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Rodadas de negócios da Feira Três Lagoas 
Florestal movimentam R$ 54 milhões

A terceira edição da 
Feira Três Lagoas 
Florestal entra para a 
história do setor e do 

Estado do Mato Grosso do Sul. 
Organização, integração com 
as empresas e apoio do Estado, 
com presença do governador 
Reinaldo Azambuja. O diretor 
executivo do Painel Florestal, 
Robson Trevisan, coordenador 
geral da feira, destacou que só 
nas rodadas de negócios foram 
movimentados R$ 54 milhões e 
que o número de visitantes che-
gou aos sete mil.

De acordo com Robson Tre-
visan, os números completos 
do montante em negócios serão 
divulgados na próxima sema-
na, quando todos os dados das 
empresas participantes da feira 
forem entabulados. “Este nú-
mero vai aumentar, mas não dá 
para afirmar em quanto será”, 
acrescentou Trevisan. A próxi-
ma edição da Feira Três Lagoas 
Florestal será realizada em 2020, 
após os processos de duplicação 
das fábricas da Fibria e Eldora-
do serem concluídos.

Outro número que será di-
vulgado será o de participantes 
em todos os eventos simultâ-
neos realizados na Feira, como 
o Inova Florestal, o Produza 
Madeira & Floresta, o Carreira 
Florestal, o Inova Celulose, o 
Florestal Meeting, o Florestal 
Summit e o Mercosul Florestal. 
Os números divulgados das 
rodadas de negócios foram 
disponibilizados pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
do Mato Grosso do Sul, um dos 
parceiros do Painel Florestal na 
edição desta feira. 

A feira Três Lagoas Florestal 
aconteceu entre os dias 28 e 30 de 
março e também reuniu eventos 

inéditos para networking e ben-
chmarketing, chamados ‘Flores-
tal Meeting’, como por exemplo 
o com o tema sobre ‘Produtores 
independentes de florestas’ que 
teve como moderador o diretor 
executivo da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), Wilson Andrade. No 
debate, dia 30 de março, das 9 
às 12h, os presentes discutiram 
sobre como superar os desafios 
do mercado; para quem vender 
e como obter melhores preços; 
quais são as melhores alternati-
vas para quem produz florestas 
de maneira independente no 
Brasil, entre outros.

 Além de moderar a reu-
nião, Wilson Andrade fez a 
palestra ‘Uso múltiplo do euca-
lipto no sul da Bahia’. Também 
foi palestrante Edimar Scarpi-
nati, Gerente de Operações da 
Arborgen. Outros convidados 
para a discussão: Erton San-
chez, Membro do Conselho 
da Aspex; Walter Rezende, 

Presidente da Câmara Setorial 
de Florestas Plantadas e Pedro 
Francio Filho, Diretor da Fran-
cio Soluções Florestais.

Em sua palestra, Andrade 
apresentou o programa ‘Mais 
Árvores Bahia’ - uma iniciati-
va da ABAF em parceria com 
uma série de entidades ligadas 
à agricultura, indústria e à qua-
lificação 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 contribuir para a in-
clusão dos pequenos e médios 
produtores e processadores 
de madeira para uso múltiplo, 
visando o atendimento da de-
manda por móveis, peças e par-
tes de madeira na Bahia – hoje 
atendida, na sua maior parte, 
por outros estados brasileiros. 
Prevê a implantação de duas 
vertentes de atuação, um cha-
mado Projeto Indústria e outro 
Projeto Produção, em quatro 
polos na Bahia – Litoral Norte, 
Sul, Sudoeste e Oeste.

O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, participou como palestrante e moderador do Florestal Meeting sobre produtores 
independentes de florestas

Moacir Reis (pres. Reflore), Governador MS Reinaldo Azambuja e Wilson Andrade
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No último dia 10 de 
março foi lança-
do o Parque Cien-
tífico e Tecnológico 

do Sul da Bahia – PCTSul com 
a inauguração do Centro de 
Inovação do Cacau, no Auditó-
rio Governador Paulo Souto no 
Campus da Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC), 
às 14 horas. O Centro de Inova-
ção do Cacau, primeira iniciati-
va do empreendimento, surge 
para corroborar com o fortale-
cimento da região cacaueira.

O diretor executivo da As-
sociação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) - 
que é integrante do Conselho 
de Administração do Parque 
-, Wilson Andrade, esteve pre-
sente. “A ABAF foi convida-
da a participar porque enten-
demos que ela é a organização 
mais representativa de um seg-
mento econômico que se cons-
titui em uma das quatro áreas 
de concentração do PCTSul, a 
de ‘Cadeias de Produção Agro-
florestal’. Isto significa que é 
missão do PCTSul agregar es-
forços empresariais, acadêmi-
cos e governamentais para o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias que possam agregar va-
lor econômico e sustentabilida-
de ambiental a este segmento”, 
informou o presidente do Par-
que, Gesil Amarante.

