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A Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) apoiou institucionalmen-
te e participou da 6ª Conferência Nacional 
e 1ª Internacional de Defesa Agropecuária 

que aconteceu de 05 a 07/06, no Bahia Othon Pa-
lace (Av. Oceânica, 2294 – Ondina, Salvador – BA). 
Na ocasião, a ABAF apresentou o “Programa Am-
biente Florestal Sustentável (PAFS)” – uma parce-
ria com a ADAB - com palestra ministrada pelo co-
ordenador, engenheiro agrônomo Paulo Andrade, 
em 06/06, às 10h20, na Sala Pelourinho D, como 
parte da Mesa Redonda Fitossanitária. 

O evento, quem teve como tema “Moderniza 
Defesa: Processos, Serviços e Sustentabilidade” foi 
realizado pela Sociedade Brasileira de Defesa Agro-
pecuária (SBDA), Sociedade de Medicina Veteriná-
ria da Bahia (SMVBA) e Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária da Bahia (ADAB). “É muito impor-
tante esse tipo de parceria, como a que temos com 
a ABAF, pois assim os projetos são melhor viabili-
zados. Quando temos o mesmo objetivo, é funda-
mental que os setores estejam envolvidos para que 
o trabalho seja feito e de forma sustentável”, decla-
ra Rosângela Schettini Knupp, à frente da Diretoria 
de Defesa Sanitária Vegetal da ADAB/BA.

O público, durante a 6ª CNDA, conferiu pales-
tras, mesas redondas, encontros técnicos, além de 
discussões relevantes para a defesa agropecuária, 
proporcionando o intercâmbio de importantes in-
formações entre os agentes envolvidos, tais como 
pesquisadores, professores, estudantes de gradua-
ção e pós-graduação, produtores e técnicos de em-
presas públicas, privadas e ONGs ligadas ao setor.

“Indiscutivelmente, o Brasil, nas últimas dé-
cadas tem se tornado um importante exemplo 
mundial na produção de alimentos, invertendo 
sua condição inicial de importador para grande 
exportador dos mais variados produtos agrope-

Programa Ambiente Florestal Sustentável 
(PAFS) na 6ª Conferência Nacional

e 1ª Internacional de Defesa Agropecuária

Em 05/06, 09h, na Fieb em Salvador(BA), foi realizada a Reunião 
do Comex com a presença da ABAF. Na pauta, a Agenda de De-
fesa de Interesses da Área Internacional da CNI; acordos Comer-
ciais; Barreiras em Terceiros Mercados; Investimentos Brasileiros 

no Exterior; Facilitação e desburocratização do comércio exterior; Logís-
tica e infraestrutura do comércio exterior; Tributação no comércio exte-
rior; Financiamento e garantias às exportações; Defesa comercial. Roa-
dshow para capacitação de Barreiras em terceiros mercados: Apresenta-
ção do projeto e entregas previstas.

Conselho de Comércio 
Exterior - Comex

Realizada dia 06/06, às 9h, na sede da FPA (Brasília/DF), a reunião das asso-
ciadas estaduais, com a participação da ABAF. A pauta incluiu:  Governan-
ça das reuniões das Associadas Estaduais;  Registro de defensivos via  mi-
nor crops;  Pinus x Espécies invasoras;  Combate a incêndios florestais – 

alinhamento e troca de informações entre estados;  Plano de comunicação seto-
rial;  PNDF (repasse da reunião de Curitiba);  Alinhamento para reunião da câma-
ra setorial;  GT de energia da Ibá;  Demandas de biodiversidade: caça e pesca (pla-
no de ação coordenado entre estaduais, empresas e órgãos fiscalizadores);  Mape-
ar políticos envolvidos em temas de interesse que podem afetar o setor. 

Reunião das 
Associadas Estaduais

cuários. Nesse sentido, o mercado importador, 
cada vez mais exigente quanto à qualidade dos 
referidos produtos, tem pressionado o sistema 
de defesa agropecuário brasileiro a se moderni-
zar, seja através dos controles de processos nas 
diversas cadeias agropecuárias, seja através da 
especialização nos sistemas de análise de riscos, 
provendo, sempre, ações técnicas de caráter pre-
ventivo e corretivos”, declara Paulo Emílio Torres, 
presidente da SBDA.

