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Nos dias 08 e 09 de novem-
bro, com treinamento re-
alizado para multiplicado-
res, a Agência de Defesa 

Agropecuária da Bahia (ADAB) e a 
Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) lançam o pro-
grama ‘Ambiente Florestal Sustentá-
vel’. O treinamento, que será realiza-
do na sede do Ceplac (Rua Manaus, 
337, Bela Vista) de Teixeira de Freitas 
(BA), vai abordar três temas: Preven-
ção e Controle de Incêndios Flores-
tais, Controle de Gado nas Áreas de 
Preservação e Cuidados com os Re-
cursos Hídricos.  

O diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, explica que este 
programa é uma ampliação do ‘Pro-
grama Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda’ (PFCLP), lançado 
pela ADAB e ABAF no início do ano, 
visando o monitoramento e contro-
le da lagarta parda no Sul e Extremo 
Sul da Bahia. Para este programa, 

além de um amplo programa de co-
municação, foi montada e orienta-
da uma equipe de três engenheiros 
(agrônomos e florestais) que vem 
trabalhando com uma estrutura for-
mada por veículos, equipamentos 
audiovisuais e material informativo. 
Após intenso trabalho em 8 meses, 
o PFCLP percorreu mais de 60 mil 
quilômetros, realizou cerca de 90 
treinamentos, instruindo e orien-
tando mais de 3 mil produtores ru-
rais de frutas, eucalipto, café, entre 
outras culturas. 

O resultado tem sido muito po-
sitivo graças às parcerias feitas com 
o Governo do Estado, através da Se-
agri e ADAB; Sindicados Rurais da 
FAEB/Senar; e Prefeituras, através 
de suas secretarias de agricultura e 
meio ambiente. Conversando com 
esses parceiros, pretende-se man-
ter a equipe e estrutura montadas 
para, de forma experimental – pelo 
menos - nos próximos três meses, 

ADAB e ABAF lançam 
“Ambiente Florestal Sustentável”

ampliar o programa incluindo três 
novos temas: Prevenção e Contro-
le de Incêndios Florestais, Controle 
de Gado nas Áreas de Preservação e 
Cuidados com os Recursos Hídricos.  

O treinamento (com vagas limi-
tadas) é direcionado para multipli-
cadores: técnicos do programa, da 
ADAB, das secretarias de agricultu-
ra e meio ambiente das prefeitu-
ras, dos sindicatos rurais, das asso-
ciações de produtores de madeira e 
outras culturas e de instituições par-
ceiras. Além das palestras, também 
será confeccionada uma cartilha in-
formativa sobre os temas. Outros 
assuntos de relevância para as pro-
priedades rurais e meio ambiente, 
como Integração Lavoura, Pecuária 
e Floresta (iLPF), Plano ABC e Códi-
go Florestal também entram no es-
copo do programa. 

Os palestrantes convidados são: 
Ana Odália Vieira Sena, do Comi-
tê de Bacias Hidrográficas dos Rios 

Peruípe, Itanhém e Jucuruçu; Jânio 
Gomes Rocha, Assessor do Agrone-
gócio do Banco do Brasil; Paulo Di-
mas, Diretor de Sustentabilidade 
e Integração Social da Universida-
de Federal do Sul da Bahia (UFSB); 
Benevaldo Nunes, do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA); Victória Rizo, da Associa-
ção Pró-Desenvolvimento do Sul da 
Bahia (Proden); Ivan Dias da Rocha 
(Ceplac); Élio Muniz, Coordenador 
de Segurança de Barragens o Geó-
logo da Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento (SIHS); Epa-
minondas Junior da Agência de De-
fesa Agropecuária da Bahia (ADAB); 
Sgto. Jamildo Vilas Boas, do Corpo 
de Bombeiros de Teixeira de Freitas; 
Henrique Pires, especialista em In-
cêndios Florestais; Gleyson Araújo, 
Presidente da Associação dos Produ-
tores de Eucalipto do Sul e Extremo 
Sul da Bahia (ASPEX); Guilherme 
Baquião, da 2Tree Consultoria.

