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Setor florestal brasileiro 
se reuniu em Salvador no 

IV Congresso Brasileiro de Eucalipto

Uso múltiplo sustentável” das florestas plan-
tadas foi o tema central do IV Congresso 
Brasileiro de Eucalipto (IV CBE) que acon-
teceu em 07 e 08 de agosto na sede da Fieb, 

em Salvador (BA). O evento, que foi organizado e pro-
movido pela Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF), em parceria com o Centro de De-
senvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES), reuniu 
importantes palestrantes, autoridades, dirigentes de 
governo, acadêmicos (presença de quatro universi-
dades que tem cursos florestais que apresentaram 54 
trabalhos técnicos), diretores de empresas, entre ou-
tros participantes (cerca de 300) de 15 estados do Bra-
sil e de 30 cidades baianas.

A importância do evento também se pode me-
dir pela presença de diversas autoridades locais e na-
cionais, a exemplo do diretor geral do Serviço Flores-
tal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Sr. Valdir Colatto; do presi-
dente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do 
MAPA, Sr. Walter Rezende; do presidente da Indús-
tria Brasileira de Árvores (Ibá), Sr. Paulo Hartung; e do 
Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 
Aquicultura da Bahia (Seagri), Sr. Lucas Teixeira Costa. 

“Nós precisamos investir em políticas públicas, 
como regularização de terras e áreas para que os cul-
tivadores possam expandir. A indústria tem um po-
tencial enorme e quer implantar mais núcleos de be-
neficiamentos. A gente está articulando para que isso 
aconteça”, declarou o secretário Lucas Costa. Para o 
secretário, a realização do evento em Salvador é uma 
demonstração da força da Bahia no segmento. “Em 
eventos como esse a gente difunde a tecnologia, au-
xilia o investidor a produzir ainda mais. Eu acredito 
que a gente consiga aqui, compartilhar muita tecno-
logia, mostrar os resultados de pesquisas das indús-
trias. O Estado também está articulando para introdu-
zir o consórcio entre o eucalipto e a pastagem, já te-
mos três referências técnicas na Bahia e o nosso inte-
resse é termos mais de dez, para que o produtor pos-
sa visualizar essa tecnologia que tem ajudado muito”.

O presidente da Ibá, Paulo Hartung, afirmou que 
a Bahia assumiu o protagonismo no segmento não 
apenas pela produtividade, mas também por reunir 
importantes players da indústria. “A Bahia é uma das 
regiões ímpares que trabalham o cultivo de árvores 
para fins industriais. Uma coisa bacana que acontece 
na Bahia é que esse plantio vem sendo feito em áre-
as degradadas, que já foram utilizadas em outras ativi-
dades com menor valor agregado. Ou seja, onde en-
trou esse plantio, melhorou-se a qualidade de vida na 
região. Um evento como este reforça a importância 
da Bahia e abre espaço para discutir temas importan-

tes para que o setor possa dar novos passos na Bahia 
e no Brasil”, completou.

Já o presidente da ABAF, Moacyr Fantini avaliou 
que o evento é uma oportunidade muito importan-
te para o setor florestal da Bahia. “A partir deste even-
to, saem expectativas e oportunidades para continuar 
pensando no desenvolvimento do negócio do euca-
lipto, seja para a grande indústria, seja para o peque-
no produtor ou processador da madeira plantada”.

“Ficamos satisfeitos com a qualidade dos pales-
trantes e do profissionalismo do evento como um 
todo. Tudo isso, inclusive, foi atestado pelas avaliações 
positivas feitas pelos participantes e reforçam o suces-
so do evento que pretendemos repetir em dois anos”, 
declarou Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF. 

Bahia Florestal - O evento também mar-
cou o lançamento do Bahia Florestal 2019 - relató-
rio ABAF com os principais indicadores do setor flo-
restal na Bahia que se encontra disponível no site da 
ABAF (http://www.abaf.org.br/sintese-do-setor-flores-
tal-na-bahia/). O documento que apresenta um pano-
rama completo da cadeia produtiva de base florestal 
no estado da Bahia (e com referências ao Brasil) foi 
feito com a cooperação das empresas (e associações 
de produtores) associadas à ABAF e teve dados com-
pilados pela STCP Engenharia de Projetos Ltda.

CBe - O objetivo principal do congresso foi dis-
cutir e sugerir alternativas que removam os principais 
obstáculos ao desenvolvimento do setor de florestas 

plantadas, bem como mostrar os avanços tecnológi-
cos e as novas exigências de mercado e de oportuni-
dades de negócios. 

