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Em eleição realizada em abril de 2018, 
com chapa única, a Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF) 
elegeu a nova diretoria para o biênio 

2018-2019 (confira no quadro). Esta diretoria re-
nova as diretrizes do trabalho que, desde 2004, 
a ABAF realiza no sentido de contribuir para um 
desenvolvimento com bases sustentáveis, seja do 
ponto de vista econômico, ambiental ou social.

Para isso, dialogamos com a própria cadeia 
produtiva, com as comunidades direta ou indire-
tamente influenciadas pela atividade de base flo-
restal, com a sociedade civil organizada, com os 
Governos e legislativos para sedimentar os alicer-
ces para um crescimento ordenado e virtuoso. A 
cada ano cresce a influência da ABAF que man-
tém representações em mais de 40 conselhos e 
entidades estaduais e federais.

Nossos objetivos incluem o fortalecimen-
to dessa atuação, chegando a cada vez mais lu-
gares, em um estado de grande extensão territo-
rial. Nosso segmento já ajuda a descentralizar o 
emprego e a renda na Bahia, mas pode crescer e 
desenvolver ainda mais. Assim, com condições e 
clima favoráveis para a atração de novos investi-
mentos, poderemos contribuir para a expansão 
do setor, visando atender a demanda crescente 
dos produtos derivados de madeira.

Os desafios seguem na direção da diversifica-
ção de atividade do setor florestal que é mais que 
papel, celulose, carvão vegetal e produtos de ma-
deira. Hoje, comprovamos a chegada de empresas 
de energia de biomassa florestal e um crescimento 
de empreendimentos agrosilvipastoris. Tudo isso, 
inclusive, possibilitando a inclusão de pequenos e 
médios produtores e processadores na cadeia pro-
dutiva florestal.  Além disso, é notório que o setor 
contribui para os índices estaduais referentes a de-
senvolvimento econômico, social e ambiental atra-
vés de áreas de preservação e investimentos e/ou 
compromissos socioambientais.

Juntos, podemos fortalecer ainda mais o se-
tor, ampliando os investimentos, as vendas e ex-
portações que implicam em geração de empre-
go, utilização de insumos e máquinas e equipa-
mentos, e serviços florestais. Queremos criar 
mais negócios e podemos ampliar a base de de-
mandas do setor florestal. É importante que este-
jamos juntos construindo bases para novos negó-
cios, seja com parcerias, expansões, mais plantios 
ou uso múltiplo da madeira.

Dessa forma, queremos reforçar a nossa as-
sociação para a melhor e efetiva defesa dos in-
teresses da indústria de base florestal no estado 
da Bahia.

Nova diretoria ABAF renova diretrizes do 
trabalho de fortalecimento do setor florestal

MoAcyr FANtiNi JUNior
O novo presidente da ABAF é Diretor Florestal da Veracel. Moacyr Fantini Junior, que as-

sumiu a diretoria da Veracel depois de ter passado 12 anos fora do país, mas sempre ligado 
ao setor fllorestal, é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. 
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relatório Fibria 2017: Uma floresta de oportunidade

A Fibria, empresa brasileira e líder mun-
dial em celulose de eucalipto a partir de 
florestas plantadas, divulgou o seu re-
latório anual. O Relatório Fibria 2017 

apresenta como tema principal Uma floresta de 
oportunidades. A publicação dá destaque à vi-
são estratégica da companhia diante das mu-
danças climáticas e da construção de um novo 
paradigma de desenvolvimento sustentável, ba-
seado numa economia de baixo carbono. O re-
latório traz também as práticas, os resultados e 
os desafios enfrentados e superados pela em-
presa ao longo do ano passado.

“Se eu pudesse resumir o ano de 2017 em 
poucas palavras, eu diria que é na crise e na difi-
culdade que se sustenta o que é relevante. Cuida-
mos do negócio e das pessoas, e nunca deixamos 
de investir na nossa atuação ambiental e social”, 
diz Marcelo Castelli, presidente da Fibria.