Moacyr Fantini Junior agora é da Veracel

Em outubro, Moacyr Fantini Ju-
nior assumiu a diretoria Florestal da 
Veracel após seis anos como gerente 
Florestal de Montes Del Plata no Uru-
guai (Associação da Chilena Arauco e 
da Sueco Finlandesa Stora Enso). Na 
Veracel - que também é uma associa-
ção da Stora Enso, desta vez com a 
empresa brasileira Fibria – Moacyr 
estará à frente de cerca de 2000 pro-
fissionais, entre próprios e parceiros, 
numa base territorial de mais de 211 
mil hectares distribuídos em 10 mu-
nicípios do Sul da Bahia.

Destes, são 96 mil hectares de 
plantações de eucalipto, manejados 
sob os princípios e critérios de mane-

jo florestal certificado pelos padrões 
normativos ISO 14001, Cerflor/PECF 
e FSC®, provendo matéria prima 
para a produção anual de 1,1 milhão 
de toneladas de celulose. Além dis-
so, construções e estradas compõe 
o total da área, somados aos 105 mil 
hectares de Mata Atlântica protegidas 
ambientalmente, criando uma condi-
ção de um hectare de área protegida 
para cada hectare de plantio de eu-
calipto.

Seu desafio é trabalhar, junta-
mente com sua equipe, para alcan-
çar a máxima expressão da produti-
vidade florestal nas áreas da Veracel. 
Transferir esta matéria prima para a 

Moacyr Fantini Junior assume diretoria florestal da Veracel
fábrica com eficiência e buscar sem-
pre o acidente zero.

Com 32 anos de experiência em 
grandes empresas florestais, de celu-
lose e papel, Moacyr Fantini Jr atuou 
no Brasil, EUA, Indonésia, China, Mo-
çambique e Uruguai. É graduado em 
Engenharia Florestal pela Universi-
dade do Paraná e possui pós-gradua-
ções em Manejo Florestal (Universida-
de Federal de Lavras) e Produção de 
Celulose (Universidade Federal de Vi-
çosa). Suas vivencias formaram a visão 
holística do negócio de plantações flo-
restais e suas distintas atividades, com 
foco no atendimento das demandas e 
especificações da indústria.
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Projeto ‘Forma da Natureza’

Aliar artesanato à conscientização am-
biental através do envolvimento das co-
munidades indígenas para conservação 
dos recursos naturais. Este é o objetivo 

principal do projeto ‘Forma da Natureza’ que a 
Bahia Produtos de Madeira (BPM) vem realizan-
do no Extremo Sul da Bahia. De acordo Ricardo 
Audi, responsável pela indústria, o projeto ‘For-
ma da Natureza’ nasceu da necessidade que as al-
deias indígenas tinham em relação à matéria pri-
ma para produção de artefatos de madeira para 
comercialização em Porto Seguro e região. “A pro-
dução artesanal com madeira de florestas planta-
das estimula os aldeões a trabalharem de forma 
sustentável”, acrescenta.

Audi conta que o presidente do Fórum Flores-
tal, Oscar Artaza, estava procurando alternativas 
sustentáveis para fomentar o trabalho com mais 
de 21 famílias indígenas na região. “Ele procurou 
a BPM para iniciar um projeto de inversão da ma-
deira nativa para madeira de florestas plantadas. 
A BPM abraçou a causa e, atualmente, são diver-
sos produtos que as famílias indígenas produzem 
com Lyptus, nome comercial para o eucalipto 
plantado que a indústria seca em estufa e proces-
sa. São gamelas, bandejas, conchas, petisqueiras 
e colheres de madeira, entre outros”, acrescenta. 

O projeto tem trabalhado com mais intensida-
de com a Aldeia Novos Querreiros  e através deles, 
a BPM está realizando um processo de conscienti-
zação para outras aldeias com a finalidade de au-
mentar  o uso de madeira reflorestada e reduzir a 
consumo de madeira nativa. Para a realização do 
projeto, os pataxós se comprometeram a não ex-
trair madeira nativa e usar outras matérias-primas 
para produção dos seus artesanatos. Além de utili-
zar o eucalipto, eles também utilizam fibra de pia-
çava, de coco, sementes e madeira morta e coco.

