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Manejo de pragas e formigas em flo-
restas plantadas e a importância 
do sistema Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF) são os temas 

do ciclo de webinários “Capacitação do Agro” 
que o Sistema Faeb/Senar/Sindicatos realiza em 
parceria com a Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF). O evento conta ainda 
com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa Florestas. Esse evento é 
aberto para todo o público do meio rural. Inscri-
ções pelo site: eventos.sistemafaeb.org.br.

De acordo com o presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humber-
to Miranda, essas capacitações são fundamentais 
para qualificar cada vez mais os trabalhos dos téc-
nicos, consultores e profissionais das áreas de ci-
ências agrárias. “É muito importante também a 
participação de produtores e trabalhadores ru-
rais, uma vez que o conhecimento ajuda a supe-
rar os desafios encontrados no agro. Essa parceria 
com a Abaf e a Embrapa Florestas possibilita que 
a gente reúna os maiores nomes do país, garan-
tindo um conhecimento de alta qualidade para 
todos que participarem do webinário”. Ele acres-
centou ainda que “o conhecimento é o grande 
impulsionador do campo e tem o poder de trans-
formar, ainda mais, o nosso setor”. 

Sobre o CiClo de WebinárioS
O primeiro evento, “Manejo de pragas flo-

restais (lagarta parda)”, aconteceu em dia 30/06, 
às 17h30, com o engenheiro agrônomo, Profes-
sor Dr. Carlos Wilcken, do Departamento Prote-
ção Vegetal, FCA/UNESP - Campus de Botucatu. 

“Manejo de formigas em florestas plantadas 
(eucalipto)” será o segundo evento, que aconte-
ce em 28/07, às 17h30, com o engenheiro flo-
restal, professor Ronald Zanetti, Mestre e Dou-
tor em Entomologia pela Universidade Federal 
de Lavras.

O terceiro encontro será sobre o “Sistema 
ILPF”, e acontece em 25/08, às 17h30, com o 
pesquisador da Embrapa Florestas, Vanderley 
Porfírio da Silva. Doutor em Agronomia pela 
Universidade Federal do Paraná, mestrado em 
Agroecossistemas pela Universidade Federal 

Sistema Faeb/Senar e ABAF, com o 
apoio da Embrapa Florestas, realizam 

webinários “Capacitação do Agro”

de Santa Catarina, tem experiências em pesqui-
sa e transferência de tecnologias para sistemas 
agrossilvipastoris e silvipastoris (ILPF).

Segundo o diretor da ABAF, Wilson Andrade, 
estes trabalhos são fundamentais para o agro 
e, agora, com destaque para a atividade flores-
tal. “Este tipo de parceria traz bons resultados, 
como o aumento da produtividade por hecta-
re, controle eficiente de pragas e uma convivên-
cia comprovada entre lavoura, pecuária e flores-
ta. Nosso setor é reconhecido pelo uso de alta 
tecnologia empregada e aperfeiçoada pelas em-
presas do setor, com base em experiências inter-
nacionais e parcerias com a Embrapa e pesqui-
sadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso, este tipo de 
iniciativa tem muito a oferecer para melhorar as 
vantagens competitivas do setor. “Precisamos 
trabalhar para que o mercado atenda as deman-
das locais por madeira. Temos, aqui na Bahia, 
ótimas iniciativas no setor de celulose e papel, 

por exemplo, mas o mercado tem que se desen-
volver de forma mais ampla. Precisamos produ-
zir madeira para o uso múltiplo”, informou.

Ele reforçou que este trabalho já vem sen-
do desenvolvido através do Programa Ambiente 
Florestal Sustentável (PAFS), uma parceria ABAF 
e ADAB. “O programa tem o objetivo de incen-
tivar a inclusão de pequenos e médios produ-
tores no plantio, manejo e processamento da 
madeira de florestas comerciais para usos múl-
tiplos. O programa trabalha temas relativos à 
educação ambiental em diversas comunida-
des rurais: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/
Programa Mais Árvores Bahia; Regulamenta-
ção Ambiental das Propriedades Rurais (Código 
Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavoura-Pecu-
ária-Floresta (ILPF)/Plano ABC; Preservação dos 
Recursos Hídricos; Prevenção e Controle de In-
cêndios Florestais; Controle de Gado nas Áreas 
de Preservação; Combate ao Carvão Ilegal; e o 
Programa Fitossanitário de Pragas”, explica.
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Livro fotográfico ‘Floresta sempre Viva’ 
pode ser baixado gratuitamente

Lançado em 9/6, o livro fotográfico “Flores-
ta sempre Viva”, que mostra a beleza da 
fauna e flora silvestres do Litoral Norte e 
Agreste baiano, já está disponível para do-

wnload gratuito no site www.florestasemprevi-
va.com.br. Idealizado pela Bracell, a obra conta 
com a parceria da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (Abaf), Indústria Brasileira 
de Árvores (IBÁ), Sociedade de Investigações 
Florestais (SIF), Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Instituto de Pesquisas e Estudos Flores-
tais (Ipef), Reserva da Biosfera da Mata Atlânti-
ca, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema) e Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado da Bahia (Sema).