PAFS - A ABAF lançou o programa “Ambien-
te Florestal Sustentável” (PAFS) no final de 2016 
como ampliação do “Programa Fitossanitário de 
Controle da Lagarta Parda” (PFCLP), lançado pela 
ADAB e ABAF em 2015, visando o monitoramento 
e controle da lagarta parda no Sul e Extremo Sul 
da Bahia. Após intenso trabalho em quase 2 anos, 
o PAFS percorreu mais de 140 mil quilômetros; re-
alizou cerca de 130 treinamentos em aproximada-
mente 120 comunidades; instruiu e orientou cer-
ca de 5 mil produtores rurais de frutas, eucalipto, 
café, entre outras culturas, da região e estudantes. 

O PAFS vem trabalhando temas relativos à edu-
cação ambiental em diversas comunidades ru-
rais: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/Programa 
Mais Árvores Bahia; Regulamentação Ambiental 
das Propriedades Rurais (Código Florestal/ CAR/ 
Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e Floresta 
(iLPF)/Plano ABC; Preservação dos Recursos Hídri-
cos; Prevenção e Controle de Incêndios Florestais; 
Controle de Gado nas Áreas de Preservação; Com-
bate ao Carvão Ilegal, além de manter o Programa 
Fitossanitário de Pragas.

Para isso foi elaborado um amplo programa de 
comunicação e foi montada e orientada uma equi-
pe de três engenheiros (agrônomos e florestais) 
que vem trabalhando com uma estrutura formada 
por veículos, equipamentos audiovisuais, campa-
nha publicitária e material informativo. “O resulta-
do tem sido muito positivo graças às parcerias fei-
tas com o Governo do Estado, através da Seagri e 
ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; Associa-
ção de Produtores de Café, Frutas, Pecuária; e Pre-
feituras, através de suas secretarias de agricultura e 
meio ambiente”, explica Paulo Andrade.
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Filhote de gavião real é encontrado na Bahia

Os biólogos do Parque Nacional do 
Pau Brasil, no sul da Bahia, localiza-
ram um ninho de harpia, a maior ave 
de rapina das américas, com um fi-

lhote na sua área. A descoberta vai permitir aos 
pesquisadores ampliar o conhecimento da es-
pécie, contribuindo para sua preservação.

A harpia também é conhecida como gavião 
real e entrou em risco de extinção, sendo classifi-
cada como vulnerável, devido ao avanço do des-
matamento na Mata Atlântica. Essa é a primeira 
vez, em mais de dez anos de atividades no bio-
ma, que o grupo de monitoramento encontra 
um ninho com filhote em áreas remotas do par-
que, que ocupa o equivalente a 190 mil campos 
de futebol. Há pouco mais de um ano, a equipe 
que tenta salvar a harpia fez a soltura de uma fê-
mea resgatada e cuidada por um mês no Centro 

de Triagem da Vida Silvestre (Cetas/Ibama) e por 
mais de dois anos na RPPN Estação Veracel.

A harpia, dona de uma envergadura (asas 
abertas) de mais de 2,5 metros, constitui um 
dos maiores desafios de preservação do país. É 
uma ave que está no topo da cadeia alimentar, o 

que faz com que sua sobrevivência dependa de 
um ambiente muito equilibrado, com vegetação 
preservada e abundância de outras espécies ani-
mais das quais se alimenta. O ninho encontra-
do está em um Embiruçu, árvore com mais 35 
metros de altura e 3,5 metros de circunferência.

