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ABAF comemora o Dia Internacional 
das Florestas (21/03) e seus 15 anos 

de atuação em defesa do setor florestal

No mês em que se é comorado o Dia 
Internacional das Florestas (21/03), 
a Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) tam-

bém celebra seus 15 anos em defesa do setor 
de florestas plantadas. “A comemoração du-
pla ainda é reforçada pelo tema do Dia Inter-
nacional das Florestas deste ano: ‘Florestas e 
Educação’, pois uma das diretrizes do nosso 
trabalho é contrubuir para a melhor compre-
ensão e divulgação dos assuntos do setor flo-
restal com empresários, Governo, acadêmia, 
associação de produtores, sindicatos, coope-
rativas, imprensa, ONGs, sociedade civil, en-
tre outros”, explica o diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andrade.

O Dia Internacional das Florestas foi pro-
clamado em 2012 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU) como forma de cele-
brar e conscientizar sobre a importância de 
todos os tipos de florestas. A cada ano, os pa-
íses são incentivados a empreender esforços 
locais, nacionais e internacionais para organi-
zar atividades envolvendo florestas e árvores, 
como campanhas de esclarecimnto e plantio 
de árvores. Leia mais em: http://www.fao.org/
international-day-of-forests/en/ .

Este ano, a Câmara Setorial da Cadeia Pro-
dutiva de Florestas Plantadas (CSFP) do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) articulou junto ao Instituto 
Brasileiro de Árvores (IBÁ), Serviço Florestal 
Brasileiro e Embrapa Florestas uma ação con-
junta para celebrar esta data. A ABAF, que faz 
parte da IBÁ e do seu Conselho Deliberati-
vo, e cujo diretor executivo é também mem-
bro da CSFP, além de presidente do Conse-
lho Consultivo do Fundo Comum de Com-
modities da ONU, pretende contribuir para 
reforçar a importância do setor florestal e do 
Plano Nacional de Florestas Plantadas (Plan-
tarFlorestas) – recém lançado pelo MAPA. 

“Estamos otimistas com as ações previstas 
para os próximos dez anos que inclui o au-
mento de 2 milhões de hectares a área de cul-
tivos comerciais em áreas antropizadas, den-
tre elas pastagens e áreas sem vocação agríco-
la, mas boas para plantios florestais. Portan-
to com zero desmatamento. Com isso, esses 
novos plantios florestais contribuirão ainda 
mais para a mitigação de mudanças climáti-
cas. Se bem planejados e implantados, como 
o plano prevê, esses 2 milhões de hectares 

podem ainda prover outros serviços ecossis-
têmicos interessantes, com conservação de 
solos e água. Tudo isso de acordo com as di-
retrizes de sustentabilidade que o setor flo-
restal já trabalha”, informa Andrade.

Detentor de 700 mil hectares plantados 
principalmente com eucalipto, a Bahia está 
entre os líderes do ranking de área planta-
da e de produtividade florestal. No total, po-
rém, entre estas áreas de produção e de re-
manescentes nativos, a Bahia possui 730,5 
mil hectares de florestas certificadas de forma 
voluntária pelas empresas através do sistema 
FSC®. Outra certificação presente no Estado 
é o CERFLOR. Estima-se que entre 500 mil 
hectares com ecossistemas florestais nativos 
no estado são destinados à proteção e preser-
vação ambiental. Deste total, as empresas as-
sociadas da ABAF contribuem com aproxima-
damente 380 mil hectares, o que represen-
ta cerca de 88% do total. Em resumo, o setor 
tem 0,7 hectare preservado para cada hectare 
de produção, portanto bem acima do exigido 
pelo Código Florestal brasileiro.

“Devemos ainda considerar o compromis-
so brasileiro, nos acordos mundiais de com-
bate às mudanças climáticas, de plantio ou 
replantio de 12 milhões de hectares de flo-
restas e mais 5 milhões de hectares no mo-
delo Integração Lavoura, Pecuária e Flores-
ta (iLPF). Sem dúvida, pela competitividade 
dos plantios baianos (em determinadas regi-
ões a produtividade ultrapassa 45 m³/ha/ano, 
acima da média nacional), baseada nas con-
dições edafoclimáticas e na avançada tecno-
logia aplicada por nossos produtores e em-
presas, boa parcela desses compromissos 
brasileiros podem resultar no aumento dos 
plantios locais. Para isso, estamos dialogan-
do com a iniciativa privada, agentes governa-
mentais e sociedade civil para que não per-
camos essa oportunidade”, explica Andrade. 

Além disso, a área com florestas plantadas 
no Brasil ocupa apenas 1% da área do país, 
mas é responsável por 91% de toda a madeira 
produzida para fins industriais. Atualmente, 
de acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a área cul-
tivada chega a 10 milhões de hectares, princi-
palmente com eucalipto, pinus e acácias. 

O segmento tem grande participação na 
balança comercial brasileira, sendo que no 
ano passado, as exportações só ficaram atrás 
do complexo soja, carnes e setor sucroalco-
oleiro. Isto também se repete na Bahia. De 
acordo com a Federação das Indústrias da 
Bahia (FIEB), o setor de base florestal conti-
nua disputando a liderança entre os maiores 
exportadores do estado e é o que mais con-
tribui com o saldo da balança comercial, pois 
exporta muito e importa pouco. Em 2017, 
por exemplo, ficou tem terceiro lugar, com 
vendas externas na ordem de US$ 1,27 bilhão 
e com um índice de 15,7% do total exporta-
do pela Bahia (em 2015 e em 2016 ocupou o 
primeiro lugar).

Tudo isso também se dá porque o se-
tor de base florestal tem alavancagem de 
diversos outros segmentos que demandam 
madeira nos seus processos produtivos, a 
exemplo da construção civil, da indústria de 
papel e celulose, a metalúrgica, energia de 
biomassa, a secagem de grãos do agronegó-
cio, madeira e móveis, entre outros. Isso faz 
com que, mesmo com a redução de econo-
mia nacional (e do estado), o setor de base 
florestal continua crescendo em referência 
a empregos, exportações e investimentos. 
Além disso, o setor investe em quatro regi-
ões distintas da Bahia e isso contribui para 
a desconcentração da atividade econômica 
no estado (as plantações florestais na Bahia 
estão localizadas no Sul, Sudoeste, Litoral 
Norte e Oeste).
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Sul da Bahia é destaque 
em preservação ambiental

Na data em que se come-
mora o Dia Mundial das 
Florestas, 21 de março, 
o Sul da Bahia mere-

ce destaque por possuir quase 90 
mil hectares só em remanescen-
tes de Mata Atlântica conservados, 
dentre eles quatro Parques Nacio-
nais, um Refúgio de Vida Silvestre, 
18 Reservas Particulares do Patri-
mônio Natural (RPPNs) e Áreas de 
Alto Valor de Conservação - isso 
sem levar em consideração as Áre-
as de Proteção Permanente (APP) 
e as áreas de Reserva Legal (RL).

A região, junto com o Norte 
do Espírito Santo, integra a Hi-
leia Baiana (ou floresta de tabu-
leiro), que são áreas de florestas 
que possuem elementos típicos 
da Mata Atlântica e espécies com 
características da Floresta Ama-
zônica. Entres as áreas de pre-
servação do bioma Mata Atlânti-
ca, a RPPN Estação Veracel, com 
6.069 hectares de floresta preser-
vada, está entre as 20 de maior di-
versidade arbórea do mundo. Se 
estendendo pelos municípios de 
Santa Cruz Cabrália e de Porto Se-
guro, a RPPN Estação Veracel pos-
sui, em média, 360 espécies arbó-
reas por hectare como, por exem-
plo, um pequi-preto com mais de 
600 anos de idade, um dos símbo-
los da importância da preservação 
ambiental na região.

Além do pequi-preto, na Esta-
ção Veracel é possível encontrar 
árvores centenárias como pau-
-brasil, jacarandá e jatobá bem 
como espécies com características 
da Floresta Amazônica como mas-
saranduba, imbiruçu e gindiba.

A RPPN Estação Veracel fica a 
cerca de sete quilômetros em li-
nha reta do Parque Nacional do 
Pau-Brasil com o qual integra o 

Corredor Central da Mata Atlânti-
ca, reconhecido pela Unesco por 
sua importância para a conserva-
ção da biodiversidade.

Além da grande variedade ar-
bórea existente nesta área preser-
vada, a reserva também é reco-
nhecida por possuir uma grande 
variedade de animais silvestres, 
muitos deles ameaçados de extin-
ção. Monitoramento realizado na 
área apontou a presença de 28 es-
pécies de mamíferos, 267 espé-
cies de aves e 40 espécies de an-
fíbios. Todos os animais são im-
portantes para manter a vida nas 
florestas, uma vez que várias es-
pécies arbóreas são dependentes 
deles para dispersão de suas se-
mentes e retribuem com a oferta 
de alimento para a fauna silvestre.

Só na última campanha des-
te monitoramento, câmeras ins-

taladas registraram cinco espé-
cies de animais que ainda não ti-
nham sido catalogadas na Esta-
ção Veracel. São eles: irara, gato-
-do-mato-pequeno, mão-pelada, 
tapiti e ouriço-cacheiro. Há qua-
se dois anos, as câmeras registra-
ram a presença de uma onça-pin-
tada um animal topo de cadeia ali-
mentar. Além deste mamífero, no 
ano passado, dois ninhos de harpia 
com filhote foram encontrados na 
RPPN também. A harpia é a maior 
ave de rapina das américas e tam-
bém é um animal topo da cadeia 
alimentar, habitando as copas das 
árvores. A presença destes animais 
reforça a vitalidade da floresta.

A Costa do Descobrimen-
to também é um dos lugares de 
maior ocorrência e concentração 
de espécie de aves endêmicas da 
Mata Atlântica e ameaçadas de ex-

tinção. Entre elas, o crejoá, que 
tem despertado o interesse de 
observadores de aves do mundo 
pela região.

DESAFIOS – Apesar de a re-
gião merecer destaque pela con-
servação de importantes fragmen-
tos da Mata Atlântica, a preserva-
ção da fauna e da flora, na região, 
ainda sofre ameaça constante de-
vido à prática da caça, captura de 
animais silvestres e a extração ile-
gal de árvores nativas, principais 
crimes ambientais registrados no 
território da Costa do Descobri-
mento. De acordo com dados da 
Companhia Independente de Po-
lícia de Proteção Ambiental (CI-
PPA), de 2015 a 2018, foram res-
gatados mais de 11 mil animais sil-
vestres que haviam sido retirados 
de seu habitat.

Rppn Estação Veracel recebe homenagem 
do Ministério do Meio Ambiente

Em evento realizado no dia 27 de fevereiro, no Parque Nacional do Pau Brasil – PNPB, uma das mais importantes áreas protegidas da Mata 
Atlântica no Sul da Bahia, o presidente da Veracel, Andreas Birmoser, recebeu das mãos do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o re-
conhecimento pela parceria com o PNPB em prol de ações para preservação da biodiversidade. A homenagem foi entregue durante a ceri-
mônia de lançamento da pedra inaugural das obras para ampliação das estruturas de visitação do PNPB (concessão privada para processo 
de visitação). Para Birmoser, esse reconhecimento reflete “a importância cada vez maior de iniciativas conjuntas para promover a conserva-
ção, o ecoturismo e educação ambiental”. 
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Rppn Lontra recebe título de 
posto Avançado da RBMA

No dia 16 de março, a RPPN Lontra (Re-
serva Particular do Patrimônio Natu-
ral) recebeu o título inédito de Pos-
to Avançado da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica (RBMA). Pertencente à BSC/Co-
pener, a Lontra fica entre os municípios de En-
tre Rios e Itanagra, sendo a maior RPPN do lito-
ral norte da Bahia, com 1.377 hectares - o equi-
valente a 1.377 campos de futebol. Pela rique-
za de sua biodiversidade, a Lontra é uma impor-
tante fonte de dados para pesquisas científicas 
da fauna e flora silvestres, já tendo sido identi-
ficadas no local diversas espécies de animais e 
plantas raras e ameaçadas de extinção. A ceri-
mônia de entrega oficial do título aconteceu no 
Projeto Tamar, base Praia do Forte.

 De acordo com o Ministério do Meio Am-
biente, Reserva da Biosfera é um modelo de ges-
tão integrada, participativa e sustentável dos re-
cursos naturais, reconhecido pela Unesco (Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura). Assim, o título concedi-
do à RPPN representa um reconhecimento in-
ternacional das áreas naturais mais importantes 
do planeta como locais de excelência para pes-
quisa científica, experimentação e promoção da 
conservação e desenvolvimento sustentável re-
gional. Além da Lontra, receberam a titulação o 
Parque Municipal Klaus Peters, o Ecoparque da 
Mata e o Projeto Tamar, todos no litoral norte 
na Bahia. Com isso, a Bahia se torna o estado 
com o maior número de postos avançados do 
país: 15, no total.  

A RPPN Lontra possui uma peculiaridade em 
relação aos demais postos avançados do estado: 
é o único que pertence a uma empresa, como 
destaca Clayton Lino, presidente do Conselho 
Nacional da RBMA. “É muito bom e fundamen-
tal para a mata atlântica ver o setor empresarial 
envolvido na conservação, porque ele pode uti-
lizar toda a sua eficiência e operação em prol 
da conservação como parte do desenvolvimen-
to. Embora ainda não seja uma área turística 
nem aberta à visitação pública, como os demais 
postos avançados, a RPPN Lontra tem um dos 
ecossistemas mais conservados da região, com 

Na sexta-feira (29/]3), foi realizada a 
399ª Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (Cepram), 
com a presença do secretário estadu-

al do Meio Ambiente (Sema), João Carlos Olivei-
ra, e da diretora geral do Instituto do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (Inema), Márcia Tel-
les, que empossaram os novos conselheiros para 
o biênio 2018-2020. A presença da ABAF foi no-
vamente confirmada no conselho.

O secretário recebeu as boas vindas dos con-
selheiros e colocou o corpo técnico da Sema à 

disposição para atender os membros do Cepram. 
“Falo aqui hoje em nome dos 42 anos que tenho 
de serviço público. Quero buscar o diálogo e o 
debate com vocês, que estão na linha de frente, 
nos conflitos do dia a dia. Problema para mim é 
tudo que tem solução, e espero que a gente con-
siga fortalecer a gestão ambiental na Bahia”, des-
tacou João Carlos.

Representantes da sociedade civil, Claudio 
Mascarenhas e Renato Cunha, destacaram alguns 
pontos para que o Cepram consiga cumprir o 
seu papel, como a transparência do SEIA, fortale-

cimento dos colegiados, licenciamentos, crise hí-
drica, plano de manejo da Baía de Todos os San-
tos (BTS) e Plano de Segurança de Barragens. “O 
Cepram é um dos conselhos mais antigos do Bra-
sil e espero que possa se tornar novamente refe-
rência no país”, ressaltou Mascarenhas.

Na oportunidade, foram apresentadas as Câ-
maras Técnicas e a importância do papel de cada 
uma. A diretora do Inema, Márcia Telles também 
falou sobre a reunião do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), que ocorreu na últi-
ma semana em Brasília.

ativos ambientais que, com certeza, são muito 
maiores do que conhecemos até agora”. 

 Para Meryellen Baldim, coordenadora de 
Meio Ambiente e Certificações da BSC/Copener, 
o recebimento do título reafirma o compromis-
so da empresa com a preservação ambiental e a 
produção de conhecimento científico. “A RPPN 
Lontra não é apenas uma área de preservação, 
mas também de estudo da biodiversidade da 
mata atlântica, incluindo desde a composição 
do seu ecossistema, até formas de contribuição 
para manutenção e incremento desse ecossiste-
ma. Essa característica, inclusive, é um dos re-
quisitos para a Lontra manter o patamar de pos-
to avançado daqui a quatro anos, quando ocor-
rerá a renovação do título”.

 Meryellen explica ainda que, ao buscar 
esse título para a Lontra, a BSC/Copener teve 
como objetivo tornar público seu comprometi-
mento com a sustentabilidade e a preservação 
das florestas nativas, demonstrando a riqueza 
ambiental que existe em suas áreas. “Muitas 
pessoas desconhecem o fato de uma empre-

sa florestal e de plantação de eucalipto como 
a nossa ter esse cuidado com o meio ambien-
te”, complementa.

 A cerimônia de entrega dos títulos contou 
a presença de autoridades públicas relaciona-
das à gestão socioambiental, como o secretário 
estadual de Meio Ambiente João Carlos Olivei-
ra da Silva, do representante da Secretaria Esta-
dual de Turismo Reinaldo Dantas, do prefeito 
de Mata de São João Otávio Marcelo Matos de 
Oliveira, do secretário de Cultura e Turismo de 
Entre Rios Franklin dos Santos, do representan-
te do Inema Welton Luiz Costa Rocha e o pro-
motor do Ministério Público da Bahia (Regional 
do Núcleo Mata Atlântica) Oto Almeida Olivei-
ra Júnior. Além da entrega dos títulos, a sema-
na do evento foi marcada por visitas técnicas a 
cada uma das áreas reconhecidas, inclusive com 
a presença de Clayton Lino, da secretária exe-
cutiva do Subcomitê da Reserva da RBMA Lito-
ral Norte do Estado da Bahia, Adriana de Castro 
e dos gestores dos novos e antigos postos avan-
çados da região.

Cepram tem novos conselheiros para o biênio 2018-2020
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paulo Hartung é o novo 
presidente executivo da Ibá

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
associação que reúne a cadeia produ-
tiva de árvores plantadas para fins in-
dustriais, comunica que Paulo Har-

tung assume a presidência executiva da en-
tidade a partir da próxima segunda-feira, 18 
de março. Além desse anúncio, a Ibá acaba de 
eleger seu novo Conselho Deliberativo, do 
qual o diretor executivo da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wil-
son Andrade, é – novamente - representante 
da entidade baiana.

 Com ampla experiência na vida pública, 
o novo executivo da Ibá assume o cargo com 
o objetivo de dar continuidade ao trabalho 
de imagem do setor e representatividade de 
toda a cadeia nos âmbitos nacional e inter-
nacional. “É um desafio grande e estou mui-
to confiante de que terei uma jornada posi-
tiva na Ibá. Trata-se de um setor economica-
mente muito importante, que representa cer-
ca de 6,1% do PIB Industrial e é responsável 
por 4,1% de todas as exportações do Brasil. 
Além disso, é um segmento fundamental para 
o meio ambiente, já que remove e estoca car-
bono em suas florestas, protege a biodiversi-
dade e conserva 5,6 milhões de hectares em 
áreas naturais. Temos que valorizar tudo isto, 
ainda mais em um momento em que o País 
passará por reformas, está se recuperando 
economicamente e em que discutimos mui-

Transporte de madeira da Suzano em barcaças é recorde

O sistema de cabotagem 
marítima para trans-
portar madeira entre 
o sul da Bahia e o nor-

te do Espírito Santo, para abaste-
cer a indústria de celulose, encer-
rou 2018 com o melhor desempe-
nho histórico ao longo dos seus 
16 anos. Foram 2,76 milhões de 
m3 de eucalipto, equivalentes a 
34% de toda a madeira que che-
gou à fábrica da Suzano, localiza-
da em Aracruz (ES). Essa madei-
ra foi transportada em 496 via-
gens de barcaças, carga equivalen-
te a cerca de 50.200 viagens de tri-
trem (carreta com três semirrebo-
ques) que deixaram de ser feitas 
por rodovia.

 A cabotagem marítima foi ins-
tituída na empresa com o obje-
tivo de diversificar os modais de 
transporte e reduzir a quantida-
de de viagens de carretas nas ro-
dovias. O bom desempenho é re-
sultado dos investimentos na mo-
dernização do transporte maríti-

mo, com a instalação de guindas-
tes de grande porte que passaram 
a fazer o carregamento das barca-
ças no Terminal de Caravelas (BA) 
e o descarregamento no Terminal 
de Barra do Riacho (ES). Os guin-
dastes representaram ganho de 
produtividade na operação, carre-
gando/descarregando as barcaças 
com mais agilidade e segurança.

Antes do investimento nos 
guindastes, a movimentação de 
madeira nas barcaças era feita 

com máquinas carregadeiras, que 
entravam e saíam da embarcação 
com os feixes de toras de euca-
lipto. Com esse sistema anterior, 
a madeira em barcaças respondia, 
em média, por 25% do abasteci-
mento de matéria-prima na indús-
tria de celulose, bem abaixo dos 
34% registrados em 2018.

Os guindastes de grande porte 
instalados nos Terminais de Barca-
ças de Barra do Riacho e de Cara-
velas foram importados da Finlân-

dia, país de grande tradição na in-
dústria florestal. Um grupo de ope-
radores do Portocel – porto espe-
cializado na movimentação de pro-
dutos florestais e que é controlado 
pela Suzano – foi até lá fazer trei-
namento para operar os equipa-
mentos e replicar o aprendizado 
para outros trabalhadores.

A empresa investiu R$ 54,4 
milhões na instalação de quatro 
guindastes, dois no Terminal de 
Barra do Riacho (anexo ao Por-
tocel) e dois no terminal da em-
presa em Caravelas (BA). No Ter-
minal de Barra do Riacho o em-
preendimento tem uma particu-
laridade: os guindastes são movi-
dos a eletricidade gerada na pró-
pria fábrica da Suzano, que é au-
tossuficiente em energia. Além de 
mais eficiente, a operação com es-
ses equipamentos é mais susten-
tável não só por consumir energia 
renovável, mas também por emitir 
menos CO2 ao não utilizar com-
bustível de origem fóssil.

to sobre mudanças climáticas mundialmente. 
Tenho a certeza de que minha experiência vai 
somar neste momento”, afirma Hartung.

 Paulo Hartung iniciou suas atividades na 
vida pública cedo, em movimentos estudan-
tis na faculdade. Desde então passou por di-
versos cargos sempre deixando seu legado. Já 
foi eleito deputado estadual por dois manda-
tos no Espírito Santo; deputado federal pelo 
mesmo Estado, foi prefeito de Vitória, assu-
miu a Diretoria de Desenvolvimento Econô-
mico e Social do Banco de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), foi eleito Se-
nador da República e por três oportunidades 
(2003-2010 e 2015-2018), foi governador do 
Espírito Santo.

 “Tenho a total confiança de que Paulo 
Hartung fará um trabalho magnífico à frente 
da associação e manterá a excelência em to-

das as áreas de atuação da Ibá. Com a vasta 
experiência na vida pública, capacidade téc-
nica e visão de País, estou certo de que é o 
nome ideal para representar e nos ajudar nos 
desafios do setor. Paulo nos honra com sua 
decisão de se juntar à associação”, comen-
tou o presidente do Conselho Deliberativo 
da Ibá, Horacio Lafer Piva.

 O novo presidente executivo da Ibá re-
presentará um setor que em 2018 exportou 
US$10,7 bilhões e finalizou o ano com uma 
receita bruta de R$73,8 bilhões. Ao todo, o 
segmento gera 3,7 milhões de empregos no 
País e tem previsão de investimentos na or-
dem de R$19,3 bilhões até 2022.

 A IBÁ é a associação responsável pela re-
presentação institucional da cadeia produtiva 
de árvores plantadas, do campo à indústria, 
junto a seus principais públicos de interesse. 
Lançada em abril de 2014, representa 50 em-
presas e nove entidades estaduais de produ-
tos originários do cultivo de árvores planta-
das - painéis de madeira, pisos laminados, ce-
lulose, papel, florestas energéticas e biomas-
sa -, além dos produtores independentes de 
árvores plantadas e investidores institucio-
nais. Em 2018, o setor exportou US$10,7 bi-
lhões e finalizou o ano com uma receita bru-
ta de R$73,8 bilhões. Ao todo, são gerados 
3,7 milhões de empregos no País. Saiba mais 
em www.iba.org.
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UESC e ABAF fazem relatório de 
compensação ambiental da pegada de 

carbono do Fórum Internacional RedEAmérica

As oportunidades e os de-
safios que a diversida-
de cultural apresenta às 
empresas e fundações 

para construir, com outros ato-
res, o desenvolvimento sustentá-
vel foi o tema do XI Fórum In-
ternacional RedEAmérica, o FIR 
2019, realizado em  21 de mar-
ço, em Salvador (BA). Atentas à 
questão de sustentabilidade, a 
Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF) e a Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) foram parceiras no cálcu-
lo de compensação ambiental da 
pegada de carbono do evento. 

O professor José Adolfo de 
Almeida Neto, do Departamen-
to de Ciências Agrárias e Am-
bientais da UESC, informa que a 
compensação ambiental da pega-
da de carbono tem sido utiliza-
da como medida mitigadora das 
emissões de gases do efeito estu-
fa (GEE) geradas pelos eventos. 
Após o cálculo, o professor reco-
mendou o plantio de 700 árvo-
res urbanas como compensação 
das emissões do evento.  Nesse 
sentido, um plantio simbólico de 
15 árvores de espécies nativas da 
Mata Atlântica foi realizado pela 
Secretaria da Cidade Sustentável 
e Inovação (SECIS) em 19/3, na 
Escola Municipal Anita Barbuda, 
localizada no Nordeste de Ama-
ralina. As outras 685 mudas serão 
plantadas após o evento.

O cálculo da pegada de carbo-
no baseia-se na norma ABNT ISO/
TS 14067:2015, referência inter-
nacional na quantificação e co-
municação da pegada de carbo-
no de produtos, incluindo mer-
cadorias e serviços, com base no 
inventário de emissões e remo-
ções de GEE associadas a mate-
riais e energia utilizados no ciclo 
de vida do evento, ou seja, todas 
as fases envolvidas, desde as ati-
vidades de preparação (transpor-
te de palestrantes e participan-
tes), durante a realização (ener-
gia elétrica e alimentação), bem 
como após o evento. Os fatores 
de emissões utilizados têm como 
referência os dados mais atuais 

FIR 2019 - As conferências discorreram também sobre a inclusão 
e a desigualdade no Brasil e América Latina, a questão das imigrações, 
as temáticas referentes às identidades de gênero, educação, inovação 
e a necessidade de diálogo entre diferentes atores. De acordo com 
Cecília Galvani, representante do Bloco do Brasil da RedEAmérica, o 
FIR tem como objetivo provocar debates e reflexões a respeito do pa-
pel, das práticas, oportunidades e desafios à construção do desenvol-
vimento sustentável nos territórios da América Latina, através de pro-
cessos transformadores de capacitação.

O evento é organizado pela RedEAmérica, uma rede temática dedi-
cada a partilhar experiências importantes, conhecimento e boas prá-
ticas sobre comunidades sustentáveis, e possui representação em 14 
países da América Latina e Caribe. No Brasil, seu bloco é compos-
to por organizações que são referência como a Fundação Alphaville, 
Fundação Otacílio Coser, Instituto Arcor Brasil, Instituto BRF, Institu-
to Camargo Corrêa, Instituto LafargeHolcim, Instituto InterCement, 
Instituto Lina Galvani, Instituto Votorantim e Natura Cosméticos. 

fornecidos pelo Painel Intergo-
vernamental de Mudanças Climá-
ticas (IPCC) para 100 anos de re-
ferência. O cálculo da compensa-
ção foi realizado considerando o 
potencial de sequestro de CO2 e 
sua acumulação na forma de bio-
massa (raízes, tronco, folhas etc) 
de árvores utilizadas no paisagis-
mo urbano, com base numa vida 
útil média de 25 anos”, explica o 
professor. 

“Faz parte da nossa visão con-
tribuir com ações que tenham a 
ver com o meio-ambiente, com a 
sustentabilidade e com a multi-
plicação de árvores. As ações da 
ABAF estão muito voltadas para 
as regiões rurais, o que é muito 
bom porque descentraliza o de-
senvolvimento, a geração de em-
prego etc. Mas, pela terceira vez, 
temos a oportunidade de contri-
buir para o reflorestamento gra-
dual, e que esperamos que seja 
continuado, em Salvador. A pre-
servação faz parte do nosso ne-
gócio. As empresas do setor pre-
servam mais de 380 mil hectares 
de matas nativas no interior do 
estado e essa é uma ótima inicia-
tiva para contribuirmos em Salva-
dor”, declarou o diretor-executi-
vo da ABAF, Wilson Andrade. 

Esta ação foi realizada pelo 
grupo de Gestão do Ciclo de 

Vida, coordenado pelo pro-
fessor José Adolfo, como par-
te das ações de extensão reali-
zadas no âmbito do Programa 
ACV de AaZ, em parceria com a 
Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná (UTFPR), Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Universidade Esta-
dual de Campinas (UNICAMP), 
Instituto Alberto Luiz Coimbra 

de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Engenharia (COPPE UFRJ), 
Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC), Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT), Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (EMBRAPA), Fundação Es-
paço ECO, Consultoria Quantis 
- Sustainability Counts e Consul-
toria GreenDelta. 
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Diálogo Florestal lança chamada para seleção 
de casos de sucesso no manejo florestal em 

nível de microbacia e recursos hídricos

Visando fortalecer e multiplicar ações de 
conservação da natureza e meio am-
biente no Brasil uma comissão avalia-
dora formada pelo Diálogo Florestal irá 

selecionar para publicação três casos de suces-
so que atestem o bom manejo florestal em ní-
vel de microbacia, evidenciando o antes e o de-
pois no que tange aos recursos hídricos. Os tex-
tos dos casos vencedores serão publicados em 
edição especial em meio digital e disponibiliza-
dos no site do Diálogo Florestal.

Podem participar empresas, organizações 
e/ou proprietári@s rurais interessad@s que 
atuem no setor florestal e já tenham realizado 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
Deve ser indicada a propriedade (ou se for o 
caso, mais de uma na mesma microbacia) que 
concorrerá.

Haverá uma premiação simbólica e lança-
mento durante evento do Diálogo Florestal, 
com ampla divulgação nas mídias sociais do Di-
álogo Florestal. Os vencedores deverão aceitar 
publicar seu nome, o texto do caso e imagens 
relacionadas para fins de divulgação por parte 
do Diálogo Florestal.

Serão selecionados três casos de suces-
so considerando os seguintes critérios: Hidro-
lógico: impactos positivos do manejo florestal 
nos recursos hídricos visando a conservação da 
água;  Ambiental: ações de manejo florestal vol-
tadas para a conservação de aspectos ambien-
tais interligados com a conservação da água: 
conservação do solo, biodiversidade, paisagem, 
restauração de áreas ripárias, etc.; Social: im-
pactos positivos das práticas de manejo flores-
tal adotadas tendo em vista os recursos hídricos 

e as pessoas e comunidades à jusante (impactos 
sociais considerando o engajamento de partes 
interessadas e afetadas – vizinhos, pessoas e co-
munidades à montante e/ou jusante, disponibi-
lidade de água, conflitos e equidade do uso da 
água); Econômicos: benefícios diretos e indire-
tos gerados pela adoção de boas práticas de ma-
nejo florestal considerando os recursos hídricos 
e a oferta de serviços ecossistêmicos (como por 
exemplo pagamento por serviços ambientais, 
redução de custos operacionais, isenção fiscal 
ou tributária, etc.).

As inscrições serão aceitas até dia 03 de maio 
de 2019 através do endereço contato@dialogo-
florestal.org.br. No site do Diálogo Florestal po-
dem ser consultadas as informações que devem 
ser enviadas. O resultado será divulgado no iní-
cio de junho.

Rede Mulher Florestal inicia 
campanha de associativismo

A voz da mulher no setor de base florestal 
brasileiro promete ganhar ainda mais 
força a partir deste mês. A Rede Mu-
lher Florestal, associação não governa-

mental, sem fins lucrativos ou vinculação par-
tidária, acaba de iniciar as ações para que pro-
fissionais e empresas se associem à instituição e 
façam parte das discussões sobre igualdade de 
gênero no segmento, que, somente no nicho de 
árvores plantadas é responsável por 3,7 milhões 
de empregos diretos, indiretos e resultantes do 
efeito-renda, segundo dados da Ibá (Indústria 
Brasileira de Árvores).

A organização pretende ser uma plataforma, 
que permita que mulheres e homens que pos-
suam ligação com o setor florestal brasileiro te-
nham seu primeiro contato, ampliem, promo-
vam e compartilhem seu conhecimento sobre o 

tema gênero no setor florestal.
Podem participar da associação pessoas físi-

cas e jurídicas, atuantes no setor florestal, com 
ou sem fins lucrativos, que se comprometam a 
cumprir os objetivos da organização, respeitan-
do o estatuto da Rede.

Pessoas e empresas associadas poderão to-
mar parte nas Assembleias Gerais, com direito 
a voto; candidatar-se aos cargos dos Conselhos; 
acompanhar a elaboração, gestão, execução e/
ou divulgação de projetos; participar da gera-
ção de conteúdo para publicações; participar 
dos eventos internos; obter condições especiais 
para participar de cursos oferecidos pela Rede 
Mulher Florestal e in company por demanda; 
além de propor ações, parcerias, melhorias a 
qualquer tempo.

Entre os objetivos da Rede está o de pro-

mover o respeito à diversidade e à igualda-
de de oportunidades nesse segmento. “Ape-
sar de historicamente ligadas às florestas, a 
inserção das mulheres neste mercado se deu 
mais recentemente e o tema equidade de gê-
nero carece de ampla discussão. O fato de ser 
mulher não pode impedir ou limitar a atua-
ção profissional no setor”, afirma a presiden-
te do Conselho Diretor da Rede Mulher Flo-
restal, Fernanda Rodrigues, eleita no final do 
ano passado quando da assembleia de funda-
ção da associação. Vale lembrar que o tema 
já integra padrões internacionais de certi-
ficação florestal como os princípios e crité-
rios doForest Stewardship Council® (FSC®) 
e discussões no âmbito das Nações Unidas. 
Para saber mais sobre como se associar, aces-
se www.redemulherflorestal.org.

Com pauta na apresentação das priorida-
des de 2019, a reunião da Coalizão Em-
presarial para Facilitação de Comércio e 
Barreiras (CFB/CNI), em 13/3, contou 

com a presença da assessora especial da Secreta-
ria Especial de Comércio Exterior, Glenda Lusto-
sa, e do coordenador-geral de Facilitação de Co-
mércio da pasta, Flávio Scorza. Ambos aborda-
ram as mudanças implementadas no Portal Úni-

co de Comércio Exterior, modalidade Exporta-
ção, durante o ano de 2018, e as ações que es-
tão sido feitas junto ao governo e ao setor priva-
do para a implementação da modalidade Impor-
tação. Scorza notou ainda que os projetos de fa-
cilitação do processo de comércio exterior têm 
encontrado resistência nos órgãos regulatórios, 
principalmente por conta da perda de recursos 
oriundos das taxas de emissão documental.

Além disso, representantes da Coalizão – en-
tre eles o Diretor Executivo da ABAF - apresenta-
ram as atualizações sobre o Sistema SEM Barrei-
ras, que conta com a identificação e qualificação 
de cases para o setor privado em parceria com a 
consultoria BMJ. Em 2018, foram identificadas 33 
barreiras e, destas, 6 passaram pelo processo de 
qualificação da BMJ, tornando-se cases que serão 
compartilhados com o governo e outros setores.

Coalizão Empresarial para Facilitação 
de Comércio e Barreiras (CFB/CnI)
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ABAF participa de reunião no Mapa 
para divulgar o plantarFlorestas

A Associação Baiana das 
Empresas de Base Flo-
restal (ABAF), juntamen-
te com a  Indústria Brasi-

leira de Árvores (Ibá) esteve pre-
sente na reunião na Câmara Se-
torial da Cadeia Produtiva de Flo-
restas Plantadas no Ministério 
da Agricultura (MAPA) em 21/3 
e entre os principais pontos dis-
cutidos foi o Plano Nacional de 
Desenvolvimento das Florestas 
Plantadas – PlantarFlorestas com 
a participação do João Adrien, 
assessor da ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina; Luís Ran-
gel Pacifici, Diretor do Departa-
mento de Estudos e Prospecção 
da Secretaria de Política Agríco-
la (SPA); Eduardo Sampaio, se-
cretário de Política Agrícola do 
Mapa; Valdir Collato, diretor-ge-
ral do Serviço Florestal Brasileiro 
e Heliton José Rocha, Coordena-
dor Geral das Câmaras Setoriais.

Lançado em dezembro pelo 
Mapa, o PlantarFlorestas, possui 
ações previstas para os próximos 
dez anos. O objetivo é aumentar 
em 2 milhões de hectares a área 
de cultivos comerciais a área de 
cultivos comerciais até 2030, au-
mento de 20% sobre a área atu-
al. Hoje, associadas da Ibá são 
responsáveis por 7,8 milhões de 
hectares de árvores plantadas. A 
entidade participou de todo o 
processo de construção do Plan-
tarFlorestas, documento que faz 
um diagnóstico do setor, identi-
ficando oportunidades e ações 
que devem ser implementadas.

Este é um primeiro passo, 

mas uma grande conquista o re-
conhecimento do governo fede-
ral da importância desse setor 
que é líder global em produtivi-
dade florestal, com uma média 
de 35,7 m³/há/ano para os plan-
tios de eucalipto e 30,5 m³/ha/
ano e que representa 5% das ex-
portações totais do país e 10% 
das exportações do agronegócio, 
com faturamento com produção 
primária florestal de R$ 18,5 bi-
lhões.  O setor de florestas plan-
tadas gera um saldo positivo de 
US$ 10 bilhões na balança co-
mercial e 3,7 milhões postos de 
trabalho, além de ser uma ferra-
menta fundamental para o atingi-
mento das metas de redução de 
Gases de Efeito Estufa e mitiga-
ção das mudanças climáticas. Por 

isso, a implementação do Plan-
tarFlorestas pelo MAPA incenti-
va e fortalece institucionalmente 
essa indústria.

Para o crescimento robus-
to do setor, o governo reconhe-
ce neste documento uma antiga 
demanda do setor, que impacta 
grandes e pequenos produtores, 
que passa por desburocratizar os 
processos de concessão de licen-
ças ambientais, promovendo am-
pla discussão sobre as políticas e 
processos de licenciamento, bus-
cando isonomia com outras ativi-
dades agrícolas; e excluindo a sil-
vicultura do rol de atividades po-
tencialmente poluidoras e utili-
zadoras de recursos ambientais.

O Plano é resultado do traba-
lho coordenado pela  Embrapa 

Florestas e do  Grupo de Trabalho 
que contou com a participação de 
diferentes entidades como  asso-
ciações, entre elas a ABAF,  setor 
privado, academia, além da so-
ciedade civil que pode contribuir 
por meio da  consulta pública que 
ficou disponível por 45 dias.

Os grandes desafios do se-
tor e as respectivas ações foram 
apresentadas em nove grandes 
temas: Locus institucional do se-
tor de floresta plantadas dentro 
do governo, ii)informação estra-
tégica, iii) demanda por produ-
tos florestais, iv)fomento ao cul-
tivo de florestas plantadas, v)pes-
quisa e desenvolvimento, vi)in-
fraesturutra/logística, vii) ques-
tões legais, viii)defesa sanitária e 
ix) comunicação.

Comitê: Associadas Estaduais
Além da reunião no MAPA, o Comitê das Associadas Estadu-

ais se reuniu ara deliberar sobre os temas prioritários para atua-
ção neste ano, que incluem: troca de informações e experiências 
em Zoneamento ecológico, gargalos da logística para o setor flores-
tal, combate a incêndios florestais e dificuldade de controle de es-
pécies exóticas invasoras em APP. Reiterada a  importância do ali-
nhamento prévio entre as associadas estaduais antes das reuni-
ões da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA e acompa-
nhamento ativo do grupo na implementação do PlantarFlorestas. 
Os membros também foram atualizados sobre as reuniões da Ibá 
com a ministra da Agricultura e Meio ambiente e foram convidados 
a participar da consulta pública da Resolução da Diretoria Colegiada 
da Anvisa, que dispõe sobre a manutenção do ingrediente ativo gli-
fosato em produtos agrotóxicos no País; e do levantamento sobre in-
dicadores sobre recursos hídricos, que visa ampliar a base de dados 
quantitativos para melhorar a comunicação setorial sobre o tema. 

Em 21/03, o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, também participou da reunião da 

Comissão Nacional de Silvicultura e Agrossilvicultura da CNA.
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Encontros secretários
Em sintonia com o trabalho da ABAF de contrubuir para a melhor compreensão 

e divulgação dos assuntos do setor florestal, o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, procura manter uma agenda de relacionamento com as autoridades, 

a exemplo de reuniões com os secretários e outras autoridades.

Secretário Lucas Teixeira Costa (Seagri)

Coordenador Jonas Paulo Neres (Codes)

A segunda reunião com o Codes aconteceu na ABAF e contou ainda com representantes da SDR, SDE e Seplan

Secretário Davidson Magalhães (Setre)

São Paulo (SP)

23/05
MoStra de 

CoMuniCação aBMra

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

CuritiBa (Pr)

25 a 
27/06

CongreSSo 
internaCional de 
BioMaSSa - CiBio

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

SalVador (Ba)

28/05 
a 01/06

Bahia FarM Show

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

MinaS geraiS (Mg)

04/04
noVa
aMiF

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

leia mais: https://www.hdomsummit.com.
br/?utm_campaign=Reuna-se_com_os_melho-
res_do_Setor_Florestal_no_HDOM_Summit__Ins-
creva-se_j__&utm_content=239821201&utm_
medium=email&utm_source=ALLINMAIL&utm_
term=_.in.yu02bj5.s.yy.j.x.z0.b.u.zk.fmck5.w.yu92csl2d

São Paulo (SP)

10/04
E 11/04

hdoM
SuMMit

aBril

Maio

Junho

agenda aBaF

Evento 
“Compliance 
e Legislação 

Anticorrupção: 
Brasil e Argentina” 
realizado na Fieb, 

presidido por 
Wilson Andrade 

em 14/3. 



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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22 de Março
dia Mundial da Água

Florestas plantadas e nativas ajudam a preservar o 
solo e a água - elemento imprescindível para nossas vidas.

19 de Março
dia do Carpinteiro e Marceneiro

nossa homenagem a esses profissionais que, com talento e 
profissionalismo, ajudam a nos dar conforto com seu trabalho 
em móveis, peças para construção civil, entre outros.

20 de Março 21 de Março
dia Mundial da agricultura dia internacional das Florestas

uma comemoração dupla! 
Florestas plantadas é também agricultura! Florestas plantadas: 
matéria-prima renovável que preserva floresta nativa!

FloreStaS, Água, Meio aMBiente, 
Madeira Plantada, aBaF e VoCê - tudo a Ver!


