizamento, de área foliar, boa forma do tronco,
devem ser resistentes a pragas, doenças e a danos por
vento. Já para o processo Industrial o objetivo é a seleção
de materiais com elevada densidade básica, elevado teor
de celulose, baixos teores de hemicelulose, de lignina e
de extrativos na composição química da madeira.
Para atender esse objetivo Empresa tem utilizado uma
metodologia conhecida como Seleção Recorrente Recíproca - SRR. A estruturação desse trabalho na CENIBRA
teve início na década de 90 e gerou seu primeiro clone
comercial no ano de 2005. Atualmente, a partir de matrizes selecionadas, são realizados os cruzamentos controlados entre elas e instalados regularmente os experimen-

tos em campo. Nesses experimentos todos os anos novos
clones são avaliados para serem utilizados nos plantios
comerciais da Empresa.
No ano de 2010, a partir de sugestão apresentada pelo
pesquisador da Embrapa Dario Grattapaglia, a área de
Pesquisa Florestal da Empresa decidiu diversificar a estratégia utilizada para a geração de clones. A nova metodologia prevê que a geração de novos clones seja feita somente a partir de matrizes autofecundadas (conhecidas
tecnicamente como matrizes ou linhagens semiendogâmicas). Essa estratégia tem sido utilizada com sucesso
para a cultura do milho, assim como para outras culturas
agrícolas, como algumas olerícolas. Entretanto, ainda
não há relato de casos de uso com sucesso dessa metodologia no melhoramento de culturas perenes como
o eucalipto. O objetivo dessa estratégia é potencializar
ainda mais o efeito do vigor híbrido obtido a partir do
cruzamento controlado de dois materiais. Além disso, a

2- Após lavar
os botões com
água, inicia
o corte do
opérculo dos
botões florais.
1- Escolhe o
ramo com
botões florais e
retira todas as
flores abertas.
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4- Polinização com
pólen utilizando o
pincel, autofecundação
(usando o pólen da
mesma planta).
3- Opérculos
cortados para
receber os pólens
da mesma planta
(autofecundação).

longo prazo esta estratégia alternativa também pode vir
a viabilizar o plantio comercial a partir de sementes híbridas geradas dessas linhagens com maior vigor do que as
mudas clonais atualmente plantadas.
A diferença básica entre esta metodologia alternativa e
a metodologia tradicionalmente utilizada pela CENIBRA
(Seleção Recorrente Recíproca - SRR) é que pela metodologia alternativa serão utilizadas nos cruzamentos
somente matrizes obtidas após várias gerações de autofecundação, o que não acontece com as matrizes da
metodologia atual. A vantagem da metodologia alternativa é que com as autofecundações sucessivas, acompanhadas por uma seleção direcionada, é possível a eliminação de alelos recessivos deletérios (genes responsáveis
por características indesejadas nas plantas) e a fixação
de alelos dominantes favoráveis (genes responsáveis por
características desejáveis nas plantas de interesse para
plantio comercial) de modo mais rápido do que na metodologia tradicional.

SITUAÇÃO ATUAL
Para a adoção desta estratégia alternativa, com o apoio
do pesquisador Dario Grattapaglia, a CENIBRA inovou
em diversas frentes. O primeiro passo foi otimizar o processo de autofecundação de forma a permitir a autofecundação em larga escala de dezenas de matrizes já com
um bom nível de seleção e utilizadas no programa de
melhoramento tradicional da empresa (SRR).
O segundo passo foi utilizar a análise de DNA para certificar a origem de autofecundação das mudas geradas,
evitando assim avançar com plantas que não fossem geradas por autofecundação. Essas duas etapas permitiram