“A Bracell possui importantes ações sociais e 
ambientais nas regiões em que atua e indicado-
res que apresentam resultados significativos na 
promoção e proteção ambiental. A produção do 
livro ‘Floresta sempre Viva’ é o resultado de mais 
uma parceria de sucesso entre a Sema, o Inema 
e a Bracell, a exemplo da parceria entre as insti-
tuições para o combate aos incêndios florestais 
nas áreas de abrangência da empresa. São atu-
ações conjuntas como essas que incorporam di-
versos saberes, educação, prevenção e promo-
ção ambiental que fortalecem o trabalho do 
Governo do Estado em todo território baiano”, 
afirma a secretária interina do Meio Ambiente 
do Estado da Bahia, Márcia Telles.

Presidente-executivo da Ibá, o economista 
Paulo Hartung pontua que “o livro Floresta sem-
pre Viva, da Bracell, é uma demonstração sobre 
como atuar dentro do mais moderno conceito 

da bioeconomia. Aqui fica claro como o setor de 
árvores cultivadas, além de produzir bens essen-
ciais para a sociedade, gerar empregos e renda 
e levar desenvolvimento para mais de mil mu-
nicípios no Brasil, investe fortemente no cuida-
do e na educação ambiental. São 5,9 milhões de 
hectares preservados em todo o país, uma área 
maior do que o estado do Rio de Janeiro”.

Guilherme Araújo, diretor-geral da Bracell 
Bahia, enfatiza que o livro mostra “uma repre-
sentação da força da natureza registrada por 

meio de imagens que revelam, dentre tantas 
outras, as belezas naturais da Bahia. Cuidar da 
beleza natural desta terra é um compromis-
so que temos com o futuro, com a sociedade, 
com o sagrado do mundo”. Ele também enfa-
tiza o compromisso da empresa com o cuida-
do com o meio ambiente, que permeia o pro-
cesso produtivo da Bracell de ponta a ponta: 
da pesquisa para o desenvolvimento de mu-
das do eucalipto à produção de celulose para 
os múltiplos usos.

A obra traz flagrantes de animais 
silvestres em remanescentes de 
mata nativa nas áreas da empre-
sa na Bahia, assim como da flo-

ra. Fábio Góis, gerente de comunicação 
na Bracell Bahia, diz que esses registros da 
vida selvagem são possíveis devido às ini-
ciativas de conservação ambiental da com-
panhia na região. Ele ainda salienta que o 
livro integra os esforços da Bracell – que faz 
parte do grupo RGE, que gerencia empre-
sas com operações globais de manufa-
tura baseadas em recursos naturais – em 
promover e gerar conhecimento, além de 
compartilhá-lo com a sociedade.

“A ideia de publicar essa obra surgiu ao 
percebermos como as pessoas que veem 
tais imagens ficam admiradas e surpresas 
com as belezas presentes nestas áreas. Isso 
impulsionou a Bracell a levar esta experiên-
cia a um número maior de pessoas. Acredi-
tamos que quanto mais se conhece sobre 
a fauna e a flora mais se conscientiza para 
a importância da sua preservação e para o 
aprofundamento do conhecimento científi-
co”, destaca Góis.

O livro conta com o acervo de fotogra-
fias da Bracell, que guarda imagens produ-
zidas por Gleison Rezende e Igor Macedo, 
colaboradores da empresa, por Lucas Pas-

sos, ornitólogo que atua no Programa de 
Monitoramento da Biodiversidade para 
Conservação da Fauna e Flora, e pelo foto-
jornalista Uendel Galter. Os textos são assi-
nados pela jornalista Scheilla Gumes.

Os registros foram feitos nas ações de 
campo, algumas delas dentro dos programas 
da Bracelll de Monitoramento da Biodiversi-
dade para Conservação da Fauna e Flora e de 
Avistamento de Fauna. Na Bahia, a compa-
nhia preserva aproximadamente 40% do to-
tal da vegetação nativa em suas proprieda-
des, o que representa quase 61 mil campos 
de futebol. Estas áreas encontram-se interca-
ladas com os plantios de eucalipto.

Livro valoriza a biodiversidade
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Suzano recupera áreas degradadas com 
programa de restauração ambiental

Para a Suzano, a preserva-
ção do meio ambiente é 
fundamental para a cons-
trução de uma sociedade 

saudável e mais sustentável. Por 
meio de seu Programa de Restau-
ração Ecológica, atua na recupe-
ração de áreas degradadas em 11 
Estados brasileiros. Nos últimos 10 
anos, mais de 30 mil hectares de 
áreas degradadas recuperadas ou 
em fase de manutenção pela em-
presa no Brasil.