O tema Uma floresta de oportunidades faz re-
ferência ao momento vivido pela Fibria em 2017. 
A entrada em operação da segunda linha de pro-
dução em Três Lagoas (MS) trouxe ganhos finan-

ceiros e de mercado, conferindo à empresa me-
lhores condições de olhar para frente e analisar 
oportunidades futuras para diversificar o portfó-
lio de produtos a partir de ideias inovadoras e 
tecnologias avançadas aplicadas à sua base flores-
tal. A companhia encara o desafio de transformar 
as linhas de pesquisa tecnológica em produtos 
que tenham valor para seus clientes.

“A inovação em biotecnologia nos descorti-
na enormes oportunidades de formular mate-
riais que atendam a novas demandas da socie-
dade, com pegada ecológica muito mais amigá-
vel do que produtos minerais ou de combustí-
veis fósseis”, afirma José Luciano Penido, presi-
dente do Conselho de Administração da Fibria.

A edição digital do Relatório 2017 da Fibria 
dá acesso a um amplo conteúdo, com infor-
mações aprofundadas, documentos anexados 
(como infográficos e cases) e uma Central de In-
dicadores que apresenta graficamente os prin-
cipais índices de desempenho da companhia, 
atendendo a um público mais técnico e espe-
cializado. Depoimentos em vídeo do presiden-

Relatório

2017
UMA FLORESTA DE OPORTUNIDADES 

ABAF faz compensação ambiental do 
“AcV de A a Z” com plantio de árvores 

Quarenta mudas (com mais de 1,5m de 
altura) de Ipê Amarelo, Tamboril, Pai-
neira e Ipê Caraíba foram plantadas 
hoje (11/05) pela manhã na Praça do 

Stiep, em Salvador (BA). Com este plantio, a As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) fez a compensação ambiental do evento 
que apoiou institucionalmente, o “ACV de A a Z” 
– realizado de 8 a 10/05 no auditório da Federa-
ção das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). O 
plantio contou com a parceria com Secretaria da 
Cidade Sustentável e Inovação (SECIS), e a em-
presa Caetá Ambiental. 

“O programa de compensação ambiental ob-
jetiva compensar as emissões de gases do efei-
to estufa causadas pelas diferentes atividades do 
evento da edição de Salvador. O evento ocor-
reu no auditório da FIEB com área de aproxi-
madamente 900 m2, duração de 2,5 dias e cer-
ca de 150 participantes (sendo 100 deles oriun-
dos da própria região metropolitana, 40 deles 
oriundos do estado da Bahia e 10 de outros 
estados do Brasil). Assim, o cálculo da pegada 
de carbono do evento resultou em 4,21 tone-
ladas de CO2 equivalente. Portanto, a compen-
sação das emissões do evento requer o plantio 
de 40 árvores com média de 0,72 m3 de madei-
ra na parte aérea por árvore”, explica José Adol-
fo de Almeida Neto, da comissão organizadora. 
O “ACV de A a Z” é um programa de sensibiliza-
ção e treinamento para tomadores de decisão 
públicos e privados através de eventos de rede 
no campo da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
no Brasil. Os eventos visam desenvolver capaci-

dades e compartilhar conhecimentos relaciona-
dos as abordagens do ciclo de vida para promo-
ver a sustentabilidade. 

“Faz parte da nossa visão contribuir com 
ações que tenham a ver com o meio-ambiente, 
com a sustentabilidade e com a multiplicação de 
árvores. As ações da ABAF estão muito voltadas 
para as regiões rurais, o que é muito bom por-
que descentraliza o desenvolvimento, a geração 
de emprego etc. Mas, pela segunda vez, temos 
a oportunidade de contribuir para o refloresta-
mento gradual, e que esperamos que seja conti-
nuado, em Salvador. A preservação faz parte do 

nosso negócio. As empresas do setor preservam 
quase 500 mil hectares de matas nativas no inte-
rior do estado e essa é uma ótima iniciativa para 
contribuirmos em Salvador”, declarou o diretor-
-executivo da ABAF, Wilson Andrade. 

