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Por congregar um setor tão va-
riado e acreditar que a troca 
de informações e ideias é fun-
damental para o fortalecimen-

to da associação, a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) criou Grupos Permanentes de 
Trabalho em Legislação (GT-LEGIS) 
e Comunicação (GT-COM), além de 
grupos temporários, criados sob de-
manda. Esses grupos são compostos 
por representantes das empresas as-
sociadas que trazem suas experiên-
cias para a formação da visão conjunta 
dos assuntos analisados e. assim, defi-
nir posicionamento e tomadas de de-
cisões coletivas da ABAF.

Em reunião de reformulação do 
GT-LEGIS, que aconteceu na sede da 
FIEB em 10/11, o Diretor Executivo 
da ABAF, Wilson Andrade, falou so-
bre a crescente representatividade da 
ABAF que já participa de 40 fóruns 
de decisões (municipais, estaduais 
e federais), inclusive com a coopera-
ção com a Frente Parlamentar de Sil-
vicultura em Brasília e a Frente Parla-
mentar da Indústria na Assembleia da 

ABAF e empresas discutem 
reformulação no GT-LEGIS

Bahia. Na reunião também foi apre-
sentado o que já foi realizado pelo 
GT, incluindo a campanha ‘Carvão Ile-
gal é Crime’ e o Programa Fitossanitá-
rio de Controle da Lagarta Parda, além 
da participação em assuntos relevan-
tes: modernização da legislação am-
biental da Bahia, eleições dos Conse-
lhos de Bacias, projeto do Deputado 
Amaury Teixeira sobre carga horária, 
a Lei de Terceirização, redução dos in-
centivos fiscais em 10%, taxas dos Dis-
tritos Industriais, tráfego de veículos 
extrapesados, Taxas Municipais de Li-
cenciamento, Limitação Municipal de 

Plantios, entre outros assuntos.  
“O Vice Presidente da ABAF, Ar-

mando Amorim, esteve presente e 
ajudou a coordenar e a incentivar a re-
alização da reunião que contou com o 
interesse de todos no fortalecimento 
das ações do GT”, acrescentou Andra-
de. Também esteve presente Cinthia 
Freitas que apresentou a estrutura de 
funcionamento do Grupo de Defe-
sa de Interesse Legislativos da FIEB e 
da CNI, modelos que o GT-Legis deve 
passar a cooperar.   

Na reunião, ficou decidido que 
o GT deve ser fortalecido através de 

A silvicultura é a arte de cultivar e manejar florestas. Em escala comercial, as florestas garantem o suprimento de uma de-
manda crescente por madeira, energia, químicos, alimentos, papel, celulose, tecidos, e muitos outros derivados essenciais à 
sobrevivência do homem na terra. Além disso, as florestas plantadas contribuem significativamente para a captura do gás 
carbônico da atmosfera e ainda ajudam a preservar as matas nativas brasileiras e sua biodiversidade.

As árvores plAntAdAs são o futuro dAs mAtériAs-primAs renováveis

7 de dezembro diA dA silviculturA

mais efetiva participação dos represen-
tantes das empresas visando alinha-
mento de posições em defesa dos inte-
resses do setor florestal na Bahia e no 
Brasil; o GT deverá escolher, dentre os 
nomes disponibilizados pelas empre-
sas, um coordenador; a ABAF consi-
derará ofertas de assessoria ou contra-
tação de estagiário para reforçar o GT; 
a exemplo do que anualmente faz a 
CNI, IBÁ e FIEB, o GT-LEGIS irá discu-
tir e eleger temas para formar a Agenda 
Legislativa do Setor Florestal, indicando 
prioridades para atenção do GT.   

O grupo voltou a se reunir em 
20/12 na sede da ABAF, com a presen-
ça maciça dos representantes. Para Dio-
mar Biasutti, Consultor de Licencia-
mento Ambiental da Fibria, o GT-Legis 
é um importante fórum de discussão 
em que todas as empresas que viven-
ciam a realidade da região onde atuam 
podem participar, discutir e levar pro-
postas para o Estado, municípios para 
melhorias na legislação. “Assim, com 
tranquilidade, estamos atuando e cons-
truindo não só para as empresas, mas 
para o setor”, concluiu.



