
Bahia Florestal
Janeiro de 2017

InformatIvo DIgItal

O setor de base florestal se co-
loca mais uma vez em pri-
meiro lugar no montante 
das exportações da Bahia. 

De acordo com dados disponibilizados 
pela Federação das Indústrias do Esta-
do da Bahia (FIEB), a Bahia exportou 
U$S 6.8 bilhões em 2016. O setor flo-
restal teve participação de 18%, com 
U$S 1,2 bilhão. Na sequência, outros 
setores importantes como o de Quí-
mica e Petroquímica, com 13% (U$S 
880 milhões); o setor de Cobre e ou-
tros Metais com 12% (U$S 816 mi-
lhões) e o de Produtos do Agronegó-
cio com 11,4% (U$S 780 milhões). Os 
dados disponibilizados pela FIEB mos-
tram ainda que as exportações da Bahia 
em 2016 tiveram uma redução de 14% 
em relação ao ano de 2015.

Uma retração também foi aponta-
da pelas informações analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econô-
micos e Sociais da Bahia (SEI), autar-
quia da Secretaria do Planejamento 
(Seplan). Segundo a SEI, no período 
de janeiro a novembro de 2016, com-
parando-se com o mesmo período 
do ano anterior, a produção industrial 
baiana registrou taxa negativa de 4,7%. 
Neste período, porém, o setor de base 
florestal foi um dos que teve aumento 
na produção, com 2,2%.

O diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal 
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• Esta área deve crescer nos próximos anos tendo em vista ainda que a produtividade dos plantios 
de eucalipto da Bahia é a maior no mundo, principalmente pelas condições edafoclimáticas 
regionais e pela tecnologia de ponta empregada na cultura.
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(ABAF), Wilson Andrade, informa que 
o setor de base florestal continua com 
possibilidade de crescimento em ter-
mos de exportações e investimentos. 
“Isso ocorre porque o setor recebe ala-
vancagem de cinco diferentes setores 
que utilizam madeira plantada em seus 
processos produtivos: papel e celulose; 
construção civil; mineração; energia de 
biomassa; e painéis, pisos e laminados. 
Estes setores terão recuperação com a 
expectativa de volta do crescimento do 
Brasil”.

A indústria de energia de biomassa 
de eucalipto, explica Andrade, é a mais 
recente e que tem mais a contribuir 
para a diversificação da matriz energé-
tica do estado, atendendo a demanda 
das regiões mais distantes. “Essas re-

giões mais distantes dependem de in-
vestimentos de redes de distribuição, 
inclusive se levarmos em conta a ma-
triz eólica ou solar. A que menos exi-
ge unidades de transmissão é a ener-
gia de biomassa. E, na Bahia, já temos 
dois exemplos nesta área: a usina Cam-
po Grande, em implantação em Barrei-
ras, e a unidade da ERB que funciona 
na Dow Química e atende boa parte da 
sua demanda em energia e calor. Isso 
representa uma oportunidade de in-
vestimento em unidades produtoras 
de energia de biomassa”, explica.

Para Andrade, o crescimento eco-
nômico conta ainda com a expectati-
va de liberação dos investimentos es-
trangeiros no setor florestal que estão 
bloqueados há mais de quatro anos. 

“Existem acordos desenvolvidos com 
a Casa Civil e as lideranças partidárias 
no Congresso para o retorno desses in-
vestimentos. A liberação da compra de 
terras por estrangeiros no Brasil deve-
rá provocar um grande fluxo de inves-
timentos no país, principalmente por 
parte de fundos em busca de rentabi-
lidade segura e de longo prazo. Os in-
vestimentos estrangeiros em florestas 
plantadas podem ajudar a economia 
do país e da Bahia. Estima-se a possi-
bilidade de investimentos no setor flo-
restal na ordem de R$ 50 bilhões nos 
próximos cinco anos. E a Bahia, líder 
mundial em produtividade de eucalip-
to, deve trabalhar para assegurar boa 
parte desses investimentos”, declara 
Andrade.

ano-base: 2014
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Finep e Fapesb lançam edital do Pappe 
Integração para empresas da Bahia

Em reunião idealizada pela Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal (ABAF), 
em meados de 2016, o setor de celulose 
foi incluído como nova Linha Temática de 

atuação no Pappe Integração, edital lançado pela 
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e FA-
PESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia). Este edital destina recursos de subven-
ção econômica, não reembolsáveis, aos projetos 
de desenvolvimento de novos produtos, serviços 
e processos que auxiliem as empresas dessas re-
giões a ingressar numa estratégia econômica ven-
cedora por meio da ocupação de novos merca-
dos. O Edital 08/2016 (http://www.fapesb.ba.gov.
br/wp-content/uploads/2016/03/Edital_PAPPE-IN-
TEG-1.pdf ) estabeleceu como prioridade a linha 
temática de Energias Alternativas, Meio Ambiente, 
Celulose e Florestas, pela primeira vez ao longo 
da sua existência.