O tema central do congresso está em sintonia 
com o trabalho que a ABAF vem desenvolvendo na 
Bahia. “Além de informar sobre importantes tópicos 
para a diversificação e sustentabilidade da atividade 
agropecuária, o objetivo da ABAF é estimular a pro-
dução e processamento da madeira plantada. A Bahia 
ainda não produz (e processa) a madeira plantada su-
ficiente para atender a demanda do estado e muito 
disso se dá pela falta de conhecimento sobre o setor. 
Trabalhamos, inclusive, para a inclusão dos peque-
nos e médios produtores e processadores 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 esta-
dos brasileiros. E este é um dos temas trabalhados 
pelo nosso Programa Ambiente Florestal Sustentável 
(PAFS)”, acrescenta Wilson Andrade, diretor executi-
vo da ABAF. 

“O Congresso Brasileiro de Eucalipto é um dos 
mais importantes fóruns brasileiros de inovação tecno-
lógica, atualização e intercâmbio técnico e empresarial 
que integra os agentes da cadeia produtiva da madei-
ra, representados pelos segmentos de insumos, produ-
ção, logística, indústria, comercialização, exportação e 
pelas instituições de crédito, pesquisa, extensão, ensi-
no, fomento entre outros”, explica Gilmar Dadalto, pre-
sidente executivo do Cedagro. Mais informações: http://
www.congressoeucalipto.com.br/index.php

“
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O presidente da Indústria Brasileira de 
Árvores (IBA), Paulo Hartung, e o dire-
tor-executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), 

Wilson Andrade, participaram de um encontro 
com o presidente da Assembleia Legislativa da 
Bahia (ALBA), Nelson Leal (PP), na tarde de 7/8, 
para discutir os rumos do setor de árvores planta-
das em território baiano. A visita fez parte da agen-
da de Paulo Hartung em Salvador na ocasião do IV 
Congresso Brasileiro de Eucalipto (IV CBE) que 
aconteceu em 07 e 08 de agosto na sede da Fieb.

Os visitantes pediram apoio do legislativo esta-
dual para tornar o segmento mais conhecido pela 
população e pelas lideranças municipais, além 
disso, destacaram as vantagens econômicas, so-
ciais e ambientais de ampliá-lo. O gestor da casa 
legislativa garantiu apoio do parlamento no pla-
no para apresentar ao povo o setor e suas possibi-
lidades, ao observar os impactos positivos na ge-
ração de emprego e renda em regiões do territó-
rio baiano. 

“O segmento de árvores plantadas é impor-
tante para a economia. A Bahia, inclusive, tem um 
potencial fantástico. Para se ter um exemplo, as 
árvores daqui crescem até oito vezes mais rápido 
que alguns países da Europa. Se tratando de Bra-

Presidente da Alba garante apoio 
ao setor florestal na Bahia

sil, temos um país de dimensões continentais, e 
isso nos dá a oportunidade de ampliar ainda mais. 
E o melhor: toda essa madeira é certificada, ser-
ve para a confecção de diversos produtos. Pode 
ter a certeza de que vai contar com o apoio inte-
gral da Assembleia Legislativa da Bahia”, afirmou 
Leal, acompanhado dos parlamentares Alex Lima 

(PSB), Eduardo Salles (PP) e Marcelo Veiga (PSB).
Atualmente, o assunto é acompanhado de 

perto pela Casa por meio das comissões do Meio 
Ambiente e a da Agricultura, além de proporcio-
nar debates com a sociedade civil a partir de reu-
niões organizadas pelas Frentes Parlamentares 
Ambientalista e da Indústria.

 IV CBE - fotoS

Moacyr Fantini, presidente da ABAF Coletiva de imprensa durante o congresso

Autoridades presentes Auditório sempre cheio nos dois dias do evento
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A Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) foi 
convidada para participar da 
discussão com o tema “Solu-

ções baseadas na natureza para a miti-
gação e adaptação às mudanças climáti-
cas nos trópicos - oportunidades de in-
vestimentos públicos e privados” que 
fez parte na manha de 23/08 da Sema-
na do Clima da América Latina e Caribe 
(Climate Week). Promovido pela Con-
venção-Quadro das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (UNFCC) e 
apoiado pela Prefeitura de Salvador, o 
encontro regional na capital baiana (re-
alizado de 19 a 23/08) antecede a reu-
nião do clima da ONU, a COP-25, que 
será em dezembro, no Chile. 

