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A Associação de Produtores de Eucaliptos do Extremo Sul da Bahia (ASPEX) 
- representante dos produtores florestais regionais - adota valores básicos sob 
os quais pauta sua atuação. 

São nossos compromissos: 

• Crença no associativismo 
• Contribuição ao desenvolvimento sustentável regional 
• Valorização da atividade rural 
• Desenvolvimento das pessoas 
• Competitividade e produtividade das propriedades rurais 
• Responsabilidade socioambiental 
• Respeito às instituições 

Para assegurar a incorporação destes valores, a ASPEX desenvolve ações para 
que sejam reconhecidos e incorporados os Princípios e Critérios do FSC® e do 
CERFLOR nas atividades de Manejo Florestal e de Cadeia de Custódia associa-
das aos seus plantios de eucaliptos. 

ASPEX – Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia

Produtores florestais 
do Extremo Sul da Bahia 
atendem exigências 
do mercado mundial

Declaração de compromissos

O Extremo Sul da Bahia está 
sendo palco de uma iniciativa 
inédita no Brasil, a certificação 
em grupo de produtores rurais.  
O grupo de dez produtores rurais 
do Extremo Sul da Bahia, filia-
dos a Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul da 
Bahia (Aspex) e integrantes do 
Programa Produtor Florestal(PPF) 

da Veracel Celulose S.A, in-
gressaram em uma tendência 

do mercado mundial ainda 
em seus primeiros passos 
no Brasil: as certifica-
ções do Programa Na-
cional de Certificação 
Florestal (Cerflor) e do 

Forest Stewardship Coun-
cil (FSC®).  O objetivo da 

certificação é garantir aos 
consumidores finais a origem e as 

condições adequadas do manejo 
florestal que abastece a produ-
ção da celulose e que, mais tarde, 
chegará ao mercado na forma de 
cadernos, revistas, livros, guarda-
napos, fraldas, componentes ele-
trônicos, cápsulas para remédios, 
espessante para alimentos e mais 
uma infinidade de produtos que 
utilizam a celulose em suas com-
posições. 

Nesta iniciativa, a Veracel é a 
administradora da certificação do 
grupo, a Aspex é a facilitadora do 
processo de comunicação entre os 
produtores rurais e a Veracel e a 
SGS é a empresa certificadora deste 
processo. A certificação atesta que 
esse produtores florestais atendem 
aos requisitos legais, sociais e am-
bientais estabelecidos pelos princí-
pios destes dois certificados. Além 

disso, a certificação irá agregar 
valor ao produto e representa um 
compromisso com a melhoria con-
tinua nas práticas socioambientais 
nas propriedades rurais. 

Por acreditarem nisso, a Veracel 
está investindo cerca de R$ 690 mil 
e a Aspex R$ 176 mil no processo 
de certificação. Estes recuros estão 
sendo aplicados em consultorias, 
treinamentos e nas adequações 
necessárias para tornar as proprie-
dades compatíveis com os padrões 
internacionais exigidos.

Antonio José Elias, Iedo José 
Menezes Elias, Carlos Alberto Man-
tovani, Euler Henrique de Oliveira, 
Antonio Gimenez dos Santos, Al-
bert Sartorio, Rubens Jacinto Baio-
co, Celsemy Manoel Andrade, Pau-
lo Koji Eizuka e Ronaldo Athayde 
da Cunha Peixoto, são os proprie-
tários dos 1.924 hectares de plantio 
de eucalipto em processo de certifi-
cação. Eles são os responsáveis pe-
las fazendas Genebra/Santa Rosa, 
Medrosa, Barreiras, Imperatriz, e 
Serra da Jandaia/Amizade, no mu-
nicípio de Belmonte, das proprie-
dades Águas Claras (Itabela), Bom 
Futuro/Boa Esperança, Araçatuba 
e Conquista (Santa Cruz Cabrália) 
e Reunidas Aparecida (Porto Segu-
ro). Juntos, aceitaram o desafio de 
adotar um modelo de gestão am-
bientalmente correto, socialmente 
justo e economicamente viável, 
segundo rigorosos critérios inter-
nacionalmente reconhecidos.

A primeira colheita e aquisição de 
madeira de produtores florestais pela 
Veracel será feita a partir de outubro 
deste ano, iniciando pelo grupo de 
propriedades certificadas.  A Veracel 
tem transferido a tecnologia e forne-
cido assitência técnica, favorecendo 
a diversificação de produção nas 
propriedades locais. 

Este é o caminho que todos os 
104 proprietários que fazem parte 
do PPF da Veracel podem seguir a 

partir de agora. Este é o futuro 
do manejo florestal no mun-

do. E no Extremo Sul da 
Bahia, já é uma realida-

de. Saiba mais: www.
aspexba.com

Príncípios do CERFLOR

1. Cumprimento da legislação.

2. Racionalidade no uso dos re-

cursos florestais no curto, médio 

e longo prazos, em busca da sua 

sustentabilidade.

3. Zelo pela diversidade biológica.

4. Respeito às águas, ao solo e ao 

ar.

5. Desenvolvimento ambiental, 

econômico e social das  regiões em 

que se insere a atividade florestal.

Príncípios do FSC®

1. Obediência às leis e aos princípios 

do FSC®.

2. Responsabilidades e direitos de 

posse e uso da terra.

3. Direitos dos povos indígenas.

4. Relações comunitárias e direitos 

dos trabalhadores.

5. Benefícios da floresta.

6. Impacto ambiental.

7. Plano de Manejo.

8. Monitoramento e avaliação.

9. Manutenção de florestas de alto 

valor de conservação.

10. Plantações.