Lyptus
A Bahia Produtos de Madeira (BPM), a maior in-

dústria madeireira do Brasil, iniciou suas operações 
em 1999. Situada no Extremo Sul da Bahia, resulta-
do de um investimento de 42 milhões de dólares, 
a serraria é completamente automatizada, possuin-
do uma alta capacidade de produção, atingindo um 
volume de 120 mil metros cúbicos por ano. A mar-
ca Lyptus possui vários certificados obtidos da forma 
como trabalha: plantações de florestas sustentáveis e 
seu desenvolvimento também baseado de maneira 
ambiental responsável. 

“A empresa fornece a marca Lyptus tanto para o 
mercado brasileiro como para o mercado mundial. 
Nossa meta e estabelecer e manter relacionamento 
de longo prazo com os clientes, mantendo um for-
necimento consistente um produto de alta qualida-
de, sustentável e ambientalmente responsável”, ex-
plica Ricardo Audi o responsável pela indústria.Ricardo Audi

Em reconhecimento à sua atuação em prol do 
desenvolvimento do setor de fibras naturais do 
Brasil, a Câmara Setorial Nacional da Cadeia 
Produtiva de Fibras Naturais (CSFN) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), prestou uma homenagem, nesta terça-
feira (25) à Wilson Galvão Andrade, presidente 
do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no 
Estado da Bahia (Sindifibras) e diretor executivo 
da ABAF. A homenagem ocorreu durante 
reunião da Câmara, em Brasília.

“A Bahia tem participado, mas precisa participar 
ainda mais das câmaras setoriais nacionais 
e internacionais. São nestes fóruns que são 
discutidos os problemas, as potencialidades e 
políticas públicas para o Brasil e para o mundo”, 
destacou Andrade, que também preside a 
Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de Fibras Naturais 
da Segari/BA e do Grupo Intergovernamental 
de Fibras da Food and Agriculture Organization 
(FAO), órgão composto 
países membros da ONU, produtores e 
consumidores de fibras naturais.A homenagem ocorreu durante reunião da Câmara Setorial, em Brasília. Foto: Divulgação

Ministério homenageia diretor executivo da ABAF
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O setor de celulose e papel é 
um dos únicos com forte 
desempenho na Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bo-

vespa). Além deste fator, as exporta-
ções estão em alta para os mercados 
Chinês, Europeu e Americano e é o 
único que tem previsão para imple-
mentar novas unidades neste e nos 
próximos anos, gerando milhares de 
postos de trabalho diretos e indire-
tos. Alinhada a todo esse cenário po-
sitivo, a ABTCP inovou mais uma vez 
em relação ao maior evento do setor 
na América Latina. O 49º Congresso 
e Exposição Internacional de Celulo-
se e Papel – ABTCP 2016 - teve como 
tema o “Setor Florestal e Industrial 
cruzando fronteiras: novos negócios, 
novos processos e novos produtos”.  

“O evento oferece a oportunida-
de de encontro entre técnicos na-
cionais e internacionais, além de 
promover o intercâmbio de conhe-
cimento nas diversas áreas do setor 
de celulose e papel”, comenta Dar-
cio Berni, diretor executivo da AB-
TCP, complementando que o Con-
gresso possibilita o reconhecimento 
das inovações em tecnologias e das 
soluções avançadas para inúmeras si-

Congresso Internacional de Celulose e Papel

Ciclo de Palestras no NE: Alternativas 
para o combate às mudanças climáticas

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC) promoveu, 
em 04/10, mais uma edição dos Ciclos de 
Palestras “Rumo a uma Economia de Bai-

xo Carbono: Opções Setoriais de Redução de Emis-
sões”, desta vez em Salvador (BA). O diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade, esteve presente.

Além das experiências com iniciativas de redução 
de emissões em Fortaleza (CE) apresentadas pela se-
cretária de Urbanismo e Meio Ambiente daquele mu-
nicípio, Águeda Muniz, os secretários e representan-
tes de seis estados do Nordeste puderam conhecer e 
discutir o Sistema de Registro Nacional de Emissões 
(Sirene), do MCTIC, e algumas das opções de redu-
ção de emissões de gases de efeito estufa para os seto-
res de transportes e energético, identificadas pelo pro-
jeto Opções de Mitigação de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil, conduzido 
pelo Ministério em parceria com o Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Para Moema Corrêa, diretora nacional do Projeto, 
o encontro foi interessante para conhecer as experi-
ências dos estados e municípios do Nordeste e para 
promover uma troca de conhecimentos. “Por outro 
lado – acrescentou Moema – acho que a gente abriu 
canais para contatos posteriores, para fazer uma arti-

culação relativa às questões de inventário e às ques-
tões de mitigação (das emissões de GEE).”

