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UESC e ABAF fazem compensação 
ambiental da pegada de carbono do FIR 2019

As oportunidades e os desafios que a 
diversidade cultural apresenta às em-
presas e fundações para construir, 
com outros atores, o desenvolvimen-

to sustentável será tema do XI Fórum Inter-
nacional RedEAmérica, o FIR 2019, no dia 21 
de março, no Hotel Wish, em Salvador (BA). 
Atentas à questão de sustentabilidade, a Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF) e a Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC) são parceiras no cálculo de 
compensação ambiental da pegada de carbo-
no do evento que já está com as inscrições 
abertas no site www.fir-redeamerica.org, que 
traz também todas as atividades da programa-
ção.

O professor José Adolfo de Almeida Neto, 
do Departamento de Ciências Agrárias e Am-
bientais da UESC, informa que a compen-
sação ambiental da pegada de carbono tem 
sido utilizada como medida mitigadora das 
emissões de gases do efeito estufa (GEE) ge-
radas pelos eventos. Após o cálculo, o pro-
fessor recomendou o plantio de 700 árvores 
urbanas como compensação das emissões do 
evento. Estas árvores serão plantadas em par-
ceria com a  Secretaria da Cidade Sustentá-
vel e Inovação (SECIS), em local e data ain-
da em definição.

O cálculo da pegada de carbono baseia-se 
na norma ABNT ISO/TS 14067:2015, referên-
cia internacional na quantificação e comuni-
cação da pegada de carbono de produtos, in-
cluindo mercadorias e serviços, com base no 
inventário de emissões e remoções de GEE 
associadas a materiais e energia utilizados no 
ciclo de vida do evento, ou seja, todas as fases 
envolvidas, desde as atividades de prepara-
ção (transporte de palestrantes e participan-
tes), durante a realização (energia elétrica e 
alimentação), bem como após o evento. Os 
fatores de emissões utilizados têm como re-
ferência os dados mais atuais fornecidos pelo 

Painel Intergovernamental de Mudanças Cli-
máticas (IPCC) para 100 anos de referência. 
O cálculo da compensação foi realizado con-
siderando o potencial de sequestro de CO2 
e sua acumulação na forma de biomassa (ra-
ízes, tronco, folhas etc) de árvores utilizadas 
no paisagismo urbano, com base numa vida 
útil média de 25 anos”, explica o professor.

“Faz parte da nossa visão contribuir com 
ações que tenham a ver com o meio-ambien-
te, com a sustentabilidade e com a multiplica-
ção de árvores. As ações da ABAF estão muito 
voltadas para as regiões rurais, o que é mui-
to bom porque descentraliza o desenvolvi-
mento, a geração de emprego etc. Mas, pela 
terceira vez, temos a oportunidade de con-
tribuir para o reflorestamento gradual, e que 
esperamos que seja continuado, em Salvador. 
A preservação faz parte do nosso negócio. As 
empresas do setor preservam mais de 380 mil 
hectares de matas nativas no interior do es-
tado e essa é uma ótima iniciativa para con-
tribuirmos em Salvador”, declarou o diretor-
-executivo da ABAF, Wilson Andrade.

Esta ação foi realizada pelo grupo de Ges-
tão do Ciclo de Vida, coordenado pelo pro-
fessor José Adolfo, como parte das ações de 
extensão realizadas no âmbito do Programa 
ACV de AaZ, em parceria com a Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP), Instituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e Pesquisa em Enge-
nharia (COPPE UFRJ), Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), Fundação Espaço ECO, Consul-
toria Quantis - Sustainability Counts e Con-
sultoria GreenDelta.

As conferências discorrerão também so-
bre a inclusão e a desigualdade no Brasil e 

América Latina, a questão das imigrações, as 
temáticas referentes às identidades de gêne-
ro, educação, inovação e a necessidade de di-
álogo entre diferentes atores. De acordo com 
Cecília Galvani, representante do Bloco do 
Brasil da RedEAmérica, o FIR tem como ob-
jetivo provocar debates e reflexões a respeito 
do papel, das práticas, oportunidades e desa-
fios à construção do desenvolvimento susten-
tável nos territórios da América Latina, atra-
vés de processos transformadores de capaci-
tação.

RedEAmérica - O evento é organizado 
pela RedEAmérica, uma rede temática dedi-
cada a partilhar experiências importantes, co-
nhecimento e boas práticas sobre comunida-
des sustentáveis, e possui representação em 
14 países da América Latina e Caribe. No Bra-
sil, seu bloco é composto por organizações 
que são referência como a Fundação Alpha-
ville, Fundação Otacílio Coser, Instituto Arcor 
Brasil, Instituto BRF, Instituto Camargo Cor-
rêa, Instituto LafargeHolcim, Instituto Inter-
Cement, Instituto Lina Galvani, Instituto Vo-
torantim e Natura Cosméticos.