A empresa trabalha com téc-
nicas, uma voltada para a regene-
ração natural, “restauração passi-
va”, adotada quando há potencial 
de regeneração natural e a “res-
tauração ativa”, para casos de 

Webinar BA: Programas de Regularização 
Ambiental (PRA) e PRADAs

Com o Programa de Regularização Am-
biental (PRA) regulamentado, o Esta-
do da Bahia irá compartilhar com ou-
tras regiões do país a experiência sobre 

o processo de implementação dos Projetos de 
Recomposição de Áreas Degradadas e Altera-
das (PRADAs) de imóveis rurais. As ações sobre 
esse tema no Estado baiano foram debatidas 
durante webinar promovido pelo Diálogo Flo-
restal e pelo Fórum Florestal da Bahia, em 15 
de junho, às 15h, com transmissão pelo YouTu-
be do Diálogo.

Para tratar da realidade na Bahia, estive-
ram presentes no evento Aldo Carvalho da Sil-
va, assessor especial da diretoria geral do INE-
MA representando Márcia Telles, Secretária de 
Estado do Meio Ambiente, Ocimar Galante, es-
pecialista em meio ambiente do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), 
o deputado estadual Marcelino Galo, repre-
sentando a Frente Parlamentar Ambientalista, 
o diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson An-
drade, a professora na Escola Superior de Con-
servação Ambiental e Sustentabilidade (ESCAS) 
e pós-doutoranda na ESALQ/USP em parcei-
ra Universidade Federal do Sul da Bahia, Maria 
Otávia Crepaldi, o presidente executivo da As-
sociação dos Produtores de Eucalipto do Sul e 
Extremo Sul da Bahia (ASPEX), Gleyson Araújo 

baixo potencial de regeneração 
natural, utilizando técnicas de 
manejo específicas, como o plan-
tio de espécies nativas. A compa-
nhia, que mantém 1,3 milhão de 

hectares de florestas plantadas 
de eucalipto e 970 mil hectares 
de áreas preservadas, é hoje uma 
das empresas que mais restaura 
florestas no Brasil.

A empresa alia a estratégia da 
tecnologia ao uso de softwares, 
aplicativos e ferramentas, como 
o LIDAR, um escaneamento tridi-
mensional das florestas, além do 
uso de drones que auxiliam no 
monitoramento e planejamen-
to de atividades a serem execu-
tadas.

A Suzano acredita que seu pa-
pel é contribuir para o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU (Agenda 
2030), realizando a manutenção 
de ecossistemas saudáveis e a re-
cuperação de 157.000 hectares de 
áreas identificadas como passíveis 
de recomposição, existentes nas 
propriedades que utiliza.

de Jesus, e o promotor de Justiça do Ministério 
Público da Bahia, Fabio Fernandes.

Além do decreto nº 15.180, de 2 de junho 
de 2014, que regulamenta a gestão das flores-
tas e das demais formas de vegetação do Esta-
do da Bahia, a conservação da vegetação nativa, 
o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, 
e dispõe acerca do PRA na Bahia, o Estado con-
ta com a Lei que instituiu o Programa de Regula-
rização Ambiental dos Imóveis Rurais e um Guia 
Técnico que aborda a recuperação de vegetação 
em imóveis rurais na região.

A série de webinar, que está percorrendo o 
país desde maio, é realizada em parceria com a 
SOS Mata Atlântica e Aliança pela Restauração 
na Amazônia, com o objetivo de promover o de-
bate para compreender o status de implemen-
tação do PRA e dos Projetos de Recomposição 
de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) nos 
Estados, pontos positivos e pontos de melhoria 
e as perspectivas de avanço. O evento conta ain-
da com o apoio do Pacto pela Restauração da 
Mata Atlântica, do Observatório do Código Flo-
restal e da Frente Parlamentar Ambientalista.
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Veracel participa de nova plataforma
da rede WWF que visa atingir 

metas de sustentabilidade

A Veracel, indústria de celulose locali-
zada na região Sul da Bahia, foi uma 
das empresas que aderiram ao Fo-
rests Forward, uma nova plataforma 

da rede WWF que envolve empresas, comuni-
dades e organizações em todos os setores para 
acelerar mudanças positivas em paisagens críti-
cas. O projeto, lançado mundialmente na sema-
na passada, visa apoiar empresas, investidores 
e comunidades a melhorar a gestão de 150 mi-
lhões de hectares de floresta em todo o mun-
do até 2030.