A motivação para a prioridade da celulose e 
das florestas como tema de um edital de inova-
ção tecnológica na Bahia veio por intermédio da 
reunião técnica realizada na sede da ABAF em Sal-
vador, que contou com a participação do Diretor 
Executivo da ABAF, Wilson Andrade, do Diretor 
de Inovação da FAPESB, Lázaro Cunha, do Coor-
denador de Competitividade Empresarial da FA-
PESB, Alzir Mahl e do Consultor Sênior de Ino-
vação Tecnológica, Fábio Teixeira. A reunião foi 
centrada nas possibilidades de interação e inte-
gração das demandas por inovação e tecnologia 
apresentadas por microempresas e empresas de 
pequeno porte que participam do programa Mais 
Árvores Bahia. A ideia apresentada por Wilson An-
drade foi introduzir o programa ao que se deno-

Mais Árvore Bahia
O Programa Mais Árvores Bahia é uma iniciativa 

da ABAF em parceria com uma série de entidades li-
gadas à agricultura, indústria e à qualificação de mão 
de obra. Busca incentivar o produtor rural a investir 
no plantio e manejo de florestas para uso múltiplo 

com tecnologia aplicada. Também pretende contri-
buir para a inclusão dos pequenos e médios produ-
tores e processadores de madeira para uso múltiplo, 
visando o atendimento da demanda por móveis, pe-
ças e partes de madeira na Bahia - hoje atendida, na 

sua maior parte, por outros estados brasileiros. Pre-
vê a implantação de duas vertentes de atuação, um 
chamado Projeto Indústria e outro Projeto Produ-
ção, em quatro polos na Bahia - Litoral Norte, Sul, 
Sudoeste e Oeste.

Pappe Integração
A Finep (Financiadora de Estu-

dos e Projetos) e a Fapesb (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia) lançaram em 2016 um edi-
tal com recursos de subvenção eco-
nômica, no valor total de R$ 21 mi-
lhões, voltado para microempresas e 
empresa de pequeno porte do estado 
da Bahia, para a pesquisa e o desen-
volvimento de tecnologias e produtos 
em 11 áreas.

Podem participar microempresas 
- faturamento até R$ 360 mil - e em-
presas de pequeno porte brasileiras - 
faturamento até R$ 3,6 milhões -, que 
tenham sede de sua administração 
no estado da Bahia, que apresentem 
proposta individualmente e atenda as 
condições de elegibilidade exigidas na 
chamada.

A proposta deverá descrever, com 
clareza, o produto ou processo inova-

dor a ser desenvolvido. Para este fim, 
as atividades serão custeadas com re-
cursos solicitados por meio do edital 
e de contrapartida apresentada pela 
proponente, as quais deverão estar 
adequadamente identificadas.

A proposta deverá conter, objeti-
vamente, suas referências metodoló-
gicas, indicadores e mecanismos de 
certificação – quando for o caso - dos 
produtos ou processos inovadores 

a serem desenvolvidos. Deverá, tam-
bém, apresentar uma revisão, basea-
da na busca de anterioridade, em ban-
cos de patentes, de forma a assegurar 
o caráter inovador da tecnologia.

É necessário se demonstrar, na 
proposta, a existência de condições 
materiais e de infraestrutura, tais 
como, área física, recursos humanos, 
máquinas e equipamentos existentes 
para a execução do projeto.

minou Eixo CTI (Eixo Ciência, Tecnologia e Ino-
vação), em complemento aos Eixos Agricultura, 
Indústria e Mercados, do edital.

Na opinião de Andrade, são inúmeras as ne-
cessidades e possibilidades de formatação de no-
vos produtos e processos produtivos para a ala-
vancagem dos negócios dos pequenos e médios 
produtores. “A atividade de P&D é transversal e 
pode atuar em todos os elos da cadeia do setor de 
celulose e florestas. A aproximação do setor pro-
dutivo com Universidades, Centros de Pesquisa e 
com a agência de fomento de inovação da Bahia é 
essencial para o sucesso do Mais Árvores mas, ain-
da mais relevante para o desenvolvimento susten-
tável do setor de florestas da Bahia”, declara.

A Fapesb optou por corroborar com a visão de 

organização do setor empresarial de duas formas 
específicas. A primeira delas foi dar o caráter de 
prioridade para as áreas de celulose e florestas em 
seu edital de subvenção econômica. A segunda foi 
aceitar integrar o Eixo CTI do Programa Mais Ár-
vores para atuar, em conjunto, com outros órgãos 
e instituições com missões institucionais focadas 
no apoio e desenvolvimento das atividades de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação na Bahia, no forta-
lecimento da cadeia produtiva da celulose e das 
florestas da Bahia e na perenidade do programa 
liderado pela ABAF.

