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Ministério da Agricultura aprova Plano 
Nacional de Florestas Plantadas para 

fortalecer o segmento no Brasil

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento aprovou o Plano Na-
cional de Desenvolvimento de Flo-
restas Plantadas (PNDF). O plano 

tem a meta de ampliar a área de produção flo-
restal em dois milhões de hectares até 2030, o 
que representa aumento de 20% sobre a área 
atual.

A Portaria Nº 111, que aprova o Plano, foi as-
sinada pela ministra Tereza Cristina e publica-
da  no Diário Oficial da União desta quarta-fei-
ra (5), data em que se comemora o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. De acordo com a por-
taria, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Florestas Plantadas do Ministério da Agricultu-
ra será responsável por monitorar, avaliar e atu-
alizar o plano.

Com ações previstas para os próximos dez 
anos, o Plano busca dar segurança jurídica para 
investimentos nas culturas agrícolas de origem 
florestal, desde o segmento fornecedor de insu-
mos até o consumidor final, além de reconhe-
cer a importância econômica, social e ambien-
tal do setor.

O coordenador-geral de Apoio à Comerciali-
zação da Agricultura Familiar, João Fagundes Sa-
lomão, destaca que o setor de florestas planta-
das está em expansão no Brasil e pode se firmar 
como uma atividade agrícola que protege os re-
cursos naturais. “O governo tem interesse em 
que se plante florestas e quer criar condições de 
segurança jurídica para que, quem quiser plan-

tar ou aumentar seu plantio, faça da melhor for-
ma possível”, ressaltou.

Ele acrescenta que mais da metade da área 
de florestas plantadas tem culturas certificadas 
internacionalmente, que observam a questão 
do manejo sustentável, da preservação de re-
cursos naturais e adotam boas práticas socio-
ambientais e trabalhistas. “O setor de florestas 
plantadas também preserva. 90% de toda a ma-
deira para fins industriais em todo o Brasil vem 
de florestas plantadas. Isso diminuiu muito a 
pressão sobre as florestas primárias, é uma for-
ma indireta de preservar”, destacou.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 10 
milhões de hectares de árvores plantadas. Des-
se total, 6 milhões de hectares são destinados 
à conservação, somando áreas de restauração, 
preservação permanente (APP), reserva legal 
(RL) e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Mapeamento do setor mostra que 35% das 
áreas de florestas plantadas no Brasil são de 
propriedade das indústrias de celulose e papel; 
13% siderurgia e carvão vegetal; 6% painéis de 
madeira e pisos laminados; 9% investidores fi-
nanceiros; 30% produtores independentes; 4% 
produtos sólidos de madeira; 3% outros.

Por ano, o Brasil produz uma média de 
35,7 metros cúbicos por hectare para o plan-
tio de eucalipto e, no caso do pinus, o plan-
tio atinge 30,5 por hectare, média que coloca 
o país na liderança do ranking global de pro-

dutividade florestal, de acordo com balanço da 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

A entidade também calcula que o setor é 
responsável pelo estoque de aproximadamen-
te 1,7 bilhão de toneladas de dióxido de carbo-
no equivalente (CO2eq), além de gerar e man-
ter de reservas de carbono da ordem de 2,48 bi-
lhões de toneladas.

A produção florestal brasileira fica atrás ape-
nas da soja, das carnes e do setor sucroalcoolei-
ro e representa hoje 6,1% da Produção Interna 
Bruta (PIB) Industrial do país.

Em 2016, o valor bruto da produção flores-
tal alcançou R$ 18,5 bilhões, sendo que a sil-
vicultura respondeu por 76,1% desse total, e o 
extrativismo vegetal participou com 23,9%. Em 
2017, o setor atingiu 5% das exportações brasi-
leiras e 10% das exportações do agronegócio, 
com um saldo positivo de US$ 10 bilhões na ba-
lança comercial.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), o Brasil tem cerca de 
66% das terras cobertas por vegetação nativa, 
incluindo terras indígenas, unidades de conser-
vação, áreas de reserva legal e proteção em pro-
priedades privadas. As lavouras e florestas plan-
tadas ocupam 9% do território nacional.

