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Este ano, a Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) participa no-
vamente da Fenagro com um estande lo-
calizado na Avenida do Agronegócio, ao 

lado do espaço da Secretaria da Agricultura, Pecu-
ária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), entre 
outras instituições do segmento. O diretor exe-
cutivo da ABAF, Wilson Andrade, explica que o 
objetivo é divulgar o lançamento do programa 
‘Ambiente Florestal Sustentável’, uma parceria da 
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) 
e ABAF. 

A 29ª Feira Internacional da Agropecuária 
– Fenagro acontece de 26/11 a 04/12 no Par-
que de Exposições Agropecuárias de Salvador 
(BA). A Fenagro é o maior evento do segmen-
to do Norte/Nordeste e um dos cinco mais im-
portantes do Brasil feiras agropecuárias do Bra-
sil. Além do caráter econômico, a Fenagro tem 
como objetivo viabilizar oportunidades de ne-
gócios e ações de fomento ao setor agropecu-
ário. Este ano são esperadas cerca de 100 mil 
pessoas nos dias da feira.

O programa ‘Ambiente Florestal Sustentável’ 
teve o primeiro treinamento para multiplicado-
res em 08 e 09/11 em Teixeira de Freitas (BA), 
onde mais de 110 técnicos e representantes de 
prefeituras (através das secretarias de agricultura 
e meio ambiente), dos sindicatos rurais, das asso-
ciações de produtores de madeira e outras cultu-
ras, de instituições parceiras, da ADAB, das em-
presas de base florestal do Sul e Extremo Sul da 
Bahia participaram. 

Os temas abordados foram: Regulamentação 
Ambiental (Código Florestal/ CAR/ Cefir); Preser-
vação dos Recursos Hídricos/Pecuária em Áreas 
de Proteção; Integração Lavoura, Pecuária e Flo-
resta (iLPF)/ Agricultura de Baixo Carbono (Plano 
ABC); e Prevenção e Controle de Incêndios Flo-
restais.  Além das palestras, também foi confec- Equipe técnica faz atendimento no local

Wilson Andrade (ABAF), Armando Amorim (Fibria) e 
Luiz Garcez (Caetá)

cionada uma cartilha informativa sobre os temas 
que está disponível no site da ABAF (abaf.org.br). 
Este material – e o treinamento presencial – foi 
elaborado em parceria com especialistas da Uni-
safe Consultoria, Pedro Francio e Mary Cobra.

Este programa é uma ampliação do ‘Progra-
ma Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda’ 
(PFCLP), lançado pela ADAB e ABAF no início do 
ano, visando o monitoramento e controle da la-
garta parda no Sul e Extremo Sul da Bahia. Além 
de um amplo programa de comunicação, foi 
montada e orientada uma equipe de três enge-
nheiros (agrônomos e florestais) que vem traba-
lhando com uma estrutura formada por veículos, 
equipamentos audiovisuais e material informati-
vo. Após intenso trabalho em 10 meses, o PFCLP 
percorreu mais de 60 mil quilômetros, realizou 
cerca de 90 treinamentos, instruindo e orientan-
do mais de 3 mil produtores rurais de frutas, eu-
calipto, café, entre outras culturas, da região. O 
resultado tem sido muito positivo graças às par-
cerias feitas com o Governo do Estado, através da 
Seagri e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; 

e Prefeituras, através de suas secretarias de agri-
cultura e meio ambiente. 

O coordenador técnico do PFCLP, Paulo An-
drade, declarou que é importante que o progra-
ma seja mantido e que novos temas relativos à 
educação ambiental possam ser levados para to-
das as comunidades da região. “Acreditamos que 
a responsabilidade de uma produção rural sus-
tentável tem que ser de todos nós. Se um pro-
dutor deixar de fazer sua parte, de cuidar de sua 
propriedade e meio ambiente, o resultado não 
vai ser bom pra ninguém”, acrescenta Andrade. 

“Esse trabalho torna-se importante em vá-
rios sentidos. Por exemplo, todos nós já estamos 
sentindo a falta de água em alguns locais ou mo-
mentos. Isso se reflete também na produção agrí-
cola que, consequentemente, afeta o preço dos 
produtos que nós consumimos. Se não cuidar-
mos das nascentes, que vem sendo mortas, piso-
teadas pelo gado solto em áreas de preservação, 
este problema vai se agravar. Não podemos colo-
car a culpa só no clima”, declara Epaminondas 
Junior, da ADAB.