O sistema de registro do Inventário Nacional de 
emissões de GEE, o Sirene, foi apresentado por Re-
nata Grisoli, analista técnica lotada na Coordenação 
Geral de Mudanças Globais de Clima do MCTIC. Re-
nata explicou que, antes de se pensar em qualquer 
opção de mitigação de emissões de gases de efeito es-
tufa, é preciso identificar o perfil de emissões, para sa-
ber onde agir e como planejar ações de redução.

Estes foram, basicamente, os temas apresenta-
dos pela consultora dentro de sua palestra “Sistema 
de Registro Nacional de Emissões: Perfil e tendên-
cias das emissões nacionais”. Renata apresentou o Si-
rene como ferramenta para o inventário nacional e 
quais os benefícios que os estados podem extrair des-
ta ferramenta. “A ideia é de que os estados e municí-
pios possam, a partir do Sirene, pensar em políticas 
locais”, disse.

Opções – O professor Bruno Borba, do Depar-
tamento de Engenharia Elétrica da Universidade Fe-
deral Fluminense, fez um apanhado geral das emis-
sões do setor de transportes, com recorte para as 
alternativas existentes, tanto tecnológicas como de 
políticas públicas, para a redução das emissões. Borba 
também apontou as inovações que vêm sendo intro-

duzidas no setor e as barreiras ainda existentes para 
sua adoção.

A mesma abordagem foi considerada para setor 
energético, pela pesquisadora Mariana Império, do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ). Ela avaliou como mui-
to boa a interação entre os pesquisadores e o público 
presente. “Foi uma troca muito boa, a gente consegue 
passar um pouco do que a gente sabe, e eles trazem 
sua experiência, e a gente consegue criar um debate 
bem proximal para fazer esta troca. Então eu avalio 
que foi uma reunião muito boa”.

Para Régis Rathmann, coordenador técnico do 
Projeto Opções de Mitigação, da CGMC/MCTIC, os 
Ciclos de Palestras são uma iniciativa de diálogo. “O 
estado é um parceiro importante para a implemen-
tação das opções de mitigação de emissões de GEE. 
Não basta o Governo Federal levar a cabo a imple-
mentação destas ações porque a adoção de práticas 
de baixo carbono, por setores específicos, depende 
do engajamento de estados e municípios. Esse é o 
caso do setor da gestão de resíduos sólidos urbanos, 
que é de atribuição municipal. Por isso, a implemen-
tação de todas as ações de mitigação necessita destes 
atores enquanto parceiros”, analisou.

tuações. “Por isso ampliamos o foco 
do evento para o setor florestal e in-
dustrial, possibilitando ainda mais a 
troca de experiências entre os técni-
cos do setor”, ressalva Berni. 

Em paralelo ao Congresso, acon-
teceu ainda a Exposição Internacio-
nal de Celulose e Papel, que reuniu 
mais de 100 expositores no pavilhão 
Azul do Expo Center Norte. Trata-se 
de uma estrutura moderna e dinâmi-
ca que oferece aos mais de 6 mil vi-
sitantes uma oportunidade única de 

relacionamento com os principais 
fornecedores e fabricantes do setor, 
além de aproximar clientes e parcei-
ros ao concentrar, em um mesmo lo-
cal, empresas nacionais e internacio-
nais que trabalham em toda a cadeia 
produtiva de papel e celulose. 

sObre O AbtCp 2016 
O 49º Congresso e Exposição In-

ternacional de Celulose e Papel, pro-
movido pela ABTCP, aconteceu de 25 
a 27 de outubro deste ano, no Expo 

Center Norte, em São Paulo, SP, e é 
reconhecidamente um dos princi-
pais acontecimentos do setor, reunin-
do profissionais que desejam trocar 
conhecimento e experiências sobre 
essa cadeia produtiva, nas mais diver-
sas áreas. Tal é sua representatividade 
para o setor que nessa edição mais de 
500 especialistas e técnicos de reno-
me internacional estiveram reunidos. 
O evento acontece em conjunto com 
a também tradicional Exposição de 
Fabricantes e Fornecedores do setor.
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