Reunião da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de 

Florestas Plantadas

Em 06/06, às 14h30, na Sede do MAPA 
(Brasília/DF) foi realizada a Reunião 
da Câmara Setorial da Cadeia Produ-
tiva de Florestas Plantadas com a pre-

sença da ABAF. Na pauta: Abertura da Reunião 
– Sr. Walter Vieira Rezende, Presidente da Câ-
mara; Aprovação da Ata da 38ª Reunião Ordi-
nária da CSFP; Avisos da Secretaria da Câmara 
– Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária 
da CSFN; Oferta e Demanda de Produtos Flo-
restais frente a demanda do Setor Siderúrgico 
pelo carvão vegetal – Sr. João Câncio Araújo – 

ASIFLOR; Desafios na Execução do Plano ABC 
– Sr. Maciel Silva– CNA; Plano Nacional de Flo-
restas Plantadas – Edson Iede – Embrapa Flo-
restas; Implantação do SINAFLOR em MG: re-
torno à gestão ambiental – Sra. Adriana Mau-
geri – Representante da AMS – Associação Mi-
neira de Silvicultura; “Visão 2030: O Futuro da 
Agricultura Brasileira”- Equipe da Inteligên-
cia e Relações Estratégicas da Embrapa atuan-
te no Agropensa; Assuntos Gerais - PLs 827/15 
e 8926/17 – Proteção de Cultivares – Sra. Na-
tália Canova – IBÁ.Viçosa (MG)

17 a 
19/07

siF – iX seMana de 
atualização Florestal 

leia mais: http://www.sif.org.br/eventos  

Curitiba (Pr)

16 a 
20/07

seaFlor

leia mais:
http://engenhariaflorestal.ufsc.br/2018/03/20/a-se-
mana-de-aperfeicoamento-em-engenharia-florestal-
-do-programa-de-pos-graduacao-em-engenharia-
-florestal-da-ufpr/

JulHo

aGenda abaF

aGosto

MarinGá (Pr)

06 a 
09/08

ConGresso de 
aViação aGríCola

leia mais:
http://sindag.org.br/congresso-da-aviacao-agricola-
-sera-lancado-no-proximo-dia-9/

três laGoas (MG)

28 a 
30/08

abtCP

leia mais:
http://abtcp.org.br/6a-semana-de-celulose-e-papel-
-de-tres-lagoas-2/

Curitiba (Pr)

21 e 
22/08

7º edição FóruM 
sustentabilidade 

e GoVernança

leia mais:
http://www.sustentabilidadegovernanca.com.br/

1º Simpósio das Águas

O 1º Simpósio das Águas, realizado em Teixeira de Freitas (BA), em 19/06, no auditório da 
FASB – Faculdade do Sul da Bahia, reuniu universitários e autoridades da Bahia e Minas Ge-
rais. A equipe do Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), da ABAF, esteve presen-
te. Na reunião foram definidas as Leis de Implementação do Programa de Gestão Integrada 

dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio.
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O presidente do Conselho da Aspex, FlAmARIoN mAtoS, assumiu a Diretoria do Departamento de Polí-
ticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energias, em Brasília 
(CF). Ele vai cuidar de Programas como o Luz para Todos.  

Encontro de Negócios entre a Bahia, 
países Árabes e Africanos

Visando ampliar o comércio e a coope-
ração bilateral com o Brasil, diploma-
tas de 47 países árabes e africanos par-
ticiparam, em 20/06, no SENAI Cima-

tec, do Encontro de Negócios entre a Bahia, pa-
íses Árabes e Africanos. Eles apresentaram áre-
as de interesse comum e visitaram as instala-
ções do centro tecnológico, que realiza pesqui-
sas de ponta para a indústria e oferece suporte 
técnico para as empresas. Participaram também 
do encontro o vice-governador da Bahia, João 
Leão,  o superintendente do Sebrae Bahia, Jor-
ge Khoury e o diretor executivo da ABAF, Wil-
son Andrade.

“Estes países que estão reunidos aqui têm em 
comum conosco o desejo de deixar de ser países 
em desenvolvimento. E acredito que este fórum 
possa ser bastante produtivo no sentido de abrir 
caminhos para a prosperidade, afirmou o presi-
dente da Fieb”, Ricardo Alban.