“A iniciativa de promover a compensação am-
biental é muito pertinente e estamos no perío-
do chuvoso, que é ideal para plantar. Além dis-
so, o plantio de árvores é sempre uma ação posi-
tiva, que contribui para o controle do microclima 
e para a qualidade de vida dos cidadãos”, explica 
André Fraga, titular da Secretaria da Cidade Sus-
tentável e Inovação.

te do Conselho de Administração da Fibria, José 
Luciano Penido, e do Presidente, Marcelo Cas-
telli, apoiam a narrativa sobre temas importan-
tes para a empresa. O relatório pode ser acessa-
do em www.fibria.com.br/r2017.
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Setor florestal se reúne para discutir a 
sistemática de créditos de reposição Florestal 

e a Agenda Florestal Legislativa da Bahia

Gt de Energia da ibá

Um novo grupo iniciou suas atividades 
na Ibá, o GT de Energia, que será de-
dicado à busca de oportunidades para 
negócios em biomassa florestal. A reu-

nião (14/05) contou com a presença de nove em-
presas e três associações estaduais, além do Ins-
tituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), que 
fez uma apresentação sobre o Programa Reser-
vatórios Verdes. Esse programa tem por objetivo 
a criação de um mercado potencial por meio da 
maior integração de bioeletricidade de floresta 
plantada no Sistema Interligado Nacional. O pro-
jeto prevê a geração de quase 12 GW de potência, 

o que demandará oito Mha de floresta.
Foram apresentados os principais gargalos 

para participação de setores emergentes como a 
biomassa: sazonalidade anual, garantia interanu-
al (potenciais impactos de crises/ciclos hídricos) 
e despacho rápido para rede. Ressaltado que o 
aumento do preço do teto para os leilões de ge-
ração centralizada a 331 R$/MWh aumentam as 
possibilidades setoriais. Apontados como prin-
cipais oportunidades para o setor a constitui-
ção de usinas híbridas (combinação de biomas-
sa com outra fonte energética, como solar, por 
exemplo).

O escopo de atuação do GT de Energia inclui-
rá a mudança da imagem que o Governo tem so-
bre o setor, para que seja visto como capaz de 
produzir floresta dedicada e entregar energia na 
base, ao invés de apenas resíduo, atuando como 
regulador de outras fontes; analisar os modelos 
de leilões para melhor atuação do setor; acompa-
nhar e influenciar Projetos de Lei que beneficiem 
o setor; buscar inserção de subprodutos flores-
tais na regulamentação do Renovabio.

As empresas que tiverem interesse em partici-
par do GT podem manifestar interesse junto à Área 
Florestal pelo e-mail: n.granato@iba.org.

Em 24/05, das 10h ás 16h, o GT-Legis - gru-
po de legislação composto por represen-
tantes das empresas associadas da Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base Flo-

restal (ABAF) - esteve reunido para realinhar e re-
forçar as atividades do grupo em benefício do se-
tor florestal da Bahia, tendo como destaque: Cré-
dito de Reposição Florestal e a construção da 
Agenda Florestal Legislativa da Bahia (AFLB). A 
reunião aconteceu no Hotel Sotero (Sala Concha 
- Piso S), localizado na Rua Dr. José Peroba, 97 – 
Stiep, Salvador/BA. 

Para a reunião, além dos representantes das 
empresas e de entidades parceiras, foi convida-
do Eugênio Spengler (da Spengler Consultoria e 
Meio Ambiente e ex-titular da Secretaria de Meio 
Ambiente da Bahia-Sema) que falou sobre “Legis-
lação baiana sobre a reposição florestal: oportu-
nidades de negócios”. 

A proposta foi tratar do tema de emissão e 
comercialização de créditos de reposição flo-
restal (regulamentado pelo Decreto Estadual 
15180 de 02/06/2014, modificado pelo Decre-
to Estadual 18140 de 04/01/2018); bem como 
da renovação e reorganização do GT-Legis 
da ABAF e da construção da Agenda Flores-
tal Legislativa da Bahia (AFLB) com base nos 
modelos da CNI, Ibá, CNA, FIEB e FAEB que 
norteará os futuros trabalhos do grupo. “Este 
documento vai reunir o posicionamento do 
setor a respeito das proposições legislativas 
que causam impacto no ambiente produti-
vo. A agenda engloba questões relacionadas 
às áreas tributária, econômica, social, traba-
lhista, de política urbana e meio ambiente”, 
explica o diretor executivo da ABAF, Wilson 
Andrade.