ABAF apresenta o Programa Ambiente 
Florestal Sustentável na Fenagro 2016

Estande da ABAF na Fenagro 2016 O governador da Bahia, Rui Costa, visitou o estande da ABAF
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Setor florestal em destaque no IV Fórum de 
Oportunidades e Investimentos na Bahia

O setor florestal foi um dos três temas des-
taque no IV Fórum de Oportunidades e 
Investimentos na Bahia que aconteceu 
em 01/12 na Federação das Indústrias 

do Estado da Bahia – FIEB, no bairro do Stiep, em 
Salvador (BA). Promovido pela FIEB e pelo LIDE 
Grupo de Líderes Empresariais, o evento reúne os 
mais importantes líderes políticos e empresariais 
para uma agenda de debates sobre política econô-
mica, gestão empresarial e responsabilidade social 
que impactam o cenário do País. Outro destaque 
do evento foi o painel, às 14h30, ‘Perspectivas de 
Crescimento Econômico’, com o economista Maíl-
son da Nóbrega, seguido de debate com Antonio 
Sergio Alipio, Presidente da Veracel e Coordena-
dor do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Codes) da FIEB e Carlos Figueiredo, Pre-
sidente da Renova.

O diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wiilson Andra-
de, coordenou o Painel Agronegócios que, entre 
8h30 e 12h30, tem como foco a atração de investi-
mentos e a verticalização das cadeias produtivas. O 
painel tratou de três temas e teve o apoio de enti-
dades nacionais líderes de cada setor. O tema ‘Ma-
deira para uso múltiplo’ foi apresentado pela pre-
sidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ), Elizabeth de Carvalhaes. O tema ‘Grãos – 
Processamento, exportação e verticalização’, con-
tou com a participação do diretor executivo da As-
sociação Brasileira do Agronegócio (ABAG), Luiz 
Cornachioni. O tema ‘Fibras naturais - algodão e 
coco’, contou com a participação do diretor da 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), 
Renato Jardim, e do vice-presidente do Frysk In-
dustrial Ltda. (grupo internacional Aurantiaca), Ro-
berto Lessa. Produtores e instituições estaduais le-
varam as informações locais.

Na busca de investidores, a organização do 
evento convidou e enviará informações setoriais 
mostrando as oportunidades locais de investi-
mentos, para todas as embaixadas e consulados 
credenciados no Brasil, câmaras de comércio bi-
laterais e fundos de investimentos nacionais e in-
ternacionais operando no Brasil.

O presidente do LIDE Bahia, Mário Dantas, 
explica que o Fórum de Oportunidades e Inves-
timentos na Bahia é uma iniciativa do setor em-
presarial baiano com vistas a intensificar o rela-
cionamento com empresários de outras regiões 
do Brasil e de outros países. “Para o evento, bus-
camos os setores que tem grande potencial de 
atração de investimentos, a exemplo do setor de 
florestas plantadas que ainda tem grande possibili-
dade de verticalização”, declara. O LIDE é uma or-
ganização de caráter privado, que reúne empresá-
rios em doze países e quatro continentes. O LIDE 
debate o fortalecimento da livre iniciativa do de-
senvolvimento econômico e social, assim como a 
defesa dos princípios éticos de governança corpo-
rativa no setor público e privado.

O setOr flOrestal
“O setor florestal, por exemplo, é uma exce-

lente oportunidade de atração de investimentos 
para a Bahia e Brasil. É um dos mais promissores 
nesse sentido, pois é forte na captação de divi-
sas, empregos, desenvolvimento social e ambien-
tal. Hoje o mundo comercializa algo em torno 
de US$ 250 bilhões de produtos de madeira por 
ano. Apesar de todas as suas vantagens compe-
titivas no setor, Brasil participa com apenas 3% 
desse montante. Mas, se depender da iniciativa 
de algumas empresas e projetos, vamos come-
çar a mudar o jogo. Esta projeção leva em con-
ta a alta produtividade da madeira plantada por 
hectare no país, que se dá pelas excelentes con-
dições edafoclimáticas e pela alta tecnologia em-
pregada e aperfeiçoada pelas empresas do setor, 
com base em experiências internacionais e parce-
rias com a Embrapa e pesquisadores nacionais”, 
declara Andrade.

