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A Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) 
participou da quinta missão 
de matchmaking com rodada 

de negócios com empresas europeias 
na área de Agricultura de Baixo Carbo-
no, que aconteceu em Ribeirão Preto 
(SP), de 1 a 5 de maio. As rodadas de 
negócios fomentaram o intercâmbio 
de experiências inovadoras, apoian-
do empresas em sua transição às tec-
nologias e processos de baixa emis-
são de carbono em oito subsetores da 
economia e áreas afins - as que con-
tribuem com a maior parte das emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
no Brasil, sendo elas: Eficiência ener-
gética na construção civil e na indús-
tria; Processos industriais; Gestão de 
resíduos (sólidos); Produção e consu-
mo de energia; Aquicultura; Biomas-
sa (2ª geração); Atividades florestais; 
Agricultura. O evento é promovido 
pela União Europeia Low Carbon Bu-
siness Action in Brazil (LCBA) e acon-
teceu juntamente com a Agrishow – 
Feira Internacional de Tecnologia Agrí-
cola, considerada a mais importante 
para a apresentação de novidades tec-
nológicas no setor.

A Low Carbon Business Action in 
Brazil (LCBA) é uma iniciativa para 
aproximar Pequenas e Médias Empre-
sas (PMEs) do Brasil e dos 28 Estados 
membros da União Europeia (UE) a 
partir de uma série de encontros de 
matchmaking empresarial, entre agos-
to de 2016 e dezembro de 2018. A 
ação contribuirá com a redução das 
emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) no Brasil por meio da promo-
ção de Acordos de Cooperação e Par-
cerias, buscando gerar maior competi-
tividade e sustentabilidade ambiental 
das empresas participantes.

Em sintonia com o propósito do 
evento – e representando alguns des-
ses subsetores, como biomassa e ativi-
dades florestais – a ABAF apresentou 
o programa ‘Mais Árvores Bahia’. O 
programa tem o objetivo de incentivar 
a inclusão de pequenos e médios pro-

dutores no plantio, manejo e proces-
samento da madeira de florestas co-
merciais para usos múltiplos. “O Mais 
Árvores Bahia trabalha ao mesmo 
tempo com os três vértices: produto-
res de madeira; compradores e pro-
cessadores de madeira; e consumido-
res finais no estado, através das reven-
das de madeira, indústrias de móveis 
e construção civil. Com isso, visamos 
atender também a demanda por mó-
veis, peças e partes de madeira para 
construção civil na Bahia - hoje atendi-
da, na sua maior parte, por outros es-
tados brasileiros”, explica Wilson An-
drade, diretor executivo da ABAF.

“Este evento é uma grande opor-
tunidade de incrementar a atração de 
tecnologia de processamento de ma-
deira para o Brasil e Bahia. Queremos 
– com o apoio do Sebrae, CNA, Senai, 
Fieb, Faeb/Senar, entre outros impor-
tantes parceiros - expandir nosso pro-
grama com o apoio a 40 médias serra-
rias nas quatro regiões da Bahia para 
atender a nossa demanda por partes e 
peças de madeira e móveis; com pro-
dução e mão de obra locais. Também 
queremos otimizar a atração de qua-
tro serrarias âncoras (uma para cada 
região) para que abasteçam o merca-
do interno com tábuas serradas para o 
desenvolvimento de pequenas e mé-
dias serrarias e carpintarias na Bahia. 

Nesse evento, portanto, procuramos 
identificar possíveis parceiros e trazê-
-los para o contato direto com as ser-
rarias que pretendemos ajudar a se 
desenvolver”, acrescenta Andrade.

Além desses propósitos, a ABAF 
quis reforçar o papel das florestas 
plantadas no segmento de baixo car-
bono. Os 7,8 milhões de hectares 
de florestas plantadas que temos no 
Brasil estocam 1,7 bilhões de tonela-
das de CO2eq – o que equivale a um 
ano das emissões nacionais de CO2eq 
(medida que expressa a quantidade 
de gases de efeito estufa (GEEs) em 
termos equivalentes da quantidade de 
dióxido de carbono (CO2)).