Também serão apresentadas experiências 
de empresas que atuam em territórios mar-
cados por distintas etnias e nacionalidades, 
que incorporaram a diversidade em seu mo-
delo de negócio por meio de ações na ope-
ração, na cadeia de valor ou no investimen-
to no entorno. 

“Um dos nossos objetivos nesse encon-
tro é favorecer os vínculos entre atores en-
volvidos com o tema, além de criar oportu-
nidades de vivenciarem a riqueza existente 
na diversidade. E nada melhor do que esse 
espaço promovido pelo Fórum Internacio-
nal da RedEAmérica para praticarmos o for-
talecimento dessa rede de atuação pela pro-
moção de comunidades sustentáveis”, expli-
ca Cecília Galvani.
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ABAF participa da II Semana Acadêmica de 
Engenharia do Recôncavo Baiano (II Seaflor)

O Diretório Acadêmico 
do curso de Engenha-
ria Florestal da Univer-
sidade Federal do Re-

côncavo da Bahia (UFRB) realizou 
em 06, 07 e 08 de fevereiro de 
2019, a II Semana Acadêmica de 
Engenharia do Recôncavo Baiano 
(II SAEFLOR). Tendo como tema 
“Inovações no Setor Florestal Bra-
sileiro”, o evento aconteceu no 
Auditório da Biblioteca do Cam-
pus Cruz das Almas da UFRB. O 
encontro contou com a presen-
ça do diretor executivo da Asso-
ciação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF), Wilson An-
drade, que fez a palestra “Flores-
tas Plantadas na Bahia – Investi-
mentos Sustentáveis”, em 06/02, 
às 10h30.

Contando com a presença de 
profissionais de diversas institui-
ções de ensino superior e dos se-
tores público e privado, o even-
to buscou promover a atualiza-
ção dos participantes nas áreas 
de produção florestal e meio am-
biente, proporcionando um espa-
ço de troca de experiências capaz 
de ampliar a visão dos discentes e 
de quem já se encontra no merca-
do de trabalho quanto às novida-
des do setor florestal.

Segundo Andrade, os traba-
lhos desenvolvidos por univer-
sidades são fundamentais para a 
atividade florestal. “A parceria en-
tre iniciativa privada e academia 

já provou que colhe bons resulta-
dos, como o aumento da produ-
tividade por hectare, controle efi-
ciente de pragas e uma convivên-
cia comprovada entre lavoura, pe-
cuária e floresta. O setor é reco-
nhecido pelo uso de alta tecnolo-
gia empregada e aperfeiçoada pe-
las empresas do setor, com base 
em experiências internacionais e 
parcerias com a Embrapa e pes-
quisadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo 
isso, a academia tem muito a ofe-
recer para melhorar as vantagens 
competitivas do setor. “Precisa-
mos trabalhar para que o merca-
do atenda as demandas locais por 
madeira. Temos, aqui na Bahia, 
ótimas iniciativas no setor de celu-
lose e papel, por exemplo, mas o 
mercado tem que se desenvolver 

de forma mais ampla. Precisamos 
produzir madeira para a constru-
ção civil e, por outro lado, mos-
trar para este segmento que ma-
deira plantada é um ótimo mate-
rial e pode ser até mais competiti-
vo que os demais”, informou.

MAis ÁRvoREs BAhiA - Ele 
reforçou que este trabalho já 
tem sendo desenvolvido, através 
do Programa Mais Árvores Bahia, 
pela ABAF em parceria com uma 
série de entidades ligadas à agri-
cultura, indústria e qualificação 
de mão de obra. “O objetivo é in-
centivar a inclusão de pequenos 
e médios produtores no plantio, 
manejo e processamento da ma-
deira de florestas comerciais para 
usos múltiplos. O programa tra-
balha com produtores de madei-

ra; compradores e processadores 
de madeira; e consumidores finais 
(através das revendas de madeira, 
indústrias de móveis e construção 
civil). Com isso, visa atender tam-
bém a demanda por móveis, pe-
ças e partes de madeira para cons-
trução civil na Bahia - hoje atendi-
da, na sua maior parte, por outros 
estados brasileiros”, explicou.