A entidade destaca ainda que o Brasil é uma 
das poucas potências na produção de alimen-
tos, fibras e biocombustíveis que concilia a pos-
sibilidade de expandir suas fronteiras agrícolas 
e preservar os recursos naturais.
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Cerca de 60 alunos e professores da Es-
cola Municipal Aldeni Pereira da SiI-
va (Eunápolis/BA) e 30 agricultores 
da Associação dos Trabalhadores Ru-

rais Remanescentes Quilombolas de Volta Miú-
da Antônio Joaquina Serafim (ARQAS), de Cara-
velas (BA), participaram de palestras “Preservar 
para Produzir” promovidas pelo Programa Am-
biente Florestal Sustentável (PAFS) – uma incia-
tiva da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) em parceria com a Agência de 
Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

 Esta palestra é uma das inúmeras atividades 
desenvolvidas pelo PAFS que tem o objetivo de 
levar educação e conscientização ambiental aos 
diversos atores envolvidos direta e indiretamen-
te ao trabalho no campo, sejam eles produtores 
e trabalhadores rurais, integrantes de assenta-
mentos, comunidades rurais, comunidades tra-
dicionais, comunidades indígenas, associações, 
estudantes, entre outros.  

A palestra na escola Aldeni Pereira da Sil-
va, da comunidade de Mundo Novo (Eunápo-
lis-BA) aconteceu em 31/05/2019. Na oportu-
nidade, o engenheiro florestal e integrante do 
PAFS, Ernandes Ferreira, explanou sobre te-
mas relacionados à produção no campo as-
sociada à preservação ambiental com foco na 
manutenção dos recursos hídricos, presença 
de gado em áreas de preservação permanente 
(APPs), desmatamento, caça ilegal de animais 
silvestres, destinação adequada de resíduos no 
ambiente rural e prevenção de incêndios flo-
restais, entre outros.

Este evento contou com a presença de 64 par-
ticipantes, na sua maioria estudantes do 1º ao 5º 
ano letivo, além de professores e servidores da es-
cola. De acordo com Ferreira, os alunos se diverti-
ram aprendendo conceitos novos. “Com esse co-
nhecimento eles podem se tornar multiplicado-
res e podem ajudar a conservar a natureza, além 
de entender que no campo é possível produzir em 
harmonia com o meio ambiente”, informa.

 A mobilização da palestra contou com o 
apoio do Projeto Família Sustentável, integra-
do pela professora Eliana Silva Barbosa Santos e 
com a participação da Coordenação Patrimonial 
da Veracel Celulose, liderada por Flávio Luiz de 
Souza, que por sua vez, destacou a importância  

do apoio ao PAFS, contribuindo para as ações 
de educação e conscientização ambiental que o 
programa executa, o que reitera o compromis-
so socioambiental para com a sociedade nas re-
giões de atuação da empresa.

 A palestra seguinte aconteceu em 
02/06/2019 com a participação de 32 agriculto-
res associados à ARQAS, localizada na comuni-
dade de Volta Miúda (Caravelas-BA). Na oportu-
nidade de participar da reunião de rotina da as-

sociação, o PAFS contribuiu com esclarecimen-
tos sobre conservação ambiental, boas práticas 
de uso e conservação do solo, que diretamente 
contribuirão para a preservação das matas cilia-
res e demais APPs, e consequente manutenção 
dos recursos hídricos. Os agricultores também 
tiraram dúvidas sobre aplicações para controle 
de pragas e plantas daninhas, bem como a pre-
servação de recursos naturais na produção ve-
getal e na criação de animais.

PAFs realiza palestras “Preservar para Produzir”
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O Programa Ambiente Florestal Susten-
tável (PAFS) é uma ampliação do Pro-
grama Fitossanitário de Controle da 
Lagarta Parda (PFCLP), lançado pela 

ADAB e ABAF em 2015, visando o monitoramen-
to e controle da lagarta parda no Sul e Extremo 
Sul da Bahia. Com o sucesso do PFCLP, o pro-
grama foi ampliado com novos temas relevantes 
para a sustentabilidade e promoção da diversifi-
cação das atividades agropecuárias.