Andrade explica que o PCT-
Sul vai reunir estudiosos e em-
preendedores com foco nas ca-
deias produtivas, aliado à eco-
nomia florestal que, muito 
mais que preservação ambien-
tal, é o atual ‘norte’ da econo-
mia. “O manejo florestal sus-
tentável pretende fazer o uso 
da terra de uma forma susten-
tável, produzindo os alimen-
tos, retirando a madeira e re-
cursos da natureza, sem com-
prometê-la. Este entendimento 
está de acordo, inclusive, com 
o Acordo de Paris que inicia o 

Parque Científico e Tecnológico 
do Sul da Bahia é lançado na UESC

processo de ratificação do his-
tórico tratado para o enfrenta-
mento das mudanças climáti-
cas, acordado em dezembro de 
2015, na Conferência do Clima 
de Paris (COP 21). O processo 
de ratificação está aberto a assi-
naturas e passa a valer após ao 
menos 55 países, que respon-
dem por 55% das emissões glo-
bais de gases de efeito estufa, 
apresentem seus instrumentos 
de ratificação ou aceitação do 
acordo. O acordo entra em vi-
gor em 2020”, explica.

O evento reuniu autorida-
des políticas, empresários, re-
presentantes da comunidade 
científica e cacauicultores. A 
programação prevê uma pa-
lestra de abertura com Dr. Gui-
lherme Ary Plonski, que abor-

dara o “O papel de um parque 
científico e tecnológico para o 
desenvolvimento regional”. 
Na sequência, foi realizada 
uma mesa redonda com repre-
sentantes das instituições fun-
dadoras do PCTSul e produ-
tores de cacau, que apresenta-
ram a comunidade a iniciativa 
do empreendimento e os seus 
desafios.

O PARQUE - O PCTSul é 
uma iniciativa do Comitê de 
Instituições Públicas de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do 
estado da Bahia, formado em 
2013, por cinco instituições: 
UFSB, UESC, CEPLAC, IFBA 
e IFBaiano. Seu objetivo prin-
cipal consiste na concepção, es-
truturação e gestão sustentável 

de um ambiente de negócios 
capaz de integrar o mercado 
empresarial com o poder pú-
blico e a comunidade científica, 
de forma a estimular o desen-
volvimento de produtos, pro-
cessos e serviços tecnológicos 
e inovadores que proponham 
ideias e soluções criativas para 
o mercado nacional e interna-
cional, de forma a estimular o 
desenvolvimento regional e a 
valorização da matriz produti-
va do Sul da Bahia.

As primeiras operações do 
PCTSul terão como foco a ca-
deia produtiva do cacau, atra-
vés de um Centro Integrado de 
Inteligência e Inovação que se 
dedicará a realização de aná-
lises físico-químicas, com foco 
na melhora da produtividade, 
qualidade e rastreabilidade das 
amêndoas, viabilizando o for-
talecimento da inserção do ca-
cau baiano nos circuitos pro-
dutores de chocolate finos e de 
origem. Segundo Cristiano Vil-
lela, Secretário Executivo do 
PCTSul, está previsto um vo-
lume de investimento inicial 
de R$ 2,6 milhões de reais, que 
serão distribuídos em três fases 
de implementação das ações.

A UESC além de sócia-fun-
dadora, colabora com o desen-
volvimento organizacional do 
PCTSul através do Programa 
de Incubação da Broto Incuba-
dora de Biotecnologia – BRO-
TO, iniciativa bi-institucional da 
UESC e UEFS, que fornece su-
porte gerencial, orientação tec-
nológica e consultoria econômi-
co-financeira a empreendimen-
tos de base tecnológica. A UESC 
também apoia a iniciativa atra-
vés do fornecimento da infra-
estrutura que abrigará o Cen-
tro de Inovação do Cacau, que 
funcionará no Instituto de Ana-
lises Físico-Químicas (IPAF) no 
Campus da Universidade, a ser 
apresento comunidade após o 
evento de lançamento.
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Reunião do GT de Energia de Biomassa Florestal
Na reunião do Grupo de Trabalho de Ener-

gia de Biomassa Florestal, realizada em 22/03, 
na sede da Confederação Nacional da Indústria, 
em Brasília (DF), foram apresentados os resulta-
dos do grupo para validação e encaminhamen-
to ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA). Teve também a apresenta-
ção do tema ‘Perspectivas do mercado de ener-
gia limpa no Brasil, em especial a energia de bio-
massa’, por Luiz Otávio Klobitz, empresário do 
ramo de energia. A Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) esteve represen-
tada pelo diretor executivo Wilson Andrade. 

