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Representantes de diversos órgãos go-
vernamentais da Bahia e Brasil, empre-
sários, agentes financeiros e da acade-
mia estarão reunidos no próximo dia 

28/11 para a Reunião Conjunta das Câmaras Se-
toriais de Florestas Plantadas (CSFP) da Secreta-
ria de Agricultura da Bahia (Seagri) e do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) que acontece às 14h30, na Fieb (Stiep). 
Entre os temas da reunião, destaque para o lança-
mento local do Plano Nacional de Florestas Plan-
tadas, por Wilson Vaz de Araújo, Secretário de Po-
lítica Agrícola do MAPA. Este encontro faz parte 
de uma série de atividades programadas pela As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) para a sua participação na Fenagro 2018, 
que acontece no Parque de Exposições de Salva-
dor (BA), de 24/11 a 02/12.

A reunião, coordenada por Walter Vieira Re-
zende (Presidente da CSFP), tem também como 
destaque o Plano Safra 2018/2019; a proposta de 
estratégia de atuação em Biomassa Florestal  (por 
Nathália Granato – IBÁ); a Certificação Florestal 
– Oportunidades para a Indústria Florestal (por 
Jorge Emanuel Reis Cajazeira); o apoio aos PMEs 
do setor madeireiro; e o design, a tecnologia e a 
inovação da madeira.

“Interessa às entidades governamentais e 
empresariais da Bahia a atração de investimento 
nas boas oportunidades que o estado oferece, 
devido às suas condições de solo, clima, espa-
ço e oferta de terra. Também interessa a todos a 
promoção, a nível nacional e internacional, do 
maior evento do segmento do Norte/Nordeste 
e um dos cinco mais importantes do Brasil, a 
Fenagro”, explica o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade. 

A CSFP, além das Estaduais Florestais (in-
cluindo a ABAF) é composta por representan-
tes de diferentes órgãos governamentais, empre-
sariais, agentes financeiros e da academia, como 
MAPA; Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC); Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa); Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab); Sebrae; Banco 
do Brasil (BB); Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (Ipef ); Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), dentre outros. Para a reunião também es-
tarão presentes representantes da Seagri, Fieb, 
Faeb, Senar, Moveba, Sindiscam e Sindpacel.

“A Câmara é um importante fórum de dis-
cussão entre os diversos elos das cadeias pro-
dutivas, reunindo entidades representativas de 
produtores, empresários, instituições bancárias 

Setor florestal brasileiro reunido na Bahia
O Plano Nacional de Florestas Plantadas será lançado na Bahia 

em um dos eventos que a ABAF promove com representantes da SEAGRI, do MAPA 
e Estaduais Florestais de todo o Brasil em 28/11, às 14h30, na Fieb. 

e de outros parceiros no setor, além de repre-
sentantes de órgãos públicos e de dirigentes 
governamentais. Nos encontros são discutidas 
questões que possam interferir no desenvolvi-
mento do setor produtivo e afetar a renda do 
produtor rural, no sentido de indicar e apontar 
soluções, desde a produção até a comercializa-
ção”, informa Andrade.

EstandE na FEnagro - Além dessa reu-
nião, a ABAF está programando uma série de 
atividades inclusive no estande de Florestas 
Plantadas que faz parte do setor de cadeias 
produtivas da Seagri na Fenagro. No estande, 
a ABAF promove o ‘Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável’ (PAFS) e divulga dados do se-
tor florestal na Bahia.  

O PAFS vem trabalhando (desde o 2015) te-
mas relativos à educação ambiental em comu-
nidades rurais no Sul e Extremo Sul da Bahia, 
como: Uso Múltiplo da Floresta Plantada; Regu-
lamentação Ambiental das Propriedades Rurais 
(Código Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavou-
ra, Pecuária e Floresta (iLPF)/Agricultura de Baixo 
Carbono (Plano ABC); Preservação dos Recursos 
Hídricos; Prevenção e Controle de Incêndios Flo-
restais; Controle de Gado nas Áreas de Preserva-
ção; Combate ao Carvão Ilegal e Programa Fitos-
sanitário de Controle de Pragas.