verificar que existe ampla variação entre matrizes na tolerância à autofecundação. Enquanto algumas matrizes
praticamente não geram descendentes viáveis, outras o
fazem com sucesso indicando terem uma menor carga
de genes deletérios em seu genoma. Este fato, juntamente com um programa de manejo diferenciado para
as mudas endogâmicas (originadas de materiais autofecundados), têm mostrado que a depressão por endogamia (que leva à perda de vigor das plantas) pode ser gerenciada com sucesso ao longo do processo, mantendo
as plantas em boa condição para florescer.
O terceiro passo foi a otimização do sistema de “top
grafting”, que permite obter florescimento das mudas
autofecundadas e assim rodar gerações de autofecundação mais rapidamente para avançar o programa.
Atualmente, a Empresa já desenvolveu materiais confirmados por análise de DNA em 1ª e em 2ª geração de
autofecundação (conhecidos como materiais S1 e S2).
Os materiais de 2ª geração de autofecundação - S2 serão novamente autofecundados com o objetivo de avançar ainda mais o número de gerações autofecundadas.
Quanto maior o avanço no número de gerações de matrizes autofecundadas, menor será o efeito da depressão
endogâmica (característica indesejável típica de materiais
autofecundados) e maior o potencial de ganho com o
vigor híbrido quando estas matrizes forem utilizadas nos
cruzamentos controlados.
A utilização dessa técnica, já consagrada no melhoramento genético de outras espécies, mas inédita no melhoramento da cultura do eucalipto, representa uma
inovação extremamente relevante no trabalho de Melhoramento Genético do eucalipto desenvolvido pela equipe
de Pesquisa Florestal da CENIBRA.

6- Sementes
colhidas e
semeio no
viveiro.
5- Proteção após
realização de
autofecundação.

8- Plantas em
crescimento.
7- Plântulas
germinadas.
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NO CAMPO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NO CAMPO

EVOLUÇÃO PERMITE ACESSO A MAPAS, ROTAS E
INFORMAÇÕES DO MANEJO FLORESTAL
A transformação digital já é uma realidade na cadeia
produtiva mundial e, para o setor de papel e celulose,
isso não é diferente. Acompanhando a evolução do seguimento, a CENIBRA tem adotado soluções tecnológicas capazes de monitorar suas florestas. Uma delas é o
aplicativo GISagri, que tem como objetivo disponibilizar
informações cadastrais e cartográficas atualizadas de
forma padronizada, confiável e rastreável, além de possibilitar a coleta de dados e geração de rotas de deslocamento.

O programa permite a sincronia rápida entre dados georreferenciados e informações de outros sistemas da
Empresa, como o SAP e GPF, garantindo agilidade na tomada de decisão. Assim, dados como material genético,
data de plantio e espaçamento, registros de atividades
de silvicultura, colheita e infraestrutura de estradas podem ser consultados nos dispositivos móveis da Empresa.

Além de ser uma ferramenta para consulta, permite
atualizações do microplanejamento e georreferenciamento de ocorrências
como incêndios, danos
por vento e inconsistências
cartográficas, que são automaticamente
enviados
para validação da base,
contribuindo
fortemente
na gestão dos ativos terra e
floresta.
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O profissional pode utilizar todas as funcionalidades de
forma off-line, fato importante dada a falta de conectividade em muitas áreas da nossa região, necessitando
apenas da internet para envio dos dados coletados.
Por fim, o aplicativo possui um sistema de GPS veicular
que possibilita navegação em todas as estradas da Empresa, permitindo acesso até o talhão de forma objetiva
e segura.

De acordo com o monitor florestal Charles Fernando
Vitor Pereira, “a ferramenta GISagri proporcionou para
o monitoramento florestal um ganho na qualidade da
navegação pelos projetos florestais de forma dinâmica,
prática e rápida. Temos acesso facilitado não só aos mapas, mas como à base de informações atualizadas do talhão em tempo real. Estamos utilizando o aplicativo em
nossas atividades para registrar danos por vento, pragas,
doenças e anomalias florestais”, disse.
O acesso remoto das informações no campo com a implementação do GISagri é um avanço tecnológico para
o manejo florestal da Empresa, pois possibilita a tomada
de decisão mais rápida e acertada, otimizando os recursos alocados no campo.

SEGURANÇA

CENIBRA REALIZA
SIPAT INTEGRADA
Todos os anos, a CENIBRA realiza a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), evento que
tem o objetivo de conscientizar os empregados em relação às práticas mais seguras no dia a dia. Neste ano, porém, devido à pandemia, o evento foi realizado de maneira on-line e contou com a participação de palestrantes
de renome no cenário nacional, por meio de lives, além
de uma peça teatral encenada pelos empregados.
A 24ª edição teve o tema “Se algo não puder ser feito
com segurança, que não seja feito”. A abertura ocorreu na quarta-feira, 14/10, feita pelo gerente de manutenção e presidente da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa), Carlos Fernandes, que antecedeu a
live apresentada pelo palestrante Clóvis de Barros Filho,
jornalista, professor da USP e autor de diversos livros e
ensaios. Clóvis discutiu a importância da ética no trabalho em tempos de mudanças provocadas pela pandemia.
No segundo dia de evento, 15/10, o Diretor Industrial e
Técnico da CENIBRA, Júlio Tôrres, introduziu a palestra
ministrada por José Carlos Zanelli, psicólogo, educador,
pesquisador, escritor, consultor e conferencista. Zanelli
discorreu sobre os riscos psicossociais relacionados ao
trabalho durante a pandemia e o que fazer para proteger a saúde mental.