A ABAF, através deste progra-
ma, também coordena o Grupo 
de Trabalho (GT) Pesquisa em Ma-
deira, juntamente com a UFBA e 
outras instituições de ensino. A 
proposta do GT (ainda em cons-
trução) é definir e trabalhar algu-
mas ações prioritárias para otimi-
zar a parceria entre a academia e 
as empresas do setor de base flo-
restal. “Pretendemos que os alu-
nos tenham uma visão mais ampla 
e positiva do uso da madeira plan-
tada na Construção Civil e na Ar-
quitetura. As empresas e a univer-
sidade podem trabalhar juntas em 
pesquisas que vão atender as de-
mandas dos alunos, mas também 
do mercado”, informa o profes-
sor Sandro César, Coordenador 
do Laboratório de Madeiras da Es-
cola Politécnica da UFBA. Além do 
professor, o grupo é formado por 
outros docentes da UFBA, gradu-
andos, mestrandos e doutoran-
dos da UFBA, professor represen-
tante da Católica e Estácio, Sebrae 
Bahia, Sindifibras, Moveba e em-
presas do setor de madeira. 

Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF
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Brasília/DF (seDe/MaPa)

21/03
42ª rO CâMara De 

FlOrestas PlantaDas
às 14h30

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

BentO GOnçalves (rs)

26 a 
29/03

Feira internaCiOnal 
De Máquinas, Matérias-

PriMas e aCessóriOs 
Para a inDústria 

MOveleira - FiMMa

leia mais: http://fimma.com.br

COlOMBO (Pr)

19 a 
20/03

6º WOrkshOP eMBraPa/
aPre – PrODutOs Da 
FlOresta De Pinus e 

euCaliPtO: qualiDaDe, 
utilizaçãO e MerCaDOs

leia mais: //www.apreflorestas.com.br/
evento/6o-workshop-embrapa-florestas-apre/

salvaDOr (Ba)

21/03
FóruM internaCiOnal 

Da reDe - Fir

leia mais: http://fir-redeamerica.org/pt/
programa%C3%A7%C3%A3o/Publico

nãO-Me-tOque (rs)

11 e 
12/03

aGriBusiness investOr 
rOaD shOW – 

exPODiretO/COtrijal

leia mais: agricultura.gov.br/expodiretocotrijal

sãO PaulO (sP)

20/03
2º WOrkshOP De áGua 

e eFluentes (aBtCP)

leia mais: www. abtcp.org.br 

MarçO

aGenDa aBaF

Empresários de celulose e papel participam 
de imersão em ecossistema de inovação

Conheça as Unidades EMBRAPII participantes
Embrapa Agroenergia é um centro de pesquisa e inovação dedicado a desenvolver soluções 

tecnológicas inovadoras para a conversão eficiente e sustentável de biomassa em biocombus-
tíveis, produtos químicos e materiais de origem de renovável.

Senai Cimatec é credenciado pela EMBRAPII conta com um programa de suporte tecnoló-
gico para promover a pesquisa aplicada nas tecnologias integradas da manufatura. Destaca-
-se como principais projetos inovadores na área de competência o desenvolvimento de robôs 
submarinos, tecnologias para reaproveitamento de rejeitos de minérios e desenvolvimento de 
plantas piloto.

ISI metalomecânica é uma unidade credenciada pela EMBRAPII para desenvolver projetos 
de PD&I, na área de Sistemas de Sensoriamento, com foco em três temas: desenvolvimento e 
integração de sensores, desenvolvimento de sistemas de visão computacional e desenvolvi-
mento de sistemas computacionais para sensoriamento.

ISI Polímeros é uma unidade credenciada pela EMBRAPII para desenvolver projetos de PD&I, 
na área de competência Polímeros, tendo como foco nas sub-áreas Elastômeros (Borrachas), 
Plásticos, Compósitos, Tintas e Adesivos. O mesmo conta com profissionais qualificados, infra-
estrutura e equipamentos modernos, com capacidade para atender às mais diversas deman-
das tecnológicas da indústria.

A EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pes-
quisa e Inovação Industrial), organiza-
ção vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Invocação, e a ABTCP (As-

sociação Brasileira Técnica de Celulose e Pa-
pel) promoveram, entre os dias 19 e 21 de fe-
vereiro, o Road Show Inovação na Prática para 
a Indústria de Papel e Celulose, que levou em-
presários do setor a conhecer centros de refe-
rência em pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção (PD& I).  A abertura do Road Show foi re-
alizada em Brasília, na Unidade EMBRAPII de 
Bioquímica de Renováveis, Embrapa Agroener-
gia, às 9 horas, do dia 19 de fevereiro.