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associa-

ção responsável pela representação institucional 
da cadeia produtiva de árvores plantadas, do cam-
po à indústria, junto a seus principais públicos de 
interesse, representa 60 empresas e nove entida-
des estaduais de produtos originários do cultivo 
de árvores plantadas – painéis de madeira, pisos 
laminados, celulose, papel, florestas energéticas e 
biomassa -, além dos produtores independentes 
de árvores plantadas e investidores institucionais. 
Representa um setor que é responsável por cerca 
de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) Industrial e 
quase 5% das exportações do Brasil.

Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva 
da Ibá, é a atual presidente do International Coun-
cil of Forest and Paper Associations (ICFPA), conse-
lho que reúne as associações mundiais do setor de 
florestas, com grande experiência em negociações 
com governos e mercados internacionais e atua no 
setor desde 2007. 

“O Brasil possui um parque industrial moder-
no, com a melhor engenharia genética e a mais alta 
produtividade arbórea do mundo. Uma das gran-
des razões para o desempenho positivo do setor 
brasileiro de árvores plantadas é o total de investi-
mentos e pesquisas realizados pelas empresas flo-
restais, que têm permitido manter-se na liderança 
mundial de produtividade e alcançar novos merca-
dos. A Bahia é responsável por 15% da produção 
nacional de celulose e 5% de papel. O estado tam-
bém é representativo no mercado externo do se-
tor florestal, com participações superiores a 23% 
nas vendas de celulose, além de 4% das exporta-
ções de papel. Com fortes investimentos previstos 
em 2017, a Bahia tem tudo para embarcar ainda 
mais nesta economia verde, fonte de centenas de 
produtos e subprodutos, gerando empregos e ri-
queza de qualidade”, declara Carvalhaes. 

Elizabeth de Carvalhaes e Wilson Andrade no Painel Agronegócio
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Monitoramento da evolução da cobertura 
vegetal da Mata Atlântica é divulgado

O Programa de Monitora-
mento Independente da 
Cobertura Vegetal do Sul 
e Extremo Sul da Bahia 

foi lançado durante o encontro do 
Fórum Florestal – “Encontro pelas 
Águas”, como resultado do segun-
do ciclo de avaliação e monitora-
mento, no caso da área da Veracel,  
e em primeiro ciclo para áreas de 
influência da Fibria e Suzano. Este 
trabalho mostra a evolução da co-
bertura vegetal em toda a região. 
O evento aconteceu nos dias 18 e 
19 de outubro, na Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia (UFSB), em 
Porto Seguro.

Patrocinado pelas Veracel, Fi-
bria e Suzano, as informações gera-
das são importantes para conhecer 
a evolução da paisagem nas áreas da 
Mata Atlântica em todo Sul e Extre-

mo Sul da Bahia  de 1990 a 2013. 
São mais de um milhão de hectares 
cujas imagens de satélite revelam in-
formações precisas sobre a influên-
cia da atividade humana e suas im-
plicações sobre os cursos d’água, 
cobertura vegetal  e atividades eco-
nômicas. “É um fato inédito! No Bra-
sil, não há escala de um diagnóstico 
dessa magnitude e com esse nível 
de detalhes”, ressaltou Renato Car-
neiro, gerente de Sustentabilidade 
da Veracel.

As imagens de satélite poderão 
ser utilizadas pelos municípios e 
estados na gestão do território, pe-
las próprias empresas patrocinado-
ras do estudo e por instituições na-
cionais e internacionais em prol da 
conservação do bioma Mata Atlânti-
ca. “Um exemplo claro disso é a ong 
SOS Mata Atlântica que, junto com 

outras instituições, utilizou essas in-
formações para elaborar os Planos 
Municipais de Conservação e Recu-
peração da Mata Atlântica (PMMA) 
nos municípios em que atuamos”, 
afirmou Carneiro.

Veracel 25 anOs: 
aprendendO 
e preserVandO
A partir do Monitoramento Inde-

pendente, a Veracel contratou jun-
to ao Ibio um recorte dos estudos, 
com foco específico em suas áreas 
e nas propriedades dos produtores 
integrantes do Programa Produtor 
Florestal (PPF). Os resultados deste 
relatório mostram que nas áreas da 
Veracel e dos produtores, na exten-
são dos dez municípios de atuação 
da empresa, houve expressivo au-
mento da vegetação nativa, um ga-

nho de quase 12 mil hectares, nas 
comparações entre as imagens de 
2007 e 2013. Deste total, 9.500 são 
áreas da Veracel ou dos produtores 
do PPF.

