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PAFS promove “Dia de Campo 
Preservar para Produzir” em Eunápolis

Produtores rurais, profissionais e estu-
dantes da área do agronegócio estive-
ram reunidos em 11/04, das 8h às 12h, 
no Dia de Campo “Preservar para Pro-

duzir” promovido pelo Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS) em Eunápolis 
(BA). O evento aconteceu na Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida III (10 km de Eunápolis na 
BR 367, sentido Porto Seguro), do proprietá-
rio Valter Piol (Grupo Primavera Brasil), e teve 
o objetivo de divulgar temas importantes para 
quem trabalha com a terra, como crimes am-
bientais, preservação de recursos hídricos e 
prevenção e controle de incêndios florestais.

A programação do evento contou com a 
apresentação dos resultados e diretrizes do 
PAFS, com Epaminondas Junior (coordena-
dor técnico da Agência de Defesa Agropecu-
ária da Bahia - ADAB) e Paulo Andrade (coor-
denador do programa). E, na sequência, as 
palestra “Crimes Ambientais”, com o Dr. An-
tônio Maurício Soares Magnavita (Promotor 
de Justiça Ambiental de Porto Seguro/BA); 
“Preservação de Recursos Hídricos”, com a 
Dra. Patrícia Neves (Coordenadora Regional 
Extremo Sul da Bahia do Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA) e 
“Incêndios Florestais: Prevenção e Combate”, 
com Agnaldo Norberto Vitti (Especialista em 
Silvicultura – Veracel Celulose S.A.). Ao final, 
o Momento Plantar para Preservar, com plan-
tio de mudas nativas.

O anfitrião do evento, o produtor Valter 
Piol, disse que eventos como estes são impor-
tantes para que todos tenham mais conheci-
mento. “É preciso preservar as matas, as nas-
centes, o meio ambiente. Os produtores têm 
que ter essa consciência porque se não pre-
servarmos como vamos produzir? Temos que 
ter condições sustentáveis de produção”, de-
clarou. Para Dieferson Vieira, aluno do 4º ano 
do curso de agropecuária do Centro Territo-
rial de Educação Profissional do Extremo Sul 
(CEEP), o evento cumpriu uma lacuna em 
sua formação. “Geralmente as pessoas não 
têm consciência de como cuidar do meio am-
biente”, disse.

A Coordenadora do INEMA referendou a 
parceria, o programa e o evento. “É impor-
tante reforçar as boas práticas de preserva-
ção dos mananciais, dos recursos hídricos, 
do solo, das áreas de preservação, das matas 
ciliares, bem como do manejo das culturas 
de forma a respeitar o meio ambiente”, refor-
çou. O Promotor de Justiça Ambiental de Por-
to Seguro também parabenizou o programa e 

a iniciativa. “É extremamente relevante para a 
nossa região a união de florestas com outras 
culturas. É importante que a legalidade das 
plantações e da preservação da Mata Atlânti-
ca seja sempre levada em conta”, completou.

“Acreditamos que, cada vez mais, com as 
junções de forças e boas iniciativas como es-
sas, aliadas às ações públicas e privadas que 
visam através da educação, troca de convenci-
mento e informação, promover o melhor de-
senvolvimento sustentável de nossas ativida-
des rurais. Por isso cremos que o PAFS está 
em pleno alinhamento com o que acredita-
mos e seguimos no nossa lema ‘Juntos Somos 
Mais’”, declarou o presidente da Associação 
dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul 
da Bahia (Aspex), Gleyson Araújo.

“Além de informar sobre importantes tó-
picos para a diversificação e sustentabilida-
de da atividade agropecuária, o objetivo da 
ABAF com este programa é estimular a pro-
dução e processamento da madeira plantada. 
A Bahia ainda não produz (e processa) a ma-
deira plantada suficiente para atender a de-
manda do estado e muito disso se dá pela fal-
ta de conhecimento sobre o setor. Trabalha-
mos, inclusive, para a inclusão dos peque-
nos e médios produtores e processadores de 
madeira para uso múltiplo, visando o atendi-
mento da demanda por móveis, peças e par-
tes de madeira na Bahia - hoje atendida, na 
sua maior parte, por outros estados brasilei-
ros”, acrescenta Wilson Andrade, diretor exe-
cutivo da ABAF.
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Uso múltiplo sustentá-
vel” é o tema central do 
IV Congresso Brasileiro 
de Eucalipto (IV CBE) 

que acontece em 07 e 08 de agos-
to na sede da Fieb (localizada na 
Rua Edístio Pondé, 342 - Stiep), em 
Salvador (BA). O evento é uma re-
alização da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF) 
e do Centro de Desenvolvimento 
do Agronegócio (Cedagro/ES). O 
objetivo principal é discutir e su-
gerir alternativas que removam os 
principais obstáculos ao desenvol-
vimento do setor de florestas plan-
tadas, bem como mostrar os avan-
ços tecnológicos e as novas exigên-
cias de mercado e de oportunida-
des de negócios. 