Como participante do Forests Forward, a Vera-
cel se comprometeu a se engajar em áreas como 
manejo florestal sustentável, melhorias nas ope-
rações florestais, restauração de ecossistemas, 
proteção e recuperação da biodiversidade, com-
bate à ilegalidade em toda a cadeia de abasteci-
mento de madeira, certificação florestal confiável, 
inclusiva e equitativa cadeias de valor, investimen-
tos em projetos-chave de paisagem e projetos de 
natureza bancarizáveis. O escopo de trabalho da 
Veracel e dos demais participantes pode ser visto 
na plataforma espacial interativa global do WWF . 
As atividades serão monitoradas e relatadas em 
relação a resultados e marcos claros.

“O Forests Forward nos ajudará em nossos 
processos de restauração, bem como no plane-
jamento de paisagem para a formação de cor-
redores e conservação da biodiversidade, con-
siderando os usos do solo, as comunidades 
presentes no território e possibilitando um en-
volvimento de ações diferentes e assim contri-
buirmos para a conservação do bioma Mata 
Atlântica” destaca Virginia londe de Camargos, 
coordenadora de Estratégia Ambiental e Gestão 
Integrada da Veracel Celulose.

O Forests Forward permitirá que as empre-
sas estabeleçam e atuem em caminhos inova-
dores e voltados para o futuro para fazer e de-
monstrar impactos positivos nas paisagens 
florestais, e que os investidores contribuam po-
sitivamente para a agenda global de sustenta-
bilidade. A plataforma inclui ênfase nas comu-
nidades e no manejo florestal local , pedindo o 
reconhecimento do papel crítico que os povos 
indígenas e comunidades locais desempenham 
na conservação da floresta. Ele defende aborda-
gens testadas e inovadoras e melhores meios de 
verificação do manejo florestal em países tropi-
cais para ajudar a disseminar o manejo florestal 
sustentável (SFM na sigla em inglês) para usuá-
rios coletivos e individuais de florestas em me-

nor escala.
De acordo com Mauricio Voivodic, diretor-

-executivo do WWF-Brasil, a construção de ar-
ranjos institucionais entre comunidades, socie-
dade civil, empresas, organizações financeiras e 
governos é fundamental para o atingimento das 
metas de restauração. “Não basta apenas zerar-
mos o desmatamento, precisamos restaurar. E 
esse processo vai muito além do plantio de ár-
vores, a restauração de ecossistemas contribui 
diretamente para a criação de um novo modelo 
de desenvolvimento que nos leva a uma melho-
ra de qualidade de vida e a uma economia sus-
tentável com geração de emprego em toda a ca-
deia de restauração”, diz Voivodic.

“Estamos em um momento crítico: mais do 

que nunca, as pessoas entendem como a natu-
reza é fundamental para nossas vidas e a impor-
tância de um futuro sustentável. As empresas 
e investidores desempenham um papel funda-
mental na definição deste futuro”, diz Fran Pri-
ce, líder Global da Prática de Florestas na rede 
WWF. “As florestas também são uma das solu-
ções baseadas na natureza mais importantes. 
Para enfrentar a mudança climática descontro-
lada e cumprir as metas climáticas globais, pre-
cisamos de mais ações sobre o desmatamen-
to, degradação e restauração florestal. O Forests 
Forward oferece uma plataforma única para au-
mentar a colaboração entre as diversas partes 
interessadas e impulsionar a inovação e as abor-
dagens orientadas a soluções para garantir que 
as florestas continuem a oferecer benefícios às 
pessoas e ao clima”, completa Price.

Um relatório recente publicado pelo WWF 
descobriu que mais de 43 milhões de hectares 
de floresta foram perdidos apenas em países 
tropicais e subtropicais em um período de 13 
anos. Ao mesmo tempo, o relatório Planeta Vivo 
2020 do WWF mostra um declínio alarmante de 
68%, em média, no tamanho das populações de 
mamíferos, pássaros, peixes, anfíbios e répteis, 
desde 1970.

O Forests Forward visa acelerar a ação e 
aproveitar a influência de todos os atores com 
interesses em recuperar florestas para melhorar 
o manejo de 150 milhões de hectares de flores-
ta até 2030.
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Webinar debate a digitalização
na floresta plantada

O diretor executivo da ABAF (Associação Baiana de Empre-
sas de Base Florestal), Wilson Andrade, participou do we-
binar “Revolução Digital na Floresta Plantada” realizado 
pela Embaixada da Finlândia, Business Finlândia e Finn-

cham (Câmara de Comércio Brasil-Finlândia), no último dia 17 de ju-
nho. Empresas de tecnologia e de base florestal do Brasil e da Fin-
lândia apresentaram soluções para a conexão do campo e como os 
dados podem ser utilizados para maior eficiência operacional, sus-
tentabilidade e confiabilidade.