O presidente da Câmara de Comércio Árabe 
Brasileira, Rubens Hannun, afirmou que tem in-
tenção de trazer ao país empresários para feiras e 

rodadas de negócios, assim como promover mis-
sões de brasileiros ao mundo árabe. “Queremos 
viabilizar os negócios com sustentabilidade. Po-
demos realizar estudos de logística, por exemplo, 
identificando as melhores rotas para o comércio 
entre os continentes”, disse.

O Decano do Conselho dos Embaixadores 
Africanos no Brasil, Martin Agbor Mgben lem-

brou que são 54 países no continente com 
oportunidades diferentes e que há espaço para 
todos os portes de empresas que queiram in-
vestir. “É claro que temos uma ligação espiritual 
com a Bahia, que temos laços afetivos com esta 
terra, mas não é por isso que estamos incenti-
vando vocês a investir na África, e sim porque é 
lucrativo”, disparou.

Economia criativa é destaque em fórum de negócios

A economia criativa foi um dos destaques 
do I Fórum Baiano de Negócios e Opor-
tunidades Internacionais, realizado em 
13/06 no auditório da Federação das In-

dústrias do Estado da Bahia (FIEB). “Há muitos 
anos grupos culturais, como o Olodum, estão in-
seridos nos negócios internacionais, levando a 
imagem e a cultura da Bahia para o mundo. É 
necessário que setores do turismo, como a ho-
telaria, estejam associados a estas iniciativas que 
têm como objetivo ‘mostrar a cara’ da Bahia para 
o mundo”, afirmou o coordenador do fórum e 
diretor-geral do Centro de Estudos e Estratégias 
em Relações Internacionais (CEERI), Leonel Leal 
Neto. A ABAF esteve representada pelo diretor 
executivo, Wilson Andrade.

Segundo um dos participantes do evento, o 
presidente do Olodum, João Jorge, “desde 1985 
o Olodum descobriu a importância dos ativos 
culturais e criativos. Criamos o Projeto Rufar dos 
tambores, o Teatro Olodum, a Banda Olodum, a 
nossa loja e levamos esta marca ao mundo, inter-
nacionalizando assim a Bahia”. Ele recordou as 
vindas à Bahia de diversas personalidades, como 
Michael Jackson e Paul Simon. “Também é signi-
ficativa a presença do Olodum em 37 países nos 
últimos 28 anos”, frisou. 

Nas mesas temáticas também foram discu-

tidos temas como a importância da governança 
para as relações internacionais; tecnologia para 
empresas e start ups a e as “cidades-inteligentes”, 
também denominadas smart cities. 

Leonel Leal Neto pontuou que o fórum con-
seguiu trazer a Salvador vinte e quatro institui-
ções locais, nacionais e internacionais com o in-
tuito de debater como impulsionar a economia e 
gerar desenvolvimento através dos negócios in-
ternacionais. “Sobretudo num momento em que 
a economia passa por uma contração e os em-
preendedores buscam alternativas para contor-
nar esta situação”, afirmou. 

Já o vice-presidente da FIEB, Ângelo Calmon, 
avaliou que “o empreendedorismo é fundamen-

tal para a retomada do crescimento no país. O 
Brasil anda muito fechado para o mundo. A des-
valorização da moeda nacional facilita as exporta-
ções. Entretanto, estas devem existir junto com 
as importações. Enfim, é necessário que o país 
assine acordos bilaterais e que a gama de negó-
cios internacionais beneficie também as médias, 
pequenas e microempresas”. 

O evento reuniu expressivas instâncias com-
prometidas com o desenvolvimento social e eco-
nômico do estado da Bahia para debater com li-
deranças, autoridades e estudiosos do Brasil e do 
exterior as efetivas contribuições que o relaciona-
mento internacional pode aportar no incremen-
to da economia e da inclusão social.
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assoCiados:

Madeira, aço ou concreto: UFBA e ABAF discutem 
como construir de forma mais sustentável 

Se o século VXII foi caracterizado 
por trabalhos com pedras, o sécu-
lo XVIII pelo refinamento da alve-
naria, o XIX como o auge da estru-

tura metálica e o XX como a era do concre-
to, isso deixa o século XXI aberto para o 
próximo sucessor. Minha aposta é a madei-
ra”. A declaração do professor Alex de Ri-
jke, do Royal College of Arts (Londres, Rei-
no Unido) mostra o interesse da academia 
pelo uso da madeira em construções civis, 
a exemplo da UFBA que promoveu o se-
minário “A madeira em construções industrializadas”, 
em 15 de junho, das 8h às 18h, na Escola Politécni-
ca da UFBA (Auditório Leopoldo Amaral, 6º andar). 