Bahia Florestal
Dezembro de 2016

InformatIvo DIgItal

2

Monitoramento aponta aumento 
da cobertura vegetal na Mata Atlântica

O Programa de Monitoramento Inde-
pendente da Cobertura Vegetal do 
Sul e Extremo Sul da Bahia foi lan-
çado durante o encontro do Fórum 

Florestal – “Encontro pelas Águas”, como resul-
tado do segundo ciclo de avaliação e monito-
ramento, no caso da área da Veracel, e em pri-
meiro ciclo para áreas de influência da Fibria 
e Suzano. Este trabalho mostra a evolução da 
cobertura vegetal em toda a região. O evento 
aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro, na Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em 
Porto Seguro.

Patrocinado pela Veracel, Fibria e Suzano, as 
informações geradas são importantes para co-
nhecer a evolução da paisagem nas áreas da 
Mata Atlântica em todo Sul e Extremo Sul da 
Bahia de 1990 a 2013. São mais de um milhão 
de hectares cujas imagens de satélite revelam in-
formações precisas sobre a influência da ativida-
de humana e suas implicações sobre os cursos 
d’água, cobertura vegetal  e atividades econômi-
cas. “É um fato inédito! No Brasil, não há escala 
de um diagnóstico dessa magnitude e com esse 
nível de detalhes”, ressaltou Renato Carneiro, 

gerente de Sustentabilidade da Veracel.
As imagens de satélite poderão ser utilizadas 

pelos municípios e estados na gestão do territó-
rio, pelas próprias empresas patrocinadoras do 
estudo e por instituições nacionais e interna-
cionais em prol da conservação do bioma Mata 

Atlântica. “Um exemplo claro disso é a ong SOS 
Mata Atlântica que, junto com outras institui-
ções, utilizou essas informações para elaborar 
os Planos Municipais de Conservação e Recupe-
ração da Mata Atlântica (PMMA) nos municípios 
em que atuamos”, afirmou Carneiro.

Veracel 25 anos: aprendendo e preservando
A partir do Monitoramento Independente, a 

Veracel contratou junto ao Ibio um recorte dos 
estudos, com foco específico em suas áreas e nas 
propriedades dos produtores integrantes do Pro-
grama Produtor Florestal (PPF). Os resultados 
deste relatório mostram que nas áreas da Vera-
cel e dos produtores, na extensão dos dez muni-
cípios de atuação da empresa, houve expressivo 

aumento da vegetação nativa, um ganho de qua-
se 12 mil hectares, nas comparações entre as ima-
gens de 2007 e 2013. Deste total, 9.500 são áreas 
da Veracel ou dos produtores do PPF.

Considerando que esse território da Bahia é 
um dos que mais sofre com o desmatamento (de 
acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlân-
tica), para a empresa, estes números são extre-

mamente relevantes e representam o resultado 
concreto das ações de manejo florestal e de con-
servação ambiental que estão sob gestão da com-
panhia.

Imagens disponíveis no site do IGEO – Ins-
tituto Geoespacial (https://www.igeo.org.br/
map) ou no link https://drive.google.com/
open?id=0B9v7bWmh-mrhcXpqMVcyUUstSDA

Bahia Produtos de Madeira recebe Prêmio 
Sustentabilidade Socioambiental 2016

A Bahia Produtos de Madeira, detentora da marca Lyptus, foi a vencedora 
do Prêmio Sustentabilidade Socioambiental 2016 no segmento “Madeira”. O 
prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Chico Mendes. A cerimônia de 
entrega foi realizada no Clube Sírio, em São Paulo, há uma semana.

De acordo com o gerente Comercial e Florestal da Bahia Produtos de 
Madeira, Cledson Ferreira da Silva, o Instituto Chico Mendes escolheu 500 
empresas para participação do concurso, das quais 45 foram selecionadas. 
“Estamos felizes e muito motivados a seguir em frente. A partir de agora, o in-
centivo à disseminação da aplicação de novos conceitos de desenvolvimento 
sustentável terá uma continuidade ainda mais determinada. Esse prêmio sig-
nifica muita responsabilidade”, disse Cledson Ferreira.

Desde 1999 no extremo sul da Bahia, a dona da marca Lyptus – como é 
conhecida a Bahia Produtos de Madeira no mercado – já investiu US$ 42 mi-
lhões e atualmente produz 120 mil metros cúbicos de madeira por ano. A 
empresa trabalha com uma rigorosa escolha de fornecedores aliada a proje-
tos socioambientais sustentáveis, com plantio e manejo adequados. O prêmio 
também proporciona uma elevação da credibilidade internacional da Bahia 
Produtos de Madeira, que é presidida por Ricardo Audi Filho.
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PUBLICAÇÕES EM DESTAQUE

Bahia ganha segunda edição da cartilha sobre 
regularização ambiental de propriedades rurais

A Cartilha sobre Regularização Ambien-
tal de Propriedades Rurais da Bahia, ela-
borada pela Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), acaba de ga-

nhar a sua segunda edição. Com excelente re-
percussão e aceitação desde a primeira versão, a 
nova cartilha foi reformulada, ampliada e agora 
contempla todo o Estado, não se limitando mais 
apenas à região Oeste da Bahia.