O Consultor, Fábio Teixeira, propôs dar o 
apoio técnico para a ABAF e para a Fapesb nas ati-
vidades necessárias ao fortalecimento da parceria 
que sugira naquele momento.
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Informativo ABAF 
especial 2016

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) acaba de 
lançar seu Informativo Especial 2016. Nele, estão reunidas informações so-
bre os principais projetos e ações que a ABAF realizou e/ou participou, além 
de dados sobre o setor florestal da Bahia e a participação da ABAF em mais 
de 30 conselhos e entidades estaduais e nacionais. Destaque para o balan-
ço das atividades do Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda 
e para o lançamento do Programa Ambiente Florestal Sustentável. O infor-
mativo também está disponível no site da ABAF (www.abaf.org.br) e no Is-
suu (issuu.com/abaf_2014).

O valor das florestas
Por David Feffer*

Em vários Estados, em áreas 
de intensa pressão de desma-
tamento e fragmentação flo-
restal, a Suzano Papel e Ce-

lulose abriga diversas Áreas de Alto 
Valor de Conservação (AAVC). São 
milhares de hectares de florestas na-
tivas nos biomas amazônico, mata 
atlântica e cerrado onde crescem es-
pécies endêmicas e ameaçadas da 
fauna e da flora.

Toda floresta tem valor ambien-
tal e social, mas essas áreas, conhe-
cidas com AAVC, são consideradas 
especiais. De acordo com o concei-
to estabelecido em 1999 pelo Fo-
rest Stewardship Council (FSC), para 
uma floresta ser definida como AAVC 
deve concentrar espécies endêmi-
cas, ecossistemas e paisagens, habi-
tats singulares, serviços ambientais 
críticos, recursos vitais às comunida-
des e valores culturais excepcionais. 
A empresa classificou, dentre todos 
os importantes fragmentos de con-
servação situados em suas áreas, 31 
como AAVC.

As florestas nativas sustentam a 
biodiversidade e a agricultura, es-
tabilizam o solo e o clima, regulam 
os recursos hídricos e a chuva e pro-
porcionam habitat para polinizado-
res e predadores naturais de pragas 
agrícolas, além de insumos biológi-
cos, enzimas e fármacos. Quando in-
tegradas às culturas agrárias locais, 
aumentam a produtividade e estabi-
lizam a segurança alimentar da po-
pulação, proporcionando alimento, 
energia e renda.

Enquanto as estiagens e o des-
matamento intensivo degradam os 
solos, reduzindo a rentabilidade e 
a produtividade da agricultura e da 
pecuária, a restauração e a conser-
vação dos remanescentes florestais 
induzem à recuperação econômi-
ca, ampliando as opções de empre-
go, melhorando as condições sociais 
da população do entorno e levando 
desenvolvimento para o interior do 
país.

Nos 1,2 milhão de hectares de ati-
vos florestais da Suzano no país, 518 
mil são destinados a conservação. 
Em São Paulo, na reserva florestal de 
mais de 6 mil hectares do Parque das 
Neblinas, em Mogi das Cruzes, a em-
presa desenvolve, há anos, tecnolo-
gia de restauração, manejo florestal, 

proteção de recursos hídricos e edu-
cação ambiental.

O mais importante: nós não esta-
mos sozinhos nesse esforço! A con-
servação florestal já foi incorporada 
à racionalidade do setor de papel e 
celulose e avança nas indústrias de 
móveis, painéis de madeira, pisos 
laminados, carvão vegetal, siderur-
gia, produção de energia, biomassa 
e construção civil. No total, as indús-
trias brasileiras de árvores zelam por 
132 mil km2 de florestas privadas, 
dos quais 78 mil km2 são florestas 
plantadas e 54 mil km2, florestas na-
tivas conservadas (área equivalente à 
metade do Estado de Pernambuco). 
Para cada 1 hectare de floresta plan-
tada, outro 0,7 hectare, em média, é 
destinado à preservação.

No futuro, a economia será cada 
vez mais influenciada pela mitigação 
do aquecimento global gerado pela 
emissão dos Gases de Efeito Estufa. 
Estudos científicos vêm alertando 
para os graves impactos ambientais, 

econômicos e sociais das mudanças 
climáticas. Florestas que removem 
enormes quantidades de carbono da 
atmosfera e o armazenam por longos 
períodos dão uma contribuição deci-
siva para o clima. Nesse sentido, os 
serviços ambientais, a expansão dos 
estoques florestais e o comércio de 
carbono tendem à valorização.