O PAFS vem trabalhando temas relativos à 
educação ambiental em diversas comunidades 
rurais: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/Progra-
ma Mais Árvores Bahia; Regulamentação Ambien-
tal das Propriedades Rurais (Código Florestal/ 
CAR/ Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e Flo-
resta (iLPF)/Plano ABC; Preservação dos Recursos 
Hídricos; Prevenção e Controle de Incêndios Flo-
restais; Controle de Gado nas Áreas de Preserva-
ção; Combate ao Carvão Ilegal, além de manter o 
Programa Fitossanitário de Pragas.

Para isso foi elaborado um amplo progra-
ma de comunicação e foi montada e orientada 
uma equipe de engenheiros (agrônomos e flo-
restais) que vem trabalhando com uma estrutura 
formada por veículos, equipamentos audiovisu-
ais, campanha publicitária e material informativo. 
Entre as atividades que fazem parte da rotina dos 
profissionais, destaque para o monitoramento de 
defesa sanitária animal, fiscalização da presença 
de gado em APP, visita a propriedades rurais, no-
tificação e termo de advertência, palestra em co-
munidades rurais, associações e escolas. 

 Desde o seu início, o PAFS já percorreu mais 
de 132 mil quilômetros; realizou 173 treina-
mentos em 158 comunidades; instruiu e orien-
tou mais de 6,8 mil produtores rurais de fru-
tas, eucalipto, café, entre outras culturas, da re-

PAFs – Promovendo a diversificação 
das atividades agropecuárias

gião e estudantes. Apenas em 2018, foram mais 
de 48 mil quilômetros rodados, 44 treinamen-
tos em 37 comunidades com mais de 2 mil pes-
soas capacitadas.

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

“Além de informar sobre importantes tópi-
cos para a diversificação e sustentabilidade da 

atividade agropecuária, o objetivo da ABAF com 
este programa é estimular a produção e pro-
cessamento da madeira plantada. A Bahia ain-
da não produz (e processa) a madeira planta-
da suficiente para atender a demanda do estado 
e muito disso se dá pela falta de conhecimen-
to sobre o setor. Trabalhamos, inclusive, para a 
inclusão dos pequenos e médios produtores e 
processadores de madeira para uso múltiplo, vi-
sando o atendimento da demanda por móveis, 
peças e partes de madeira na Bahia - hoje aten-
dida, na sua maior parte, por outros estados 
brasileiros”, acrescenta Wilson Andrade, diretor 
executivo da ABAF.

As florestas são, sem dúvida, umas das maiores riquezas naturais do nosso planeta. Protege-
mos o Meio Ambiente, desenvolvendo as florestas plantadas que ajudam a preservar as florestas 
nativas. A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) aposta nisso e acredita no 
potencial desenvolvimentista - ambiental, social e econômico - do setor de florestas plantadas. 
Para isso, o setor planta somente em áreas degradadas e, além disso, preserva 0,7 hectare de 
mata nativa para cada 1 hectare de floresta plantada.

Florestas plantadas preservam florestas nativas!

05 dE Junho 

diA MundiAl do MEio AMBiEntE

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

ASSociAdoS:
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suzano promoveu a restauração ambiental 
em 12 mil hectares nos últimos dez anos

Na semana em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente – celebra-
do em 5 de junho – a Suzano faz um 
balanço dos resultados do Programa 

de Restauração Ambiental que a empresa vem 
conduzindo desde 2010, e que vem contribuin-
do para enriquecer a cobertura florestal em mu-
nicípios onde desenvolve suas atividades. Já são 
mais de 12 mil hectares de áreas em restauração 
implantadas em 9 municípios da Bahia e dois de 
Minas Gerais. Foram plantadas nessas áreas mais 
de 6,2 milhões de mudas de espécies nativas, 
além de ser realizada a condução da regeneração 
natural em áreas com potencial de autorregene-
ração e o controle de espécies invasoras em áreas 
de vegetação nativa com invasão biológica. 

A restauração ambiental contribui para ofe-
recer maior biodiversidade e gerar diversos ser-
viços, entre eles a disponibilização de água, re-
gulação do clima, controle de erosão, pragas e 
doenças. “O processo de restauração gera, ain-
da, oportunidade de renda e emprego, pois mo-
vimenta uma cadeia que inclui atividades como 
a produção de mudas de espécies nativas, o 
plantio, atividades de manutenção e monitora-
mento das áreas contempladas”, observa Gui-
lherme Moro Neto, analista de Meio Ambiente 
Florestal da Suzano.

 As mudas são adquiridas de viveiros comer-
ciais e de dois viveiros comunitários localizados 
em Ibirapuã (BA) e Conceição da Barra (ES), e 
do viveiro social Meninos da Terra, em Linha-
res (ES). A execução do trabalho envolve pres-
tadores de serviços contratados pela Suzano, 
atualmente 88 trabalhadores atuam na ativida-
de. Além disso, há equipes de técnicos e super-
visores de campo, totalizando 7 pessoas, que 
usam tecnologias como drone e aplicativos de 
navegação para realizar o planejamento das me-
todologias de restauração e o monitoramento 
das áreas, determinando a intervenção necessá-
ria para cada local. A empresa também mantém 
acordos com universidades, instituições gover-
namentais, clientes e ONGs, como a The Natu-
re Conservancy (TNC), buscando aperfeiçoar os 

métodos de restauração e otimizar os recursos 
destinados ao programa.

 
Áreas em restauração – Na Bahia e em 

Minas Gerais, os 12 mil hectares em processo 
de restauração até o final do mês de abril des-
te ano contemplam os municípios de Alcobaça, 
Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri, Nova Vi-
çosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda (BA), 
Carlos Chagas e Nanuque (MG). A empresa con-
ta ainda com outros 6,7 mil hectares em pro-
cesso de restauração em municípios do Espírito 
Santo, totalizando 18,7 mil hectares.

 A Suzano utiliza diferentes técnicas no pro-
cesso de restauração ambiental. Uma delas é o 
plantio manual de mudas em áreas de pasto 
onde a regeneração natural é insatisfatória ou 
média. Geralmente são utilizadas mudas de es-
pécies que têm alta taxa de sobrevivência, cres-
cimento rápido e boa cobertura de copa, pro-
porcionando o rápido fechamento da área plan-
tada. Outra técnica empregada é a condução da 
regeneração natural, em que são realizadas ati-
vidades de restauração como capinas e controle 
de formiga em locais em que a sucessão ecoló-
gica já está acontecendo. São áreas que já con-
tam com regenerantes de árvores de espécies 

nativas em número suficiente, que são preser-
vados e conduzidos para que se desenvolvam e 
se multipliquem naturalmente.

 A empresa realiza, ainda, o controle de es-
pécies exóticas e invasoras em áreas naturais 
com invasão biológica, controlando a dispersão 
de árvores que não são nativas da região e se 
comportam como invasoras, comprometendo a 
biodiversidade regional. Por fim, também é uti-
lizado o isolamento, técnica que consiste na res-
tauração por meio da sucessão ecológica, sem 
necessidade de emprego de métodos de condu-
ção da regeneração, pelo fato de não haver fato-
res de degradação que impeçam o desenvolvi-
mento da regeneração existente na área.