O Diretor-Presidente da CENIBRA, Kazuhiko Kamada,
também participou da SIPAT. Em sua apresentação, no
dia 16/10, ele lembrou que a Empresa realiza diversas
campanhas internas de conscientização e oferece a todos os empregados os EPIs e treinamentos necessários
para a execução das tarefas.
De acordo com o presidente, a segurança e a saúde no
trabalho começam com o empregado. “Para resguardar
a saúde e o bem-estar, é necessário ter como princípio
básico a preservação e valorização da vida. Cuidar de si,
cuidar do outro e permitir ser cuidado é fundamental
para a segurança e saúde de todos”, explicou.
Kazuhiko Kamada também enalteceu o trabalho de todos os empregados, que, mesmo com os desafios trazidos pelo novo coronavírus, não tiveram perda de produtividade. “Com a pandemia da Covid-19, houve uma
desorganização da nossa rotina e um desafio de um
novo jeito de trabalhar. A CENIBRA continua operando
dentro dos padrões esperados, de forma segura e saudável para todos”, disse.
A última live foi realizada pelo filósofo Luiz Felipe Pondé. Com o tema “A epidemia da inovação e os cuidados
com a saúde e segurança do trabalhador”.
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REGIONAIS FLORESTAIS
A 24ª SIPAT Integrada da CENIBRA ainda contou com
mais duas lives, apresentadas pelo consultor João Cândido de Oliveira e pelo porta-voz Corpo de Bombeiros
de Minas Gerais, Pedro Aihara, além de apresentações
artísticas para os trabalhadores florestais, nas frentes de
trabalho no campo.

PEÇA TEATRAL
Alegria e aprendizado tomaram conta dos empregados
com a encenação da peça: Lourival e a Consciência. A
peça questionou o hábito do empregado e suas responsabilidades no cumprimento de suas funções. Como ele
se relaciona com sua consciência e qual consciência ele
possui. Abordou assuntos como uso dos Equipamentos
de Proteção Individual - EPIs, prevenção de incêndios florestais, cuidados durante a pandemia, entre outros.

Peça teatral apresentada pelo Grupo Casa Laboratório, de Ipatinga

MEIO AMBIENTE

COMPROMETIMENTO COM
AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
CENIBRA COMEMORA RECERTIFICAÇÃO ISO 14001
Um sistema de gestão ambiental maduro e práticas sustentáveis cada vez mais consolidadas fazem da CENIBRA
uma Empresa de frequentes resultados positivos. Recentemente, a Empresa passou por um processo de auditoria de
recertificação da Norma ISO 14001:2015 e alcançou êxito.
Como preparação, a equipe do Sistema Integrado de
Gestão - SIG realizou reuniões com os responsáveis de
cada processo para análise e avaliação da informação
documentada que poderia ser solicitada durante a auditoria, bem como definição das ferramentas de tecnologia da informação necessárias para evidenciar a conformidade dos requisitos durante a auditoria.
Segundo a analista do Sistema de Gestão Márcia Siman
Assis Silva, para manter a qualidade dos processos e garantir a certificação, a Empresa atua de forma ativa e
planejada. “Trabalhamos com a interação das atividades
internas desenvolvidas pelo Sistema Integrado de Gestão - SIG, em conjunto com as unidades organizacionais,
promovendo melhorias dos processos e no atendimento
dos requisitos da Norma. Realizamos atividades como
auditoria interna SIG, auditoria de conformidade legal,
auditoria integrada nas empresas prestadoras de serviço
- EPS, entre outras. O comprometimento dos gestores
dos processos e demais empregados da Empresa com o
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Sistema Integrado de Gestão é fundamental para manter
a certificação”, destacou.
O resultado afirma o compromisso da Empresa com o
meio ambiente e com a melhoria contínua.