Considerando que esse territó-
rio da Bahia é um dos que mais so-
fre com o desmatamento (de acor-
do com dados da Fundação SOS 
Mata Atlântica), para a empresa, es-
tes números são extremamente re-
levantes e representam o resulta-
do concreto das ações de manejo 
florestal e de conservação ambien-
tal que estão sob gestão da compa-
nhia.

Imagens disponíveis no site do 
IGEO – Instituto Geoespacial (ht-
tps://www.igeo.org.br/map) ou 
no link https://drive.google.com/
open?id=0B9v7bWmh-mrhcX-
pqMVcyUUstSDA

Empresa inicia campanha 
de prevenção a incêndios 2016

A equipe de Segurança Patrimonial da 
BSC/Copener, em parceira com a 
equipe de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade, iniciou a campanha 

anual de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais, cujo tema será “Amigos da Flores-
ta”. A marca da campanha mostra uma flores-
ta envolvida por dois braços humanos. Como 
reforço, serão distribuídos durante as ações 
nas comunidades bonés, camisetas, chaveiros 
e sacolas com a marca da campanha e núme-
ro 0800 284 4747, que deve ser acionado em 
casos de identificação de focos de incêndio.

Esta é a primeira vez que a campanha é 
conduzida por estas equipes e o objetivo é 
que haja uma maior interação com as comu-
nidades vizinhas por meio de ações educati-
vas que mostram como os incêndios florestais 
causam danos sociais, ambientais e econômi-
cos e ensinam como ajudar a prevenir estes 
desastres e o que fazer caso se avistem incên-
dios em áreas de eucalipto ou de mata nativa.

A primeira comunidade a receber o evento 
foi Lagoa de Baixo, em Rio Real. “Com a cam-
panha, nós nos aproximamos mais da comu-
nidade, formando multiplicadores para atin-

gir o nosso maior objetivo que é a prevenção 
de incêndios florestais, bem como a preserva-
ção do meio ambiente e a segurança dos mo-
radores”, destaca Valdinei Ressurreição, su-
pervisor de prevenção e combate a incêndios.

Segundo ele, nas próximas semanas, se-
rão intensificadas as ações educativas aliadas 
ao projeto Copener com Você em mais seis 
comunidades: Umbaúba e Altamira, no Con-
de, São José Operário, em Esplanada, Janga-
da, em Cardeal da Silva, São José do Avena, 
em Itanagra, e Riachão, no município de En-
tre Rios.
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ASSociAdoS:

Diretor da Fibria é eleito Executivo Florestal do Ano

O 4º Encontro Painel Flo-
restal de Executivos, 
evento realizado pelo 
portal Painel Florestal na 

cidade de São Paulo, em 27 de ou-
tubro, reuniu representantes do se-
tor para discutir os desafios e as ten-
dências do mercado florestal, além 
de consagrar o Executivo Florestal 
do Ano. Desta vez, o homenagea-
do foi Caio Zanardo, diretor Flores-
tal da Fibria. Segundo ele, o reco-
nhecimento mostra o compromisso 
da empresa com o desenvolvimento 
florestal e a resiliência de suas equi-
pes para superar os desafios do dia 
a dia. “O destaque também é pela 
nossa busca em nos manter na van-
guarda das tecnologias florestais, 

por exemplo, com a construção do 
viveiro automatizado em Três La-
goas (MS)”, disse. O homenagea-

do é escolhido por um Conselho 
Consultivo formado por profissio-
nais com relevante atuação no setor 

florestal. No ano passado, Marcelo 
Castelli, presidente da Fibria, foi o 
executivo consagrado.

Prêmio Aberje 2016

A Fibria foi vencedora em duas categorias do Prêmio Aberje 2016 (Aberje- Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), um dos mais 
importantes reconhecimentos da área de comunicação corporativa no Brasil. Na regional São Paulo, o Relatório Fibria 2015 foi vencedor na 
categoria Publicação Especial. O relatório apresenta informações da cadeia de valor do negócio da companhia de forma integrada. A versão 
premiada inovou ao apresentar três diferentes tipos de infográficos diferenciados por público-alvo e vídeos. Foi realizado, também, um even-

to de lançamento que reuniu clientes, parceiros, agricultores, imprensa, funcionários e outros stakeholders. Já na regional ES e RJ, a Fibria levou o 
primeiro lugar na categoria Comunicação e Relacionamento com a Sociedade com o projeto interativo Nossa Casa tem Fibria, no qual mostra como 
a indústria florestal está presente no dia a dia de todos.