O tema central do congres-
so está em sintonia com o traba-
lho que a ABAF vem desenvolven-
do na Bahia. “Além de informar so-
bre importantes tópicos para a di-
versificação e sustentabilidade da 
atividade agropecuária, o objeti-
vo da ABAF é estimular a produ-
ção e processamento da madeira 
plantada. A Bahia ainda não pro-
duz (e processa) a madeira plan-
tada suficiente para atender a de-
manda do estado e muito disso se 
dá pela falta de conhecimento so-
bre o setor. Trabalhamos, inclusi-
ve, para a inclusão dos pequenos e 
médios produtores e processado-
res de madeira para uso múltiplo, 
visando o atendimento da deman-
da por móveis, peças e partes de 
madeira na Bahia - hoje atendida, 
na sua maior parte, por outros es-
tados brasileiros”, acrescenta Wil-
son Andrade, diretor executivo da 
ABAF. Este tema é trabalhado por 
dois programas da ABAF: o Progra-
ma Ambiente Florestal Sustentável 
(PAFS) e o Mais Árvores Bahia. 

“O Congresso Brasileiro de Eu-
calipto é um dos mais importantes 
fóruns brasileiros de inovação tec-
nológica, atualização e intercâm-
bio técnico e empresarial que in-
tegra os agentes da cadeia produ-
tiva da madeira, representados pe-
los segmentos de insumos, pro-
dução, logística, indústria, comer-
cialização, exportação e pelas ins-

tituições de crédito, pesquisa, ex-
tensão, ensino, fomento entre ou-
tros”, explica Gilmar Dadalto, do 
Cedagro. Mais informações: http://
www.congressoeucalipto.com.br/
index.php

O PAFS - O PAFS vem traba-
lhando temas relativos à educação 
ambiental em diversas comunida-
des rurais: Uso Múltiplo da Flores-
ta Plantada/Programa Mais Árvores 
Bahia; Regulamentação Ambiental 
das Propriedades Rurais (Código 
Florestal/ CAR/ Cefir); Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/
Plano ABC; Preservação dos Recur-
sos Hídricos; Prevenção e Controle 
de Incêndios Florestais; Controle 
de Gado nas Áreas de Preservação; 
Combate ao Carvão Ilegal, além de 
manter o Programa Fitossanitário 
de Pragas.

Para isso foi elaborado um am-
plo programa de comunicação 
e foi montada e orientada uma 
equipe de engenheiros (agrôno-
mos e florestais) que vem traba-
lhando com uma estrutura for-
mada por veículos, equipamen-
tos audiovisuais, campanha publi-
citária e material informativo. En-

tre as atividades que fazem parte 
da rotina dos profissionais, desta-
que para o monitoramento de de-
fesa sanitária animal, fiscalização 
da presença de gado em APP, visi-
ta a propriedades rurais, notifica-
ção e termo de advertência, pales-
tra em comunidades rurais, asso-
ciações e escolas. 

 Desde o seu início, o PAFS já 
percorreu mais de 132 mil quilô-
metros; realizou 173 treinamentos 
em 158 comunidades; instruiu e 
orientou mais de 6,8 mil produto-
res rurais de frutas, eucalipto, café, 
entre outras culturas, da região e 
estudantes. Apenas em 2018, fo-
ram mais de 48 mil quilômetros 
rodados, 44 treinamentos em 37 
comunidades com mais de 2 mil 
pessoas capacitadas. “O resultado 
tem sido muito positivo graças às 
parcerias feitas com o Governo do 
Estado, através da Seagri e ADAB; 
Sindicados Rurais da FAEB/Senar e 
Prefeituras, através de suas secreta-
rias de agricultura e meio ambien-
te. Acreditamos que a responsabili-
dade de uma produção rural sus-
tentável tem que ser de todos nós”, 
informa Paulo Andrade, coordena-
dor do programa. 

MAiS ÁrvOreS BAhiA - O 
Programa Mais Árvores Bahia é 
uma iniciativa da ABAF, em parce-
ria com uma série de entidades li-
gadas à agricultura, indústria e à 
qualificação de mão de obra, além 
da academia. Busca incentivar o 
pequeno e médio produtor a in-
vestir no plantio, manejo e proces-
samento da madeira de florestas 
comerciais para uso múltiplo. 

O programa trabalha, ao mes-
mo tempo, com os três vértices: 
produtores de madeira; compra-
dores e processadores de madei-
ra; e consumidores finais (através 
das revendas de madeira, indús-
trias de móveis e construção ci-
vil). 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. O Programa 
Mais Árvores Bahia ganhou mais 
uma área de atuação com a cria-
ção do Grupo de Trabalho (GT) 
Pesquisa em Madeira que preten-
de ampliar o conhecimento de 
alunos e professores sobre o uso 
da madeira plantada na Constru-
ção Civil e na Arquitetura. 

“Uso múltiplo sustentável” 
será discutido em Salvador no 

IV Congresso Brasileiro de Eucalipto
“
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ABAF participa do workshop “Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF)
promovido pela Seagri e Embrapa

A Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF) é uma das 
apoiadoras do workshop “Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) 

que acontece no auditório da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aqui-
cultura (Seagri), das 8h às 17h, em 9 e 10/5. 
O evento é uma realização da Seagri com a 
Embrapa e tem como público-alvo técnicos e 
extensionistas, proprietários rurais e empre-
sários da cadeia produtiva de carne, leite e do 
setor florestal, além de estudantes de gradua-
ção e pós-graduação. 

O sistema ILPF é uma estratégia de pro-
dução que integra diferentes sistemas pro-
dutivos, agrícolas, pecuários e florestais den-
tro de uma mesma área. Este sistema busca 
otimizar o uso da terra, elevando os patama-
res de produtividade, diversificando a produ-
ção e gerando produtos de qualidade. Com 
isso reduz a pressão sobre novas áreas com 
vegetação nativa, tem-se manutenção da bio-
diversidade e sustentabilidade da agropecuá-
ria, melhoria do bem-estar animal em decor-
rência do conforto térmico e melhor ambiên-
cia, maior eficiência de utilização de recursos 
naturais, redução da sazonalidade do uso da 
mão de obra e geração de empregos diretos 
e indiretos.

Este é um dos temas que a ABAF vem de-
fendendo inclusive com o Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS) que trabalha 
temas relativos à educação ambiental em di-
versas comunidades rurais. Os outros temas 
são: Uso Múltiplo da Floresta Plantada; Re-
gulamentação Ambiental das Propriedades 
Rurais (Código Florestal/ CAR/ Cefir); Pre-
servação dos Recursos Hídricos; Prevenção 
e Controle de Incêndios Florestais; Contro-
le de Gado nas Áreas de Preservação; Com-
bate ao Carvão Ilegal; e Programa Fitossani-
tário de Pragas.

“Além de informar sobre importantes tó-
picos para a diversificação e sustentabilida-
de da atividade agropecuária, o objetivo é es-
timular a produção e processamento da ma-
deira plantada. A Bahia ainda não produz (e 
processa) a madeira plantada suficiente para 
atender a demanda do estado e muito disso 
se dá pela falta de conhecimento sobre o se-
tor. Trabalhamos, inclusive, para a inclusão 
dos pequenos e médios produtores e proces-
sadores de madeira para uso múltiplo, visan-
do o atendimento da demanda por móveis, 
peças e partes de madeira na Bahia – hoje 
atendida, na sua maior parte, por outros es-
tados brasileiros”, diz Wilson Andrade, dire-
tor executivo da ABAF.



5

Bahia Florestal Abril de 2019

Informativo



6

Bahia Florestal Abril de 2019

Informativo

Gavião muito raro é fotografado 
em RPPN no Sul da Bahia

O observador de aves Ivo Tomich Mar-
cos conseguiu fotografar um uira-
çu (Morphnus guianensis), uma ave 
de rapina considerada muito rara. 

O registro foi feito na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Estação Veracel, 
em Porto Seguro, no início da manhã do dia 
19/03. Este é o segundo registro desta espécie 
de ave de rapina em uma área da Veracel Celu-
lose. O outro ocorreu em 2012, em outra Área 
de Alto Valor de Conservação (AAVC) da em-
presa, no município de Belmonte, também no 
Sul da Bahia.

Ivo é observador de aves desde 2009 e já 
esteve na Estação Veracel em outras ocasiões. 
Essa foi a primeira vez que conseguiu o regis-
tro de uma ave tão rara. “Achei que era uma 
harpia, mas depois a equipe da RPPN esclare-
ceu que era o uiraçu. Foi fantástico ver uma 
ave tão grande e rara”, comemorou o produ-
tor rural. O uiraçu pode medir de 81 a 91 cen-
tímetros de comprimento.

O uiraçu é muito parecido com a harpia 
(Harpia harpyja), conhecida como gavião-real, 
que já foi várias vezes fotografada na RPPN. No 
ano passado, dois ninhos com filhote de har-
pia foram descobertos na reserva, que possui 
uma área de 6.069 hectares.

 Segundo o ornitólogo Luciano Lima, o ui-
raçu é uma das aves de rapina mais raras do 
Brasil, mais até que a harpia. De acordo com o 
site WikiAves - plataforma colaborativa de ob-
servadores de aves, esta espécie de gavião é 
severamente ameaçada em vários estados no 
Brasil localizados na Mata Atlântica, sendo 
considerada “criticamente ameaçada” (CR) em 
São Paulo e Santa Catarina e “regionalmente 
extinta” (RE) no Rio de Janeiro, Paraná e Rio 
Grande do Sul.

O registro do dia 19/03 foi o 5º na Bahia 
nos últimos 200 anos. O primeiro foi reporta-
do pelo naturalista e príncipe Wied-Neuwied 
por volta de 1817. A espécie voltou a ser regis-
trada em 1974, em Porto Seguro; e, em 1995 e 

2012, em Belmonte.
O uiraçu depende de grandes extensões 

de florestas preservadas para sobreviver. “Es-
tes dois registros recentes demonstram que 
pode haver uma população dessa espécie na 
região, o que reforça mais uma vez a impor-
tância estratégica das unidades de conservação 
que protegem as florestas de tabuleiro do sul 
da Bahia” disse Lima.

 Para o ornitólogo, o fato do registro ter 
sido feito por um observador de aves refor-
ça o papel fundamental dessa atividade para 
o monitoramento das espécies ameaçadas no 
país. Em abril, foi iniciado o Observatório de 
Aves da RPPN Estação Veracel. Ele visa estimu-
lar a pesquisa, desenvolver a ciência cidadã e a 
educação ambiental, além de promover a con-
servação do meio ambiente. “O Observatório 
de Aves é um importante instrumento para o 
engajamento de pessoas, promovendo o co-
nhecimento sobre as aves da região e ajudan-
do também a despertar o interesse dos obser-
vadores de aves para o Sul da Bahia”, conclui 
Lima.

Além de pesquisas e monitoramento de 
aves, o observatório promoverá cursos, ofici-
nas, festivais, dentre outras atividades com o 
tema aves.  

 
OUTrO reGiSTrO rArO - A visita de 

uma juriti-vermelha (Geotrygon violacea) na 
RPPN foi registrada por uma das câmeras de 
monitoramento de fauna da reserva, no mês 
de fevereiro.  De acordo com o WikiAves, só 
há mais um registro dessa espécie no Estado 
da Bahia, em maio de 2012, no município de 
Belmonte, também em uma área da Veracel.

A juriti-vermelha, também conhecida 
como juriti-da-mata, é uma ave muito pro-
curada pelos observadores de aves. O maior 
número de aparecimentos da juriti-verme-
lha é na Mata Atlântica, em fragmentos flo-
restais bem preservados. Os poucos regis-
tros, principalmente na Bahia, colocam a 
ave na lista de espécie ameaçadas de extin-
ção. De comportamento arisco e solitário, a 
forma mais fácil para ver a espécie é seguir 
seu canto.

Investidores, executivos e gestores florestais 
estiveram reunidos nos dias 10 e 11/04, em 
São Paulo, no evento HDOM Summit, vol-
tado para o setor florestal. Em painéis e de-

bates, os participantes discutiram sobre gestão, 
inovação, investimentos e perspectivas para o 
setor nos próximos anos.

A Ibá esteve presente e participou do pai-
nel Planejamento Estratégico do Setor Florestal 
e Comunicação, que colocou representantes do 
setor privado e do governo na mesma mesa de 

discussão. Na oportunidade foram debatidos a 
importância de fortalecer a imagem do setor, a 
relação com o poder público, investimentos em 
infraestrutura, entre outros assuntos.

O diretor florestal da Veracel, Moacyr Fantini 
– presidente da ABAF –  fez apresentação so-
bre a empresa e procedimentos de segurança. 
Ele participou do painel sobre “Gestão de Pesso-
as e Relacionamento com as Comunidades”. De 
acordo com as informações apresentadas, a Ve-
racel conta com de 3.359 funcionários. 

Setor privado e poder público discutem 
perspectivas do setor de florestas plantadas
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Gt-LEGIS se reúne para otimizar a 
regulação do Setor Florestal da Bahia

O Sindicato das Indústrias 
de Papel, Celulose, Pa-
pelão, Pasta de Madei-
ra para Papel e Artefatos 

de Papel e Papelão (Sindpacel) e a 
Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) promoveram 
um novo encontro do GT-Legis em 
12/04, na sede da FIEB (Rua Edís-
tio Pondé, 342 - Stiep, Salvador/
BA), das 10h às 16h, para discutir 
e elaborar um plano de ação para 
a otimização da regulação do setor 
florestal na Bahia.  

O diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, explica que o gru-
po se reúne com regularidade para 
revisar as demandas prioritárias 
do setor e fazer atualização sobre 
os assuntos em andamento. “Com 
iniciativas como esta,  reforçamos 
a atualização, o realinhamento e 
o reforço das atividades do grupo 
em benefício do setor florestal da 
Bahia. A colaboração entre os re-
presentantes das empresas associa-
das é a força da ABAF e é impor-
tante que este grupo possa con-
tar com a participação de repre-
sentantes dos setores jurídico, pla-
nejamento, ambiental e de susten-
tabilidade, de cada empresa, a de-
pender da pauta de cada reunião”.

“O Sindpacel representa os in-
teresses das Indústrias de Papel, 
Celulose, Papelão, Pasta de Madei-
ra para Papel e Artefatos de Papel 
e Papelão localizadas no Estado da 
Bahia. A entidade, portanto,  tem 
como desafio integrar tais indús-
trias aos órgão ambientais e à legis-
lação respectiva. Desta forma, par-
ticipa do GT –Legis e apoia a rea-
lização destes encontros, em bus-
ca de informações que possam ser-

vir de base para o melhor entendi-
mento do setor”, informa Izabella 
Lopes, do departamento jurídico 
do Sindpacel.

“Esses encontros são fundamen-
tais para a convergência de ideias 
das empresas do setor, dando a 
cada uma mais clareza e força no 
exercício das suas atividades”, de-
clarou Camila Peroba, do setor jurí-
dico da BSC/Copener. Para Leandro 
Mosello, advogado especialista nos 
assuntos do setor e que coordenou 
o workshop do dia 12, a criação des-
se grupo foi o primeiro passo estru-
turante e definitivo dado pela ABAF.    

“Isso que a ABAF está promo-
vendo aqui vale ouro para as em-
presas e para o setor. Precisamos 
desta sinergia”, completa.

Estiveram presentes: Camila Pe-
roba, Carla Tavares, Joedson Silva 
e Mouana Fonseca (BSC); Luciano 
Miranda (Ferbasa); Leandro Mo-
sello Lima e Mariama Penna (Mo-
sello Lima Advocacia) Izabella Lo-
pes (Sindpacel); Alisson Pedro-
ti e Juliana Ray (Suzano);  Marian-
na Feitoza e Marco Aurélio Santos 
(Veracel); Miguel Oliveira (2Tree 
Consultoria); e Wilson Andrade 
(ABAF).

MeTA - O setor de base flo-
restal na Bahia se uniu para criar, 
em 2004, uma representação for-
te e atuante: a ABAF. “Foi o passo 
inicial para um novo posiciona-
mento, que se consolida a cada 
ano, e tem como meta primeira 
contribuir para que o setor que 
representa se desenvolva sobre 
bases sustentáveis, seja do pon-
to de vista econômico, ambiental 
ou social”, informa Andrade.

Para isso, foi preciso atuar 
para além da própria cadeia pro-
dutiva: dialogar com as comuni-
dades direta ou indiretamente 
influenciadas pela atividade de 
base florestal, com a socieda-
de civil organizada, com a aca-
demia, com os Governos e par-
lamentares para sedimentar os 
alicerces para um crescimento 
ordenado e virtuoso. Essas prá-
ticas fazem parte de uma ativi-
dade constante, uma vez que há 
sempre novas demandas e fren-
tes de atuação em um segmento 
pulsante como o de florestas. A 
cada ano cresce a influência da 
ABAF que, atualmente, mantém 
representações em mais de 40 
conselhos e entidades estaduais 
e federais. 

SiNDPACeL - Fundado há 
mais de seis décadas, o Sindpa-
cel representa os interesses das 
Indústrias de Papel, Celulose, Pa-
pelão, Pasta de Madeira para Pa-
pel e Artefatos de Papel e Papelão 
localizadas no Estado da Bahia. 
Atua na defesa da sustentabilida-
de, do desenvolvimento social e 
econômico e das melhores práti-
cas corporativas e ambientais.

Confirmada entre as expositoras da Lignum Latin America, a Ponsse participa desde 
a primeira edição da feira. Por ser uma empresa 100% dedicada ao setor florestal 
e especialista em soluções para o sistema de colheita CTL (Cut to length), a Pons-
se busca diferenciais como maior eficiência energética, ergonomia e possibilida-

des de aumento de produtividade. Para a edição de 2019, a empresa finlandesa terá grandes 
novidades: “Tanto em relação a produtos, quanto para treinamentos e tecnologia. O mer-
cado na América do Sul e Brasil é estratégico para a Ponsse. Eventos como a Lignum são 
grandes oportunidades de expormos nossos produtos e soluções, além de nos reunirmos 
com nossos clientes e parceiros”, explica Fernando Campos, diretor-geral da Ponsse Brasil.

Campos lembra que na edição de 2017 houve aumento de público em relação a ante-
rior, especialmente de profissionais sul-americanos: “A edição em 2017 foi marcada pelo 
crescimento e consolidação da feira na região sul, com a participação de um público bastan-
te qualificado do setor, inclusive de outras regiões do Brasil e América do Sul”, conclui ele.

Mercado sul-americano é estratégico para a Ponsse
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Durante toda a minha vida valorizei 
o diálogo e as discussões sustenta-
das em questões atuais, sempre com 
olhar para o futuro, vislumbrando 

as oportunidades que dali podem surgir. E o 
Brasil é um País recheado de potencialidades, 
com capacidade para ser referência mundial 
numa série quesitos. Aqui não estou exageran-
do, pois ando o Brasil inteiro e percebo a von-
tade da sociedade aliada à diversidade que o 
nosso território nos oferece.

Hoje, diante do grave desafio das mudan-
ças climáticas, temos uma grande oportunida-
de, por exemplo. Já somos reconhecidos mun-
dialmente pelo nosso compromisso e pelos 
nossos avanços. Mas podemos mais. Devemos 
contribuir para o debate, assumir o protago-
nismo e tornar o Brasil líder nesse tema tão 
sensível e urgente, que ameaça as futuras gera-
ções de todo o planeta. E precisamo-nos mo-
vimentar agora.

Temos um caso concreto no setor de ár-
vores plantadas para fins industriais, que ano 
após ano apresenta excelentes resultados e 
uma contribuição sem precedentes para o 
meio ambiente. Caso o leitor ainda não tenha 
ouvido falar, vem das florestas plantadas, co-
mumente eucalipto, pinus e teca, a madeira 
para produção de celulose, papel, painéis de 
madeira, pisos laminados e carvão vegetal, en-
tre milhares de outros produtos e subprodu-
tos. Exatamente pelo pensamento estratégico, 
aliado à sustentabilidade, essas florestas são 
cultivadas em áreas antes degradadas por ou-
tras atividades ou em locais onde o solo apre-
senta baixa fertilidade. E aí se desencadeia um 
longo e cuidadoso processo para que cada eta-
pa, do campo à indústria, seja o correto.

Hoje essa indústria possui 7,8 milhões de 
hectares de árvores plantadas, com 1,7 bilhão 
de toneladas de dióxido de carbono (CO2) es-
tocado. Os produtos originados nessas flores-
tas cumprem também a função de armazena-
mento de carbono, mitigando a liberação de 
gases de efeito estufa para a atmosfera.

A biodiversidade demonstra a vida que es-
sas florestas auxiliam a preservar. Mesmo ocu-
pando menos de 2% do território nacional, 
38% dos mamíferos e 41% das aves ameaça-
das de extinção no Brasil já foram avistados 
em áreas de empresas florestais. Esse é um in-
dicador muito rico, porque, se há fauna e flo-
ra conservados, há um sinal de que o trabalho 
com o meio ambiente está sendo bem feito.

Com o cuidado, investimento e evolução 
nas técnicas de manejo foi possível fazer as es-
pécies trabalhadas nessa indústria se adapta-
rem a diferentes regiões. Do Sul ao Nordes-
te, há hectares e mais hectares sendo cultiva-
dos para fins específicos. Vale mencionar que 
o bom manejo e os benefícios ambientais ge-
rados não ficam só no discurso, uma vez que 
essas florestas são certificadas pelas entidades 
mais conceituadas mundialmente.

Vocação para o protagonismo ambiental

Esse é, aliás, um dos motivos que tornam 
esse setor de fundamental importância para as 
exportações nacionais. Em 2018 foi responsá-
vel por 4,1% das negociações brasileiras com 
outros países. Além da qualidade dos produ-
tos, eles têm a chancela de ser originados e fa-
bricados de acordo com os mais altos níveis de 
sustentabilidade. Países como a China, que se 
comprometeu no Acordo de Paris a mitigar a 
emissão de gases de efeito estufa, buscam al-
ternativas como as nossas para atingir as me-
tas estabelecidas. Aqui, todo o papel que é co-
mercializado, seja para escrever, para fins sani-
tários ou para embalagens, é 100% originado 
de florestas plantadas.

Importante mencionar também a conserva-
ção das florestas naturais promovida pelo se-
tor. A cada hectare de árvores plantadas essa 
indústria conserva outro 0,7. Atualmente são 
5,6 milhões de hectares conservados, culmi-
nando em mais 2,5 bilhões de toneladas de 
CO2 estocadas.

Interessante notar que o processo fabril 
também está intimamente ligado a um planeja-
mento sustentável. A energia para fazer as uni-
dades funcionarem é renovável e as torna pra-
ticamente autossuficientes. Seja por meio de 
biomassa florestal ou carvão vegetal, oriundo 
de floresta plantada, as plantas fabris das em-
presas desse setor produzem 70% da energia 
consumida nos seus processos produtivos. As 
fábricas de celulose mais modernas, além de 
produzirem toda a sua em energia, ainda pro-
duzem excedentes para comercialização.

O setor não precisou parar nem por um mi-
nuto as suas atividades para se adequar a uma 
realidade de sustentabilidade. Tecnologia e 

inovação fazem parte dessa indústria, que vem 
pesquisando e trabalhando para servir à socie-
dade e contribui para que o Brasil atinja suas 
metas em compromissos internacionais. Com-
promissos esses que são fundamentais.

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
destacou em seu relatório de 2017 que o Brasil 
é um dos países que vêm conseguindo manter 
sua proposta firmada no Acordo de Paris, na 
qual pretende reduzir as emissões entre 36,1% 
e 38,9%. Tenho total convicção de que tudo 
o que foi apresentado até aqui pela indústria 
de florestas plantadas tem papel determinante 
nesse status atingido. Há áreas reflorestadas, 
emissões sendo mitigadas, energia renovável 
sendo produzida e utilizada, além de biodiver-
sidade preservada. Mas não devemos parar de 
trabalhar. Somos um dos 195 países que con-
cordaram em reduzir as emissões para limitar 
aumento da temperatura planetária a 1,5 grau 
Celsius. E isso é muito sério.

Fazer parte desse acordo significa ter com-
promisso com a sociedade, propor-se a traba-
lhar de maneira integrada, aliando, de fato, o 
econômico ao social e ambiental. Não são ex-
cludentes, mas complementares. Sem partida-
rismos e sem preconceitos, é o momento de 
pensarmos no País e, mais, é hora de trabalhar-
mos pelo futuro dos nossos filhos, netos e das 
demais gerações. É possível e o Brasil tem po-
tencial para liderar esse processo.

Sem partidarismos e sem preconceitos, é 
hora de trabalharmos pelas futuras gerações.

Por Paulo hartung, economista, presi-
dente-executivo ibá, ex-governador do es-
tado do espírito Santo (2003-2010/2015-
2018)
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São Paulo (SP)

23/05
MoStra de 

CoMuniCação aBMra

leia mais: http://www.abmra.org.br/

Salvador (Ba)

09 a 
10/05

WorkShoP ilPF

leia mais: www.abaf.org.br 

CuritiBa (Pr)

25 a 
27/06

CongreSSo 
internaCional de 
BioMaSSa - CiBio

leia mais: https://www.congressobiomassa.com/site/

Salvador (Ba)

20 a
23/05

iii SiMPóSio internaCional 
de Segurança de 

BarragenS e o 
SeMinário naCional de 

grandeS BarragenS

leia mais: http://www.cbdb.org.br/

CuritiBa (Pr)

08 a 
12/06

SeMana de aPerFeiçoaMento 
eM engenharia FloreStal 

do PrograMa de PóS 
graduação eM engenharia 

FloreStal da uFPr

leia mais:  https://www.ufpr.br

luíS eduardo MagalhãeS (Ba)

28/05 
a 01/06

Bahia FarM ShoW
PaleStra 

WilSon andrade: 28/5, 16h

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

Maio

Junho

agenda aBaF

Workshop de projetos para 
o Fundo Comum de Commodities 

da ONU na Unijorge

A Unijorge realizou, pelo segundo ano, 
um workshop aos interessados em sub-
meter projetos ao Comitê Consultivo 
do Fundo Comum de Commodities 

da ONU - CFC. O workshop realizado em abril 
de 2019 teve como objetivo oferecer aos par-
ticipantes insumos necessários à estruturação, 
formatação e captação de recursos para proje-
tos ligados a commodities agropecuários, como 
madeira, algodão, gado, peixe, café, frutas, mel, 
flores, leite, entre outros. O CFC conta com re-
cursos na ordem de US$ 20 milhões (por ano) 
para financiar projetos aprovados e seleciona-
dos no mundo inteiro. O desafio é levar mais 
projetos da Bahia e do Brasil para os editais do 
CFC.

A próxima reunião do CC do CFC acontece 
no início de julho e vai julgar os projetos que 
foram apresentados no edital que venceu on-
tem (15/4). Um novo edital para seleção de pro-
jetos será publicado em agosto para análise em 
janeiro de 2020. “Com isso se amplia a oportu-
nidade de financiamento para pesquisas e pro-
jetos de desenvolvimento de commodities na 
Bahia e no Brasil. Já conseguimos levar e apro-
var um projeto da Bahia que recebeu apoio de 

US$ 1,5 milhão para projeto com cítricos em 
Pojuca, na Bahia”, informa Wilson Andrade, 
empresário, economista e presidente do CC.   

A capacitação, que aconteceu entre os dias 
25 e 27 de abril, foi feita em parceria com a Co-
missão de Comércio Exterior e Relações Inter-
nacionais (Comex) da Associação Comercial 
da Bahia (ACB) e contou com a participação 
do presidente e único brasileiro do Comitê do 
Fundo da ONU, Wilson Andrade – um dos fa-
cilitadores do curso. Andrade também é diretor 
executivo da Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal – ABAF.

O workshop é uma iniciativa do curso de 
Relações Internacionais da Unijorge, que bus-
ca contribuir de maneira direta com a socieda-
de. “Um dos papeis da universidade é gerar co-
nhecimento que seja útil para as pessoas, que 
contribua para o desenvolvimento econômico, 
social e de cidadania. Nossa missão é dar esta 
oportunidade ao participante de, não somente 
identificar um fundo que pode financiar proje-
tos que trarão desenvolvimento local, mas tam-
bém aprender como conseguir esses recursos”, 
explica Matheus Souza, coordenador do curso 
de Relações Internacionais.

Reunião com o Vice-governador/Secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, 
realizada em 17/04 com o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade.

Abaf em reunião de trabalho 
em parceria com o IBGE

Visita ao presidente da Sociedade Rural Brasileira, 
Marcelo Weyland Barbosa Vieira

EVENtOS, AtIVIDADES E AGENDA ABAF



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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Alcobaça e Nova Viçosa renovam compromisso 
e Mucuri adere à Parceria pela Valorização 
da Educação, que tem o apoio da Suzano

A educação municipal conta com um im-
portante aliado no sul da Bahia: a Parce-
ria pela Valorização da Educação (PVE), 
um programa do Instituto Votorantim 

que conta com o apoio da Suzano. O objetivo 
da iniciativa, que envolve diretores de escolas, 
secretarias municipais de educação e os alunos, 
é acelerar a qualidade da educação e avançar no 
aprendizado nas redes municipais. O município 
de Alcobaça, que vai para o terceiro ano de par-
ticipação no PVE, e Nova Viçosa, que vai para o 
segundo ano, repactuaram o compromisso com 
a iniciativa, no dia 19 de março. E o município 
de Mucuri aderiu ao PVE, sendo o mais novo 
participante no sul da Bahia.

 Os municípios de Alcobaça e Nova Viçosa 
estiveram representados na Oficina de Pactua-
ção do PVE, no dia 19 de março, em São Pau-
lo. A Oficina é realizada anualmente para re-
novação da parceria com os municípios par-
ticipantes. Alcobaça foi representado pela se-

cretária de Educação Anilda França, juntamen-
te com a técnica da Secretaria e técnica de mo-
bilização do PVE, Tailany Rocha. Representan-
do o município de Nova Viçosa participou a se-
cretária de Educação Natália Carolino e a téc-
nica da Secretaria e formadora do PVE, Helen 
Avancini. Os dois municípios selaram uma car-
ta, manifestando a intenção de manter a parti-
cipação no programa.

 O programa PVE busca contribuir com a 
melhoria da educação pública nos municípios 
onde a Suzano e empresas do Grupo Votoran-
tim atuam, por meio da mobilização social das 
comunidades e da qualificação das práticas de 
gestão educacional e escolar. Com apoio de Pre-
feituras, Secretarias de Educação, Gestores Edu-
cacionais e Escolares e comunidade em geral, 
está sendo possível transformar a educação em 
mais de 100 municípios brasileiros.

 O consultor de Desenvolvimento Social da 
Suzano, Narcísio Loss, destaca que a avaliação 

externa de impacto relaciona a presença do 
programa à melhoria da qualidade da educação 
pública, de modo que há aceleração de 38% na 
evolução do IDEB para anos iniciais do Ensino 
Fundamental 1 e aceleração de 45% no Funda-
mental 2. O Programa conta com a consultoria 
técnica do CEDAC e CENPEC (instituições liga-
das à educação comunitária) para as formações 
ao longo do ano.

 O município de Mucuri está ingressando 
este ano no PVE. A secretária de Educação Ro-
nilzia Guerra Jardim assinou, em 18 de março, 
a Carta de Pactuação junto à Suzano, represen-
tada pelo consultor de Desenvolvimento So-
cial da empresa, Narcísio Loss, e pela analista 
de Sustentabilidade Kariny Paiva. A assinatura 
foi realizada na Subprefeitura de Itabatã. Loss 
salienta que a qualidade da educação pública 
ainda é um desafio para o desenvolvimento do 
país, mas com o apoio de diversas esferas será 
possível modificar esse cenário.

A Komatsu foi classificada empresa ní-
vel “A” (numa escala de A à D) na lista 
recentemente apresentada pela plata-
forma de divulgação ambiental global 

CDP (Carbon Disclosure Project), que identi-
fica empresas líderes no âmbito internacional 
na gestão de mudanças climáticas. “A classifica-
ção “A” da Komatsu se deve ao fato de a empre-
sa lidar com eficiência com questões relativas 
às mudanças climáticas, ao desmatamento e 
aos cuidados com conservação da água”, afir-
ma Tetsuji Ohashi, presidente da companhia. 
Como líder industrial, a Komatsu tem por 

meta a priorização de atividades  ambientais 
e, desde abril de 2016, vem desenvolvendo 
um plano de gerenciamento de médio prazo, 
que também definiu ações de ESG (Meio Am-
biente, Social e Governança, na sigla em in-
glês). Em particular, a empresa tem promo-
vido o SMARTCONSTRUCTION, ferramen-
ta que tem como objetivo projetar o campo 
de obras do futuro, através de equipamentos 
de construção inteligentes e recursos tecno-
lógicos (drones, softwares 3D, simulações de 
produtividade em softwares Komatsu), a fim 
de reduzir significativamente as emissões de 

CO2 em todo o ciclo de vida dos equipamen-
tos do setor. A Komatsu também vem reali-
zando esforços para obter economias signifi-
cativas de energia em áreas de produção por 
meio da conectividade baseada neste tipo de 
recurso. No ano passado, mais de 7.000 em-
presas, com mais de 50% da capitalização de 
mercado global, divulgaram seus dados am-
bientais através do CDP, organização interna-
cional sem fins lucrativos que orienta as em-
presas e governos a reduzir suas emissões de 
gases de efeito estufa, proteger os recursos 
hídricos e as florestas.    

Eficiência às mudanças climáticas