O ex-presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), Joaquim Levy, chamou 
a atenção para o uso da tecnologia no 
campo para que se garanta maior pro-
dutividade, além da recuperação de 
áreas degradadas com novos plantios 
florestais. “A madeira cultivada é impor-
tante também para desfocar o desmata-
mento”, disse. 

Johannes Van der Ven, da Good 
Energies Foundation, destacou o uso 
da madeira na construção civil. “Nos 
próximos anos, com o boom espera-
do na construção civil na China e na 
África, este setor deve ser responsá-
vel por 15% das emissões de carbono 
no mundo. Precisamos diminuir a de-
pendência do aço e do concreto e de-
senvolver mais a governança ambien-
tal”, explicou.

Representando a Latin American 
Restoration – Initiative 20x20, Miguel 
Calmon afirmou que o Brasil será em 
breve o líder mundial em produtos flo-
restais madeireiros e não-madeireiros, 
pois possui excelentes condições de 
clima, solo e áreas para novos plantios. 

“Temos milhões de hectares de áre-
as de baixa qualidade para a agricultu-
ra em geral, mas que podem ser usa-
dos para novas florestas. Ou as usamos 
ou vão se degradar. Além disso, é im-
portante aprender a lição com o setor 
de papel e celulose, por exemplo, para 
aproveitar a diversidade de madeiras 
nativas que temos e podem ser cultiva-
das para fins comerciais”, acrescentou.

“O setor de ponta no Brasil é o 
florestal”. Com esta declaração, Mar-
celo Furtado (Alana Foundation) ini-
ciou sua fala que chamou a atenção 
para a necessidade de se trabalhar 
junto na mudança de uma econo-
mia fóssil para uma de baixo carbo-
no, como é o caso da praticada pelo 
setor de base florestal. 

Para o diretor da ABAF – que 
apoiou o evento -, Wilson Andrade, as 
florestas têm um papel fundamental na 
mitigação da mudança do clima, espe-
cialmente por remover e estocar carbo-
no nas florestas e nos produtos, além 
de evitar emissões ao prover produtos 
e serviços de origem renovável, em de-
trimento aos de origem fóssil ou não 
renovável. “Os produtos de base flo-
restal mantem o carbono estocado ao 
longo de sua vida útil. Além disso, para 
cada hectare plantado com árvores 
para fins industriais, outro 0,7 hectare 
foi destinado à conservação. E mais: a 
área com florestas plantadas no Brasil 
ocupa apenas 1% da área do país, mas 
é responsável por 91% de toda a ma-
deira produzida para fins industriais e 
que são consumidos em cerca de cinco 
mil produtos diferentes no nosso dia-a-
-dia”, acrescenta.

No encontro também participa-
ram: Rachel Biderman (WRI Brasil), 
como moderadora; Ana Yang (Cha-
tham House); Leonardo Fleck (Gor-
don and Betty Moore Foundation); 

A importância das florestas plantadas em 
destaque na Semana do Clima em Salvador

Miguel Calmon e Wilson Andrade

Rachel Biderman e Wilson Andrade

Wilson Andrade (ABAF) e Joaquim Levy na Semana do Clima em Salvador - BA

Adriana Moreira (World Bank); Mano-
el Serrão (Funbio); Alexandre Prado 
(WWF); e André Guimarães (Brazilian 
Coalition on Climate, Forets and Agri-
culture). 

Florestas plantadas - O se-
tor de florestas plantadas no Brasil tem 
hoje 7,8 milhões de hectares de planta-
ções com finalidade comercial. Estima-
-se que o estoque de CO2 equivalen-
te do segmento, incluindo área cultiva-
da e área plantada, seja de 4,2 bilhões 
de toneladas. Vale reforçar que as flo-
restas em pé, sejam elas cultivadas ou 
naturais, têm um enorme valor. Remo-
ção de carbono, regulação do fluxo hí-
drico, conservação do solo, entre ou-
tros serviços ambientais são fundamen-
tais para produção agrícola e para qua-
lidade de vida. 

A Bahia possui 660 mil hectares de 
plantações florestais e 440 mil hecta-
res de florestas nativas destinadas à pre-
servação ambiental (preservadas pelas 
empresas e produtores). Em resumo, o 
setor no estado também tem mais de 
0,7 ha preservado para cada hectare de 
produção. O setor na Bahia, incluindo 
plantios florestais e áreas preservadas, 

sequestra algo em torno de 363 mi-
lhões de toneladas de carbono.