O setor, além dos aspectos econô-
micos, gera impacto positivo no que 
diz respeito ao meio ambiente, com-
promisso social e qualidade de vida. 
Árvores plantadas são cultivadas aten-
dendo a planos de manejo sustentá-
vel que tem como objetivo reduzir os 
impactos ambientais e promover o 
desenvolvimento econômico e social 
das comunidades vizinhas. Plantadas 
para evitar a pressão e degradação de 
ecossistemas naturais, as florestas con-
tribuem ainda para o fornecimento de 
biomassa florestal, lenha e carvão de 
origem vegetal.

Os plantios de árvores desempe-
nham importante papel na prestação 

de serviços ambientais: evitam o des-
matamento de hábitats naturais, pro-
tegendo assim a biodiversidade; pre-
servam o solo e as nascentes de rios; 
recuperam áreas degradadas; são fon-
tes de energia renovável e contribuem 
para a redução das emissões de gases 
causadores do efeito estufa por serem 
estoques naturais de carbono.

“Tudo isso também nos coloca em 
vantagem, inclusive, no que diz respei-
to ao Acordo de Paris. Por ele, o Bra-
sil compromete-se a reduzir as emis-
sões de gases de efeito estufa em 37% 
abaixo dos níveis de 2005, até 2025, 
com uma contribuição indicativa sub-
sequente de reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa em 43% abai-
xo dos níveis de 2005, até 2030. Para 
isso, o país se compromete a aumen-
tar a participação de bioenergia sus-
tentável na sua matriz energética para 
aproximadamente 18% até 2030, res-
taurar e reflorestar 12 milhões de hec-
tares de florestas, bem como alcançar 
uma participação estimada de 45% de 
energias renováveis na composição da 
matriz energética em 2030”, informa 
Andrade.

Biomassa de eucalipto - O 
ano de 2017 já entrou com perspecti-
vas positivas para o setor florestal bra-
sileiro de energia. Dados do Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento mostram que existem cerca 
de 105 milhões de áreas degradadas 
disponíveis no país para a plantação 
energética. Alguns estudos já com-
provam que a energia limpa produzi-
da pelas florestas energéticas pode ser 
comparada a mesma quantidade de 
produção de outras fontes renováveis. 
A expectativa do setor é que o Brasil 
acelere a expansão sustentável de flo-
restas energéticas durante o ano, che-
gando assim a um crescimento de mé-
dio de um milhão de hectares ao ano. 
O Brasil tem grandes chances de pro-
duzir bioenergia de madeira susten-
tável e economicamente competitiva 
para exportação. 

Programa da União Europeia promove 
cooperação entre PMEs do Brasil e UE na 

área de agricultura de baixo carbono 
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Empresas europeias apresentaram soluções
ambientais e eficientes em evento na Bahia

Empresas europeias especializadas em 
dessalinização, energias renováveis e tra-
tamento de resíduos estiveram reunidas 
em Salvador (BA) de 23 a 25 de maio no 

‘Ambiental Mercantil Expo Bahia 2017’, realiza-
do no Centro de Tecnologias Senai Cimatec (Av. 
Orlando Gomes, 1845 - Piatã). Na ocasião, o pú-
blico pode conferir simpósios, seminários técni-
cos e uma feira que contou com a participação 
de profissionais, investidores e instituições inte-
ressados em soluções ambientais inovadoras e 
eficientes. A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) esteve presente com seu 
diretor executivo, Wilson Andrade, que fez a pa-
lestra “Resíduos e madeira plantada - o melhor 
aproveitamento” às 10h de  25/05.

Em sua palestra, Andrade mostrour como os 
resíduos e a própria madeira plantada podem ser 
aproveitados, com múltiplos usos. “A ABAF coor-
dena o programa ‘Mais Árvores Bahia’ que tem o 
objetivo de incentivar a inclusão de pequenos e 
médios produtores no plantio, manejo e proces-
samento da madeira de florestas comerciais para 
usos múltiplos. O programa ao mesmo tempo 
com os três vértices: produtores de madeira; com-
pradores e processadores de madeira; e consumi-
dores finais no estado, através das revendas de ma-
deira, indústrias de móveis e construção civil. Com 
isso, visamos atender também a demanda por mó-
veis, peças e partes de madeira para construção ci-
vil na Bahia - hoje atendida, na sua maior parte, 
por outros estados brasileiros”, explica.