“A nova cartilha traz esclarecimentos sobre a 
Lei Florestal Federal nº 12.651/2012 e o Decre-
to Florestal do Estado da Bahia nº 15.180/2014. 
Além disso, destaca novamente a adesão ao Pro-
grama de Regularização Ambiental (PRA) e a ins-
crição no Cadastro Estadual de Imóveis Rurais 
(Cefir), denominação dada pelo Estado da Bahia 
ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Esperamos, 
com isso, auxiliar o produtor rural no cumpri-
mento da legislação ambiental”, disse a diretora 
de Meio Ambiente da Aiba e idealizadora da carti-
lha, Alessandra Chaves.

A 2ª edição da publicação acaba de “sair do 
forno”. O lançamento ocorreu durante a Feira In-
ternacional da Agropecuária da Bahia (Fenagro), 
em Salvador. A cerimônia contou com a presen-

ça do secretário estadual do Meio Ambiente, Eu-
gênio Spengler, que em seu discurso, falou sobre 
a importância de ampliar o debate sobre as ques-
tões ambientais, conciliando sobre as discussões 

econômicas. “Temos que defender a parte am-
biental, mas de forma que não estagne a econo-
mia. É importante discutir ambientalmente sobre 
a outorga da água, mas também é importante via-
bilizar economicamente o uso de todo o recurso 
disponível para este fim”, defendeu.

Também participaram do lançamento da car-
tilha representantes do Incra, Adab, Secretaria Es-
tadual de Agricultura, deputados, além de produ-
tores rurais, agrônomos e população em geral.

A Cartilha faz parte das ações do Centro de 
Apoio a Regularização Ambiental da Aiba, implan-
tado em parceria com o Instituto Brasileiro do Al-
godão (IBA) e o Fundeagro, além do apoio do 
Programa Soja Plus, através da Abiove, do Inema 
e da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. A pu-
blicação é gratuita e destinada a produtores ru-
rais, consultores, representantes de órgãos públi-
cos e estudantes de cursos agrotécnicos, com o 
intuito de orientá-los sobre o cumprimento das 
legislações ambientais vigentes.

 Para mais informações, acesse aqui a versão 
digital da 2ª edição da Cartilha sobre Regulariza-
ção Ambiental de Propriedades Rurais da Bahia. 
Acesse: www.aiba.org.br

Canal do Produtor
No Canal do Produtor, em 27/10, o diretor executivo da ABAF participou da 

matéria de cobertura da reunião da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que, entre outros 
assuntos, tratou do compromisso de restaurar 12 milhões de florestas no Brasil, 
em razão da temperatura global. Para ele, a destinação de área maior para flo-
restas plantadas não deve impactar o setor. "Não conheço, hoje no Brasil, outro 
setor como o de silvicultura que tenha tantas condições de crescimento", de-
clarou.  Para o presidente da Comissão Nacional de Silvicultura, Walter Rezen-
de, que também preside a Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Mapa, isso 
pode comprometer o mercado de silvicultura. Segundo ele, é preciso uma aná-
lise mais profunda sobre o assunto para evitar madeira sobrando. 

LINK:http://www.folhavitoria.com.br/videos/2016/11/14786144431273094421.html

TV Vitória
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade. participou da matéria vei-

culada pela TV Vitória (Record), em 07/11, sobre a importância das florestas 
plantadas. Na entrevista, Andrade fala dos destaques do setor no Brasil, mas 
traz também dados sobre a Finlândia - um dos países líderes e com maior 
know-how sobre o assunto e que Andrade é Cônsul na Bahia.

Confira mais notícias sobre a ABAF e sobre o setor de 
florestas plantadas nos canais ABAF nas redes sociais:

Leia os informativos ABAF no: http://issuu.com/abaf_2014
Saiba mais em nosso site (abaf.org.br) e nos canais 

ABAF no Facebook, YouTube  e SoundCloud

 LINK: https://www.youtube.com/embed/R9O0T6ZI9_8
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