Andrade ainda chama a atenção 
para o Plano Nacional de Florestas 
Plantadas (PlantarFlorestas), do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), que prevê – en-
tre outros objetivos – o aumento em 
2 milhões de hectares a área de culti-
vos comerciais em áreas antropizadas, 
dentre elas pastagens e áreas sem vo-
cação agrícola, mas boas para plantios 
florestais. “Com isso, esses novos plan-
tios florestais contribuirão ainda mais 
para a mitigação de mudanças climá-
ticas. Se bem planejados e implanta-
dos, como o plano prevê, esses 2 mi-
lhões de hectares podem ainda pro-
ver outros serviços ecossistêmicos in-
teressantes, com conservação de solos 
e água. Tudo isso de acordo com as di-
retrizes de sustentabilidade que o se-
tor florestal já trabalha. Devemos ain-
da considerar o compromisso brasilei-
ro, nos acordos mundiais de combate 
às mudanças climáticas, de plantio ou 
replantio de 12 milhões de hectares 
de florestas e mais 5 milhões de hec-
tares no modelo Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF)”, completa.  
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florestas plantadas: 
oportunidade de investimento na Bahia

Florestas plantadas: oportunidade de inves-
timento” foi o tema da palestra que o di-
retor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal, Wilson Andra-

de, apresentou na manhã de 29/08 como parte da 
programação da 3ª Edição Berimbau Agrotec que 
aconteceu até 31/08 na cidade de Conceição do Ja-
cuipe (BA). Considerada a maior feira dinâmica do 
Recôncavo baiano, a Berimbau Agrotec reuniu di-
versas atividades que levaram inovações tecnológi-
cas para melhorar resultados do homem do cam-
po, seja ele pequeno, médio ou grande produtor.

Além de Andrade, a feira contou com a presen-
ça de renomados profissionais de todas as áreas 
produtivas, a exemplo do Secretário de Agricul-
tura da Bahia, Lucas Teixeira Costa, falando sobre 
a cena leiteira e os desdobramentos do Governo 
para o Agro; e de Roberto Barcelos – o rei da car-
ne brasileira. Serão mais de 100 marcas de empre-
sas e negócios relacionados ao meio agro, distribu-
ídos nos 10 hectares do evento. No ano de 2018 a 
feira alcançou o número de dois milhões em ne-
gócios realizados. “Pra 2019, a expectativa é pas-
sar da marca dos três milhões, já que firmamos 
uma parceria com o Desenbahia que trará condi-
ções especiais”, fala Saulo Campos, um dos ideali-
zadores e organizadores do evento. “O Berimbau 
Agrotec é um evento com propósito e deve ser vis-
to pelos produtores rurais como uma oportunida-
de de negócio, por juntar, num só lugar, o conhe-
cimento teórico até a técnica aplicada na prática”, 
comenta André Borges da Ruraiz Agromarketing. A 
Berimbau Agrotec é realizada pela Berimbau Even-
tos, empresa do grupo Granja Berimbau, referên-
cia em cursos técnicos no meio agro, e a Ruraiz 
Agromarketing, empresa de marketing e eventos 
do agronegócio.

O diretor da ABAF mostrou, em sua palestra, 
o potencial do setor florestal na Bahia, seja do 
ponto de vista econômico, social ou ambiental. A 
Bahia possui 657 mil hectares de plantações flo-
restais, com expressiva presença de plantios de eu-
calipto (94% do total), o que coloca a Bahia em 
4º lugar no ranking nacional de cultivo com a es-
pécie. No total, porém, entre estas áreas de pro-
dução e de remanescentes nativos, a Bahia possui 
744 mil hectares de florestas certificadas de forma 
voluntária pelas empresas através do sistema FSC 
e/ou CERFLOR. Estima-se que entre 500 mil hecta-
res com ecossistemas florestais nativos no estado 
são destinados à proteção e preservação ambien-
tal. Em resumo, o setor tem 0,7 hectare preserva-
do para cada hectare de produção, portanto bem 
acima do exigido pelo Código Florestal brasileiro.

“O setor mantém um crescimento anual na or-
dem de 5%. Isso também se dá porque o setor de 
base florestal tem alavancagem de diversos outros 
segmentos que demandam madeira nos seus pro-
cessos produtivos, a exemplo da construção civil, 
da indústria de papel e celulose, a metalúrgica, 
energia de biomassa, a secagem de grãos do agro-

negócio, madeira e móveis, entre outros. Isso faz 
com que, mesmo com a redução de economia na-
cional (e do estado), em 2015 e 2016, o setor de 
base florestal continuou crescendo em referência a 
empregos, exportações e investimentos. Além dis-
so, o setor investe em quatro regiões distintas da 
Bahia e isso contribui para a desconcentração da 
atividade econômica no estado (Sul, Sudoeste, Li-
toral Norte e Oeste)”, informa.