Walter Rezende, presidente da Câmara Seto-
rial de Florestas Plantadas do MAPA explica que 
o GT Energia de Biomassa Florestal foi criado 
em 2016, com os objetivos de atuar junto ao Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), em especial 
a Secretaria de Planejamento Energético (SPE), 
fornecendo dados e subsídios técnicos, sobre a 
subutilização da biomassa florestal como insu-
mo ou combustível renovável, de forma confiá-
vel. “Pretendemos também sensibilizar o MME/
SPE quanto ao potencial de geração de energia 

Na segunda-feira 
(13/03) estiveram 
em Salvador para 
debater sobre o im-

pacto das mudanças climáti-
cas nas cidades, o climatologis-
ta Carlos Nobre – presidente do 
Conselho Diretor do Painel Bra-
sileiro de Mudanças Climáticas 
e integrante do grupo de cientis-
tas do Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) da ONU. Nobre, que co-
ordenou o Sistema Nacional de 
Alerta e Prevenção de Desastres 
Naturais no Brasil, falou sobre 
Mudanças Climáticas e Cida-
des, às 9h30, no Sheraton Hotel 
da Bahia, no Campo Grande.

A palestra, que fez parte do 
seminário Mudanças Climáti-
cas e as Capitais Brasileiras, es-
teve integrada à programação 
do IX Encontro Nacional do 
Fórum de Secretários do Meio 
Ambiente das Capitais Brasi-
leiras CB27. O evento contou 
com a presença de pesquisado-

Impactos das mudanças climáticas 
é debatido em Salvador

res de diversas organizações in-
ternacionais, entre elas o C40, a 
Fundação Rockfeller, o WRI e o 
ICLEI – Governos Locais pela 
Sustentabilidade. Também esti-
veram presentes mais de 20 se-
cretários de Meio Ambiente das 
capitais brasileiras, representan-
tes de ministérios, organizações 
da sociedade civil e o prefeito 
ACM Neto. O diretor executi-
vo da ABAF, Wilson Andrade, 
também esteve presente.

Durante o evento, as redes 
de governos locais entregaram 

ao Ministério do Meio Ambien-
te um documento contendo as 
contribuições à implementa-
ção da Contribuição Nacional-
mente Determinada (NDC) do 
Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas.

A NDC é um documento 
elaborado pelos países signa-
tários, com o compromisso de 
promover a redução das emis-
sões de carbono, por meio de 
metas e medidas que promo-
vam a sustentabilidade e a pre-

servação do meio ambiente. O 
foco das contribuições reside no 
financiamento da ação climá-
tica nas cidades e o reconheci-
mento do papel dos centros ur-
banos nessa agenda.  

Salvador é membro do Pro-
grama 100 Cidades Resilientes 
da Fundação Rockfeller. Entre 
outras ações a cidade deve ini-
ciar ainda em 2017 o desenvol-
vimento de seu Plano Munici-
pal de Mitigação e Adaptação 
ás Mudanças Climáticas, proje-
to integrante do Prodetur.

Histórico - O Fórum de Se-
cretários de Meio Ambiente das 
Capitais Brasileiras, CB27, foi 
criado durante o processo de 
preparação das cidades para a 
Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável (Rio+20), em maio de 
2012, com o objetivo de promo-
ver a articulação política e a co-
operação entre as capitais, com 
foco no tema do enfrentamento 
às mudanças climáticas.

elétrica de biomassa florestal, com a inclusão 
desta matriz energética no Planejamento Estra-
tégico de 2017/2018; lém de permitir a elabora-

ção de novos leilões de contratação de energia 
nova desta fonte, com preços adequados e viá-
veis”, acrescenta.

PARA ESTE TRABALHO, O GT ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL 
TEM OS SEGUINTES DADOS COMO JUSTIFICATIVAS PARA O PLEITO:

n Maciços florestais (plantios) disponíveis e prontos para utilização. O Brasil hoje possui 8 milhões de 
hectares de florestas plantadas. Destes, 1,2 milhões de hectares estão disponíveis para aproveitamen-
to na geração de energia;  
n 85% dos maciços localizados próximos a grande centros consumidores (centro-sul);  
n Baixo custo de linhas de transmissão devido à proximidade dos grandes centros;  
n Grande interesse por parte da iniciativa privada na implantação de termelétricas a biomassa flores-
tal, atendidos os requisitos de viabilidade econômica; 
n Custo inferior por MWh ao hoje praticado em projetos de geração de energia elétrica a gás natural; 
n Energia renovável e verdadeiramente estruturante, ao contrário das energias solar e eólica, que não 
podem ser consideradas estruturantes, mas sim complementares; 
n Centrais de geração com despacho imediato, ou seja, podem ser acionadas a qualquer momento 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS). 
n Para geração de 1 MWh de energia, há necessidade de 1,4 ton de biomassa. Considerando um ciclo 
de 7 anos de produção, e produtividade média de 140 ton/ha, o potencial de energia anual é de 17,1 
GWh/ano. Esse potencial é equivalente a uma usina termelétrica de 2 GW de potência, considerando 
fator de capacidade maior que 80% (valor médio de empreendimentos similares).
n Esse potencial de energia anual, que poderá ser ofertado pela biomassa florestal é superior às UHE 
de Santo Antônio, Jirau, e ainda superior ao gerado por Angra I e II somadas (usinas nucleares). Só não 
é superada pelas usinas de Tucurui I e II, Itaipu e Belo Monte.
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ASSOCIADOS:

50 anos da Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel (ABTCP)

Referência como entidade técnica do se-
tor, a Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel (ABTCP) comemo-
ra em marco seus 50 anos de atuação. 

Também traça planos para contribuir ainda 
mais para a competitividade das empresas e o 
desenvolvimento de seus profissionais. 

Este ano, como parte das comemora-
ções a ABTCP realiza o 50° Congresso Inter-
nacional de Celulose e Papel. Com o tema 
“Indústria do Futuro: Novos Caminhos, No-
vos Processos e Inovações Tecnológicas”, o 
evento acontece em 23, 24 e 25/10 em São 
Paulo (SP).

O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, em visita ao diretor da ABTCP, Dárcio Berni

O diretor da Regional Norte/Nordeste/ MT/ MS do grupo Va-
lor Econômico, Carlos Chetto esteve em reunião com o 
diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, em fevereiro 
de 2017. Na conversa, a potencialidade do setor de flore-

tas plantadas a nível econômico e também para a realização de even-
tos e divulgação.

Mais informações: 
http://www.abtcp2017.org.br/pt-br/
Confira a edição especial da revista O Papel: 
http://www.abaf.org.br/wp-content/uploads/2017/02/O-papel_50-anos-abtcp.pdf
Ou: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas.php
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O GT-Com da Asso-
ciação Baiana das 
Empresas de Base 
Florestal (ABAF) 

esteve reunido em 08/03, em 
Salvador (BA). Este grupo é 
formado pelos responsáveis 
(coordenadores) de comunica-
ção das empresas associadas: 
BSC, Ferbasa, Fibria, Suzano, 
Veracel, entre outras. Os mem-
bros do GT-Com trazem suas 
experiências para a formação 
da visão conjunta dos assuntos 
analisados e, assim, definir po-
sicionamento e tomadas de de-

cisões coletivas da ABAF.
O grupo esteve reunido 

para ampliar o leque de infor-
mações e troca de ideias, visan-
do ainda a formulação de uma 
melhor e mais dinâmica estra-
tégia de comunicação do setor 
florestal da Bahia. Para otimi-
zar nosso encontro, convida-
mos também a Assessoria de 
Comunicação das entidades 
empresariais (Faeb, Fecomér-
cio, Fieb e Ibá), das agências go-
vernamentais (Alba, Seagri, Se-
com, Sema, SDE, SDR, SEI) e a 
mídia local.

Reunião GT-Com

Suzano Papel e Celulose 
abre inscrições para 
Programa de Estágio

A Suzano Papel e Celulose, eleita uma das “Melhores 
Empresas para Começar a Carreira” no ranking da re-
vista Você S/A, abriu inscrições do novo ciclo de seu 
Programa de Estágio. Em Mucuri, estão disponíveis 10 

vagas nas áreas de Finanças, Florestal, Industrial, Logística e Re-
cursos Humanos. Os jovens profissionais ingressarão para fazer 
parte de um time maior, se unindo a outros 37 estagiários que já 
atuam nessa unidade.

O programa tem duração de até dois anos e a empresa oferece-
rá aos selecionados benefícios como bolsa-auxílio, assistência mé-
dica e seguro de vida, vale transporte (ou fretado nas unidades in-
dustriais), vale refeição (ou refeitório nas unidades industriais) e 
carga horária flexível.

Para participar do processo, os candidatos devem estar matri-
culados em cursos de graduação com conclusão prevista entre ju-
lho de 2018 e 2019, inglês intermediário e disponibilidade para es-
tagiar entre 20 a 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 17 de abril e todo o processo será feito em parceria com a 
Cia. de Talentos. Para mais informações e inscrições, acesse o site 
www.novostalentossuzano.com.br.

Reunião da Diretoria ABAF 
realizada em 15 de março