“O comprometimento
dos gestores
dos processos e
demais empregados
da Empresa com o
Sistema Integrado de
Gestão é fundamental
para manter a
certificação.”

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADES NAS
ÁREAS DA CENIBRA
Desenvolvido desde o ano 2003, o programa de monitoramento da fauna realizado pela CENIBRA já possibilitou
até o momento o registro de 69 espécies de mamíferos
presentes nas áreas da Empresa. Deste total, destaca-se o registro de sete espécies de felinos: gato-do-mato
(Leopardus tigrinus), gato-do-mato-pequeno (Leopardus
guttulus), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-maracajá (Leopardus wiedii), gato-mourisco (Puma yagouaroundi), onça-parda (Puma concolor) e onça-pintada
(Panthera onca). Todas as sete espécies registradas estão
presentes em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção e sua presença nas áreas da CENIBRA é favorecida
pelo bom manejo florestal praticado pela Empresa.
A onça-parda, também conhecida no Brasil como suçuarana, é a espécie de felino com maior frequência de
registros nas áreas da CENIBRA. Considerada o segundo
maior felino nativo das Américas, ficando atrás apenas
da onça-pintada, essa espécie habita praticamente todo
o território nacional e está ameaçada de extinção na natureza, tanto a nível estadual quanto nacional.
A onça-parda é um animal solitário, com o pico de sua
atividade no crepúsculo ou à noite, descansando no resto do dia. Vivem em média, entre 7,5 e 9 anos de idade
e sua área de vida pode variar de 50 a 1000 km², com

machos sendo territoriais e possuindo grandes áreas, se
sobrepondo às várias fêmeas.
Atualmente, têm sido cada vez mais frequentes relatos
de aproximação deste animal com o homem. É comum
em noticiários ver matérias sobre aparecimento de onças-pardas em áreas urbanas, sítios e fazendas. Embora sejam animais que despertam medo nas pessoas, no
Brasil não se tem registro de ataque de onça-parda a
humanos.
“As onças são animais considerados indicadores de qualidade ambiental, pelo fato de estarem no topo da cadeia
alimentar e necessitarem de grandes áreas preservadas
para sobreviver. A ocorrência desses felinos em uma região indica que ela ainda oferece boas condições que
permitam a sua sobrevivência. A caça ilegal de animais
silvestres, o desmatamento e os incêndios florestais são
as principais causas da diminuição da população de onças no Brasil. Reduzir essas ameaças é fundamental para
garantir a sobrevivência dos felinos e a integridade dos
ecossistemas”, avalia o biólogo e especialista do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade da CENIBRA Edson Valgas.

15

PORTOCEL

PORTOCEL ENCERRA O
MÊS DE SETEMBRO COM
RECORDES NA OPERAÇÃO
O TERMINAL REGISTROU DOIS RECORDES NO MÊS,
CONSIDERANDO O VOLUME DE CARGA EMBARCADA
O mês de setembro foi de marcas importantes no Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho, em
Aracruz. Foram registrados dois recordes, considerando
o volume de carga embarcada em navio, performance
celebrada pelo porto. O primeiro recorde foi no dia 26
de setembro, com o embarque de 58.300 toneladas de
celulose no navio Grandis, e o segundo recorde do mês
foi no dia 30, com 58.800 toneladas embarcadas no navio Robusta.
Até então, a maior quantidade já embarcada em um
mesmo navio era 57.754 toneladas, em agosto de 2019.
Além da excelência na operação, contribuiu para o alcance dessas marcas o fato de o porto ter operado com
navios de maior capacidade de carga, o que também
se deve à eficiência do planejamento das operações.
“O planejamento considerou embarques com alta per-
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formance produtiva, possibilitando iniciar e concluir no
mesmo mês a operação de dois grandes navios”, destaca
Arnaldo Miranda, Gerente de Operações Portuárias de
Portocel.
As operações foram realizadas sem quaisquer acidentes
e incidentes, respeitando as normas de saúde, segurança
e meio ambiente, resguardando a integridade das equipes envolvidas. Na performance do mês, Portocel encerrou setembro com a movimentação de 511,2 mil toneladas de embarques totais, acumulando no ano quase 3,6
milhões de toneladas de cargas diversas. Mesmo com a
pandemia, o porto vem mantendo suas operações, cercando-se dos cuidados necessários para preservar a saúde dos trabalhadores.