“A missão do Centro Internacional de Negó-
cios da FIEB é a internacionalização das indús-
trias baianas, através de um amplo portfólio de 
serviços e ações voltadas ao aumento da compe-
titividade, ações de inteligência e promoção co-
mercial e captação e apoio a investidores, espe-
cialmente em setores estratégicos e prioritários 
da economia baiana, como é o caso dos ligados 
ao tema do evento. O ‘Serviço de Apoio ao In-
vestidor” é executado em articulação com o Sis-
tema FIEB, através do Senai, Cimatec, Sesi e IEL, 
além de outros parceiros, nacionais e internacio-
nais, com principal foco no incentivo e apoio ao 

estabelecimento de acordos e cooperação com 
as empresas locais. Nesse sentido, foi construí-
da, pelo CIN, uma agenda de encontros bilate-
rais entre as empresas alemães participantes do 
evento e aquelas baianas com perfis e interesses 
convergentes”, declara Patrícia Orrico, gerente de 
Comércio Exterior da Fieb.

o evento - O primeiro dia (23) da ‘Am-
biental Mercantil ExpoBahia 2017’ foi dedicado 
às energias renováveis. O público pode conhe-
cer soluções em produção de energias solar, eó-
lica e biomassa, com desenvolvedores de tecno-
logias e fabricantes de equipamentos. “O even-
to trouxe ao público brasileiro inovações no se-
tor aplicáveis ao contexto brasileiro e alinhadas 
com as práticas já consolidadas em países desen-
volvidos”, explica Simone Horvatin, diretora exe-
cutiva da SUPPLYgoGREEN, empresa realizadora 
do evento.

Durante todo o dia foram apresentadas tec-
nologias inovadoras, com a da empresa Spanner 
RE2, líder mundial alemã na fabricação de plan-
tas modulares de cogeração que transformam 
madeira em eletricidade e aquecimento. O Insti-
tuto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), juntamen-
te com a SmartEnergy Paraná, apresentou o Pro-
grama SmartEnergy Paraná. A energia solar teve 
novidades, com o lançamento oficial do sistema 
para limpeza mecanizada de plantas fotovoltaicas 

PvSpin no evento, representada no Brasil pela 
Voltmais Soluções Elétricas Sustentáveis.

No dia 24, a Expo Bahia 2017 destacou o tra-
tamento de água (águas residuais, captação e des-
salinização). De acordo com os organizadores do 
evento, a Alemanha é um país que tem como 
base a pesquisa e o compromisso com a quali-
dade ao desenvolver tecnologias. No setor am-
biental, não poupa investimentos para que as in-
dústrias otimizem seus processos e produzam de 
forma sustentável. “A Expo Bahia traz as experi-
ências de empresários, profissionais e indústrias 
alemãs já estabelecidas, apresentando um mer-
cado altamente lucrativo e que pode contribuir 
com desenvolvimento e com a qualidade de vida 
dos brasileiros”, informa Horvatin.  

No dia 25 o tema foi sobre resíduos sólidos: 
tratamento, reciclagem, energia e compostagem. 
Neste dia, entre as palestras esteve a apresenta-
ção da ABAF: “Resíduos e madeira plantada - o 
melhor aproveitamento” às 10h. A Ambiental 
Mercantil Expo Bahia 2017 é uma promoção da  
SUPPLYgoGREEN, uma start up sediada em Mu-
nique (Alemanha), responsável ainda pelo portal 
brasileiro http://ambientalmercantil.com.  

O evento tem o apoio da Federação das Indús-
trias da Bahia, do Senai Cimatec, da Representa-
ção do Estado da Baviera no Brasil, DME Deuts-
che Meerwasser Entsalzung  GmbH (German Wa-
ter Desalination), do Consulado Geral da Repúbli-
ca Federal da Alemanha – Recife, da Agência Na-
cional de Águas,  da Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano do Governo da Bahia (SEDUR), Institu-
to do Meio ambiente e Recursos Hídricos / Secre-
taria do Meio Ambiente / Governo da Bahia (Ine-
ma), da AbconSindcon, do Consócio PCJ, da ABI-
QUIM Associação Brasileira da Indústria Química, 
do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia da Bahia (IBAPE Bahia), da Associação 
Baiana de Empresas de Base Florestal (ABAF), do 
escritório de advocacia internacional FCRLaw, da 
IFAT alemã, a maior feira ambiental mundial, do 
programa SmartEnergy Paraná, o Selo Verde Ecol-
méia, do Brasil Solar Power, do portal de Resídu-
os Sólidos e do portal do Concreto. 
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Sema lança ferramenta online para avaliação 
ambiental preliminar de áreas de interesse

A Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Sema) e o Ins-
tituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Ine-

ma) lançaram uma nova ferramen-
ta online que permite a visualização 
e análise de áreas de interesse para 
implantação de empreendimentos. 
O Módulo de Avaliação Preliminar 
(MAP) foi apresentado pelo secre-
tário do Meio Ambiente, Geraldo 
Reis, às 14h do dia 09/05, no audi-
tório do Centro de Operações e In-
teligência da Secretaria de Seguran-
ça Pública, 4ª Avenida, nº 430, Cen-
tro Administrativo da Bahia (CAB), 
em Salvador.

Ferramenta inédita no Brasil, o 
MAP auxiliará empreendedores, ór-
gãos públicos e técnicos de meio am-
biente a avaliar alternativas locacio-
nais e antecipar alguns dos principais 
potenciais impactos socioambientais 
da implantação de um empreendi-
mento em determinada área. O usu-
ário acessa diversas informações ge-
ográficas e realiza consultas sobre as 
características ambientais da área de 
interesse para a instalação do seu ne-
gócio. A primeira versão do MAP Ge-
obahia entra no ar no dia do seu lan-
çamento, no endereço geobahia-
map.seia.ba.gov.br.

O uso da ferramenta não cons-
titui etapa formal do processo de 
licenciamento, contudo, técnicos 
e empreendedores ganharão uma 
ferramenta que apoiará e qualifica-
rá os diagnósticos e contribuirá para 
as tomadas de decisão. Os produ-
tos gerados pela plataforma devem 
ser usados em caráter orientativo, 
e os resultados, validados em cam-
po para que sejam utilizados como 
suporte à elaboração de documen-
tação técnica adequada para licen-
ciamentos.

Mais de 130 profissionais dos 
órgãos ambientais da Bahia, secre-
tarias, empreendedores, pesquisa-
dores e membros da sociedade ci-
vil participaram do desenvolvimen-
to da plataforma. O setor flores-
tal foi um dos setores convidados 
para este desenvolvimento, atra-
vés da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF). 
De acordo com o diretor executi-
vo da ABAF, Wilson Andrade, o se-
tor florestal acompanha com inte-

resse tudo o que venha a possibili-
tar maior segurança jurídica para os 
produtores. “Além disso, também 
apoiamos todas as iniciativas e in-
crementos que garantam maior cui-
dado com o meio ambiente. Os be-
nefícios ambientais proporcionados 
pela indústria da árvore plantada 
são expressivos. Para cada hectare 
plantado, por exemplo, nosso seg-
mento preserva 0,7 hectare e este 
número deve crescer”, explica.

Após o lançamento foram re-
alizadas oficinas técnicas com al-
guns desses setores, a exemplo da 
silvicultura que esteve reunida em 
11/05, das 9h às 12h30, no prédio 
do INEMA (CAB – Avenida Luís Via-

na Filho, 6º andar, Salvador – BA).

desenvolvimento - A pri-
meira etapa da plataforma foi fi-
nanciada pelas empresas Renova 
Energia, Casa dos Ventos e Compa-
nhia de Energias Renováveis, com 
o apoio institucional da Associação 
Brasileira de Energia Eólica (ABE-
EOLICA). O MAP foi inspirado na 
ferramenta Tremarctus, desenvolvi-
da pela Conservação Internacional 
(C.I.) para o governo da Colômbia. 
A C.I. tem sido parceira no desen-
volvido desta primeira e das próxi-
mas versões da ferramenta.

O trabalho é coordenado pela 
Superintendência de Estudos e Pes-

quisas (SEP) da Sema. O superin-
tendente Luiz Ferraro explica que as 
informações são acessadas em uma 
interface intuitiva “através de dese-
nho direto na tela do sistema, carre-
gamento de arquivos externos, ex-
tração de relatórios contendo as so-
breposições entre o local de interes-
se e dados sobre meio biótico, so-
cial, físico e de infraestrutura, entre 
outras”. O sistema conta ainda com 
uma ferramenta voltada para simu-
lação da localização de linhas de 
transmissão de energia, onde po-
dem ser geradas quatro opções hi-
potéticas de traçados, com obser-
vação dos custos socioambientais e 
restrições legais.
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