O PAFS conta com uma equipe de engenhei-
ros agrônomos que vem trabalhando com uma 

estrutura formada por veículos, equipamentos 
audiovisuais, campanha publicitária e material 
informativo. Após intenso trabalho em quase 
três anos, o PAFS percorreu 180 mil quilôme-
tros; realizou 150 treinamentos em aproxima-
damente 140 comunidades; instruiu e orientou 
cerca de 5,5 mil produtores rurais de frutas, eu-
calipto, café, entre outras culturas, da região e 
estudantes.

“O resultado tem sido muito positivo graças 
às parcerias feitas com o Governo do Estado, atra-
vés da Seagri e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/
Senar; e Prefeituras, através de suas secretarias de 
agricultura e meio ambiente. Acreditamos que a 
responsabilidade de uma produção rural susten-
tável tem que ser de todos nós”, informa Paulo 
Andrade, coordenador do programa.

“Além de informar sobre esses oito importan-
tes tópicos para a diversificação e sustentabilida-
de da atividade agropecuária, o objetivo da ABAF 
é estimular a produção e processamento da ma-
deira plantada na Bahia que ainda não produz (e 
processa) o suficiente e muito disso se dá pela fal-
ta de conhecimento sobre o setor. Trabalhamos, 
inclusive, para a inclusão dos pequenos e médios 
produtores e processadores de madeira para uso 
múltiplo, visando o atendimento da demanda 
por móveis, peças e partes de madeira na Bahia – 
hoje atendida, na sua maior parte, por outros es-
tados brasileiros. Em resumo, a atividade adicio-
nal com plantio de eucalipto aumenta a renda do 
produtor, reduzindo o risco de concentração em 
uma só cultura e, no município gera renda, em-
prego, impostos e demanda por produtos e ser-
viços”, acrescenta Wilson Andrade.

outras atividadEs - A ABAF também co-
ordena das 9h às 12h, em 28/11, na Fieb, a reu-
nião das Associações das Estaduais Florestais e 
a reunião do Grupo de Comunicação Ibá/ABAF. 
Na manhã de 29/11 está planejada visita técnica 
à Bahia Specialty Cellulose/Copener (BSC/Cope-
ner) – maior produtora de celulose solúvel es-
pecial com alto teor de pureza obtida a partir da 
madeira de eucalipto da América Latina. O grupo 
das Estaduais Florestais é composto por nove en-
tidades que representam o setor florestal no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Pau-
lo, Goiás, Mato Groso do Sul, Mato Grosso, Mi-
nas Gerais e Bahia – todos associados da Ibá que 
representa o segmento junto às instituições mun-
diais que tratam do conhecimento, das tendên-
cias e das políticas públicas para o setor de flo-
restas plantadas.
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Produtores, secretários da pas-
ta de agricultura e meio am-
biente de municípios do Ex-
tremo Sul da Bahia, professo-

res universitários e diretorias de diver-
sas empresas de base florestal compa-
receram, na manhã desta quarta-feira 
(31/11), ao auditório da CEPLAC em 
Teixeira de Freitas (BA) para mais uma 
Reunião da Comissão Técnica Regio-
nal (CTR) do Programa Ambiente Flo-
restal Sustentável (PAFS).

O evento é mais uma parceria da 
Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) com a Agência de 
Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) 
na promoção do PAFS que vem ganha-
do força e credibilidade desde sua pri-
meira reunião que teve, por finalidade, 
definir o plano de manejo para efetivo 
controle da Lagarta Parda, através de 
defensivos biológicos, visando preser-
var o ecossistema local.

A abertura da reunião foi feita pelo 
coordenador do evento, Epaminon-
das Júnior (ADAB/Eunápolis) que so-
licitou a leitura da pauta e, depois pas-
sou a palavra para o Diretor Executi-

Reunião do Programa Ambiente Florestal 
Sustentável (PAFS) em Teixeira de Freitas (BA)

vo da ABAF, Wilson Andrade. O dire-
tor da ABAF dissertou sobre o avan-
ço e evolução do PAFS e os benefícios 
sociais e econômicos que podem ser 
potencializados a partir da progressão 
desta iniciativa. “Pelo menos 5.5 mil 
pessoas da base do agronegócio na re-
gião já foram treinadas e estão capaci-
tadas a respeito dos itens que o pro-
grama trabalha”, disse.