 Com seis palestras o evento online contou com a presença de 
mais de 200 pessoas ao vivo e já está disponível na íntegra no YouTu-
be: https://www.youtube.com/watch?v=yf6svuzyI1I.

 Segundo o embaixador da Finlândia, Jouko Leinonen, Brasil e Fin-
lândia possuem um histórico sólido de cooperação, sobretudo nas 
áreas de tecnologia e florestal. “O Brasil possui as florestas mais com-
petitivas do mundo e a Finlândia possui tradição na produção de ár-
vores, sendo o berço de muitas inovações, tecnologias e soluções 
para o setor. Desde as primeiras máquinas de papel instaladas na dé-
cada de 1960, até hoje, os dois países mantêm uma relação trans-
ferência de conhecimento e tecnologia de ponta”, complementou.

 Para o embaixador José Carlos Fonseca Jr., diretor executivo da 
Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), Os investimentos estimados em 
R$ 35 bilhões para os próximos anos, na indústria de base florestal 
brasileira evidenciam o papel de liderança que o nosso país assume 
na produção de bioprodutos, visando crescimento sustentável.

 A cooperação entre as empresas de tecnologia e florestal foi o 
foco do evento. Soluções que hoje passam desde a conectividade 
do campo, com a expansão e instalação de redes 4G, salientada na 
palestra da Nokia e Associação ConectarAgro, que apontam para a 
floresta de precisão e as oportunidades de crescimento do setor no 
Brasil destacada na fala da empresa de produtos à base de celulose 
Stora Enso.

 A fabricante finlandesa de máquinas de colheita florestal, Ponsse, 
destacou as soluções digitais que surgem com o desenvolvimento da 
tecnologia e a Colective Crunch mostrou o uso de inteligência artifi-
cial para geração de dados e mapas confiáveis e detalhados.  Por fim, 
a Business Finland, agência de fomento finlandesa destacou os in-
centivos para as empresas desenvolverem suas tecnologias no Brasil.

 No encerramento do evento, o diretor executivo da ABAF desta-
cou que a competitividade brasileira na produção de bioprodutos é 
destaque e a demanda por florestas plantadas irá atrair ainda mais 
tecnologia para o campo.

o embaixador da Finlândia, Jouko leinonen; José Carlos Fonseca Jr (ibá); e 
Wlson Andrade (AbAF).
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Associadas estaduais

A Ibá e as associadas estaduais se reu-
niram para discutir uma proposta de 
parceria com o Sindicato da Indústria 
do Ferro no Estado de Minas Gerais 

(Sindifer) para mapeamento de plantios flores-
tais utilizando imagens de satélite. A unificação 
da metodologia de levantamento dos plantios 
florestais será importante para criação de uma 
base de dados primária e robusta. A Ibá se reu-
nirá novamente com o Sindifer para endereçar 
todas as dúvidas levantadas durante a reunião.

A Reflore compartilhou com os demais 
membros o desafio que o Estado vem enfren-
tando devido ao surto de lagartas desfolhado-

GT de Comunicação Associadas Estaduais

As comunicações da Ibá e Associações Estaduais reuniram-se para 
discutir o trabalho em conjunto, de modo a estourar a bolha do 
setor. Ficou deliberado que será construída em conjunto uma 
ação que visa estimular jornalistas do Brasil inteiro a reverberar 

mensagens do setor. Esse deve ser um trabalho feito em parceria também 
com a Embrapa. Para isso será criado um Grupo de Trabalho. Também foi 
discutida a ideia de capacitar jornalistas com relação a temas como mu-
danças climáticas, biodiversidade e bioeconomia, em face aos grandes 
eventos que estão por vir. Deliberado que o foco principal será em mudan-
ças climáticas, devido ao apelo do tema na atualidade

II Encontro de Comunicação do 
Setor Florestal Paranaense

A Apre realizou em 09/06, o II Encontro 
de Comunicação do Setor Florestal 
Paranaense, evento promovido para 
estimular a troca de informações 

entre os profissionais das empresas associa-
das à Apre e ligadas ao setor florestal. Mais de 
30 pessoas participaram da reunião, que con-
tou com a presença do presidente e do diretor 
executivo da Associação, Ailson Loper e Álvaro 
Scheffer Junior, respectivamente.

