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Representantes de diver-
sos órgãos governamentais 
da Bahia e Brasil, empre-
sários, agentes financeiros 

e da academia estiveram reunidos 
em Salvador (BA) em 28/11 e 29/11 
para uma série de eventos promovi-
dos pela Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) em 
paralelo à sua participação na Fe-
nagro 2018, que aconteceu no Par-
que de Exposições de Salvador, de 
24/11 a 02/12. “Interessa às entida-
des governamentais e empresariais 
da Bahia a atração de investimento 
nas boas oportunidades que o es-
tado oferece, devido às suas condi-
ções de solo, clima, espaço e oferta 
de terra. Também interessa a todos 
a promoção, a nível nacional e inter-
nacional, de um dos cinco mais im-
portantes eventos agropecuários do 
Brasil, a Fenagro”, explica o diretor 
executivo da ABAF, Wilson Andrade. 

Em 28/11, pela manhã, a ABAF 
coordenou, na Fieb, a reunião das 
Associações das Estaduais Flores-
tais. O grupo das Estaduais Flores-
tais é composto por nove entida-
des que representam o setor flores-
tal nos seus estados: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Pau-
lo, Goiás, Mato Groso do Sul, Mato 
Grosso, Minas Gerais e Bahia – to-
dos associados da Indústria Brasi-
leira de Árvores (Ibá) que os repre-
senta junto às instituições mundiais 
que tratam do conhecimento, das 
tendências e das políticas públicas 
para o setor de florestas plantadas 
no mundo. 

Também foi realizada na manhã 
de 28/11, na Fieb, a primeira reunião 
presencial do GT de Comunicação 
das associadas estaduais. Com a pro-
posta de delimitar o plano estratégi-
co de trabalho para 2019, o GT indi-
cou que o objetivo é trabalhar o com-
bate aos mitos do setor com esforços 
coordenados nacionalmente, com 
mensagens leves, simples e humani-
zadas, trazendo o foco positivo do se-
tor economicamente, socialmente e 
ambientalmente.

Na tarde de 28/11, também na 

Setor florestal brasileiro reunido na Bahia
Representantes da SEAGRI, do MAPA e Estaduais Florestais de todo o Brasil estiveram 

em Salvador (BA) para uma série de eventos promovidos pela ABAF, em 28 e 29/11

Fieb, o destaque foi para a Reunião 
Conjunta das Câmaras Setoriais de 
Florestas Plantadas (CSFP) da Se-
cretaria de Agricultura da Bahia (Se-
agri) e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
- leia mais na pg 02. Na sequência 
da programação, o grupo se reuniu 
com a titular da Secretaria da Agri-
cultura da Bahia, Andrea Mendon-
ça, na Fenagro. Na pauta do encon-
tro, o lançamento da PlantarFlores-
tas, as características positivas do se-
tor na Bahia e alguns estraves que 

devem ser ajustados.

EstandE PaFs – Na Fenagro, o 
grupo visitou o estande de Florestas 
Plantadas que faz parte do setor de 
cadeias produtivas da Seagri. No es-
tande, a ABAF promoveu o ‘Progra-
ma Ambiente Florestal Sustentável’ 
(PAFS) que vem trabalhando (des-
de o 2015) temas relativos à educa-
ção ambiental em comunidades ru-
rais no Sul e Extremo Sul da Bahia, 
como: Uso Múltiplo da Floresta Plan-
tada; Regulamentação Ambiental das 

Propriedades Rurais (Código Flores-
tal/ CAR/ Cefir); Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF)/Agricultura 
de Baixo Carbono (Plano ABC); Pre-
servação dos Recursos Hídricos; Pre-
venção e Controle de Incêndios Flo-
restais; Controle de Gado nas Áreas 
de Preservação; Combate ao Carvão 
Ilegal e Programa Fitossanitário de 
Controle de Pragas.