Na ocasião, o diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wil-
son Andrade, compartilhou dados sobre o setor de 
florestas plantadas na Bahia e no Brasil, além de 
mostrar as vantagens competitivas da madeira plan-
tada também para o setor de construção civil.

De acordo com o Prof. Dr. Sandro Fábio César 
(Coordenador do Laboratório de Madeiras da Esco-
la Politécnica da UFBA), o seminário trouxe repre-
sentantes de diversos setores relacionados à indús-
tria da madeira como iniciativa para disseminar as 
mais novas tecnologias em madeira industrializada 
na construção civil, entre elas a madeira laminada 
colada e a madeira laminada cruzada. “O objetivo é 

sensibilizar e conscientizar profissionais e estudan-
tes quanto ao emprego da madeira em construções 
de menor impacto ambiental, utilizando técnicas ra-
cionalizadas de projeto e de execução, e desenvol-
vendo edifícios de médio e grande porte com a mes-
ma solidez e segurança de outros construídos com 
técnicas tradicionais em concreto e aço”, explica.

O espaço do seminário também foi aberto para 
discussões sobre os temas apresentados através 
de mesas redondas ao final das palestras. O even-
to abrangeu um público que foi desde estudantes 
de graduação e pós-graduação até profissionais li-
berais dos ramos da engenharia e da construção ci-
vil, arquitetura e design e visou apresentar inúmeras 
aplicações da madeira industrializada num contexto 
que ainda é novo no Brasil e que pode vir a se tornar 
nicho de negócios no Estado da Bahia.  

O evento teve sob a coordenação do 
Prof. Dr. Sandro Fábio César e da Prof.ª 
Dra. Rita Dione Araújo Cunha (Faculdade 
de Arquitetura da UFBA), além de contar 
como mediador o Prof. Phd Asher Kipers-
tok do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Industrial da Escola Politécni-
ca da UFBA. Os palestrantes foram: Lucia-
no Aguiar (Diretor Comercial da Ita Cons-
trutora Ltda); Thiago Samora (Gerente da 
Henkel Ltda); Wilson Andrade (Diretor 
Executivo da ABAF); José Alberto Gonçal-

ves (Diretor da Crosslam - Cg Sistemas Construtivos 
Ltda); Christian Lugarini (Gerente da Rothoblaas).

MAdeirA PlAntAdA - A participação da ABAF 
se dá por alguns fatores, além da associação repre-
sentar o setor de base florestal na Bahia. Para o di-
retor executivo da ABAF, Wilson Andrade, a acade-
mia tem muito a oferecer para melhorar as vanta-
gens competitivas do setor. “Precisamos trabalhar 
para que o mercado atenda as demandas locais por 
madeira. Temos, aqui na Bahia, ótimas iniciativas no 
setor de celulose e papel, por exemplo, mas o mer-
cado tem que se desenvolver de forma mais ampla. 
Precisamos produzir madeira para a construção civil 
e, por outro lado, mostrar para este segmento que 
madeira plantada é um ótimo material e pode ser 
até mais competitivo que os demais”, informou.

As florestas são, sem dúvida, umas das maiores riquezas naturais do nosso planeta. Pensar em Meio Ambiente é preservar nossas 
florestas nativas e contribuir para o desenvolvimento das florestas plantadas. A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) aposta nisso e acredita no potencial desenvolvimentista - ambiental, social e econômico - do setor de florestas plantadas. Para 
isso, o setor planta em áreas degradadas e, além disso, preserva 0,7 hectare de mata nativa para cada 1 hectare de floresta plantada.

Florestas plantadas preservam florestas nativas!

05 de JunHo 

dia Mundial do Meio aMbiente


