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A Veracel é fruto da parceria de
duas líderes internacionais  no
setor de celulose e papel, a
brasile ira Fibria e a sueco-
finlandesa Stora Enso.

A fábrica da Veracel é
considerada uma das indústrias
mais avançadas do mundo no
setor, e opera desde 2005
produzindo uma fibra de
celulose altamente qualificada.
Mas o compromisso do
empreendimento vai além da busca pela excelência do produto final.
Respeitar o meio ambiente, gerar emprego e renda às comunidades locais ,
promover a melhoria da qualidade de vida da população e gerar o
desenvolvimento seguindo princípios de sustentabilidade são as metas da
Veracel.

A Operação Florestal da Veracel é certificada pelas normas
FSC®, Cerflor e ISO 14001.

 

História

A trajetória dessa empresa de raízes baianas iniciou-se quando a
Veracruz Florestal, então subsidiária da Odebrecht, começou a
comprar terras na região, já em 1991. Naquele ano, foram plantadas
as primeiras mudas de eucalipto. Em 1996, a Veracel obteve a
licença ambiental para o projeto da fábrica de celulose. Dois  anos
depois , em 1998, tornou-se a Veracel Celulose S/A e, com ela,
nasceu a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação
Veracel, uma das maiores reservas privadas de Mata Atlântica do
Brasil, com 6.069 hectares de mata nativa preservados. As
operações florestais  e industriais  da empresa são certificadas pelas
principais  instituições de avaliação de normas e se adequam às
exigências previstas no Código Florestal Brasile iro, nas le is  de
proteção à Mata Atlântica e na legis lação ambiental.
 
Saiba mais sobre a história da Veracel
 

PROJETO INTEGRADO
A Veracel é um projeto integrado
de produção, que abrange desde
o plantio do eucalipto à entrega
do produto final   

TRABALHE CONOSCO
Faça parte do time de
profissionais  da Veracel
cadastrando seu currículo e
acompanhando as ofertas de
vagas

CERTIFICAÇÕES
As certificações e o
reconhecimento
que fazem da Veracel uma das
indústrias mais avançadas do
mundo
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