Após intenso trabalho em quase 
três anos, o PAFS percorreu 180 mil 
quilômetros; realizou 150 treina-
mentos em aproximadamente 140 
comunidades; instruiu e orientou 
cerca de 5,5 mil produtores rurais 
de frutas, eucalipto, café, entre ou-
tras culturas, da região e estudantes. 
“O resultado tem sido muito positi-
vo graças às parcerias feitas com o 
Governo do Estado, através da Se-
agri 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 sustentável tem que ser de to-
dos nós”, informa Paulo Andrade, 
coordenador do programa.

“Além de informar sobre es-
ses oito importantes tópicos para 
a diversificação e sustentabilidade 
da atividade agropecuária, o obje-
tivo da ABAF é estimular a produ-
ção e processamento da madeira 
plantada na Bahia que ainda não 
produz (e processa) o suficiente e 
muito disso se dá pela falta de co-
nhecimento sobre o setor. Traba-
lhamos, inclusive, para a inclusão 
dos pequenos e médios produto-
res e processadores de madeira 
para uso múltiplo, visando o aten-
dimento da demanda por móveis, 
peças e partes de madeira na Bahia 
– hoje atendida, na sua maior par-
te, por outros estados brasileiros. 
Em resumo, a atividade adicional 
com plantio de eucalipto aumenta 
a renda do produtor, reduzindo o 
risco de concentração em uma só 
cultura e, no município gera ren-
da, emprego, impostos e demanda 
por produtos e serviços”, acrescen-
ta Wilson Andrade.

Estande da ABAF na Fenagro

Reunião da Câmara Setorial de Florestas Plantadas (CSFP)

Grupo da CSFP se reuniu com a titular da Seagri, Andrea Mendonça
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Na manhã de 29/11 foi re-
alizada uma visita téc-
nica à Bahia Special-
ty Cellulose/Copener 

(BSC/Copener) – maior produ-
tora de celulose solúvel especial 
com alto teor de pureza obtida a 
partir da madeira de eucalipto da 
América Latina. A unidade indus-
trial (BSC), localizada no Polo In-

dustrial de Camaçari, na Bahia, 
possui capacidade instalada de 
485 mil toneladas anuais, sendo 
uma referência em tecnologia e 
modernidade de equipamentos e 
processos, operando de forma se-
gura e ambientalmente adequa-
da. A celulose é uma fibra natu-
ral existente no tronco da árvore 
e possui inúmeras aplicações. No 

caso da BSC, a celulose é comer-
cializada para as indústrias de ali-
mentos, medicamentos, cosméti-
cos, tecidos, produtos de higiene 
pessoal e limpeza, dentre outros.

A principal matéria-pri-
ma – o eucalipto – é obti-
da na base florestal da empre-
sa (Copener),formada por culti-
vos sustentáveis localizados em 

21 municípios do litoral norte e 
agreste baianos. Juntas, as ativida-
des industriais e florestais da BSC/
Copener são responsáveis pela 
geração de mais de 4 mil empre-
gos diretos e agregam benefícios 
sociais, econômicos e ambientais 
às comunidades vizinhas, inclu-
sive por conta dos investimentos 
sociais que ela realiza na região.

Visita técnica à BSC/Copener

PlantarFlorestas é discutido na Bahia

Na Reunião Conjunta 
das Câmaras Setoriais 
de Florestas Plantadas 
(CSFP) da Secretaria de 

Agricultura da Bahia (Seagri) e do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) que acon-
teceu na tarde de 28/11, na Fieb 
(Stiep), o destaque foi para a apre-
sentação e discussão do Plano Na-
cional de Florestas Plantadas.