Andrade apresentou ainda a crescente deman-
da de produtos por madeira no mundo e que 
vai determinar o aumento dos plantios florestais. 
Este, inclusive, é um dos objetivos do Plano Na-
cional de Florestas Plantadas (PlantarFlorestas), do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), que prevê o aumento em 2 milhões de 
hectares a área de cultivos comerciais em áreas an-
tropizadas, dentre elas pastagens e áreas sem voca-
ção agrícola, mas boas para florestas. 

“Se bem planejados e implantados, esses 2 mi-

lhões de hectares podem ainda prover outros ser-
viços ecossistêmicos interessantes, com conserva-
ção de solos e água. Tudo isso de acordo com as 
diretrizes de sustentabilidade que o setor florestal 
já trabalha. Devemos ainda considerar o compro-
misso brasileiro, nos acordos mundiais de comba-
te às mudanças climáticas, de plantio ou replantio 
de 12 milhões de hectares de florestas e mais 5 mi-
lhões de hectares no modelo Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF). Sem dúvida, pela com-
petitividade dos plantios baianos (em determina-
das regiões a produtividade ultrapassa 45 m³/ha/
ano, acima da média nacional), baseada nas con-
dições edafoclimáticas e na tecnologia aplicada pe-
los produtores e empresas, boa parte desses com-
promissos podem resultar no aumento dos plan-
tios locais. Para isso, estamos dialogando com a ini-
ciativa privada, agentes governamentais e socieda-
de civil para que não percamos essa oportunida-
de”, acrescenta. 

“
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ABAf participa de troca de experiências 
sobre o setor florestal e oportunidades de 

investimentos no Salão de Móveis do Ceará

O diretor executivo da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal e presi-
dente do Conselho Consultivo do Fun-
do Comum de Commodities da ONU, 

Wilson Andrade, participou de uma troca de expe-
riências sobre madeira para fins comerciais, sobre 
o setor florestal e oportunidades de investimen-
tos estrangeiros no “Encontro Agroflorestal” que 
aconteceu no Salão de Móveis de Marco (CE), em 
30 de agosto, às 15h. O evento foi na Fazenda Aro-
eira, do Grupo Jacaúna.

“O município de Marco se tornou o maior 
polo moveleiro do Nordeste, sendo distribuidora 
de móveis para vários estados brasileiros. Fomos 
conhecer esta positiva experiência sob o ponto de 
vista do uso da madeira plantada neste polo, além 
de ver como estão os investimentos florestais no 
Ceará. Também trocamos experiências sobre o uso 
múltiplo da madeira plantada, uma das iniciativas 
da ABAF na Bahia”, informou Andrade que mos-
trou o potencial do setor florestal na Bahia, seja 
do ponto de vista econômico, social ou ambiental 
(os dados completos estão reunidos no relatório 
Bahia Florestal que a ABAF acaba de lançar e está 
disponível no site: http://www.abaf.org.br/sintese-
-do-setor-florestal-na-bahia/).

Além do setor florestal, no encontro foram dis-
cutidas as opções de investimentos e recursos es-
trangeiros. “A Bahia e o Brasil precisam se interna-
cionalizar mais e este esforço tem que ser conjunto 
entre o Governo e a iniciativa privada. E não ape-
nas pela possibilidade de financiamento do Fun-
do, mas pelas oportunidades com outras fontes da 
ONU e de países-membros. Podemos levar a pos-
síveis interessados as demandas do nosso agrone-
gócio – o setor que mais ajuda o Brasil a crescer”, 
completa Andrade. 

Os demais palestrantes foram: Eduardo Neves 
(presidente da Agência de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado do Ceará); Fábio Teixeira (eco-
nomista especialista em captação de recursos in-
ternacionais, transferência de tecnologia e de pro-
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Sojicultura é tema de debate na Comissão de Agricultura
A cultura da soja foi o assunto em 

destaque na audiência pública reali-
zada na manhã do dia 20/08 na As-
sembleia Legislativa da Bahia. Pauta-
da pela presidente Jusmari Oliveira, 
a reunião contou com as presenças 
dos principais representantes do se-
tor produtivo, a exemplo de Wilson 
Andrade, diretor executivo da ABAF.

“Conseguimos fazer um deba-
te muito proveitoso, os produtores 
apresentaram suas demandas, mas 
também apontaram alternativas atra-
vés de números, de dados técnicos 

muito bem elaborados, e com base 
nestes dados, vamos elaborar um do-
cumento para encaminharmos as di-
versas instâncias de governo no sen-
tido de solicitar mais investimentos 
para este importante setor da econo-
mia baiana,” disse Jusmari.

A iniciativa da parlamentar foi 
elogiada pelo secretário de Agricul-
tura da Bahia Lucas Costa. “Eu não 
poderia faltar a um encontro desta 
magnitude e que de forma tão apro-
fundada debateu a cultura da soja 
na Bahia. A deputada Jusmari, mais 

uma vez, demonstra o seu compro-
misso com o desenvolvimento da 
região Oeste da Bahia como um 

todo, ao pautar um tema tão rele-
vante para a economia de nosso es-
tado”, frisou.

cessos de inovação); Mendes Júnior (empresário, 
sócio da Sacada Comunicação e diretor da Associa-
ção Comercial da Bahia) e Diva Correia (pesquisa-
dora da Embrapa, com ênfase em Propagação de 
Plantas e Biotecnologia Vegetal).

agenda - A visita de Andrade, porém iniciou às 
9h do dia 30/08 com uma visita ao Projeto de Reflo-
restamento da Jacaúna. Às 13h o grupo visitou o Par-
que Fabril da Ruah Indústria e depois seguiu para o 
Salão de Móveis. No dia seguinte (31/08), foi realiza-
da uma reunião com Diretoria da Jacaúna e uma vi-
sita ao Pólo Pecém Multimodal. Trata-se de um em-
preendimento com mais de 20 milhões de m² loca-
lizado no corredor logístico da região do Porto do 
Pecém, no município de São Gonçalo do Amaran-
te (CE). Idealizado para abrigar empresas nacionais 
e internacionais de diversos setores e portes, o pólo 
foi projetado dentro dos mais modernos critérios de 
infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade.

Wilson Andrade (ABAF) e Rogério Aguiar, 
proprietário da Jacaúna
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CArtA ABErtA 

Indústria Brasileira de 
Árvores na defesa da Amazônia

*paulo hartung

O mundo acompanha preocupado e apre-
ensivo com os atuais desmatamentos 
e incêndios que estão afetando a Ama-
zônia. A Indústria Brasileira de Árvores 

(Ibá), que sabe da importância social, ambiental e 
econômica da floresta em pé, reitera sua posição 
contrária aos desmatamentos e incêndios ilegais.

Acreditamos no potencial de desenvolvimento 
da região e do seu povo com modelos econômi-
cos sustentáveis que não dependam da alteração 
da cobertura florestal.

As ações de desmatamento e incêndio ilegais 
na Amazônia são irresponsáveis e não represen-
tam a mentalidade de um mundo moderno, co-
nectado com a bioeconomia, que tanto buscamos 
e vai custar caro ao Brasil, para o mundo e para as 
próximas gerações.

O setor florestal atua com muito zelo pelo 
meio ambiente, gerando produtos sustentáveis, 
de origem natural e renovável. Todo papel produ-

zido no Brasil tem origem em árvores cultivadas 
para esse fim. No Brasil, temos 7,8 milhões de hec-
tares de árvores plantadas comumente cultivadas 
em terras antes degradadas. Em muitos casos, as 
plantações são certificadas pelo FSC e PEFC/Cer-
flor, que atestam a origem dos produtos, fortale-
cendo o mercado responsável no comércio inter-
nacional.

O setor conserva uma área significativa de 
ecossistemas naturais. Para cada 1 hectare planta-
do com árvores para fins industriais, outro 0,7 hec-
tare é conservado. São 5,6 milhões de hectares de 
áreas naturais protegidas na forma de áreas de pre-
servação permanente (APP), reserva legal (RL) e re-
servas particulares do patrimônio natural (RPPN). 
O setor trabalha protegendo área natural superior 
ao exigido pela regulamentação nacional. Estima-
-se que o estoque de CO2 equivalente do segmen-
to, incluindo área cultivada e área conservada, seja 
de 4,2 bilhões de toneladas.

Esta indústria é a quarta maior exportadora 
da balança comercial brasileira e integrou o traba-

lho de construção de um setor produtivo brasilei-
ro moderno que alia produção com conservação 
– esforço que conquistou reconhecimento inter-
nacional. Não podemos permitir que anos de tra-
balho do setor privado, da academia, de pesquisa-
dores, de ambientalistas e de todos nós brasileiros 
sejam jogados fora.

Seria positivo se o governo abrisse canal de in-
terlocução com quem tem amor ao nosso País e 
sensibilidade para a qualidade de vida das futuras 
gerações planetárias. Precisamos, juntos, discutir e 
propor soluções urgentes, sem levar o debate para 
o lado do partidarismo ou viés ideológico.

Chegamos em um momento em que é preciso 
ações integradas para garantir o desmatamento ile-
gal zero na Amazônia e no Brasil. Defender o meio 
ambiente e o futuro do Brasil é de responsabilida-
de de todos nós.

Posicionamento de Paulo Hartung, presidente 
da  Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associação 
que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas 
para fins industriais.

Gestora da Suzano 
recebe honraria da 

Polícia Militar em Salvador

A gerente executiva de Relações Institucionais da Suzano, Mariana Lisbôa, re-
cebeu o título de “Amigo da Polícia Militar da Bahia”. A solenidade de con-
decoração foi realizada na Vila Policial-Militar do Bonfim, em Salvador, no 
dia 28 de agosto. No evento, que reuniu oficiais da Polícia Militar e civis, 

também foi comemorado o Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.
 “Ficamos muito felizes em receber essa honraria. A Polícia Militar é uma institui-

ção muito presente e que presta importante serviço em nossa região. Temos gran-
de respeito pela Corporação e somos gratos pela parceria”, destaca Mariana Lisbôa.

 O evento foi marcado por homenagens e a entrega de condecorações a mili-
tares e personalidades que prestam relevantes serviços à sociedade e à Polícia Mili-
tar. Os convidados foram homenageados com o título Amigo da PM, além de po-
liciais militares que receberam o título de Policial Padrão 2018 e o Prêmio Desta-
que Operacional para aqueles que participaram de ocorrências de grande evidên-
cia em todo Estado.
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O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 
0018132-08.2014.8.05.0000, interposta pela Federação da Agricultura do Estado da Bahia – FAEB, 
contra uma Lei do Município de Teixeira de Freitas (Lei Municipal nº 726/2014) que determinava 
restrições ao plantio de eucalipto que acabavam por exterminar mais de 50% da atividade que é das 

principais atividades econômicas e produtivas daquele município.
O TJBA, através do relator, desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, declarou a inconstitucionali-

dade reconhecendo que o município não pode legislar normas com tal conteúdo, bem como que aquela nor-
ma viola princípios fundamentais da Constituição Estadual e Federal, tais como a isonomia em outras ativida-
des produtivas, livre iniciativa e ainda reconheceu que a silvicultura (cultivo de florestas plantadas) é uma ativi-
dade de âmbito nacional.

tJ declara inconstitucionalidade 
de lei de teixeira de freitas que 
restringia o plantio de eucalipto

Brasília/DF

08 a
10/10

silvilaser 2019

leia mais:  www.silvilaser2019.ipef.br

Teixeira De FreiTas (Ba)

02 a
06/10

exposição agropecuária 
De Teixeira De FreiTas

leia mais: https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br 

Jerônimo monTeiro(es)

15 a 
18/10

ii simpósio De ciências 
FloresTais Do 
espíriTo sanTo

leia mais: https://sciflor5.webnode.com/sobre-mim/

são paulo (sp)

22 a 
24/10

52º congresso 
inTernacional De 

celulose e papel (aBTcp)

leia mais: https://www.abtcp.org.br/eventos/eventos2/
congresso

salvaDor (Ba)

14 a 
18/10

FloresTas
online

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

salvaDor (Ba)

23 a 
25/10

Finnec

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

curiTiBa (pr)

10 a 
13/09

lignum - iii semana 
inTernacional Da 

maDeira (sim)

leia mais: https://lignumlatinamerica.com/

curiTiBa (pr)

29/09 a 
05/10

iuFro (inTernaTional 
union oF ForesT research 

organizaTions)

leia mais: iufro2019.com

ouTuBro

seTemBro

agenDa aBaF

fórum internacional discute 
sobre economia azul e meio 

ambiente em Salvador

Pensar a economia azul em consonância com 
o meio ambiente foi um dos temas em des-
taque na programação do I Fórum Interna-
cional do Meio Ambiente e Economia Azul, 

realizado em 14/08, no auditório do Senai Cimatec, 
em Salvador. Na ocasião, gestores e especialistas re-
nomados de países como Estados Unidos, Portugal, 
Áustria, África do Sul e Gana, além de profissionais e 
estudantes da Bahia e de outros estados brasileiros, 
debateram sobre as possibilidades de transformar 
desafios em oportunidades desta temática.

De acordo com o secretário estadual do Meio 
Ambiente (Sema), João Carlos Oliveira, o Fórum 
tem o objetivo de transformar desafios em oportu-
nidades. “Para se ter uma ideia, o ambiente marinho 
representa 40% do PIB europeu e nós temos uma 
área costeira significativa no Brasil, sendo mais de 
3.300 quilômetros somente no Nordeste. A ideia é 
transformar um modelo de desenvolvimento que 
propõe mudanças estruturais, de forma a se base-
ar no funcionamento dos ecossistemas, transformar 
problemas em oportunidades para criar eventuais 

soluções para a saúde humana, meio ambiente e a 
economia local”, ressaltou.

Antecedendo o bate papo com os participantes, 
a roda de conversa contou também com a palestra 
do presidente do Conselho Temático de Inovação 
e Tecnologia (Cointec) da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC), José Sampaio de Souza 
Filho, e a participação de outros debatedores, entre 
eles, Doutor Ailton Cardoso, procurador do Estado 
da Bahia; André Beirão, coordenador do Observató-
rio de Políticas Marinhas e Paulo Pietrobon, diretor 
de inovação da Associação Baiana de Startups. O di-
retor executivo da ABAF, Wilson Andrade, foi repre-
sentando o setor florestal.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 
e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema), o I Fórum Internacional do Meio 
Ambiente e Economia Azul ainda tem como par-
ceiro o The Air Center, que é diretamente vincu-
lado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior de Portugal.
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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:

Quando o assunto é meio 
ambiente, o produtor ru-
ral está sempre atento às 
práticas conservacionistas. 

Contudo, nesta época do ano, em que 
aumenta expressivamente o número 
de incêndios (acidentais ou crimino-
sos) em vegetação nativa, a categoria 
redobra os cuidados. Agora, os agricul-
tores baianos se aliaram ao Corpo de 
Bombeiros para combater as queima-
das. Na última sexta-feira, 23, a Fazen-
da Vale do Urso, localizada no municí-
pio de Luís Eduardo Magalhães, foi pal-
co para o Curso de Prevenção e Com-
bate a Incêndio Florestal (IV CPCIF).

 O intuito foi ofertar uma vivência 
mais próxima à realidade, dando ao 
público noção de como agir em uma 
situação de emergência. Pelo menos 35 
alunos de brigadas da Bahia, Acre e Pa-
raíba participaram das aulas práticas. A 
iniciativa integra as ações do Programa 
Bahia Sem Fogo, e conta com o apoio 
da Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba) e do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Inema), vinculado à Secretaria Estadu-
al do Meio Ambiente (Sema).

 O proprietário da Vale do Urso e in-
termediador do evento, Danilo Kuma-
gai, ressalta a importância em contri-
buir para essa capacitação. “O combate 
ao fogo é mais uma das etapas de con-
servação e respeito ao meio ambiente. 
É uma satisfação muito grande poder, 
de alguma forma, ajudar e intermediar 
a capacitação desses profissionais que 
auxiliam principalmente na preserva-

Produtores rurais baianos se unem ao 
Corpo de Bombeiros para combater queimadas

ção dos biomas, através da prevenção 
e do combate aos incêndios”, relatou o 
agricultor.

 Para o coordenador do curso, Ca-
pitão BM Murilo Rocha, é extremamen-
te importante levar a prática, realizada 
durante a semana, para situações reais. 
“A intenção é prevenir a ocorrência de 
queimadas, de modo a reduzir não só 
os impactos ambientais e econômicos. 
Com isso, conseguimos aprimorar ain-
da mais o nosso efetivo e, unindo teo-
ria e prática, temos profissionais sem-

pre bem capacitados”, conclui o Capi-
tão Rocha.

 Através do Centro Ambiental, a 
Aiba monitora, via satélite, os focos de 
calor e desenvolve ações de preven-
ção e combate a incêndios em vegeta-
ção nativa. “Eventos como esses per-
mitem transferência de conhecimento 
e a capacitação em ações de prevenção 
e combate a incêndios florestais, redu-
zindo, assim, os impactos negativos do 
fogo em diferentes biomas, além de di-
minuir passivos ambientais em áreas 

com remanescentes de vegetação nati-
va e de preservação permanente e re-
serva legal”, relata a diretora de Meio 
Ambiente da Aiba, Alessandra Chaves, 
enquanto cita algumas ações da enti-
dade, a exemplo da elaboração do guia 
de boas práticas de prevenção a incên-
dios em propriedades rurais. Interes-
sados podem acessar a publicação no 
link a seguir:

https://aiba.org.br/wp-content/
uploads/2017/10/Folder-Queimadas.
pdf