A assessora de Comunicação da Apre, Julia-
ne Ferreira, conduziu o debate, apresentando 
as ações planejadas pela entidade para promo-
ver o setor. Thiago Santiago, da área de Comu-
nicação Institucional da Indústria Brasileira de 

Reunião Conselho Diretor ABAF

Em reunião do Conselho Diretor ABAF 
realizada em 18/06, a Secretária do 
Meio Ambiente da Bahia e Diretora 
do Inema, Márcia Telles, agradeceu 

o convite e disse que este tipo de encontro 
é importante, pois aproxima os órgãos go-

vernamentais com os setores. “É um diá-
logo importante para manter a construção 
de relação saudável que faz o tão desejado 
desenvolvimento sustentável. Os órgãos 
ambientais percebem de forma positiva o 
setor que cada vez mais se qualifica, certi-

fica, conta com profissionais competentes, 
ou seja, tem um olhar diferenciado para 
quem busca soluções ambientais mais só-
lidas. Estamos à disposição, não somente 
no Inema como agora na Sema também”, 
declarou.

ras e os entraves do controle utilizando a pulve-
rização área de produtos biológicos. A Ibá, que 
faz parte da Rede Brasil Aeroagrícola, coordena-

do pelo Sindag (Sindicato Nacional das Empre-
sas de Aviação Agrícola), solicitará à entidade 
apoio à Reflore.

Árvores (Ibá), também falou aos participantes, 
destacando os desafios internos para mudar a 
abordagem da comunicação e o processo de 
mudança da narrativa nas redes sociais da insti-

tuição. Em seguida, todos puderam se apresen-
tar e apontar as principais ações de Comunica-
ção que estarão no foco para os próximos seis 
meses.
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O crescimento verde da economia baiana

Em um cenário futuro desafiador, as florestas 
plantadas estão ganhando um novo status. 
Da garantia de suprimento de matéria-pri-
ma para todos os usos da madeira – atuais e 

potenciais – a uma nova economia de baixo carbo-
no, a solução passa pelas árvores cultivadas. 

 O setor de base florestal produz e processa ma-
deira para diversos setores que a utilizam nos seus 
processos produtivos, a exemplo da construção ci-
vil, da indústria de papel e celulose, a metalúrgica, 
energia de biomassa, a secagem de grãos do agro-
negócio, madeira para móveis, entre outros. 

 Além disso, os plantios florestais contribuem 
para a preservação das matas nativas, para a mi-
tigação de mudanças climáticas, especialmen-
te por remover e estocar carbono nas flores-
tas e nos produtos, além de evitar emissões ao 
prover produtos e serviços de origem renová-
vel, em detrimento aos de origem fóssil ou não 
renovável. Vale reforçar que as florestas cultiva-
das têm ainda um enorme valor na regulação do 
fluxo hídrico, conservação do solo, manutenção 
da biodiversidade, entre outros serviços ambien-
tais fundamentais para produção agrícola e para 
qualidade de vida.   

 É interessante, porém, observar que a área 
com florestas plantadas no Brasil (e na Bahia) ocu-
pa apenas 1% da área, mas é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida para fins industriais.

 Detentora de 700 mil hectares plantados (pre-
dominantemente com eucalipto), a Bahia está en-
tre os líderes do ranking de área florestal plantada 
no Brasil. Estas florestas são certificadas, nacional-
mente e internacionalmente, pelas empresas atra-
vés do sistema FSC® e CERFLOR.

 Para cada hectare de produção, as empresas 
associadas da ABAF preservam 0,7 hectare. Ou 
seja, são 700 mil hectares de produção e outros 

490 hectares destinados à preservação ambiental. 
Portanto bem acima do exigido pelo Código Flores-
tal brasileiro.

 Temos otimismo quanto ao Plano Nacional 
de Florestas Plantadas (PlantarFlorestas), lançado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), no qual participamos ativamente. 
Estamos confiantes com as ações previstas para os 
próximos dez anos que incluem o objetivo de au-
mentar em 2 milhões de hectares a área de culti-
vos comerciais em áreas antropizadas, dentre elas 
pastagens e áreas sem vocação agrícola, mas boas 
para plantios florestais.

 O setor contribui ainda com o compromisso 
brasileiro, nos acordos mundiais de combate às 
mudanças climáticas, de plantio ou replantio de 12 
milhões de hectares de florestas e mais 5 milhões 
de hectares no modelo Integração Lavoura, Pecu-
ária e Floresta (iLPF). Sem dúvida, pela competiti-
vidade dos plantios baianos (em determinadas re-
giões a produtividade ultrapassa 45 m³/ha/ano, 
acima da média naciona l), baseada nas condições 
edafoclimáticas e na avançada tecnologia aplica-
da por nossos produtores e empresas, boa parce-
la desses compromissos brasileiros podem resultar 
no aumento dos plantios locais.

 O mundo está pleno de oportunidades e todos 
nós - Governo, iniciativa privada, produtores, aca-
demia - devemos conhecer e explorá-las, trazendo 
o capital que nos falta, com mais eficácia, para con-
tribuir com a nossa maior internacionalização.

 Tudo isso visando uma recuperação mais céle-
re do nosso país, aproveitando o momento positi-
vo de novos investimentos e a abundância dos re-
cursos naturais brasileiros, somados à tecnologia e 
empreendedorismo do nosso país e sempre com 
respeito às legislações, trará a todos melhores con-
dições de vida e crescimento sustentável.