Dispostas em Áreas de Proteção 
Permanente (APP), Reservas Legais 
(RL) ou Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural (RPPN), as florestas 
naturais conservadas pela indústria 
florestal estocam 2,4 bilhões de tone-
ladas de carbono equivalente (tCO-
2eq) no Brasil, enquanto as planta-
das estocam 1,7 bilhão de tCO2eq. 
A diferença decorre do fato de a ve-
getação mais densa das florestas nati-
vas armazenar mais carbono do que 
a das plantadas. Juntos, os dois tipos 
de floresta armazenam 4,1 bilhões de 
tCO2eq, o que não é pouco – qua-
se o triplo dos 1,5 bilhões de tCOeq 
emitidos em 2013 por todo o país.

Em novembro, entrou em vigor 
o novo Acordo de Paris da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas so-
bre Mudança do Clima, destinado a 
incentivar a economia de baixo car-
bono globalmente. Ao ratificá-lo o 
Brasil assumiu a meta de restaurar 
e reflorestar 12 milhões de hectares 
de florestas (120 mil km2), até 2030, 
e de desenvolver sistemas agroflo-
restais integrados à agricultura e à 
pecuária. Um desafio decisivo tan-
to para o governo quanto para o se-
tor florestal privado. Aqui, o setor 
florestal tem papel fundamental na 
contribuição para o atingimento da 
meta, pois desenvolve programas 
estruturados, através de pesquisa e 
desenvolvimento, para restauração 
de áreas degradadas. Por ser um se-
tor extremamente legalista, o cum-
primento do Código Florestal Brasi-
leiro, por si só, agregará novas áreas 
nativas, através de seus programas 
de restauração, contribuindo forte-
mente para o compromisso assu-
mido. O Brasil é considerado uma 
potência ambiental, pois reúne di-
versos atributos para tal, mas ain-
da requer ações, principalmente no 
âmbito de políticas públicas, para 
incentivar e tornar viável o cumpri-
mento de compromissos ambien-
tais, principalmente por pequenos 
e médios produtores rurais. A meta 
de restauração é ambiciosa e de alto 
custo, por isso, viabilizar a cadeia da 
restauração, através de ferramentas 
de incentivo, é fundamental para 
que cumpramos a meta estabeleci-
da. Fonte: Veja.com (janeiro/2017)

* David Feffer é presidente da 
Suzano Holding e do Conselho de 
Administração da Suzano Papel e 
Celulose
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Novo secretário do Meio Ambiente é empossado

O sociólogo José Geraldo 
dos Reis Santos foi em-
possado pelo governa-
dor Rui Costa, na segun-

da-feira (23/01), como secretário do 
Meio Ambiente do Estado da Bahia 
(Sema). A cerimônia, que ocorreu 
na sede da Fundação Luis Eduardo 
Magalhães, no Centro Administrati-
vo da Bahia (CAB), marcou a apre-
sentação de sete novos secretários, 
que passam a compor a equipe do 
Governo do Estado. 

Rui destacou o critério para a es-
colha dos secretários. “O equilíbrio 
entre o técnico e alguma sensibili-
dade política. É isso que nós busca-
mos. Não interessa ter alguém téc-
nico que não tem sensibilidade do 
quanto aquilo impacta na melhoria 
na vida das pessoas. E também não 
adianta a pessoa apenas com per-
fil político, que não saberá execu-
tar aquilo que tem feito. A escolha 
partiu de quem tem conhecimento 
técnico, além de saber manter ou 
mudar uma equipe que já está em 
andamento. Os projetos são do Go-
verno do Estado e não dos secretá-
rios”, afirmou. 

A solenidade reuniu autoridades 
políticas, como os senadores Otto 
Alencar e Lídice da Mata, o vice-go-
vernador João Leão, deputados es-
taduais e federais, prefeitos e repre-
sentantes de movimentos sociais.

Assinaram o termo de posse Ge-
raldo Reis, para o Meio Ambien-
te (Sema), José Vivaldo Mendonça, 
Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti); Jaques Wagner, 
de Desenvolvimento Econômico 
(SDE); Fernando Torres, de Desen-

volvimento Urbano (Sedur); Olí-
via Santana, do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre); Carlos Mar-
tins, de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social ( JDHDS); e 
Julieta Palmeira, de Políticas para as 
Mulheres (SPM).

Biografia: Sociólogo formado 
pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e professor da Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), Geraldo Reis foi secretário 

de Expansão Econômica do muni-
cípio de Vitória da Conquista, entre 
1997 e 2000, e durante o governo 
Wagner foi diretor-geral da Supe-
rintendência de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Bahia (SEI). Atuou 
como secretário de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social 
(SJDHDS) do governo Rui Costa. 

Publicou vários artigos nas áreas 
de Planejamento, Gestão, Desenvol-
vimento de Políticas Públicas e Inclu-
são Social.