O PlantarFlorestas tem como 
meta aumentar em dois milhões 
de hectares a área de cultivos co-
merciais. O documento apresen-
ta ainda um diagnóstico do setor, 
com os principais aspectos am-
bientais, sociais e econômicos. O 
Brasil tem 8 milhões de hectares 
de árvores plantadas, além de con-
servar e preservar outros 5,6 mi-
lhões de hectares de áreas natu-
rais nas formas de Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs), áreas de 
Reserva Legal (RL) e áreas de Re-
serva Particular do Patrimônio Na-
tural (RPPNs). As áreas certificadas 
por entidades nacionais e interna-
cionais, reconhecidas ferramen-
tas para a gestão florestal ambien-
talmente responsável, socialmen-
te adequada e economicamente vi-
ável, somam 5,8 milhões de hecta-
res. O setor, em 2017, respondeu 
por 14,6% dos valores exportados 
pelas empresas brasileiras do agro-
negócio e 5,3% do total comercia-
lizado com o mercado externo de 

todas as empresas brasileiras.
O setor, além dos aspectos eco-

nômicos, gera impacto positivo no 
que diz respeito ao meio ambien-
te, compromisso social e qualidade 
de vida. Árvores plantadas são cul-
tivadas atendendo a planos de ma-
nejo sustentável que tem como ob-
jetivo reduzir os impactos ambien-
tais e promover o desenvolvimen-
to econômico e social das comuni-
dades vizinhas. Plantadas para evi-
tar a pressão e degradação de ecos-
sistemas naturais, as florestas con-
tribuem ainda para o fornecimento 
de biomassa florestal, lenha e car-
vão de origem vegetal.

O segmento também tem gran-
de participação na balança comer-
cial. Em 2017 as exportações só fi-
caram atrás do complexo soja, de 
carnes e do setor sucroalcooleiro. 
De acordo com a Indústria Brasi-
leira de Árvores (IBÁ), o país lidera 
o ranking de produtividade flores-

tal, com média de 35,7 m³/ha/ano, 
o que representa quase duas vezes 
mais do que a produtividade dos 
países do hemisfério norte. A área 
com florestas plantadas ocupa ape-
nas 1% da área do país, mas é res-
ponsável por 91% de toda a madei-
ra produzida para fins industriais.

Câmaras sEtoriais - A reu-
nião, coordenada por Walter Viei-
ra Rezende (Presidente da CSFP), 
teve também como destaque o 
Plano Safra 2018/2019 (coorde-
nador-geral de Florestas e Assun-
tos de Pecuária, da Secretaria de 
Política Agrícola, João Salomão); 
a proposta de estratégia de atua-
ção em Biomassa Florestal (Nathá-
lia Granato – IBÁ); a Certificação 
Florestal – Oportunidades para a 
Indústria Florestal ( Jorge Cajazei-
ra); certificações em grupo (Victó-
ria Rizzo - 2Tree).

A CSFP, além das Estaduais Flo-

restais (incluindo a ABAF) é com-
posta por representantes de dife-
rentes órgãos governamentais, em-
presariais, agentes financeiros e 
da academia, como MAPA; Minis-
tério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC); Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa); Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab); Se-
brae; Banco do Brasil (BB); Institu-
to de Pesquisas e Estudos Flores-
tais (Ipef ); Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá), dentre outros. Para 
a reunião também estarão presen-
tes representantes da Seagri, Fieb, 
Faeb, Senar, Moveba, Sindiscam e 
Sindpacel.

“A Câmara é um importante fó-
rum de discussão entre os diversos 
elos das cadeias produtivas, reu-
nindo entidades representativas 
de produtores, empresários, insti-
tuições bancárias e de outros par-
ceiros no setor, além de represen-
tantes de órgwãos públicos e de di-
rigentes governamentais. Nos en-
contros são discutidas questões 
que possam interferir no desenvol-
vimento do setor produtivo e afe-
tar a renda do produtor rural, no 
sentido de indicar e apontar solu-
ções, desde a produção até a co-
mercialização”, informa Andrade.

assista ao VÍdEo da 
PartiCiPaÇÃo da CsFP na 
FEnaGro 2018: abaf.org.br
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Ibá lança infográfico e vídeos

Você sabe como a indústria de árvores 
plantadas tem ajudado a mitigar os impac-
tos das mudanças climáticas? Em todas as 
etapas, desde a árvore plantada até o pro-

duto final, a indústria trabalha de maneira susten-
tável e com o propósito de contribuir com o mun-
do nesta batalha contra a emissão de gases de efei-
to estufa.

Para demonstrar de maneira leve e simplifica-
da o passo a passo sustentável de toda a cadeia, a 
Ibá desenvolveu o infográfico “A indústria de árvo-
res plantadas e as mudanças climáticas”. Além de 
explorar a atuação responsável do setor, o mate-
rial aborda políticas públicas e a governança que 
estabelece processos, acordos e metas aos países. 
Acesse o infográfico e descubra porque os produ-
tos originados em florestas plantadas para fins in-

dustriais são a melhor opção para seu dia a dia. 

As árvores plantadas e a conservação da água 
- Para que no futuro sua disponibilidade não seja 
prejudicada é preciso que sociedade, poder públi-
co e indústria unam esforços em prol desta cau-
sa. O setor brasileiro de árvores plantadas vem, 
há anos, adotando diversas práticas, seja no cam-
po ou na indústria, que visam a conservação deste 
bem tão precioso. Não à toa, a indústria, por exem-
plo, diminuiu em 75% o uso da água utilizada para 
produzir uma tonelada de celulose. Para explicar 
as principais práticas adotadas em todo o proces-
so, a Indústria Brasileira de Árvores - Ibá desenvol-
veu um vídeo com o passo a passo destas medidas 
para conservar os recursos hídricos que mitigam 
ao máximo o impacto na natureza. Veja o vídeo, 

fique por dentro das ações do setor e pratique o 
uso consciente.

Biodiversidade – Quando se trata do uso da 
terra para fins produtivos, o setor brasileiro de ár-
vores plantadas acredita que produção e conser-
vação podem caminhar juntas. Para apresentar as 
contribuições para a construção do desenvolvi-
mento sustentável e conservação da biodiversida-
de, a Indústria Brasileira de Árvores - Ibá produziu 
um vídeo com os índices positivos do setor. O ví-
deo compôs o material levado pela entidade para 
a 14ª Conferência das Partes da Convenção da Di-
versidade Biológica (14ª COP CDB), que segue até 
o dia 29 de novembro, no Egito.

Todos estão disponíveis no site da Ibá (iba.org) 
ou da ABAF (abaf.org.br).

Parque de Exposições da Bahia
Salvador (BA) 

A Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF) 
convida para a Fenagro 2018

CONVITE

ACESSO: A entrada no Parque de Exposições será pelo portão principal, pela Paralela. 
Os convidados terão acesso livre ao mencionar que estão indo para o Salão Internacional.

CONFIRMAÇÃO: Para melhor atendê-lo, confirme a presença: (71) 3342-6102 e/ou abaf01@terra.com.br.

28/11/2018
14h30 às 18h00, na Fieb

Reunião Conjunta 
das CâmaRas 
setoRiais de 

FloRestas Plantadas 
da seagRi e do maPa

Visite o estande 
da aBaF

Conheça o setor Florestal 
e o Programa ambiente 

Florestal sustentável (PaFs)
24/11 a 02/12/2018

setor de Cadeias Produtivas, 
das 10h às 22h

empresários, 
autoridades, 

imprensa e parceiros
28/11/2018 - 19h às 21h

salão internacional da Fenagro 
no dia da Finlândia

ConFRateRnização 
do setoR FloRestal
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Estação Veracel completa 20 anos 
protegendo e conservando a Mata Atlântica

No dia 05 de novem-
bro, a Reserva Particu-
lar do Patrimônio Natu-
ral (RPPN) Estação Ve-

racel, localizada no Sul da Bahia, 
comemorou 20 anos de fundação, 
celebrando conquistas. O local 
está em vias de se tornar um cen-
tro de pesquisa e difusão científi-
ca com a implantação de um Ob-
servatório de Aves, que será geri-
do em parceria com o Observa-
tório de Aves do Instituto Butan-
tan de São Paulo. “Isso simboliza 
mais um passo em direção ao nos-
so compromisso com a constru-
ção de uma plataforma de diálogo 
e pesquisa”, conta Renato Carnei-
ro, diretor de Sustentabilidade e 
Relações Corporativas da Veracel, 
proprietária da Reserva.

Desde 1998, quando foi reco-
nhecida oficialmente pelo Insti-
tuto Brasileiro de Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) como RPPN, mui-
to tem sido feito para conservar 
a biodiversidade da Estação Vera-
cel, que também é reconhecida 
Sítio do Patrimônio Mundial Na-
tural da Humanidade pela UNES-
CO. São mais de 6 mil hectares 

especializadas. Um de grande des-
taque é o Projeto Harpia na Mata 
Atlântica, que tem rendido bons 
frutos, como a descoberta recente 
de dois novos ninhos com filhotes 
em 2018.  “Nosso objetivo é gerar 
conhecimento sobre a biodiver-
sidade da Mata Atlântica, incenti-
vando pesquisas e promovendo 
a educação ambiental”, diz Car-
neiro. O local tem um centro de 
pesquisa com estrutura para rece-
ber até 12 pesquisadores simulta-
neamente, bem como laboratório 
para preparo de amostras.

EduCaÇÃo ambiEntal - A 
área também abriga atividades de 
educação e recreação ambiental, 
utilizando a técnica de vivências 
com a natureza, na qual os visitan-
tes podem entrar em contato dire-
to com a floresta e vivenciar expe-
riências com o meio ambiente. Em 
2017, a Estação Veracel deu início 
a um programa para de observação 
de aves, o que deve contribuir mais 
ainda para o ecoturismo na região. 
Com isso e com o plano de manejo 
revisado, a Estação Veracel recebeu 
aproximadamente 700 observado-
res de aves desde então.

Jubileu de Ouro: Apre comemora 50 anos de atuação 
pelo desenvolvimento do setor florestal do Estado

A Associação Paranaense de 
Empresas de Base Flo-
restal (Apre) comemo-
rou, no início de novem-

bro, 50 anos de história. Ao lon-
go dessas cinco décadas, a entida-
de se firmou como uma referên-
cia de apoio ao setor no Estado 
do Paraná e no Brasil, com inte-
ração contínua junto às empresas 
e agentes setoriais, sempre pen-
sando em fortalecer as ações pro-
dutivas do setor florestal parana-
ense. Atualmente, a Apre congre-
ga 48 empresas da cadeia produti-
va de base florestal dos mais diver-
sos perfis, que representam cerca 
de 50% da área de floresta planta-
da no Paraná.

Segundo o presidente da As-
sociação, Álvaro Scheffer Junior, o 
Paraná concentra 10% das empre-
sas florestais do Brasil e um dos 

parques industriais mais diversifi-
cados do país, sendo um dos prin-
cipais Estados para a economia 
deste segmento. Pela força do se-
tor, ele destaca que a Apre procu-
ra estar sempre atenta às discus-
sões para participar ativamente da 

formulação de uma agenda priori-
tária no Estado.

“O segmento florestal traz um 
importante retorno à sociedade, 
proporcionando desenvolvimen-
to econômico, social e o cuida-
do que o meio ambiente necessi-

ta para perpetuar toda a grande-
za da flora e fauna. Temos em nos-
sas mãos um setor pujante e com 
excelentes perspectivas de futuro, 
um segmento que soube se rein-
ventar ao longo do tempo, agre-
gando tecnologia, precisão, pes-
quisa e desenvolvimento a todas 
as etapas do negócio florestal. Por 
isso, precisamos acompanhar tudo 
o que nos envolve e nos posicio-
nando estrategicamente ao longo 
dos anos como o agente articula-
dor deste setor perante as mais di-
ferentes esferas público-privadas 
da sociedade organizada e de de-
mais stakeholders do setor. É as-
sim que vamos conseguir promo-
ver e defender os interesses coleti-
vos das empresas de base florestal 
plantada do Estado do Paraná, em 
prol do desenvolvimento sustentá-
vel setorial”, garante.

que se estendem pelos municí-
pios de Porto Seguro e Santa Cruz 
Cabrália. O local abriga importan-
tes pesquisas sobre o bioma Mata 
Atlântica e desenvolve programas 
de educação ambiental que aten-
de comunidades rurais e indíge-
nas vizinhas.

A Estação Veracel, que assume 

uma importante função na prote-
ção de espécies ameaçadas de ex-
tinção, tem uma equipe especiali-
zada que realiza monitoramentos 
diários em busca de indícios de 
crimes ambientais, como a caça.

Além da proteção física e mo-
nitoramentos, vários projetos são 
desenvolvidos com instituições 
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UFBA e ABAF discutem o uso 
da madeira na construção civil

A UFBA promoveu mais um 
seminário para apresentar 
e discutir o uso da madeira 
em construções industriali-

zadas, em 06 de novembro na Escola 
Politécnica da UFBA (Auditório Leo-
poldo Amaral, 6º andar). Na ocasião, 
o diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF), Wilson Andrade, com-
partilhou dados sobre o setor de flo-
restas plantadas na Bahia e no Brasil, 
além de mostrar as vantagens com-
petitivas da madeira plantada tam-
bém para o setor de construção civil.

De acordo com o Prof. Dr. San-
dro Fábio César (Coordenador do 
Laboratório de Madeiras da Esco-
la Politécnica da UFBA), o seminá-
rio reuniu representantes de diver-
sos setores relacionados à indústria 
da madeira como iniciativa para dis-
seminar as mais novas tecnologias 
em madeira industrializada na cons-
trução civil, entre elas a madeira la-
minada colada e a madeira lamina-
da cruzada. “O objetivo é sensibili-
zar e conscientizar profissionais e es-
tudantes quanto ao emprego da ma-
deira em construções de menor im-
pacto ambiental, utilizando técnicas 
racionalizadas de projeto e de exe-
cução, e desenvolvendo edifícios de 
médio e grande porte com a mesma 
solidez e segurança de outros cons-
truídos com técnicas tradicionais em 
concreto e aço”, explica.

O evento abrangeu um públi-
co desde estudantes de gradua-
ção e pós-graduação até profissio-
nais liberais dos ramos da engenha-
ria e da construção civil, arquitetu-
ra e design e visou apresentar inú-
meras aplicações da madeira indus-
trializada num contexto que ainda é 
novo no Brasil e que pode vir a se 
tornar nicho de negócios no Estado 
da Bahia.  

“Acredito que aproximação da 
academia com a indústria é impor-
tantíssima para tornar a madeira um 
material mais estudado, divulgado e 
utilizado na construção civil. Ambos 
podem tirar proveito dessa relação. 
De um lado a academia tem a pos-
sibilidade de entender como funcio-
na o mercado, quais as dificuldades 
de uso deste material, como é feita 
a produção e propor estudos para 
melhoria que na prática poderão 
ser demandados e adquiridos pela 

indústria. Do outro lado, as indús-
trias terão soluções elaboradas por 
profissionais qualificados, divulga-
rão seus produtos para futuros pro-
fissionais da área, além ter acesso à 
pesquisas e tecnologias atuais”, de-
clarou Maíra Venturoli, da Cruzetas 
e Madeiras Ltda Venturoli.

A aluna de graduação do curso 
de Engenharia Civil da Escola Poli-
técnica da UFBA, Brígida Lima, par-
ticipou dos dois últimos seminários 
realizados pelo Laboratório de Ma-
deira e disse que é fundamental co-

nhecer mais da madeira como ma-
terial estrutural, pois há muita falta 
de conhecimento sobre esse aspecto 
da madeira na construção civil. “No 
Brasil, o seu uso é comumente asso-
ciado apenas a coberturas, quando a 
mesma é um material estrutural tão 
excelente quanto o concreto e o aço, 
e o único destes que pode ser consi-
derado renovável, além de apresen-
tar um ótimo custo-benefício. Acho 
de tamanha importância esses se-
minários, para que nós alunos, fu-
turos profissionais, possamos pas-

sar a valorizar a madeira e dissemi-
nar sua utilização, como já acontece 
em outros países do mundo. Devido 
a crescente preocupação ambiental, 
acho que a madeira é o material de 
construção do futuro, pois permite 
a industrialização, gerando obras de 
montagem fácil e rápida e com me-
nos resíduos”, disse. 

Outra aluna do professor San-
dro Fabio Cesar, porém do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 
Ulli Macedo, também participou 
das duas últimas edições dos semi-
nários. “Gostaria de ressaltar a im-
portância que esses seminários tem 
na nossa formação, já que nos colo-
ca em contato com uma área pou-
co estudada no curso de arquitetu-
ra (madeira na construção e indús-
tria moveleira), porém muito impor-
tante já que o mundo inteiro está in-
vestindo muito nesse segmento. Por 
causa desses seminários, fui incen-
tivada a procurar mais informações 
sobre a madeira e passei a trabalhar 
no Laboratório de Madeira da Escola 
Politécnica e aplicar o conhecimen-
to adquirido nos projetos que faço. 
Isso me coloca em contato com as 
inovações do mundo inteiro me tor-
nando uma profissional mais capaz 
e  conhecendo melhor o material, 
tendo a competência para trabalhar 
em qualquer lugar do mundo. Hoje 
infelizmente a área da arquitetura e 
construção civil em Salvador ainda é 
dominada pelo concreto e pelo aço. 
Esse monopólio acaba formando 
profissionais que ignoram os bene-
fícios de se utilizar a madeira, o po-
tencial do material e o potencial que 
o nosso estado tem para tal. Além 
dos profissionais ignorarem o traba-
lho com a madeira, eles criam diver-
sos preconceitos, dificultando ain-
da mais a sua utilização. Nas pales-
tras que presenciei, em especial a da 
ABAF, vi que a Bahia tem uma gran-
de produção de madeira de euca-
lipto e ainda tem capacidade de au-
mentar essa produção, sendo que a 
utilização desse material  na cons-
trução civil ainda é ínfima. Acho que 
os seminários sobre a madeira estão 
atingindo mais pessoas na universi-
dade e estão mostrando pra elas o 
equívoco de focarem apenas no con-
creto e no aço e não expandirem seu 
conhecimento para além do que a 
faculdade ensina”.



aBaFhttp://issuu.com/abaf_2014
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Informativo

Suzano Papel e Celulose anuncia 
aprovação final da fusão com a Fibria

ASuzano Papel e Celulose anuncia que re-
cebeu aprovação da Comissão Europeia 
para concluir o processo de combina-
ção de operações e bases acionárias com 

a Fibria. Encerrada a fase de avaliação concorren-
cial pelos órgãos reguladores, as empresas estão 
prontas para seguirem adiante com a finalização 
da transação. A reorganização societária será con-
cluída em 14 de janeiro de 2019, criando a quarta 
companhia mais valiosa do Brasil (excluindo em-
presas financeiras).

“Estamos prestes a transformar um sonho 
em uma realização histórica para o Brasil. Unire-
mos as melhores práticas operacionais e de sus-
tentabilidade das duas empresas, os maiores ta-
lentos e os mais relevantes projetos de inovação 
com foco em fontes renováveis”, afirma o presi-
dente Walter Schalka.

A companhia terá uma nova marca e se cha-
mará Suzano a partir da conclusão da reorganiza-
ção societária. Walter Schalka será o presidente e 
terá ao seu lado os seguintes diretores: Alexandre 
Chueri, Aires Galhardo, Carlos Aníbal, Christian 
Orglmeister, Fabio Prado, Fernando Bertolucci, Le-
onardo Grimaldi, Malu Paiva, Marcelo Bacci, Maria-
no Zavattiero, Pablo Machado e Vinícius Nonino.

A Suzano terá capacidade de produção de 11 
milhões de toneladas de celulose de mercado e 
1,4 milhão de toneladas de papel por ano. A com-
panhia contará com aproximadamente 37 mil co-
laboradores diretos e indiretos e 11 unidades fa-
bris, capazes de abastecer mais de 90 países e ge-
rar um volume de exportações de R$ 26 bilhões 

nos últimos 12 meses encerrados em 30 de se-
tembro de 2018. Entre janeiro e setembro des-
te ano, as duas empresas alcançaram R$ 10,1 bi-
lhões em geração operacional de caixa e R$ 24,5 
bilhões em receita líquida, dois recordes históri-
cos no setor. Juntas, já investiram R$ 4,9 bilhões 
nos nove primeiros meses deste ano, números 
que comprovam o compromisso com o desen-
volvimento do Brasil.

A transação será concluída conforme o plano 
anunciado em 16 de março de 2018, quando foi 
assinado o acordo que deu origem à transação. 
Em 13 de setembro de 2018, os acionistas de Su-
zano e Fibria aprovaram os termos da reorgani-
zação societária em suas respectivas Assembleias 
Gerais Extraordinárias.

Todas as demais condições precedentes para 
a fusão da Suzano e da Fibria foram verificadas. A 
reorganização foi aprovada sem restrições pelas 
autoridades concorrenciais nos Estados Unidos 
(31/05), China (31/08) e Turquia (06/09). No Bra-
sil, o acordo recebeu aval do CADE - Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - (11/10) 
e da ANTAQ - Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários - (14/11), igualmente sem restri-
ções. No dia 29/11, a autoridade concorrencial da 
Europa também aprovou a reorganização, deci-
são sujeita ao encerramento antecipado do con-
trato para fornecimento de celulose de fibra cur-
ta celebrado entre Fibria e Klabin S.A.

A reorganização societária prevê uma série de 
etapas para sua concretização. Cada acionista da 
Fibria receberá, para cada ação ordinária, 0,4611 

ação ordinária de emissão da Suzano e R$ 52,50, 
ajustados conforme previsto no Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação aprovado pelos acionis-
tas. O valor total final a ser pago na data de con-
sumação da operação, em 14 de janeiro, será di-
vulgado ao mercado no dia 10 de janeiro.

Quanto à origem dos recursos a serem pagos 
aos acionistas da Fibria, a Suzano celebrou com-
promissos com instituições financeiras interna-
cionais para contratação de financiamentos no va-
lor total de US$ 9,2 bilhões, dos quais US$ 6,9 bi-
lhões em um bridge loan com prazo de três anos, 
e os demais US$ 2,3 bilhões em um financiamen-
to com prazo de seis anos. Os recursos disponibili-
zados na operação de bridge loan formalizada em 
março, contudo, foram substituídos ao longo do 
ano por novas captações com condições mais atra-
tivas. Em função da forte geração de caixa do perí-
odo, a necessidade de captações para a transação 
foi inferior ao previsto inicialmente.    

Em decorrência da operação anunciada em 
março deste ano, as ações da Suzano passarão a 
ser negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE) e 
as ações da Fibria deixarão de ser negociadas na 
B3 e na NYSE ao final do dia 3 de janeiro. Espera-
-se que os ADSs da Suzano sejam negociados na 
NYSE a partir de 10 de janeiro.

Após a conclusão da fusão, a Suzano come-
ça a trilhar um novo caminho em direção ao fu-
turo. “Estamos muito motivados pelo desafio de 
continuarmos nos transformando para gerar im-
pactos ainda mais positivos para a sociedade”, diz 
Walter Schalka.

Malinovski completa 10 anos

A Malinovski surgiu da união do co-
nhecimento técnico, dedicação e pai-
xão de duas gerações de engenheiros 
florestais. Utilizando toda a expertise 

de décadas de trabalho e estudos em centros 
de excelência florestal, a empresa apsotou na 

criação de uma empresa sólida e inovadora no 
segmento de florestas plantadas.

Durante esses 10 anos, a Malinovski cres-
ceu e se tornou referência no setor florestal e 
madeireiro. Atualmente, além de consultorias 
em operações florestais, é especializada em 

eventos, treinamentos e comunicação. 
Todas as atividades da empresa são reali-

zadas por uma equipe com grande experiên-
cia técnica, prática e muita paixão em todos os 
projetos, garantindo assim constante evolução 
e inovação nos serviços prestados. 


