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Setor de base florestal investiu 
R$ 7,2 bilhões em 2017

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) lan-
ça o Sumário Executivo 2018, em que 
apresenta indicadores econômicos, so-
ciais e ambientais do setor brasileiro de 

árvores plantadas para fins industriais, referen-
te ao ano de 2017; e que coloca o setor como 
referência mundial e uma das grandes forças da 
economia brasileira.

De acordo com os levantamentos estatísti-
cos realizados por Ibá e Pöyry, e com apoio das 
empresas associadas à Ibá, os investimentos no 
setor chegaram a R$ 6,7 bilhões, divididos em 
R$ 3,2 bilhões nas florestas e R$ 3,5 bilhões na 
indústria. Foram ainda aplicados mais R$ 497 
milhões em programa socioambientais, que be-
neficiaram 1,2 milhão de pessoas. A indústria de 
árvores plantadas foi responsável por cerca de 
3,7 milhões de empregos diretos, indiretos e re-
sultantes do efeito renda.

A área total de árvores plantadas no Brasil al-
cançou 7,84 milhões de hectares em 2017, além 
de conservar e preservar outros 5,6 milhões de 
hectares de áreas naturais nas formas de Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), áreas de Re-
serva Legal (RL) e áreas de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPNs). As áreas certificadas 
por programas internacionais, reconhecidas fer-
ramentas para a gestão florestal ambientalmente 
responsável, socialmente adequada e economi-
camente viável, somam 5,8 milhões de hectares.

Em um período marcado por adversidades e 
um cenário político-econômico conturbado, o 
Produto Interno Bruto (PIB) do setor somou R$ 
73,8 bilhões, representando 1,1% do PIB Nacio-
nal e 6,1% do Industrial. A balança comercial do 
setor alcançou números inéditos com superavit 
de US$ 9 bilhões (+14,6%).

A celulose brasileira bateu recorde, em 
2017, com 19,5 milhões de toneladas produzi-
das, sendo 67% para exportação. Com isso, o 
Brasil garantiu a 2ª posição no ranking de maio-
res produtores mundiais de celulose, a frente 
de Canadá e a China.

Com relação à produção de papel, foram 
10,5 milhões de toneladas fabricadas, sendo 
100% de floresta plantada. O Brasil continua 

entre os dez principais produtores mundiais de 
painéis de madeira, somando um total de 7,9 
milhões de m³ de painéis. O setor de pisos de 
madeira somou 11,9 milhões de m³ produzi-
dos. Já a participação do segmento na produ-
ção de carvão vegetal somou 4,5 milhões de to-
neladas, consolidando o Brasil como líder mun-
dial na produção de aço a partir do carvão vege-
tal, o chamado aço verde.

 
SOBRE A IBÁ
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a as-

sociação responsável pela representação insti-
tucional da cadeia produtiva de árvores planta-
das, do campo à indústria, junto a seus princi-
pais públicos de interesse. Lançada em abril de 
2014, representa 53 empresas e nove entidades 
estaduais de produtos originários do cultivo de 
árvores plantadas - painéis de madeira, pisos la-
minados, celulose, papel, florestas energéticas 
e biomassa -, além dos produtores independen-
tes de árvores plantadas e investidores institu-
cionais. Saiba mais em www.iba.org 

Setor se reúne para sugerir propostas 
à Resolução CEPRAM 4.327/2013

Representantes de empresas de base 
florestal na Bahia estiveram reuni-
dos na sede da ABAF/SINDPACEL, 
dia 31/07, às 13h30, para concluir as 

sugestões que serão levadas para as discus-

sões na Câmara Técnica de Gestão Ambien-
tal Compartilhada (GAC) do CEPRAM. As su-
gestões referem-se à Resolução CEPRAM 
4.327/2013 (alterada pelas Resoluções CE-
PRAM 4.420/2015 e 4.579/2018) que estabe-

lece os empreendimentos e atividades consi-
derados como de impacto local, para efeito 
de licenciamento ambiental. A justificativa é 
a de garantir maior segurança jurídica ao em-
preendedor.
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A gerente de Relações Institucionais 
e Sustentabilidade da BSC – Bahia 
Specialty Celulose, Sabrina de Bran-
co, é a primeira mulher presidente 

do Sindicato das Indústrias de Papel, Celu-
lose, Papelão, Pasta de Madeira para Papel e 
Artefatos de Papel e Papelão (Sindpacel), um 
dos sindicatos mais antigos da Bahia. A ceri-
mônia de posse foi realizada na sede da FIEB 
nesta quinta-feira, 19.07. Na oportunidade, 
representantes do governo, líderes sindicais, 
delegados da FIEB e personalidades do setor 
estiveram presentes para prestigiar, além da 
posse, o coquetel em comemoração aos 65 
anos da entidade, que dos 43 sindicatos filia-
dos à FIEB, é o mais antigo. 

Composto por oito empresas associadas, 
o Sindpacel representa os interesses das In-
dústrias de Papel, Celulose, Papelão, Pasta 
de Madeira para Papel e Artefatos de Papel e 
Papelão localizadas na Bahia, que represen-
tam 11% da produção de eucalipto do Bra-
sil, com mais de 613 mil hectares de florestas 
plantadas. “Respondemos por 21,4% do vo-
lume total de exportações da Bahia e a 4,7% 
do Brasil”, destaca a presidente da entidade.

Eleita por unanimidade, Sabrina ocupa-
rá o cargo no período de 2018 a 2021. “Nos-
so setor tem um peso enorme na economia 
do estado, mas ainda enfrenta grandes entra-
ves à sua expansão. Vamos lutar por melho-
res condições de impulsionar o crescimento 
dos negócios de papel e celulose na região e 
no país”, afirma Sabrina.

Sabrina de Branco e 
novos diretores são empossados

DIRETORIA ELEITA: PERÍODO 2018 A 2021

DIRETORIA

EFETIVOS:

Presidente Sabrina de Branco (BSC)

1º Vice-Presidente Pedro Moraes Torres Pinto (FIBRIA)

2º Vice-Presidente Marco Aurélio Rotoly (PENHA)

3º Vice-Presidente Juliana de Souza (KIMBERLY CLARK)

Diretor Secretário Mariana Nogueira Lisboa (SUZANO)

Diretor Tesoureiro Marcos Antônio Daniel (VERACEL)

SUPLENTES:

Renan Bodra Machado (BSC)

Lucas Ernesto Sartorelli (PENHA)

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS:

Fernando Péricles Branco (BSC)       

Márcio Luiz Veiga (VERACEL)

Carlos Alberto Procópio (KLABIN)

SUPLENTES:

Marisa Ferreira Miranda (SUZANO)

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DA FIEB

EFETIVOS:

Jorge Emanuel Reis Cajazeira (SUZANO)

Sabrina De Branco (BSC)

SUPLENTES:

Armando Antônio de Amorim (FIBRIA)

Ari da Silva Medeiros (VERACEL)
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Reunião busca fortalecer o papel dos 
Engenheiros Florestais na Bahia e no Brasil

O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Bahia (CREA-BA) realizou 
de 18 a 20 de julho, em Salvador (BA), a 
3ª Reunião da Coordenadoria de Câma-

ras Especializadas de Engenharia Florestal (CCEEF). 
O evento aconteceu no mês em que os profissionais 
comemoram o seu dia e reúne coordenadores e 
conselheiros regionais de todo país. Na ocasião, em 
19/07, o diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andra-
de, compartilhou dados sobre o segmento de flo-
restas plantadas na Bahia e no Brasil.

O objetivo do encontro foi discutir assuntos re-
lacionados a fiscalização e fortalecimento da profis-
são, visando manter a qualidade do exercício pro-
fissional e a troca de experiências entre os CREAs, 
além da realização de ações conjuntas com o setor 
empresarial. “Foi um momento de discussão sobre 
a atuação profissional do Engenheiro Florestal, in-
cluindo assuntos relacionados aos cursos de gradua-
ção, fiscalização da atividade profissional, tanto para 
profissionais autônomos como para empresas, for-
talecimento da Engenharia Florestal em âmbito re-
gional e nacional, entre outras demandas do Siste-
ma Profissional”, acrescentou o Coordenador Na-
cional, Eng. Ftal. José  Roberto da Silva.

PROgRAmAS E PARcERIAS
Desde a sua fundação (em 2004) a ABAF procu-

ra manter um diálogo – além de suas associadas - 
com os elos da cadeia produtiva, com as comunida-
des direta ou indiretamente influenciadas pela ativi-
dade de base florestal, com a sociedade civil organi-
zada, com os Governos e parlamentares para sedi-
mentar os alicerces para um crescimento ordenado 
e virtuoso. A cada ano cresce a influência da ABAF 
que mantém representações em mais de 40 conse-
lhos e entidades estaduais e federais.

“A ABAF atualiza sua agenda com entidades na-
cionais e estaduais, de forma a contribuir para o de-
senvolvimento socioeconômico da Bahia, principal-
mente nas regiões mais distantes. Além disso, nos-
so objetivo é contribuir com a formulação de nor-
mas, leis e diretrizes. Assim, a colaboração entre os 
representantes das empresas associadas é a força da 
ABAF”, acrescenta Andrade. 

Além disso, a ABAF apoia ou coordena progra-
mas que buscam incrementar o setor (e o agro-
negócio) na Bahia. Um bom exemplo é o progra-
ma “Ambiente Florestal Sustentável” (PAFS), lan-
çado no final de 2016 como ampliação do “Pro-
grama Fitossanitário de Controle da Lagarta Par-
da” (PFCLP), lançado pela ADAB e ABAF em 2015. 
Após intenso trabalho em mais de 2 anos, o PAFS 
percorreu mais de 140 mil quilômetros; realizou 
cerca de 130 treinamentos em aproximadamente 
120 comunidades; instruiu e orientou cerca de 5 
mil produtores rurais de frutas, eucalipto, café, en-
tre outras culturas, da região e estudantes. 

O PAFS vem trabalhando temas relativos à educa-
Dalton Longue Júnior (Crea-BA), Wilson Andrade (ABAF), Maria Ângela Panzieri (Crea-SP) e José  Roberto da Silva 
(coordenador nacional Crea) na reunião realizada em Salvador (BA)

ção ambiental em diversas comunidades rurais: Uso 
Múltiplo da Floresta Plantada/Programa Mais Árvores 
Bahia; Regulamentação Ambiental das Propriedades 
Rurais (Código Florestal/ CAR/ Cefir); Integração La-
voura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preserva-
ção dos Recursos Hídricos; Prevenção e Controle de 
Incêndios Florestais; Controle de Gado nas Áreas de 
Preservação; Combate ao Carvão Ilegal, além de man-
ter 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, campanha pu-
blicitária e material informativo. “O resultado tem 
sido muito positivo graças às parcerias feitas com o 
Governo do Estado, através da Seagri e ADAB; Sindi-
cados Rurais da FAEB/Senar; Associação de Produto-
res de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, através de 
suas secretarias de agricultura e meio ambiente”, ex-
plica Paulo Andrade.

Outros exemplos - A ABAF com o Governo do Es-
tado da Bahia (através da Secretaria do Meio Ambien-
te) e do Ministério Público da Bahia - Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Am-
biente e Urbanismo (Ceama) -, além do Núcleo de 
Defesa do Meio Ambiente (NUMA) apoia a campanha 

contra o roubo e a queima de madeira nativa (Mata 
Atlântica) e eucalipto para a produção ilegal de carvão 
vegetal. A ação “Carvão ilegal é crime”, que teve início 
em novembro de 2011, tem por finalidade conscien-
tizar a população para os danos irreparáveis ambien-
tais, sociais e econômicos que essa ação ilegal traz para 
os municípios envolvidos e para o Brasil.

O Programa Mais Árvores Bahia é outra 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 pequeno e médio pro-
dutor a investir no plantio, manejo e processamen-
to da madeira de florestas comerciais para uso múlti-
plo.  Prevê a implantação em quatro polos na Bahia - 
Litoral Norte, Sul, Sudoeste e Oeste. O programa tra-
balha, ao mesmo tempo, com os três vértices: pro-
dutores de madeira; compradores e processadores 
de madeira; e consumidores finais (através das re-
vendas de madeira, indústrias de móveis e constru-
ção civil). Com isso, visa atender também a deman-
da por móveis, peças e partes de madeira para cons-
trução civil na Bahia - hoje atendida, na sua maior 
parte, por outros estados brasileiros.

“Temos, ainda, a cooperação com a Sema e o Ine-
ma na formulação de propostas para o aperfeiçoa-
mento das normas de licenciamento ambiental no Es-
tado da Bahia”, acrescenta Andrade.



Bahia Florestal Julho de 2018

Informativo

A sétima edição do Fórum Sustentabilidade e 
Governança promovido pela STCP, em par-
ceria com a Milano, acontece nos dias 21 e 
22 de agosto, e promete trazer uma rica dis-

cussão de boas práticas que estão impactando negó-
cios e impulsionando a inovação para diferentes se-
tores da economia. O evento que nesta edição tem 
como temática as “Estratégias que impactam negó-
cios e norteiam o amanhã”, será realizado no audi-
tório da FAE Business School em Curitiba, e reunirá 
em um mesmo espaço de negócios gestores e deci-
sores, em uma programação intensa de conteúdo, 
além de uma rica oportunidade de networking.

Para Rômulo Lisboa, diretor de Desenvolvimen-
to e Qualidade da STCP, e coordenador do Fórum, 
este ano o evento segue gerando insights e oportu-
nidades que impactam diretamente no resultado 
das empresas. “A cada ano o Fórum se fortalece com 
a presença e o envolvimento de corporações que so-
madas representam entre 3% e 4% do PIB brasileiro, 
e em 2018 estamos trabalhando em uma rica grade 
de conteúdo, que complementa e dá continuidade 
às discussões levantadas nos anos anteriores. Cer-
tamente são percepções e estratégias que poderão 
nortear o futuro dos negócios”, explica.

Nos painéis desta edição, serão apresentados 
cases de tendências em sustentabilidade e gover-
nança de players de destaque do mercado, entre 
eles Vale S.A., Natural Cotton Color, Banco JP Mor-
gan, BRDE, Caixa, Sicredi, WEG e Copel. E na pro-
gramação de palestras, grandes nomes do meio 
corporativo vão abordar o impacto das boas práti-
cas de gestão no cotidiano das empresas. Uma di-
nâmica de assuntos que vai discutir tendências e 
perspectivas em diferentes segmentos, impactan-
do a dinâmica de resultados de cada negócio.

Entre os confirmados para os painéis e deba-
tes estão o diretor do Observatório do Clima, Clau-
dio Angelo, o diretor da Forest Trends Peru, Fer-
nando Momiy, a presidente executiva da IBÁ - In-
dústria Brasileira de Árvores, Elizabeth de Carvalha-
es, a presidente executiva da Color Cotton, Francis-
ca Vieira, o publicitário e autor, Eloi Zanetti, o profes-
sor da FGV, Arthur Igreja, o gerente nacional de Sus-
tentabilidade e Responsabilidade Socioambiental da 
Caixa, Gustavo Ribeiro, o diretor presidente do Ban-
co JP Morgan Brasil, José Berenguer, o diretor-presi-
dente do BRDE, Orlando Pessuti, o gerente de De-
senvolvimento do Cooperativismo do SICREDI/PR/
SP/RJ, André Assis, o diretor de Novas Energias da 
WEG, João Paulo Gualberto da Silva, o diretor pre-
sidente da Copel, Jonel Iurk, o diretor superinten-
dente da Itaipu, Jorge Augusto Callado Afonso, além 
dos anfitriões, Ivan Tomaselli, Joésio D. P. Siqueira, 
da STCP e  Miguel Milano.

REAlIzAdORES - A STCP Engenharia de 
Projetos, empresa de consultoria, engenharia e 
gerenciamento fundada há 37 anos, é pioneira 
no Brasil em atuar de forma integrada e eficien-
te em diferentes áreas relacionadas ao meio am-
biente, desenvolvimento regional, infraestrutura, 
florestas e desenvolvimento sustentável.  Milano 
Consultoria e Planejamento é uma empresa de 
consultoria voltada exclusivamente para projetos 
estratégicos nos campos da sustentabilidade, da 
responsabilidade social corporativa e investimen-
to social privado, com geração de conhecimento 
e conteúdo pela inovação.

Informações:
www.sustentabilidadegovernanca.com.br

Fórum apresenta tendências de 
sustentabilidade e governança

Educação Ambiental e Água
Água, elemento imprescindível para a con-

tinuidade da vida no Planeta. Outrora consi-
derada em abundância e um recurso infinito, 
hoje enfrenta sérios riscos de escassez, devido 
principalmente a ações do homem, alterações 
climáticas, uso inadequado e desperdício. Sua 
aplicabilidade perpassa diferentes esferas, se-
jam econômicas, políticas, sociais, culturais, 

ambientais e claro para a regulação e equilí-
brio da vida no Planeta.

Neste sentido o Coleciona- Fichário d@ 
Educador Ambiental, em sua 15ª Edição abor-
da o tema Educação Ambiental e Água, reu-
nindo textos, fotos, vídeos, relatos de práticas 
educativas e diversos materiais que sirvam de 
subsidio para Educadores Ambientais.

Navegue pelo site, conheça os materiais, 
amplie seu conhecimento e reflita sobre a 
água, este elemento essencial que norteia 
todas as dimensões da existência da vida no 
nosso planeta.

Mergulhe no endereço eletrônico:
coleciona.mma.gov.br

Comissão aprova 
pagamento para 
quem preservar 

mata nativa além 
do exigido por lei

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural da Câ-
mara dos Deputados aprovou proposta 
(PL 4131/15), do deputado Augusto Car-

valho (SD-DF), que concede incentivo fiscal para 
produtores rurais da Amazônia Legal e do cerra-
do que preservarem área de mata nativa acima do 
exigido por lei.

O benefício será pago com dinheiro do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDR). 
Hoje, os recursos do fundo destinado a fomen-
tar o desenvolvimento de atividades sustentáveis 
de base florestal no Brasil e a promover a inova-
ção tecnológica do setor só podem ser destinados 
a projetos de órgãos e entidades públicas, ou de 
entidades privadas sem fins lucrativos. O projeto 
altera a lei 11.284/06, que trata do FNDR, para in-
cluir a possibilidade de pagamento direto aos pro-
dutores rurais.

A proposta recebeu parecer favorável do relator, 
deputado Luiz Cláudio (PR-RO). “É uma questão de 
justiça que esses produtores possam receber algu-
ma compensação financeira por tão relevantes ser-
viços ambientais”, disse. Uma vez estabelecida essa 
prática, outros serão estimulados a investir na prote-
ção da vegetação nativa”, complementou. 

A proposta será analisada de forma conclusi-
va pelas comissões de Integração Nacional, Desen-
volvimento Regional e da Amazônia; de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.”

Fonte: ‘Agência Câmara Notícias’
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Veracel atualiza plataforma 
Da Bahia para o Mundo

Da Bahia para o Mundo (http://dabahiapa-
raomundo.veracel.com.br ) está de cara 
nova e traz boas notícias. Em seu segun-
do ano na web, a plataforma online Da 

Bahia para o Mundo é o hotsite que a Veracel Celu-
lose utiliza para atualizar os dados do seu relatório 
de sustentabilidade.

Em 2017, os destaques ficaram por conta do de-
sempenho em segurança no trabalho com um índi-
ce de taxa de frequência de acidentes de 0,36 (cálcu-
lo obtido pelo número de acidentes por milhão de 
horas-homem de exposição ao risco, em determina-
do período). Este é um resultado notável em todo 
o mundo, principalmente quando se leva em conta 
que a Previdência Social catalogou, em 2017, cerca de 
700 mil acidentes de trabalho, o que coloca o Brasil 
na quarta posição dos países que mais registram aci-
dentes no ambiente de trabalho no mundo, perden-
do apenas para China, Índia e Indonésia.

Mas existem outros resultados a comemorar, 
como o melhor índice de reciclagem de resíduos in-
dustriais sólidos de toda a história: 98%. O envio de 
resíduos sólidos para o aterro industrial também caiu 
consideravelmente: foram 83% a menos do que no 
período anterior.

Outro dado importante é que a captação de água, 
tanto para operações industriais quanto para as ativi-
dades florestais está muito abaixo do limite permitido 
pela Agência Nacional das Águas (ANA). As operações 
industriais estão captando a 38% do limite, e, as ativi-
dades florestais, a 30%. Todos os números positivos 
podem ser atribuídos a uma série de fatores que en-
volvem a gestão do tema na empresa.

Investir no atendimento às demandas sociais 
também fomenta o desenvolvimento das comu-
nidades vizinhas. Vale citar o apoio da Veracel para 
fortalecer e regularizar as  associações comunitá-
rias, contribuindo para que elas tenham acesso à li-
nhas de crédito e políticas públicas, a exemplo do 
que aconteceu com a Cooperativa dos Pescadores 
de Santa Cruz Cabrália (Copesc). A regularização de 
documentos da cooperativa viabilizou a captação de 
recurso de edital público, investidos na construção 
da nova fábrica de gelo do local. Outra iniciativa es-
timulada pela empresa foi o curso de formação de 
Agentes Multiplicadores de Desenvolvimento Co-
munitário para capacitar moradores das comunida-
des para assumirem o protagonismo social das re-
giões onde vivem. Em 2017, foram 29 novos agen-

tes de desenvolvimento formados em Gestão Em-
preendedora para o Associativismo e de Ambientes 
Marinhos e Costeiros.

dESEnvOlvImEntO tERRItORIAl – A Ve-
racel está inserida no bioma da Mata Atlântica – mais 
de 50% das terras da empresa são destinadas à preser-
vação, algo que faz com que os holofotes da vigilância 
estejam sempre em alerta. “O desenvolvimento terri-
torial é algo que consideramos de extrema importân-
cia para todos os públicos com os quais nos relacio-
namos, assim também como para o amadurecimento 
de um negócio sustentável”, diz Renato Carneiro, ge-
rente de Sustentabilidade da empresa.

Presente no Sul da Bahia desde 1991, a Veracel é 
uma empresa de base florestal, cujas atividades têm 
interferência não só no meio ambiente como tam-
bém na vida das pessoas. Diálogo e interação com 
as comunidades são duas constantes nas operações 
da empresa para conhecer as demandas e direcio-
nar os investimentos.

Para entender melhor os dados do Relatório de 
Sustentabilidade, a Veracel elencou os 10 temas cen-
trais que norteiam sua estratégia corporativa, que é 
ser referência mundial em sustentabilidade. São eles: 
geração de emprego e renda; meio ambiente; paisa-
gem e biodiversidade; educação ambiental; qualida-
de de ensino; desenvolvimento local e apoio social; 
uso e ocupação do solo e questões fundiárias; impac-
to das operações nas comunidades diretamente afeta-
das; gestão de pessoas e saúde e segurança.

PAdROnIzAçãO AntEcIPAdA – Desde o 
ano passado, a Veracel elabora a edição do “Da Bahia 
para o Mundo”, seguindo as normas GRI (Global Re-
porting Initiative), obrigatória para relatórios GRI pu-
blicados a partir de julho de 2018. Além de ser um 
exercício de transparência, o documento compara a 
evolução dos indicadores na mesma empresa de um 
ano para o outro e também entre empresas do setor.  
A atual edição refere-se ao período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2017.

O conteúdo da plataforma online aborda temas 
relevantes para a Veracel e também para os principais 
públicos com os quais a empresa se relaciona: cola-
boradores, comunidades vizinhas às operações e lide-
ranças comunitárias (incluindo as Organizações Não 
Governamentais), gestores públicos municipais e es-
taduais, fornecedores e acionistas.

Curitiba (Pr)

21 a 
22/08

7º edição Fórum 
SuStentabilidade 

e Governança

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

PiraCiCaba (SP)

22 a 
23/08

iPeF 50 anoS

leia mais: 
http://ipef.br/simposio/ 

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/ 

aGoSto

aGenda abaF

Setembro

Curitiba (Pr)

04 a 
06/09

Cibio

leia mais:
http://congressobiomassa.com/2018/ 

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)

11 e 
13/09

liGnum

leia mais:
https://lignumbrasil.com.br/ /

braSília (dF)

27/09
Câmara de 

FloreStaS maPa

leia mais:
http://www.agricultura.gov.br/
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Bracell publica Relatório 
de Sustentabilidade 2017

Já está disponível no site http://www.bahiaspeccell.com o Relatório de 
Sustentabilidade 2017 da Bracell, controladora da BSC/Copener. A 
publicação apresenta um balanço dos desempenhos social, ambiental 
e econômico da empresa no ano passado. 
O diretor-geral da BSC/Copener Marcelo Leite destacou os principais 

resultados nas operações florestais e industriais “produzimos 27% a mais 
de mudas do que em 2016, plantamos a maior área desta década e entre-
gamos o maior volume de madeira desde que iniciamos as operações. Na 
fábrica, superamos os volumes dos anos anteriores de produção de celu-
lose solúvel especial (specialty grades) e reduzimos ainda mais o consu-
mo de água”. Em 2017, os colaboradores Bracell viveram também um mo-
mento histórico em relação à cultura organizacional do Grupo: neste ano, 
houve o lançamento dos novos Valores Fundamentais para todas as em-
presas que compõem a RGE, controladora da Bracell e de mais um gru-
po de empresas de classe mundial e também o lançamento da Política de 
Sustentabilidade da Bracell, evidenciando o compromisso do grupo com 
o desenvolvimento sustentável em todas as suas operações. Sobre este as-
sunto, Marcelo afirma ainda que “uma série de ações envolvendo todo o 
pessoal da empresa foi e continuará sendo realizada para assegurar que to-
dos incorporem estes valores em seu dia a dia, fortalecendo-se enquanto 
seres humanos e profissionais e fortalecendo também a empresa”.

SUSTAINABILITY REPORTRELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Desempenho ambiental de sistemas agrícolas 
e florestais com base na avaliação do ciclo de 

vida é tema de pesquisa de doutorado na UFBA

A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) foi convidada a fa-
zer parte da banca de apresentação da 
tese “Desempenho ambiental de siste-

mas agrícolas e florestais com base na avalia-
ção do ciclo de vida” de Juliano da Silva Lopes. 
A tese do estudante e pesquisador foi apresen-
tada em 27/07 ao Programa de Pós-graduação 
em Engenharia Industrial, da Escola Politécnica 
(Universidade Federal da Bahia/ UFBA), como 
requisito para obtenção do título de Doutor em 
Engenharia Industrial. O orientador foi o Prof. 
PhD. Asher Kiperstok.

Nessa pesquisa foi investigado o desempe-
nho ambiental da produção de cenoura irriga-
da em uma unidade de produção familiar no Se-
miárido baiano e da produção de eucalipto em 
uma empresa florestal no extremo Sul da Bahia, 
utilizando uma abordagem híbrida de Produ-
ção mais Limpa (PmaisL) e Avaliação do Ciclo 
de Vida (ACV). “Os resultados indicaram que as 
boas práticas operacionais podem reduzir de 15 
a 70% dos potenciais impactos ambientais e, as 
oportunidades econômicas, 49% dos custos de 
produção do cultivo da cenoura”, acrescenta o 
pesquisador.

“Os avanços citados na pesquisa apresentam 
bons dados inclusive para o setor de florestas 
plantadas. Este estudo do ciclo de vida nos traz 

informações para que o setor trabalhe de for-
ma ainda mais sustentável. Tudo isso é possí-
vel, inclusive, com esta maior cooperação entre 
a academia”, declarou Wilson Andrade, diretor 
executivo da ABAF, acrescentando que a acade-
mia tem muito a oferecer para melhorar as van-
tagens competitivas do setor. Ele reforçou que 
este trabalho já tem sendo desenvolvido, atra-
vés do Programa Mais Árvores Bahia, pela ABAF 
em parceria com uma série de entidades ligadas 
à agricultura, indústria, academia e à qualifica-
ção de mão de obra. O programa tem o objeti-
vo de incentivar a inclusão de pequenos e mé-
dios produtores no plantio, manejo e processa-
mento da madeira de florestas comerciais para 
usos múltiplos.

tESE – O estudante colocou em sua tese 
que as condições edafoclimáticas e tecnologias 
adotadas no setor agroflorestal brasileiro con-
tribuem para o seu destaque na produção de 
alimentos e madeira de florestas plantadas de 
eucalipto do mundo. Esta produção hortícola e 
florestal, assim como outros sistemas agropecu-
ários e florestais, compreendem uma série de 
operações de manejo que provocam impactos 
ambientais, principalmente, relacionados a aci-
dificação, a eutrofização e o aquecimento glo-
bal. Esses impactos decorrem principalmente 

da produção e uso indiscriminado de fertilizan-
tes sintéticos, combustíveis fósseis, água e ener-
gia elétrica.

Para ele, a adoção de medidas de Produção 
mais Limpa (PmaisL) e a implantação de um sis-
tema de Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) reduziria o uso desses insumos em 33% 
e aumentaria a receita bruta em relação ao cená-
rio de referência. A combinação de PmaisL, en-
quanto uma estratégia de melhoria contínua do 
processo através de oportunidades para reduzir 
as perdas do processo, e a Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV), como uma ferramenta robusta para 
quantificação de impactos ambientais, mostrou-
-se viável para os dois estudos de caso, forne-
cendo informações mais completas e comple-
mentares para a otimização dos sistemas agrí-
colas e florestais analisados. O uso de PmaisL e 
ACV oferece sinergias de melhoria do processo 
e abrangência do escopo de análise na perspec-
tiva do ciclo de vida, possibilitando identificar 
novas rotas de materiais e produtos para aten-
der requisitos ambientais que estão cada vez 
mais rigorosos, restringindo o uso de recursos 
naturais e emissões para o ambiente. As produ-
ções florestal e hortícola demandam, portanto, 
o compromisso e responsabilidade ao longo do 
ciclo de vida como estratégia de negócio para as 
empresas florestais e produtores rurais.
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IBGE divulga primeiros resultados 
do Censo Agropecuário 2017

Em 2017, foram recenseados 
na Bahia 762.620 estabele-
cimentos agropecuários, 
1.062 a mais que em 2006, 

uma pequena variação positiva de 
0,1%. Em todo o Brasil, o núme-
ro de estabelecimentos agropecu-
ários sofreu uma redução de 2,0%, 
caindo de 5.175.636 em 2006 para 
5.072.152 em 2017 (menos 103.484 
estabelecimentos). 

A Bahia foi um dos 17 estados, 
dentre os 27, que registraram au-
mento de estabelecimentos agro-
pecuários entre 2006 e 2017, em-
bora tenha tido o segundo menor 
crescimento, tanto em números ab-
solutos quanto em termos percen-
tuais. Pará (+59.675), Minas Ge-
rais (+55.827) e Espírito Santo 
(+23.649) foram os que tiveram os 
maiores aumentos no número de 
estabelecimentos. 

Em 2017, a Bahia se manteve 
como o estado com mais estabeleci-
mentos agropecuários no país. Mi-
nas Gerais (com 607.448) também 
continuou em segundo lugar, mas 
a terceira posição foi assumida pelo 
Ceará, que teve o maior aumento 
no número de estabelecimentos en-
tre os estados do Nordeste, chegan-
do a um total de 394.317 em 2017. 

Entre 2006 e 2017, a área total 
dos estabelecimentos agropecuá-
rios na Bahia passou de 29,581 mi-
lhões para 27,831 milhões de hecta-
res (ha), uma redução de 1,749 mi-
lhão de hectares (-5,9%), a maior, 
em números absolutos, do país. 

Em 2017, praticamente metade 
do território baiano (49,2% da área 
total do estado) era ocupada por es-
tabelecimentos agropecuários. Esse 
percentual era apenas o 19º en-

tre os 27 estados. Mato Grosso do 
Sul, com 81,7% do território cober-
to por estabelecimentos agropecuá-
rios, liderava nesse indicador. 

A área destinada à agropecuária 
encolheu em 11 dos 27 estados brasi-
leiros de 2006 para 2017, ainda assim 
cresceu no país como um todo, passan-
do de 333,680 milhões para 350,253 
milhões de hectares (+6,573 milhões 
de ha ou +5,0%), com destaque para 
os aumentos no Pará (+6,752 milhões 
de ha), Mato Grosso (+6,142 milhões 
de ha) e Minas Gerais (+4,816 mi-
lhões de ha). 

Com a queda na área total dos es-
tabelecimentos agropecuários, a Bahia 
perdeu uma posição entre os estados 
com maiores áreas do país, passando 
do quarto lugar em 2006 para o quin-

to em 2017, sendo superado pelo Pará, 
que entrou nesse ranking em 2017, no 
terceiro lugar. Mato Grosso e Minas Ge-
rais eram os dois estados com maior 
área total dos estabelecimentos agro-
pecuários, tanto em 2006 quanto em 
2017. 

Com a redução da área total, a área 
média por estabelecimento também 
caiu na Bahia, de 39 para 36 hectares, 
quase metade da média nacional, que 
aumentou de 66 hectares em 2006 
para 69 hectares m 2017.

EmPREgOS
Em 2017, a agropecuária baia-

na dava trabalho para 2,078 milhões 
de pessoas, 10,7% menos do que em 
2006, quando havia 2,326 milhões de 
pessoas ocupadas nos estabelecimen-

tos agropecuários do estado. 
Embora tenha a maior população 

total ocupada nos estabelecimentos 
agropecuários, a Bahia tem uma das 
menores médias de trabalhadores por 
estabelecimento: 2,7 em 2017, menor 
que a média nacional (3,0 pessoas ocu-
padas por estabelecimento) e a quinta 
menor entre os estados.

O pessoal ocupado nos estabele-
cimentos agropecuários vem caindo 
na Bahia desde o Censo Agropecuá-
rio de 1996. Em contrapartida, o nú-
mero de tratores existentes nos esta-
belecimentos agropecuários baianos 
aumenta a cada Censo, desde 1975 e 
cresceu 39,7% entre 2006, quando ha-
via 27.587, e 2017, quando foram iden-
tificados 38.538 tratores nos estabeleci-
mentos baianos.

Encontro Bilateral Brasil e Alemanha
A Associação Baiana das Empresas 

de Base Florestal (ABAF) esteve pre-
sente no encontro com o Embaixador 
da Alemanha no Brasil, Georg Wits-
chel, promovido pela Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), 
por meio do Centro Internacional de 
Negócios e do Conselho de Comércio 
Exterior (CIN), juntamente com a Em-
baixada da Alemanha no Brasil e a Câ-
mara de Comércio e Indústria Brasil-

-Alemanha (AHK) do Rio de Janeiro.
O encontro, realizado em 31/07, 

na sede da FIEB em Salvador (BA) tra-
tou de perspectivas de cooperação 
econômica entre a Bahia e a Alema-
nha e de plataformas de oportunida-
des de negócios, transferência de tec-
nologia e investimentos entre o Brasil 
e a Alemanha.

Estiveram presentes, entre outras 
autoridades, o Vice Presidente e Presi-

dente do Conselho de Comércio Ex-
terior da FIEB, Angelo Calmon de Sá 
Jr.; o Embaixador da Alemanha no 
Brasil, Georg Witschel; a Cônsul Ge-
ral da Alemanha no Recife, Maria Kön-
ning de Siqueira Regueira; a Cônsul 
Honorária da Alemanha na Bahia, Pe-
tra Schaeber e o Diretor Executivo da 
ABAF, Wilson Andrade, também Côn-
sul Honorário da Finlândia na Bahia 
e Sergipe.
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Ex-prefeito de Miguel Calmon, 
Humberto Miranda é eleito presidente da Faeb

A chapa liderada pelo médico veterinário e 
produtor rural Humberto Miranda Olivei-
ra foi eleita com 98,6% dos votos válidos 
para assumir a diretoria da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). 
A votação ocorreu nesta quarta-feira (20), na sede 
do Sistema Faeb, em Salvador. Além de Miranda na 
presidência, a diretoria terá a presidente do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Ma-
galhães e produtora rural, Carminha Missio, como 
vice, no exercício 2018/2022. Eles tomarão posse 
no próximo mês de setembro. “Assumo esse de-
safio com a responsabilidade de quem conhece o 
setor de perto e sabe as principais demandas dos 
produtores rurais baianos. Sou produtor rural e 
hoje tenho a missão de representar os produtores 
de toda a Bahia, e de lutar para que a agropecuá-
ria seja cada vez mais competitiva, produtiva e, aci-

ma de tudo, respeitada. Produzindo com sustenta-
bilidade e tecnologia, lideramos todos os rankings 
de crescimento do país e do Estado, e vamos con-
tinuar trabalhando para gerar emprego e renda, e 
levar produtos mais acessíveis e de melhor quali-
dade para a mesa dos baianos”, afirmou Miranda. 
Ex-presidente da Faeb e atual presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
João Martins esteve presente na eleição e ressaltou 
que a escolha pelo veterinário foi “muito acerta-
da”. O novo porta-voz da Faeb também já foi pre-
feito e vice-prefeito do município de Miguel Cal-
mon. No currículo, Miranda conta ainda com ex-
periências como extensionista na Empresa de Pla-
nejamento e Assistência Técnica, coordenador re-
gional da Agência de Defesa da Agropecuária da 
Bahia (Afab) e coordenador municipal do Projeto 
Aprisco do Sebrae.

12 de JULHO 
dia do engenheiro Florestal

uma homenagem 

da abaF aos profissionais e 

aos agricultores familiares que 

fazem o manejo responsável 

das florestas, ajudando a obter 

riquezas sustentáveis.

17 de JulHo
dia de Proteção às Florestas

25 de JulHo
dia da agricultura Familiar