 A restauração é um processo que requer 
constantes pesquisas, parcerias com especialis-
tas e fornecedores especializados a fim de ava-
liar e aprimorar a eficiência das metodologias 
empregadas. “A empresa vem testando o uso de 
ferramentas de sensoriamento remoto, a partir 
de imagens de satélite, drones e LIDAR (da si-
gla inglesa Light Detection And Ranging), a fim 
de detectar parâmetros ecológicos das áreas de 
restauração e gerar recomendações de mane-
jo”, explica Tathiane Sarcinelli, analista de Meio 
Ambiente Florestal da Suzano.

suzano lança papel especial 
para produção de canudos

ASuzano acaba de lançar no mercado o 
Loop®, um papel especialmente de-
senvolvido para a produção de canu-
dos. A novidade atenderá o segmento 

global de canudos, que atualmente é abaste-
cido, sobretudo, por fabricantes de canudos 
plásticos.

O lançamento é mais uma inovação da Su-
zano, empresa reconhecida pelo seu pioneiris-
mo na indústria de papel e celulose. O Loop® 

é um papel reciclável, biodegradável e de fon-
te renovável, produzido a partir de eucalipto 
plantado para este fim e certificado pelo FSC, 
que garante o manejo florestal responsável. O 
papel para canudo da Suzano vem para aten-
der a necessidade do mercado e oferece uma 
solução ecologicamente correta para os mais 
diversos segmentos de negócios, tendo como 
diferencial o fato de ser um produto 100% bra-
sileiro e que será comercializado nas regionais 

de vendas da Suzano estrategicamente distri-
buídas por todo o Brasil. 

Paralelo ao lançamento do Loop, a Suzano 
lança uma plataforma chamada Positive suas 
Ideias. Presente nas redes sociais, a platafor-
ma busca reunir soluções de embalagens por 
meio de colaborações com parceiros, desen-
volvendo cocriação, prototipagem e alternati-
vas para as exigências desse consumidor cons-
ciente. 
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Veracel: monitoramento e aprendizado
na trilha da excelência operacional

Em 2018, a Veracel atingiu o 
maior nível de volume de 
produção: 1.148.760 tone-
ladas de celulose produzi-

das com eficiência operacional de 
93%. De olho em um futuro promis-
sor pela demanda mundial de celu-
lose, a Veracel está buscando na tec-
nologia e na gestão de processos a 
manutenção da sua alta performan-
ce.  O que o mercado denomina de 
indústria 4.0 é para a Veracel um 
exercício diário desde 2011. “E ain-
da há muito o que fazer”, antecipa 
Luciano Lafuente, gerente de Enge-
nharia, Manutenção e Controle Téc-
nico e Manutenção da Veracel.

Assegurar a disponibilidade pro-
dutiva por meio da utilização dos 
equipamentos e recursos em todo 
o seu ciclo de vida, com o menor 
custo operacional, faz parte do de-
safio da Veracel Celulose. Isso sig-
nifica proporcionar longevidade 
dos recursos e evitar surpresas ou 
redução de produtividade. “Essas 
ações ampliam a gestão dos ativos 
e controle sobre o processo pro-
dutivo, antecedendo às falhas”, dis-
se o coordenador de Confiabilida-
de da empresa, Washington Gonçal-
ves. Segundo ele, quando a empre-
sa atua com nível de eficiência ope-
racional elevado e maior previsibili-
dade, ela fica mais visível e atrativa 
para novos investimentos.

A tecnologia é uma forte alia-
da nessa missão. As equipes de Tec-
nologia da Informação e de Confia-
bilidade estão em sintonia para tra-
zer as melhores soluções para o pro-
cesso produtivo da Veracel. Um bom 
exemplo disso é a utilização de sen-
sores e posicionadores inteligentes 
(dispositivos que convertem a ener-
gia em movimento) nos equipamen-
tos que coletam informações em 
tempo real na fábrica. Esses dados 
são processados por meio de inteli-
gência artificial e as informações di-
recionam tomadas de decisões rápi-
das e assertivas que melhoram a dis-
ponibilidade da fábrica.

Em parceria com a empresa An-
dritz, responsável pela gestão da ma-
nutenção da fábrica, a Veracel ado-

tou o Metris, solução tecnológica 
com mais de 40 aplicativos que per-
mite integrar os ativos da indústria 
de celulose em uma única ferramen-
ta. “Com a planta conectada, ficou 
mais fácil de acompanhar todos os 
processos e condição da planta, in-
clusive pelo celular”, conta Lafuente.

O monitoramento dos equipa-
mentos prioritários em tempo real 
capta todas as informações necessá-
rias a saúde dos ativos visando à pre-
venção de paradas não programadas 
da fábrica. O monitoramento de da-
dos em tempo real e o aprendizado 
de máquina são ferramentas e pre-
missas fundamentais para a indús-
tria 4.0: quanto maior a cobertura e 
precisão na coleta de dados, melhor 
será o tempo de resposta para predi-

ção de falhas. Ainda este ano, a Vera-
cel pretende chegar a 347 pontos de 
monitoramentos de vibração online.

Atualmente, os monitoramen-
tos são feitos online e off-line. Na 
sequência, os dados são tratados 
no sistema para a realização de 
análise de desempenho e rápida 
tomada de decisão sobre ações e 
ajustes. “Nosso objetivo é alcançar 
uma cobertura de 100% de moni-
toramento online já em 2020, fina-
lizou Gonçalves. Além de propor-
cionar que as máquinas trabalhem 
nas condições ideais para a quais 
foram projetadas, a solução tam-
bém ajudou a reduzir custos em 
energia e insumos químicos.

Com base nas melhorias dos pro-
cessos industriais e operações sus-
tentáveis, a Veracel também passou 
a adotar o uso de veículos opera-
dos remotamente nas tarefas de ins-
peção dos equipamentos e tubula-
ções. “Com o uso desta tecnologia, 
a inspeção é facilitada em equipa-
mentos e instalações com maior di-
ficuldade de acesso, proporcionan-
do maior segurança as pessoas e as 
operações, pois segurança é um dos 
pilares da Veracel”, destaca o geren-
te. Luciano ressalta que a alta per-
formance é importante, desde que 
contemple a segurança das pesso-
as, das instalações e tenha adequa-
ção ambiental.  

Mais uma ave rara na Bahia é registrada na RPPN Estação Veracel

Só quem tem olhos treinados 
e ouvidos apurados percebe 
o canto diferente em meio 
a muitas aves existentes na 

RPPN Estação Veracel, em Porto Se-
guro. Era um canto metálico nunca 
antes observado na região, mas cap-
tado pelas lentes da analista ambien-
tal da Veracel Celulose Priscilla Sales 
durante uma atividade de observa-
ção de aves feita durante o 2º Festi-
val de Aves de Porto Seguro, no iní-
cio de junho. O canto, era de um sa-
biá-ferreiro.

O sabiá-ferreiro, também conhe-
cido como ferreirinho, sabiá-cin-
za, sabiá-azulina e sabiá-campainha, 
normalmente tem cerca de 21 cm 
e chega a pesar até 55 gramas. Ele 
pode ser encontrado facilmente nos 
estados do sul e sudeste do Brasil, 
Argentina e Paraguai.

Essa espécie de ave costuma mi-
grar entre os meses de inverno e é 
comumente vista nessa época do 
ano em áreas centrais do Brasil, 

como nos estados de Goiás, Tocan-
tins, Mato Grosso e Minas Gerais, 
mas nunca no sul baiano. O orni-
tólogo do Observatório de Aves da 

RPPN Estação Veracel, Luciano Lima, 
disse que não há relato dessa es-
pécie no estado da Bahia.  Há ape-
nas um registro de 1997 na Chapa-
da Diamantina. “É um registro raro 
já que a Bahia não está na rota de 
migração dessa espécie, que sempre 
procura nessa época, climas amenos 
como os de Goiás e Tocantins”, co-
mentou o ornitólogo.

Para Luciano, o registro é um 
bom sinal: “Isso reforça a importân-
cia de ter uma área preservada”. O 
ornitólogo explicou, ainda, que a 
ave fotografada é jovem e que, pro-
vavelmente, está fazendo sua primei-
ra migração. Essa espécie tem por 
hábito migrar a noite e parar para 
descansar. “Os observadores de aves 
agradecem que ela tenha escolhido 
a RPPN Estação Veracel como local 
de repouso”, conclui Lima.
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ABAF lança relatório Bahia Florestal 
no IV Congresso Brasileiro de Eucalipto

Uso múltiplo sustentável” 
é o tema central do IV 
Congresso Brasileiro de 
Eucalipto (IV CBE) que 

acontece em 07 e 08 de agosto na 
sede da Fieb (Rua Edístio Pondé, 
342 - Stiep), em Salvador (BA). O 
evento é uma realização da Asso-
ciação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) e do Cen-
tro de Desenvolvimento do Agro-
negócio (Cedagro/ES). O objeti-
vo principal é discutir e sugerir al-
ternativas que removam os prin-
cipais obstáculos ao desenvolvi-
mento do setor de florestas plan-
tadas, bem como mostrar os avan-
ços tecnológicos e as novas exi-
gências de mercado e de opor-
tunidades de negócios. Destaque 
ainda, na abertura oficial do even-
to, para o lançamento do Bahia 
Florestal 2019, relatório que mos-
tra um panorama completo da ca-
deia produtiva de base florestal 
no estado da Bahia (e com refe-
rências ao Brasil). O documen-
to foi feito com a cooperação das 
empresas (e associações de pro-
dutores) associadas à ABAF e teve 
dados compilados pela STCP En-
genharia de Projetos Ltda.

O tema central do congresso 
está em sintonia com o trabalho 
que a ABAF vem desenvolvendo 
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 processa-
dores de madeira para uso múlti-
plo, visando o atendimento da de-
manda por móveis, peças e partes 
de madeira na Bahia - hoje atendi-
da, na sua maior parte, por outros 
estados brasileiros”, acrescenta 
Wilson Andrade, diretor executi-
vo da ABAF. 

Este é um dos temas traba-
lhados pelo Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS), 
uma inciativa da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) em parceria com a Agên-
cia de Defesa Agropecuária da 
Bahia (ADAB) que tem o objeti-
vo de levar educação e conscienti-
zação ambiental aos diversos ato-
res envolvidos direta e indireta-
mente ao trabalho no campo, se-
jam eles produtores e trabalhado-
res rurais, integrantes de assenta-
mentos, comunidades rurais, co-
munidades tradicionais, comuni-
dades indígenas, associações, es-
tudantes, entre outros. 

“O Congresso Brasileiro de 
Eucalipto é um dos mais impor-
tantes fóruns brasileiros de inova-
ção tecnológica, atualização e in-
tercâmbio técnico e empresarial 

“

Vídeo Ibá sobre a importância da árvore plantada

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Ibá convi-
dou a todos a refletirem sobre a importância 
da árvore plantada como matéria-prima reno-
vável. Do campo à indústria, o setor que cul-

tiva árvores para fins produtivos gera, em toda sua ca-
deia, benefícios ambientais, econômicos e sociais. Em 
seu novo vídeo educativo, a Ibá apresentou os esforços 
do setor brasileiro de árvores plantadas para inovar e 
gerar novos usos para as florestas cultivadas, inclusive 
atendendo a uma demanda do consumidor moderno, 
mais consciente e atento à origem dos produtos. Assim, 
o setor alia excelência em produtividade com respeito à 
natureza, contribuindo para um crescimento sustentá-
vel do País. Isto é fundamental para prover às gerações 
futuras recursos naturais, fontes de energia, clima equi-
librado e alimento, entre outras necessidades essenciais 
à sobrevivência. Confira!

https://iba.org/dia-mundial-do-meio-ambiente-video-reforca-a-importancia-da-arvore-plantada

que integra os agentes da cadeia 
produtiva da madeira, representa-
dos pelos segmentos de insumos, 
produção, logística, indústria, co-
mercialização, exportação e pe-
las instituições de crédito, pesqui-

sa, extensão, ensino, fomento en-
tre outros”, explica Gilmar Dadal-
to, presidente executivo do Ce-
dagro. Mais informações: http://
www.congressoeucalipto.com.br/
index.php
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BrASíliA/dF

13/08
43ª ro câMArA

dE FlorEStAS

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

SAlvAdor (BA)

20 a
21/08

8º FóruM dE 
SuStEntABilidAdE E 
GovErnAnçA StcP

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

SAlvAdor (BA)

19 a
23/08

SEMAnA lAtinoAMEricAnA E 
cAriBEnhA dE cliMA

leia mais: www.regionalclimateweeks.org

curitiBA (Pr)

08 a 
12/07

SEAFlor

leia mais: https://www.even3.com.br/iiiseaflor/

SAlvAdor (BA)

07 a
08/08

iv conGrESSo 
BrASilEiro dE 

EucAliPto -iv cBE

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

trêS lAGoAS (MG)

27 a 
29/08

7ª SEMAnA dE cEluloSE 
E PAPEl dE trêS lAGoAS (MG)

leia mais: https://abtcp.org.br/eventos/eventos2/eventos-
-tecnicos/32-eventos-tecnicos-proximos/302-7asemanapapel

conc.JAcuíPE (BEriMBAu-BA)

29 a 
31/08

BEriMBAu
AGrotEctEch

leia mais: http://www.ruraiz.com/eventos/88/lancamento-
-da-berimbau-agrotec-2019.html

Julho

AGoSto

AGEndA ABAF

EVEnTos, aTiViDaDEs E agEnDa aBaF

Diretor executivo da abaf, Wilson andrade, 
recebeu o prefeito de Cairu fernando brito 
para estabelecer futuras parcerias

Projetos de florestas plantadas, a exemplo de um seminário (uma parceria da ABAF com a 
CNA, Federação da Agricultura e órgãos do governo do estado), parcerias com a Finlândia e 
oportunidades de recursos financeiros no mundo para projetos dos setores público e priva-
do foram os principais temas do encontro com representantes do Governo do Estado de Ser-
gipe e da Prefeitura Municipal de Aracaju, realizado em 05/06. Na foto: Secretários Jorge Araú-
jo Filho (Governo), Augusto Fábio (Planejamento), Cecília Leite (Educação), Marlysson Maga-
lhães (Turismo) e Nildomar Freire (Gabinete do Prefeito), Wilson Andrade (Cônsul Honorário 
da Finlândia na Bahia e Sergipe) e Fábio Teixeira (Especialista em Fundos Internacionais e Ino-
vação Tecnológica)

Parceria com Sergipe Visita do 
Prefeito de Cairu

Novos dirigentes da aCb 
A Associação Comercial da Bahia realizou 

eleição (em 13/06) para a escolha dos novos 
dirigentes da instituição no biênio 2019-2021. 
A presidência da mais antiga entidade de re-
presentação empresarial do Brasil e das Amé-
ricas será assumida pelo empresário Mário 
Correia Dantas de Carvalho. A cerimônia de 
posse está programada para o dia 15 de julho, 
quando a ACB comemora 208 anos de ativida-
des ininterruptas.

A mesa diretora contará também com os 
vice-presidentes Carlos Henrique Jorge Gan-
tois, Marcos Galrão Cidreira, Paulo Sérgio 
Costa Pinto Cavalcante, Rosemma Maluf e Te-

obaldo Costa, além de Carlos Sérgio Sampaio 
Falcão, Ricardo Luzbel (1º e 2º Secretários, 
respectivamente), Maria Constança Carneiro 
Galvão e Ana Ferraz Coelho (1ª e 2ª Tesourei-
ras, respectivamente).

Para a Mesa da Assembleia Geral foram 
eleitos Wilson Galvão Andrade (presidente), 
João Lopes Araújo (1º secretário) e Alberto 
Nunes Vaz da Silva (2º secretário).

O projeto da nova diretoria é fortalecer a 
entidade. “Somos um grupo que tem a inten-
ção de revitalizar e redinamizar a Associação, 
que é uma entidade bicentenária”, destacou o 
presidente eleito Mário Dantas.