“A ABAF atualiza sua agenda com entidades 
nacionais e estaduais, de forma a contribuir para 
o desenvolvimento socioeconômico da Bahia, 
principalmente nas regiões mais distantes. Além 

disso, nosso objetivo é contribuir com a formula-
ção de normas, leis e diretrizes. Assim, a colabo-
ração entre os representantes das empresas as-
sociadas é a força da ABAF”, acrescenta Andrade. 

Reposição floRestal - é a compensação 
do volume de matéria-prima extraído de vegeta-

ção natural pelo volume de matéria-prima resul-
tante de plantio florestal para geração de esto-
que ou recuperação de cobertura florestal. O cré-
dito de reposição florestal poderá ser utilizado 
por seu detentor ou transferido uma única vez 
para outras pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao 
cumprimento da reposição florestal. 
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ASSociAdoS:

HoMENAgENS ABAF
A cadeia produtiva do setor de base florestal tem muito a agradecer ao campo, à indústria 

e a todos os trabalhadores que a tornam uma das mais positivas e sustentáveis!

1° de Maio 
dia do Trabalho

5 de Maio
dia do campo

25 de Maio
dia do Trabalhador Rural

dia da indústria

Suzano Papel e celulose divulga 
relatório de Sustentabilidade 2017

A Suzano Papel e Celulose apresentou 
a edição 2017 do seu Relatório de Sus-
tentabilidade, publicação que tem como 
principal novidade a divulgação das ativi-

dades e dos resultados no âmbito socioambien-
tal sob a ótica dos quatro valores da companhia. 
Destaque também para a adoção do Propósito 
como direcionador de comunicação corporativa.

Neste documento, a Suzano mostra como 
inova e busca a melhora contínua para continu-
ar fazendo fazer parte da vida de bilhões de pes-
soas em todo o mundo. Ao Explorar a inovação 
e Ser melhor a cada dia, a companhia contribui 
para promover a cultura, a educação, o universo 
da leitura, a higiene pessoal, a saúde, o conforto 
e o bem-estar de seus consumidores.

Todo esse movimento, devidamente apresen-
tado no Relatório, é acompanhado da capacida-
de da companhia em Plantar o cuidado e Colher 
o orgulho. Foi assim que a Suzano continuou a 
plantar, colher, produzir e transformar ao longo 

de 2017, com foco na preservação da natureza, 
semeando o cuidado e cultivando relações sus-
tentáveis.

O modelo de negócios guiado por esses qua-
tro valores corporativos dá sustentação ao obje-
tivo da companhia de criar e compartilhar valor 

com todos os stakeholders.
“A edição 2017 do nosso Relatório de Susten-

tabilidade mostra como a Suzano, a partir de seus 
produtos e suas iniciativas socioambientais, faz 
parte da vida de tantas pessoas, todos os dias”, afir-
ma Marcela Porto, Gerente Executiva de Comu-
nicação Corporativa da Suzano Papel e Celulose. 
“Também acreditamos que, sob essa ótica, o relató-
rio mostrará como vivemos nosso Propósito e nos-
sos Valores no dia a dia da empresa e em todo o 
nosso negócio. Somos verdadeiramente movidos 
pelo desafio de fazer uma empresa melhor todos 
os dias, colaborando para a construção de um País 
melhor e, sobretudo, para tornar nossa vida ainda 
melhor”, complementa.

O Relatório de Sustentabilidade 2017 pode 
ser acessado pelo endereço http://www.suzano.
com.br/relatoriodesustentabilidade2017. Para 
conhecer na íntegra todas as iniciativas realizadas 
pela Suzano Papel e Celulose, visite o site http://
www.suzano.com.br.