7

diretor executivo da Associação 
baiana das empresas de base Florestal 
(AbAF), presidente do Conselho Superior 
da Associação Comercial da bahia 
(ACb), conselheiro e diretor da Federação 
das indústrias da bahia (Fieb) e Cônsul 
Honorário da Finlândia.

Wilson Andrade
é condecorado

Cavaleiro da Ordem do 
Leão da Finlândia

O Presidente da República da Finlândia, Sr. Sauli Niinistö, Grão-
-mestre das ordens oficiais da Finlândia, aprovou a condeco-
ração do empresário e economista Wilson Andrade, também 
cônsul da Finlândia na Bahia e Sergipe (desde 2008), como Ca-

valeiro de 1ª classe da Ordem do Leão da Finlândia. As insígnias e certifica-
dos foram entregues pelo embaixador da Finlândia no Brasil, Sr. Jouko Lei-
nonen, em 30/06, numa solenidade para poucos convidados em Salvador 
(BA). A Ordem do Leão da Finlândia, fundada a 11 de setembro de 1942, é 
uma das três ordens oficiais da Finlândia concedidas por mérito civil e mi-
litar às pessoas que prestam relevante serviço ao país.
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Em operação desde 2016, as atividades 
da Bahia Florestal começaram com o 
comércio de tora de eucalipto para ali-
mentação de caldeiras industriais. No 

ano de 2020 começaram a produzir cavaco 
de eucalipto, promovendo assim, um desen-
volvimento cada vez mais sustentável. 

Além da preocupação constante com a 
qualidade dos produtos para melhor aten-
dermos aos clientes, a empresa está sempre 
à procura de soluções energéticas alternativas 
para a indústria, além de acompanhar de per-
to toda a produção de forma que esta ocorra 
sempre alinhada à sustentabilidade e preser-
vação do meio ambiente.

NOVOS ASSOCIADOS – ABAF

A HENVIX Ambiental é uma empresa 
que tem como propósito oferecer o 
suporte técnico necessário à produ-
ção sustentável e ao desenvolvimen-

to de mercado limpo. Atua no setor ambiental 
com foco em empreendimentos rurais e urba-
nos que tenham como valor a responsabilidade socioambiental. Com base nessa premissa, os sócios 
fundadores da HENVIX, Victoria Rizo (jornalista, advogada, especialista em sustentabilidade) e Vini-
cius Oliveira (engenheiro florestal, especialista em regularização ambiental), desenvolveram um por-
tfólio de serviços pautados nos princípios de sustentabilidade e de acordo com os critérios ESG que 
permeiam o atual universo produtivo mundial. 

Oferta um rol de produtos e soluções ambientais e socioeconômicas, desde processos de certi-
ficação de manejo florestal e cadeia de custódia, ao mais amplo leque de serviços voltados ao meio 
ambiente, como: licenciamento ambiental, atos autorizativos, gestão de resíduos e recursos hídricos, 
pagamento por serviços ambientais, projetos de carbono, relacionamento com comunidades e par-
tes interessadas, projetos sociais, entre outros. 

A experiência profissional da equipe, comprovada com mais de 10 anos no mercado, somada 
aos projetos realizados em todo o território nacional, o suporte a empresas e empreendedores 
dos mais variados portes e setores da economia, habilitam a HENVIX a desenvolver a solução que 
o seu negócio necessita. Uma empresa comprometida com as normas de compliance, o cumpri-
mento à legislação vigente e que fornece atendimento individualizado, com escopos ajustados à 
demanda específica de cada cliente.

Fórum Florestal da Bahia (FFBA) elege nova secretária-executiva

O Fórum Florestal da 
Bahia (FFBA) elegeu 
em 01 de junho, du-
rante a 76ª Reunião 

Ordinária, realizada on-line, a pri-
meira mulher a ocupar o cargo 
de secretária-executiva. Victoria 
Rizo, advogada e especialista em 
sustentabilidade, assume a fun-
ção no Fórum Florestal da Bahia, 
que existe desde 2005. Ela traz 
ideias, energia e igualdade para 
as ações do FFBA. 

Com base nas diretrizes do Di-
álogo Florestal de promover a re-
solução de conflitos através do di-
álogo, com base nos princípios da 
transparência, proatividade, inte-

Em nome de seus associados e da di-
retoria, a Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) para-
beniza o Sindpacel pelos 67 anos de 

efetivos trabalhos em nome de todos os en-
volvidos no setor florestal da Bahia. Esta ins-
tituição irmã da ABAF vem colaborando para 
que o setor de base florestal cresça e se de-
senvolva de forma sustentável, sob o ponto 
de vista econômico, social e ambiental.