O encontro tem o objetivo de aproximar o 
setor de papel e celulose às tecnologias mais 
avançadas no Brasil, além favorecer a geração 
de novos negócios e a cooperação em P, D&I 
entre as empresas e as instituições de pesqui-

sas. O roteiro do Road Show incluiu também 
visita à Unidade EMBRAPII de Manufatura In-
tegrada, Senai Cimatec, no dia 20 de fevereiro, 
em Salvador, e fechou na cidade do Rio de Ja-
neiro, com a ida ao ISI Biossintéticos, no dia 
21 de fevereiro. Em março, novos centros de 
pesquisas serão visitados, entre eles, a Unida-
de EMBRAPII de Polímeros, ISI Polímeros e a 
Unidade EMBRAPII de Sistemas de Sensoria-
mento, ISI Metalmecânica, ambos em São Le-
opoldo (RS).

A competitividade da indústria passa pela 
inovação e, cada vez mais, as soluções tecno-
lógicas estão se tornando mais colaborativas. A 
parceria entre empresas e instituições de pes-
quisa é fundamental, considerando que ambos 
detêm muito conhecimento. O Road Show vai 
permitir que os dois lados interajam e deba-
tam oportunidades de desenvolvimento de 

inovação. A EMBRAPII atua para ser a ponte 
do setor produtivo e a Academia – destaca o 
diretor de Planejamento e Gestão, José Luis 
Gordon.

Além de conhecer a infraestrutura dos la-
boratórios in loco, os encontros também con-
tarão com atendimentos empresariais, quando 
as empresas participantes poderão esclarecer 
eventuais dúvidas acerca dos produtos e ser-
viços oferecidos. Assim, podem dar início a es-
truturação de projeto de inovação com subsí-
dio financeiro da EMBRAPII.

Em outubro, a EMBRAPII e a ABTCP firma-
ram uma aliança para incentivar inovação no 
setor de papel e celulose. O acordo pretende 
estimular projetos de P,D&I entre empresas e 
Unidades EMBRAPII, tornando a rede de Uni-
dades EMBRAPII referência para atividades de 
pesquisa e inovação do setor.



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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Selo Agro+ Integridade

Foi publicada a Portaria nº 
212, de 18 de Janeiro de 
2019 do MAPA que Insti-
tui a premiação do “Selo 

Agro+ Integridade” relativa ao 
exercício 2019/2020, destinada a 
premiar Empresas e Cooperativas 
do Agronegócio que, reconhecida-
mente, desenvolvam boas práticas 
de Integridade, Ética, Responsabili-
dade Social e Sustentabilidade.

O “Selo Agro+ Integridade” 
visa    estimular a implementação 
de programas de integridade, éti-
ca e de sustentabilidade, em seu 
amplo espectro, qual seja: econô-
mico, social e ambiental;  cons-
cientizar Empresas e Cooperati-
vas do Agronegócio sobre seu re-
levante papel no enfrentamento 
às práticas concorrenciais corrup-
tas e antiéticas;  reconhecer práti-

cas de integridade e ética em Em-
presas e Cooperativas do Agrone-
gócio no mercado nacional, no re-
lacionamento entre si e com o se-
tor público; e   mitigar riscos de 
ocorrência de fraudes e corrup-
ção nas relações entre o setor pú-
blico e o setor privado ligado ao 
Agronegócio.

Os interessados em obter 
o “Selo Agro+ Integridade” 
deverão realizar sua inscrição 
diretamente no site oficial do 
MAPA, no período de 1º de 
fevereiro de 2019 a 31 de maio de 
2019, preenchendo o Formulário 
de Inscrição disponibilizado no 
sítio eletrônico do “Selo Agro+ 
Integridade” no link: http://
www.agricultura.gov.br/acesso-
a-informacao/acoes-eprogramas/
integridade/compliance.

Stora Enso enxerga 
melhora do mercado 
e 2020 “muito forte”

Vice presidente de Marketing e Comercialização da 
divisão de Biomateriais da Stora Enso,  Alexandre Nicolini

Uma das maiores produtoras de celulose e papel da Europa, a 
Stora Enso acredita que 2020 será um dos anos mais fortes 
para a indústria mundial de celulose. O prognóstico otimis-
ta leva em conta o fato de a demanda global seguir exibindo 

crescimento, ao mesmo tempo em que não haverá chegada de novas fá-
bricas ao mercado. Além disso, potenciais impactos da saída do Reino 
Unido da União Europeia, o Brexit, parecem já estar refletidos nos pre-
ços e, apesar do ritmo mais lento, a economia chinesa continua com ex-
pansão saudável.

Leia na íntegra: 
https://www.valor.com.br/empresas/6124293/stora-enso-enxerga-melhora-
-do-mercado-e-2020-muito-forte

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), através do seu diretor executivo 

Wilson Andrade, prestigiou a posse dos 
novos secretários de estado da Bahia.