Um dos temas abordados na reu-
nião - e que mais chamou a atenção 
dos presentes - foi a proposta da cria-
ção de um Polo Madeireiro. Hoje, cer-
ca de 80% de toda madeira consumi-
da do Estado vem de outras regiões, 
mas poderia ser produzida na Bahia 
gerando mais riqueza para os baia-
nos. “Toda a cadeia produtiva em tor-
no dessa matéria prima se beneficiaria 
inclusive os pequenos e médios pro-
dutores e processadores de madeira 
gerando emprego, renda, impostos e 
demanda por produtos e serviços”, in-
forma Andrade.

“Essa reunião é fundamental por-
que é nosso momento de baliza. Nós 
apresentamos aqui os resultados e 

também avaliamos o que precisamos 
fazer. Também comemoramos os re-
sultados, pois os efeitos do programa 
são incríveis. Temos visto um grande 
crescimento do setor produtivo flo-
restal na região, principalmente com a 
integração floresta, agricultura e pecu-
ária; com o pequeno, o médio, o gran-
de, ou seja, todos participam. O esta-
do fica muito contente com essa inte-
gração”, declarou Rosângela Knupp, 
diretora da ADAB.

“De uma crise é que surgem as so-
luções. A Lagarta Parda há algum tem-
po, causou uma crise. Ela ameaçou 
diversas culturas, mas essa crise deu 
vida ao Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável que eu vejo com bons 
olhos. Diante deste problema, se uni-
ram as forças do Estado através da Se-
agri, da Adab, dos sindicatos, dos pro-
dutores e das empresas, através da 
ABAF. Eu fico entusiasmado quando a 
gente quebra paradigmas. Muitas pes-
soas na área rural estão envolvidas no 
programa que tem tirado o receio de 
se unir a produção com o meio am-
biente. E isso é fundamental. Esse 

é um programa exemplar porque a 
gente vê o resultado dessa união e do 
trabalho pela sustentabilidade”, decla-
rou Dorivaldo de Almeida Neves, Se-
cretário de Agricultura de Teixeira de 
Freitas e Presidente do Sindicato de 
Produtores Rurais.

Também estiveram representadas, 
as principais Empresas de Base Flo-
restal, entre elas a Caravelas Flores-
tal, Fíbria, Suzano, Veracel e Locasér-
vice. Esta foi a 8ª reunião do Progra-
ma que, a princípio, foi chamado de 
Programa Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda no Estado da Bahia. 
O lançamento aconteceu no dia 02 de 
outubro de 2015 com a participação 
da Seagri, da Adab e da ABAF. Na oca-
sião, o seminário reuniu mais de 170 
pessoas, no Salão de Leilões (Tartesal) 
do Parque de Exposições de Teixeira 
de Freitas (BA).

O que começou como um esfor-
ço conjunto na intenção de contro-
lar a Lagarta Parda evoluiu e hoje o 
PAFS trabalha diversos outros temas 
como: uso Múltiplo da Floresta Plan-
tada; a regulamentação Ambiental das 

Paulo Andrade (coordenador do Pafs) e Dorivaldo de Almeida Neves, Secretário de 
Agricultura de Teixeira de Freitas e Presidente do Sindicato de Produtores Rurais

Vanessa Corrêa, gerente técnica da ADAB, Diogo Fahel (Pafs), Patrícia 
Cavalcante(Inema), Epaminondas Jr (ADAB), Flávia Fernandes (ADAB), 
Paulo Andrade (Pafs) e Rosângela Knupp (Adab)

Patrícia Alves Neves Cavalcante, coordenadora do Inema com 
Wilson Andrade (ABAF) e equipe Pafs

Wilson Andrade (ABAF) com Rosângela Knupp e 
Epaminondas Jr (Adab)
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1ª Feira do Livro Infantil

Salvador sediou pela primeira vez uma feira inteiramente dedicada 
aos livros e a criançada. Com patrocínio da Suzano Papel e Celulose, 
incentivo do Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura de Salvador, 
por meio da Secretaria de Educação, o evento aconteceu dia 25, das 

12h às 22hs, e dias 26 e 27 de outubro, das 9h às 22h. A Feira do Livro Infan-
til (FLIS) foi realizada no Shopping da Bahia, que também apoia a iniciativa.

A participação de importantes editoras nacionais foi uma atração à par-
te na feira, uma realização da Percpan Marketing. Por meio dos expositores, 
a FLIS disponibilizou ao público vinte e sete espaços oficiais com selos edi-
toriais de todos os gêneros, em mais de trinta horas de atividades relaciona-
das ao universo literário.

Durante os três dias da Feira do Livro Infantil, os visitantes tiveram a 
oportunidade de interagir com grandes autores em atividades que englo-
bam sarau, oficinas, conversas com autor, conversas literárias, palestras, 
contação de histórias, intervenções artísticas e lançamentos de livros.

Novo site Ibá

Já está no ar o novo site da Ibá, mais moderno, intuitivo, totalmente 
repaginado e recheado de funcionalidades. A adaptação aos vários 
dispositivos móveis, como tablet e smartphone, facilita a navegação, 
traz maior praticidade e mobilidade para quem o acessa. Com de-

sign mais dinâmico, o espaço da Ibá na internet segue sendo um hub de 
informações sobre o setor, com destaque para seções: Biblioteca virtu-
al e Galeria de vídeos. Inclusive, a Ibá passa a fomentar um blog, espaço 
dedicado à publicação de conteúdos de interesse geral, como curiosida-
des, dados científicos, novos produtos e as inovações do setor.

Propriedades Rurais; Integração La-
voura, Pecuária e Floresta /Agricultu-
ra de Baixo Carbono; Preservação dos 
Recursos Hídricos; Prevenção e Con-
trole de Incêndios Florestais; Contro-
le de Gado nas Áreas de Preservação; 
Combate ao Carvão Ilegal e Programa 
Fitossanitário de Controle de Pragas.

O PAFS conta com uma equipe 
de engenheiros (agrônomos e flores-
tais) que vem trabalhando com uma 
estrutura formada por veículos, equi-
pamentos audiovisuais, campanha 
publicitária e material informativo. 
Após intenso trabalho em quase três 
anos, o PAFS percorreu 180 mil qui-
lômetros; realizou 150 treinamentos 
em aproximadamente 140 comunida-
des; instruiu e orientou cerca de 5,5 
mil produtores rurais de frutas, euca-
lipto, café, entre outras culturas, da re-
gião e estudantes. 

“O resultado tem sido muito positi-
vo graças às parcerias feitas com o Go-
verno do Estado, através da Seagri e 
ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Se-
nar; e Prefeituras, através de suas secre-
tarias de agricultura e meio ambiente. 
Acreditamos que a responsabilidade de 
uma produção rural sustentável tem 
que ser de todos nós”, informa Paulo 
Andrade, coordenador do programa.

“Além de informar sobre esses oito 
importantes tópicos para a diversifi-
cação e sustentabilidade da atividade 
agropecuária, o objetivo da ABAF com 
este programa é estimular a produção 
e processamento da madeira planta-
da. A Bahia ainda não produz (e pro-
cessa) a madeira plantada suficiente 
para atender a demanda do estado e 
muito disso se dá pela falta de conhe-
cimento sobre o setor. Trabalhamos, 
inclusive, para a inclusão dos peque-
nos e médios produtores e processa-
dores de madeira para uso múltiplo, 
visando o atendimento da demanda 
por móveis, peças e partes de madeira 
na Bahia - hoje atendida, na sua maior 
parte, por outros estados brasileiros”, 

acrescenta Wilson Andrade.

FlorEstas plantadas - O se-
tor, além dos aspectos econômicos, 
gera impacto positivo no que diz res-
peito ao meio ambiente, compromis-
so social e qualidade de vida. Árvores 
plantadas são cultivadas atendendo a 
planos de manejo sustentável que tem 
como objetivo reduzir os impactos am-
bientais e promover o desenvolvimen-
to econômico e social das comunida-
des vizinhas. Plantadas para evitar a 
pressão e degradação de ecossistemas 
naturais, as florestas contribuem ain-
da para o fornecimento de biomassa 
florestal, lenha e carvão de origem ve-
getal. Os plantios de árvores desempe-
nham importante papel na prestação 
de serviços ambientais: evitam o des-
matamento de habitats naturais, prote-
gendo assim a biodiversidade; preser-
vam o solo e as nascentes de rios; recu-
peram áreas degradadas; são fontes de 
energia renovável e contribuem para a 
redução das emissões de gases causa-
dores do efeito estufa por serem esto-
ques naturais de carbono.

A ABAF e o setor florestal - A in-
dústria de base florestal usa a madei-
ra como matéria-prima, com desta-
que para a produção de celulose, ce-
lulose solúvel, papel, ferro liga, madei-
ra tratada, carvão vegetal e lenha para 
o processamento de grãos. A madei-
ra utilizada é plantada e é considera-
da uma matéria-prima renovável, re-
ciclável e amigável ao meio ambiente, 
à biodiversidade e à vida humana. A 
ABAF representa as empresas de base 
florestal do estado, assim como os 
seus fornecedores, e tem como meta 
primeira contribuir para que o setor 
que representa se desenvolva sobre 
bases sustentáveis. Atualmente tem 
como associados: Aepes, Aiba, Aspex, 
Assosil, BSC, Caravelas Florestas, ERB, 
Ferbasa, Fibria, Floryl, JSL, Komatsu, 
Papaiz, Ponsse, Proden, Sineflor, Stora 
Enso, Suzano, Veracel e 2Tree.
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ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102
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Setor florestal em peso 
no Prêmio Aberje

O setor florestal apare-
ceu em peso entre os 
premiados regionais 
da 44º edição do Prê-

mio Aberje, que reconhece as 
organizações e os profissionais 
que se destacam na área da co-
municação empresarial no Bra-
sil. Ibá, Duratex, Fibria e Veracel 
já são vencedoras regionais des-
se prestigiado prêmio de comu-
nicação.

A Ibá participou com o traba-
lho de comunicação do Projeto 
Ibá/IPEF - Defesa Florestal.  Du-
ratex foi destaque com o traba-
lho Aplicativo Conectados, a Fi-
bria com Pessoas únicas e suas 

histórias e a Veracel com o case 
Da Bahia para o Mundo. Os ven-
cedores regionais participam, 
agora, da etapa nacional. Boa 
sorte para todos!

Essa é a 44ª edição do Prê-
mio Aberje, organizado pela As-
sociação Brasileira de Comuni-

cação Empresarial para reconhe-
cer as organizações e os profis-
sionais que se destacam na área 
da comunicação empresarial 
brasileira. Em 2012, a Veracel 
também foi vencedora regional 
na categoria Comunicação e Re-
lacionamento com a Imprensa.

Veracel apoia projeto que 
transforma vidas pela arte

AgENdA ABAF

VitóRiA (ES)

06 a 
08/11

V cBRA - cONgRESSO 
BRASiLEiRO dE 

REFLOREStAMENtO AMBiENtAL

Leia mais: http://cedagro.org.br/eventos.php

SALVAdOR (BA)

17 a
21/11

XXii cONgRESSO BRASiLEiRO 
dE ARBORizAçãO URBANA

Leia mais: http://sbau.org.br

SALVAdOR (BA)

22/11
REUNiãO diREtORiA FiEB

Leia mais: http://www.fieb.org.br/

SALVAdOR (BA)

09/11
USUPORt

Leia mais: http://www.usuport.org.br/USUPORt

SãO PAULO (SP)

13/11
REUNiãO iBá 

Leia mais: http://iba.org/pt/

SALVAdOR (BA)

07/11
cONSELhO 

iNFRAEStRUtURA FiEB

Leia mais: http://www.fieb.org.br/UPORt

SALVAdOR (BA)

24/11 
a 02/12

31ª FENAgRO

Leia mais: http://seagri.ba.gov.br

SALVAdOR (BA)

28/11
câMARA dE 

FLOREStAS MAPA

Leia mais: http://www.agricultura.gov.br/

 SALVAdOR (BA)

30/11
REUNiãO cEPRAM

Leia mais: hhttp://www.meioambiente.ba.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=42

A Veracel Celulose apoia projeto cujo objetivo é transformar a vida de crianças e jovens de Porto 
Seguro por meio da arte. O Ecoar oferece aulas de balé, teatro, orquestras, além de oficinais de 
musicalização, com aulas de flauta e canto para alunos que, muitas vezes, estão em situação de 
vulnerabilidade. Os requisitos para se manter no projeto são: participação das aulas e boas no-

tas na escola.
Para a empresa, a iniciativa significa cuidar das próxima gerações para formar uma sociedade com me-

lhores perspectivas. O projeto Ecoar, que tem o apoio da Veracel desde 2015, recebe 320 crianças e jovens 
de 6 a 28 anos e conta com a colaboração de 10 professores engajados nesta missão.