Sindpacel

gração, diversidade, não-exclusão, 
compromisso e confiança. Tais di-
retrizes são cruciais para a conso-
lidação de oportunidades, sendo 

uma delas o fomento das ativida-
des florestais sustentáveis na re-
gião, além das ações previstas no 
Plano de Ação do fórum.
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Dia de Campo promove troca de 
informações e experiência no 

desenvolvimento da agricultura familiar

O desenvolvimento da agricultura fami-
liar da comunidade de Vila Juazeiro, 
município de Ibirapuã (BA), foi o prin-
cipal objetivo do “Dia de Campo” que 

a Caravelas Florestal realizou em 23/06/2021. O 
evento marcou ainda o lançamento do Projeto 
Campo Agrícola que visa a troca de informações 
e orientação técnica em relação às culturas exis-
tentes no campo agrícola da comunidade.

 Segundo Felipe Sidorowski, coordenador 
florestal da Caravelas, através desse bate papo 
foi possível aproximar da associação quilom-
bolas de produtores rurais de Vila Juazeiro al-
gumas parcerias locais que podem ajudar no 
desenvolvimento da agricultura familiar da co-
munidade, através de programas e benefícios 
vindos da empresa, do poder público e de ór-
gãos especializados.

 O evento contou com palestras de parceiros 
do projeto, como João Pinheiro, PAT da Mandio-
cultura da Secretaria de Agricultura de Ibirapuã; 
Paulo Andrade e Diogo Jahel, do Programa Am-
biente Florestal Sustentável, uma parceria en-
tre a ADAB (Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia) e ABAF (Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal); Thales Augusto e Mateus de 
Souza, da Nutrimaq de Teixeira de Freitas (BA).

 “O Projeto Campo Agrícola afeta positiva-
mente a comunidade de Vila Juazeiro, onde os 

associados podem cultivar a terra para subsis-
tência e geração de renda. Porém para a empre-
sa, além de ceder a terra, também é fundamen-
tal o acompanhamento do processo, entender 
as dificuldades e trabalhar em parceria com os 
associados que, em contrapartida, devem cul-
tivar e cuidar da terra disponibilizada. O Dia de 
Campo permitiu uma integração entre a empre-
sa, município, estado e equipe técnica que, jun-
tos, podem direcionar esforços para o desenvol-
vimento local e fortalecimento da agricultura 

familiar na região. Agradecemos a colaboração 
de todos, à Dona Mocinha (presidente da as-
sociação da comunidade) e demais associados 
que viabilizaram a realização do evento”, acres-
centou Felipe Sidorowski.

 Estiveram presentes também membros da 
ADAB/PAFS de Teixeira de Freitas e Eunápolis 
(Epaminondas Junior, Vanessa Correia e Ernan-
des Ferreira), além de Saskia Machado e Ingrid 
Rodrigues representantes da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Ibirapuã.

PAFS visita autoridades do poder público 
municipal em Canavieiras  

Em 18/06, o coordenador Estadual do PAFS - Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (ABAF/ADAB) Epaminondas Peixoto, 
juntamente com o engenheiro florestal do PAFS Ernandes Fer-
reira, estiveram na cidade de Canavieiras (BA) apresentando as 

atividades do programa ao prefeito, Clóvis Almeida; ao Secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, Amúlio Loureiro; ao Secretário de Edu-
cação, Júlio César Brito; à coordenadora de educação, Laíse Reis e às 
engenheiras ambientais, Lavínia Froes e Thaíse Loureiro.

Foram relatados os trabalhos de educação fitossanitária, contro-
le, monitoramento e fiscalização relacionados ao manejo de Lagarta 
Parda nas culturas agrícolas e florestais na Região Sul e Extremo Sul da 
Bahia, bem como às iniciativas do programa no intuito de contribuir 
com a conscientização da população acerca da conservação e preser-
vação do meio ambiente. Os gestores públicos ficaram entusiasma-
dos com a participação do município nas atividades do programa e 
apresentaram algumas demandas locais que têm sinergia com os ob-
jetivos do PAFS.
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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

As florestas são, sem dúvida, umas das maiores riquezas naturais do nosso planeta. Protegemos o Meio Ambiente, de-
senvolvendo as florestas plantadas que ajudam a preservar as florestas nativas e a biodiversidade. A Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF) aposta nisso e acredita no potencial desenvolvimentista e sustentável - do ponto de 
vista econômico, social e ambiental - do setor de florestas plantadas. O setor não desmata, faz novos plantios em áreas 
já degradadas e, além disso, preserva 0,7 hectare de mata nativa para cada 1 hectare de floresta plantada.

05 dE JuNho 

diA MuNdiAL do MEio AMBiENtE

Florestas plantadas preservam florestas nativas e a biodiversidade!

ASSociAdoS:


