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Informativo

A Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá) lança 
o seu Relatório Anu-
al 2021, referente a 

2020, desenvolvido em parceria 
com o IBRE/FGV. O relatório in-
dica que o setor de árvores cul-
tivadas manteve crescimento, 
mesmo em um momento tão 
desafiador com pandemia e cri-
se econômica, mostrando que 
seus produtos são fundamen-
tais e estão no dia a dia de toda 
a população. A receita bruta de 
2020 bateu recorde novamen-
te, saltando de R$ 97,4 bilhões 
para R$116 bilhões.

A participação nas exporta-
ções de produtos brasileiros foi 
de 4,8% em 2020, trazendo di-
visas na ordem de US$9,8 bi-
lhões. Foram R$ 12,1 bilhões 
em tributos federais, equiva-
lente a 0,9% da arrecadação 
do país. Os dados demonstram 
que a indústria com base nas 
árvores cultivadas coloca o Bra-
sil como referência mundial em 
sustentabilidade, na produção 
de celulose, papel, embalagens, 
pisos e painéis, entre outros.

O setor ainda avançou na ge-
ração de emprego com 1,5 mi-
lhão de empregos diretos e 
indiretos em cerca de mil muni-
cípios no país onde atua. Além 
disso, os programas de fomen-
to florestal, de desenvolvimen-
to de parceiros que destinam 
parte de suas terras para culti-
vo de pinus ou eucalipto, já con-
templam mais de 1,6 milhão de 
pequenos produtores partici-
pantes. 

“Desenvolvemos projetos e 
ações que caminham rumo ao 
desenvolvimento sustentável 
e com o objetivo de reduzir os 
impactos ambientais e construir 
uma economia de baixo carbo-

no. Os consumidores estão exi-
gindo cada vez mais produtos 
verdes e a indústria de base flo-
restal já vem dando suas con-
tribuições”, disse o Embaixador 
José Carlos da Fonseca Jr., dire-
tor executivo da Ibá.

Com bioinvestimentos na 
ordem de R$ 62,75 bilhões até 
2024, para florestas, novas fá-
bricas, expansões e ciência e 
tecnologia, o setor fortalece seu 
caminhar para uma nova eco-
nomia de baixo carbono, inclu-
sive visando ampliar sua matriz 

energética renovável. 
O setor de árvores cultiva-

das tem realizado enormes con-
tribuições. Em 2020, o setor ge-
rou 77,4% de toda energia que 
foi necessária para suas opera-
ções e soma 89% da matriz de 
fonte renovável.  

Atualmente, o setor plan-
ta 1 milhão de árvores por dia 
para fins industriais em 9,55 mi-
lhões de hectares. Além disso, 
mantém para preservação per-
manente (APPs), reservas legais 
(RLs) e reservas particulares do 

patrimônio Natural (RPPNs) ou-
tros 6 milhões de hectares, uma 
área maior do que o Estado do 
Rio de Janeiro.

“O futuro está nas árvores 
cultivadas e o setor está do lado 
certo da equação. A verdadeira 
biorrefinaria gera soluções ino-
vadoras, sustentáveis e tecnoló-
gicas que iluminam o caminho 
da bioeconomia no Brasil”, ex-
plica Paulo Hartung, presiden-
te da Ibá.

O relatório completo está 
disponível no site da Ibá.

Relatório Anual da Ibá apresenta
o forte desempenho do setor
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Viveiro da Bracell bate recorde 
e atinge aproveitamento de 79% na 

produção de mudas de eucalipto

Pouco mais de 1 ano após a 
equipe do Viveiro Quatis, na 
cidade baiana de Entre Rios, 
atingir o índice de 78% de 

aproveitamento das mudas, a equi-
pe do Viveiro Salgado, em Inham-
bupe, também na Bahia, foi além: 
a unidade obteve 79% de aprovei-
tamento da produção. O índice foi 
atingido em outubro para as mudas 
produzidas em junho, uma vez que 
o fluxo de produção de mudas varia 
de 90 a 120 dias.

“Isso quer dizer que este per-
centual apresentou as característi-
cas adequadas para cultivo e, por-
tanto, foram levadas ao campo para 
plantio. Estamos muito felizes e, ao 
mesmo tempo, conscientes do po-
tencial de nosso time para seguir 
evoluindo”, informa Maurício Prieto, 
gerente de Viveiros da Bracell, com-
panhia do grupo RGE, que gerencia 
empresas com operações globais 
de manufatura baseadas em recur-
sos naturais. Segundo ele, “um bom 
índice é a partir de 70%, sendo con-
siderado um excelente resultado a 
partir de 75%”.

Marcos Sacco, gerente sênior 
florestal, destacou que “é muito pra-
zeroso celebrar esta nova conquis-
ta, desta vez, no Viveiro Salgado. 
Isso só foi possível graças ao envolvi-
mento dos trabalhadores florestais, 
neste caso enfatizando três dos nos-
sos seis valores Topicc: Times que se 
complementam, Pessoas e Melho-
ria Contínua. Esta conquista mostra 
que o investimento realizado no Vi-
veiro Salgado começa a gerar frutos 
para toda a cadeia florestal da Bra-
cell e seus parceiros”.

Em 2014, a empresa planejava 
desativar o viveiro, mas, em 2016, 
por uma demanda pontual, preci-
sou reativá-lo e, de lá para cá, o vi-
veiro passou a ser peça importante 
para atendimento à demanda in-
terna e, recentemente, retomou as 
vendas de mudas para todo o Brasil.

Para Prieto, o desempenho é 
ainda mais animador se levar em 

conta a interferência dos fatores cli-
máticos sobre a produção de mu-
das. “A queda de temperatura in-
terfere muito no resultado, pois as 
mudas reduzem seu metabolismo 
e o enraizamento, além de ficarem 
muito suscetíveis ao surgimento 
de doenças. As mudas que produ-
zimos em junho passaram por um 
período de chuva forte, mas conse-

guimos manter a qualidade e finali-
zar o plantio em outubro”, destaca.

Ele ainda ressalta que as princi-
pais razões para este resultado são 
a preparação da equipe e o recente 
investimento de R$ 15 milhões feito 
pela Bracell no local. “Graças a isso, 
em menos de seis meses, o vivei-
ro conseguiu ultrapassar essa mar-
ca histórica. Também é preciso res-

saltar a busca contínua do time no 
processo de melhoria de manejo e a 
sinergia com outras áreas, como Sil-
vicultura, Setor Técnico (Setec) e Re-
cursos Humanos”, salienta.

As mudas produzidas foram des-
tinadas aos plantios da empresa na 
Bahia e em São Paulo e para clientes 
nos estados do Mato Grosso do Sul 
e da Bahia.
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Evento destaca a importância da biodiversidade, 
do conhecimento sobre as florestas e do avanço 
de projetos e parcerias para a sustentabilidade

Em 07/12, Victoria Rizo, 
CEO da Henvix Ambiental 
e secretária executiva do 
Fórum Florestal da Bahia, 

moderou importantes apresenta-
ções do V Encontro Interinstitucio-
nal de Conservação, Restauração 
e Economia Florestal. 

Renato Crouzeilles, do Interna-
tional Institute for Sustainability 
Austrália, falou sobre a importân-
cia da Conservação das “florestas 
maduras” na Mata Atlântica e a 
necessidade de um equilíbrio, vis-
to que a devastação destas é um 
risco. Declarou ainda que as flo-
restas jovens possuem também 
grande importância, já que preci-
sa haver renovação.

Os Planos Municipais de Mata 
Atlântica no Extremo Sul da Bahia 
foram o foco da fala de Marcelo 
Gomes da Silva Pereira, da Suza-
no S.A. Ele mostrou a importância 
de acompanhar os desafios da so-
ciedade na área ambiental e apre-
sentou o projeto planos da mata. 
Destacando a necessidade de pla-

Showroom virtual Komatsu
A Komatsu acaba de lançar o seu Showroom Virtual para oferecer uma experiência inédita. Neste tour você poderá conhecer toda a 

estrutura e linha de equipamentos da empresa. Basta acessar este link para se surpreender: www.komatsushowroom.com.br

nos locais na meta para a conser-
vação das matas e preservação do 
meio ambiente.

Ana Odália Sena, da Universi-
dade do Estado da Bahia, apre-

sentou a exposição de Nurit 
Bensusan, do Instituto Socioam-
biental. Nurit falou sobre os con-
ceitos de preservar, conservar e 
da importância real de conviver 

com a natureza e respeitar a bio-
diversidade.

A gravação do evento está dis-
ponível em: https://www.youtu-
be.com/watch?v=0K7g3oYkD-o
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PAFS participa de ação ambiental da CIPPA

Em 23, 24 e 25/11 os enge-
nheiros Paulo Andrade e Dio-
go Jahel, do Programa Am-
biente Florestal Sustentável 

(PAFS), participaram de ações am-
bientais da Companhia Indepen-
dente de Polícia de Proteção Am-
biental (CIPPA) de Porto Seguro na 
região de Teixeira de Freitas, Cara-
velas, Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã 
e Lajedão. Na fiscalização para com-
bater a criação de animais (bovinos, 
bubalinos, equinos e equídeos) em 
áreas de preservação permanentes 
(APPs), a equipe também fez o tra-
balho de conscientização aos produ-
tores rurais e criadores sobre a im-
portância da vacinação contra febre 
aftosa. O PAFS é um exemplo de co-
operação entre a Agência de Defe-
sa Agropecuária da Bahia (ADAB) e 
a Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF).

GT de Comunicação das Associadas Estaduais

Na última reunião do ano entre Ibá e as áreas de comu-
nicação das Associações Estaduais, foi discutido o ca-
minho da comunicação do setor. Resultados de 2021 
e as linhas de atuação para o próximo triênio foram 

apresentados.  Para 2022, as comunicações intensificarão ain-
da mais a troca de conhecimento e de pautas, a fim de dar 
musculatura para as informações regionalmente e levar mais 
longe das mensagens do setor. 
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Estruturação da apicultura na 
Bahia é tema de audiência pública

A criação de um Cinturão Apícola, a sanidade das abelhas e a 
morte desses insetos pelo uso incorreto dos defensivos foram 
pauta da audiência pública “Cadeia Produtiva da Apicultura no 
Estado – Entraves e Perspectivas”, realizada em 01/12 na As-

sembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), repre-

sentando o setor, fez um trabalho prévio de análise do cenário e condi-
ções em diversas regiões da Bahia. E, atendendo as demandas das em-
presas associadas, também esteve presente na audiência para manter o 
diálogo e contribuir, ainda mais, com a parceria entre os setores.

Foi a primeira vez que o tema esteve em discussão pela Comissão do 
Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, reunindo representantes do 
Ministério da Agricultura, (Mapa), da Secretaria de Desenvolvimento Ru-
ral (SDR), da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Ministério 
Público, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Li-
toral Norte e Agreste Baiano, Consórcio de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Costa do Descobrimento, Consórcio Intermunicipal do Mosaico 
de Apas do Baixo Sul, Consórcio Intermunicipal do semiárido Nordeste II, 
além de cooperativas de apicultores.

“Diante deste cenário, nosso objetivo é promover ações proati-
vas, preventivas e de articulação entre os entes desta cadeia”, desta-
cou o deputado estadual, José de Arimatéia, presidente da Comissão 
na Alba. “A fiscalização do uso de agrotóxicos, a orientação aos api-
cultores e produtores de mel no estado, além da pactuação de con-
dutas no tocante aos espaços de regulação são fundamentais para a 
estruturação da cadeia”, apontou.

A pedido prefeita Sheila Le-
mos, a Associação dos Sil-
vicultores do Sudoeste da 
Bahia (Assosil) apresen-

tou, na tarde desta segunda-feira 
(13), a proposta de implantação 
de um polo moveleiro em Vitória 
da Conquista. O estudo da Assossil 
demostra a viabilidade econômi-
ca do cultivo de eucalipto em lar-
ga escala e o seu uso na produção 
de móveis.

Em abril, a prefeita levou à mi-
nistra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Tere-
za Cristina Corrêa da Costa Dias, 
dados que mostram o potencial 
da região e o interesse do mu-
nicípio em entrar no setor de in-
dústria moveleira. Na época, a 
ministra sugeriu o ingresso na Câ-
mara Setorial de Florestas Planta-
das, o que foi acatado por Vitória 
da Conquista.

“Precisamos desenvolver uma 
economia nestas áreas degrada-
das e acreditamos que as flores-
tas plantadas de eucalipto vão 
ser uma solução para toda a re-
gião desde Poções até Encruzilha-

Implantação do polo moveleiro em Vitória da Conquista

da”, afirmou Sheila. A gestora dis-
se que o próximo passo, após o 
levantamento dos estudos sobre a 
cultura do eucalipto, será o ajuste 
do projeto apresentado hoje.

“Este ano de 2021 foi todo 
mundo trabalhando muito para 
que conseguíssemos juntar todo 
esse rico material para apresen-
tarmos ao setor moveleiro que Vi-
tória da Conquista é sim um lugar 
promissor para este tipo de indús-
tria. Queremos lançar o projeto 

nos primeiros meses do próximo 
ano”, anunciou a prefeita.

Ao apresentar o projeto, o pre-
sidente da Assosil, Alber Rezen-
de, falou da satisfação e realização 
por atender ao pleito da prefeita. 
“A gente acredita que esse mate-
rial será o primeiro passo para gen-
te captar novos investimentos para 
nossa região com aumento de em-
prego e renda. A visão empresa-
rial da prefeita vai nos ajudar mui-
to, pois ela já deu sugestões de 

como trabalhar e isso deixou a gen-
te muito feliz. Acreditamos mui-
to no sucesso e na importância da 
cultura do eucalipto para o desen-
volvimento sustentável da nossa 
região”, compartilhou Alber, que 
agradeceu também ao empenho 
do secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Marcos Ferreira.

RefloReStAmeNto – Du-
rante a apresentação, foi aborda-
da a versatilidade do eucalipto, 
que pode gerar bioenergia, celulo-
se, móveis, pisos laminados, além 
de ter uma produção responsável 
ao “sequestrar” mais carbono do 
que produz.

A Bahia está em sexto lugar 
em volume de floresta e Vitória da 
Conquista e seis municípios pró-
ximos têm terra adequada para 
plantação de eucalipto com tem-
peratura e relevo ideais e área já 
utilizada para outras culturas, re-
alizando assim o reflorestamento.

Estiveram presentes à reunião o 
secretário chefe do Gabinete Civil, 
Lucas Dias, o assessor especial Mar-
celo Melo e associados da Assosil.
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Mobilizados para ajudar as vítimas das fortes 
chuvas que atingiram o sul da Bahia, profis-
sionais da Brigada de Incêndio e Seguran-
ça Patrimonial da Bracell foram deslocadas 

do litoral norte, onde a empresa atua, para apoiar as 
comunidades vítimas do mau tempo que destruiu ca-
sas, vitimou pessoas e inundou cidades inteiras.

A equipe esteve à disposição do centro de opera-
ções da Defesa Civil, na cidade de Ilhéus, com a mis-
são prioritária de realizar o trabalho de resgate de 
pessoas, retirando-as de áreas de risco. Os profissio-
nais já ajudaram pessoas nas localidades de Itampé, 
Ibicaraí, Floresta Azul, Itororó e Itapetinga.

Além do suporte com os brigadistas especializa-
dos, a Bracell promoveu uma ação de arrecadação de 
itens essenciais entre os colaboradores e moradores 
em sua área de influência para ajudar as famílias que 
perderam tudo. Os postos de arrecadação de alimen-
tos, água, cobertores e roupas foram localizados nas 
unidades da empresa em Camaçari (rua Alfa, 1033, 
no Complexo Industrial) e em Alagoinhas (rua Doutor 
Thiago Correa, Alagoinhas Velha - Antigo Acesa).

As pessoas ainda puderam fazer doações ao Ins-
tituto Liga do Bem, que é parceria da Bracell, na rua 
Manoel Antônio de Galvão, 25, Pituaçu, em Salvador. 
Quem quisesse, ainda pode transferir qualquer valor 
para a entidade, por meio da conta do Banco do Brasil 
(Agência: 2799-5/ Conta: 33713-7) ou pelo PIX: CNPJ 
– 35.759.019/0001-09.

Em esforços com outras indústrias, a Bracell 
Bahia também realizou uma doação em dinheiro 
para ajudar as vítimas por meio da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).  Mouana Fon-
seca, gerente de Relações Institucionais e Responsa-
bilidade Social da empresa, destaca que, “juntos – a 
Bracell, colaboradores e a população –, podemos fa-
zer muito mais para ajudar as pessoas que sofrem 
com essa tragédia”.

Equipes da Bracell apoiaram
vítimas das chuvas no sul da Bahia

Brigadistas da Bracell no sul da Bahia

Brigadistas da empresa atuam para resgatar moradores 

O setor de árvores cultivadas se solidarizou 
com as quase 500 mil pessoas em situa-
ção de emergência nas 136 cidades atingi-
das severamente pelas chuvas na Bahia. Es-

tima-se pelo menos 21 vidas perdidas.A Ibá e a ABAF 
lamentam profundamente e se solidarizam. 

As empresas do setor florestal disponibilizaram di-
versas máquinas para ajudar na abertura de estradas 
e outras ações, doações de comida, água, roupas, pa-
pel higiênico e cobertores.

A Ibá e a ABAF apoiaram a Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (FIEB), que atuou fortemen-
te na região, junto com seus sindicatos e  empresas 
industriais. A mobilização envolveu também O SESI 
Nacional e todo o Sistema FIEB, incluindo SESI e SE-
NAI  que cederam suas instalações para socorrer os 
desabrigados e doaram recursos para compra de 
itens como colchões, cobertores e roupas e papeis sa-
nitários para as famílias desabrigadas. 

A Bahia está precisando de todos nós



7

Bahia Florestal Bahia FlorestalDezembro 2021 Dezembro 2021

Informativo Informativo

As comunidades indígenas do Sul da 
Bahia também foram muito impac-
tadas pelas chuvas. Em ação inte-
grada entre a Federação Indígena 

das Nações Pataxó e Tupinambá do Extre-
mo Sul da Bahia (FINPAT), o Movimento In-
dígena da Bahia (MIBA), o Movimento Unido 
dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia 
(MUPOIBA) e a Veracel Celulose, sob a coor-
denação da Fundação Nacional do Índio (FU-
NAI), foram entregues 8 mil cestas básicas 
(sendo 2 mil da doação já anunciada pela Ve-

racel) para atender as famílias de comunida-
des indígenas da região. A logística de mobi-
lização e entrega das cestas foi realizada com 
o apoio das lideranças indígenas das comuni-
dades tradicionais da região.

“Este momento de calamidade impac-
tou de maneira muito profunda as aldeias de 
nossa região. Por isso, foi muito importante 
esse trabalho em conjunto para atender esta 
demanda emergencial. Essa parceria entre 
movimentos indígenas, lideranças, empre-
sas e a FUNAI foi fundamental para poten-

cializarmos nossa capacidade de ação nes-
te momento tão delicado. Sem dúvida essas 
ações conjuntas nos possibilitam aumentar 
o alcance do apoio e atingir a finalidade des-
tas ações, que é justamente reduzir a vulne-
rabilidade das comunidades afetadas”, desta-
ca Tiago Ribeiro de Paula, servidor da FUNAI 
regional sul da Bahia. “Essa rede de atuação 
em conjunto faz toda a diferença em um mo-
mento tão dramático e inesperado como foi 
esse que estamos enfrentando na região”, fi-
naliza Tiago.

Ajudar a melhorar a vida 
de quem está em vulne-
rabilidade social neste pe-
ríodo natalino. Esse é o 

objetivo dos colaboradores da Bra-
cell que participaram do Founder´s 
Day, campanha desenvolvida pelas 
empresas gerenciadas pelo Grupo 
RGE ao redor do mundo. E o resul-
tado da ação realizada em outubro 
e novembro deste ano, na Bahia, 
foi a arrecadação de R$ 58.659,20. 
O montante, fruto da doação dos 
colaboradores e da contribuição da 
RGE, foi repassado ao Instituto Liga 
do Bem, que ajuda pessoas caren-
tes na Região Metropolitana de Sal-
vador e Litoral Norte.

De acordo com Nelinho Chagas, 
presidente e fundador da entidade 
sem fins lucrativos, a doação aju-
dou cerca de mil famílias, que ainda 
são impactadas pela crise sanitária 
da Covid-19 no estado.  “Embo-

Mais de mil famílias na Bahia foram 
beneficiadas com doação de R$ 58 mil no Natal

ra a pandemia esteja caminhando 
para o fim, com o avanço da vaci-
nação, as consequências dela ain-
da são muito graves. Hoje, no Bra-
sil, mais de 27 milhões de pessoas 
estão abaixo da linha da pobreza. 
Então, iniciativas como a da Bracell 
e seus colaboradores, que abra-

çam entidades que fazem um tra-
balho sério, como a Liga do Bem, 
são de extrema importância”, afir-
ma Chagas.

Além disso, o voluntariado 
da Bahia contribuiu para o fun-
do global da RGE, que destinou R$ 
14.664,80 para a campanha nacio-

nal “Tem gente com fome”, que 
distribuiu cestas básicas aos muni-
cípios da região de atuação da Bra-
cell na Bahia e em São Paulo.

Mouana Fonseca, gerente de 
Relações Institucionais e Respon-
sabilidade Social da Bracell BA, 
destaca que a iniciativa evidencia 
o compromisso dos colaborado-
res e da empresa, tanto na Bahia 
como em São Paulo, em contri-
buir para melhorar a vida das pes-
soas em vulnerabilidade. “Unimos 
esforços a fim de minimizar o so-
frimento das pessoas mais neces-
sitadas, principalmente diante da 
fome crescente e da pandemia 
da Covid-19”, afirma. De acordo 
com Mouana, a campanha com 
os colaboradores focou em diver-
sas ações para arrecadar recursos, 
como a venda de produtos de pro-
jetos sociais, lanches e rifas, além 
de doação em dinheiro.

Mouana Fonseca entrega doação para Nelinho Chagas 

 Corrente do Bem é criada no Sul da Bahia para ampliar 
ações de apoio às comunidades impactadas pelas chuvas

Empresas e instituições do Sul da Bahia se 
uniram em uma frente de apoio para a 
população da região fortemente impac-
tada pelas chuvas. A Corrente do Bem foi 

encabeçada pela Veracel Celulose, pela Associa-
ção Pró-Desenvolvimento do Sul da Bahia (PRO-
DEN), pela Associação dos Produtores de Eu-
calipto do Sul e Extremo Sul da Bahia (ASPEX) 
e pelo Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da 
Bahia tem como objetivo mobilizar mais empre-
sas que atuam na região para participarem no 
atendimento às demandas sociais.

“Neste momento tão difícil, precisamos do 
apoio de empresas e associações para o fortale-
cimento de ações para a mitigação dos impactos 
que estamos vivendo na região e para ajudar as 

pessoas a terem suas vidas e rotinas restabeleci-
das”, destaca Thiago Rizzo, presidente do PRODEN.

Nesta frente de trabalho e engajamento das 
empresas da região, a Veracel Celulose - que já 
havia anunciado a doação de 8 mil cestas básicas, 
além de apoiar as autoridades dos municípios 
com máquinas e equipamentos para a recupera-
ção de estradas, anunciou também a compra de 
14 toneladas de feijão de cooperativas da agricul-
tura familiar vinculadas ao Movimento dos Traba-
lhadores Sem Terra (MST). O alimento também 
foi doado para a população da região impacta-
da pelas chuvas por meio das prefeituras munici-
pais. “É de extrema importância que trabalhemos 
nesta frente empresarial unida para ajudar nossa 
região a se recuperar dos impactos que os tem-

porais seguem causando ao Sul da Bahia”, desta-
ca Renato Carneiro, diretor de Sustentabilidade 
e Relações Corporativas da empresa. “A aquisi-
ção de 14 toneladas de feijão orgânico produzi-
do por cooperativas de agricultores familiares vin-
culadas ao MST tem um importante simbolismo, 
além de reduzir a insegurança alimentar que atin-
ge milhares de famílias no extremo sul da Bahia 
chama a atenção também para a grande relevân-
cia da agricultura familiar agroecológica” comple-
menta o executivo.

Os interessados em contribuir puderam en-
trar em contato com a PRODEN pelos telefones 
73 3261-5625 ou 73 99977-5088, ou ainda com 
a ASPEX pelo 073 3281 7639 ou e-mail aspex-
ba@aspexba.com.br.

 Apoio especial às comunidades indígenas
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Em 2021 a Abaf apoiou ou participou 
mais de 70 eventos do setor
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ABAF presente em mais de 100 inserções
na mídia em 2021. Alguns destaques:

 
 

 
 

Correio – 21/09/21 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         Correio* – 07/10/21 

 

 

 
 

 
 

Artigo ABAF – Revista Aiba Rural (edição 20) 
 

 

 
 

 
 

A Tarde – 20/09/21 

 

 

    
 

 
 

A Tarde – 01/09/2021 

 

 

 
 

 
 

Correio – 21/05/21 

 

 
 

 
 

A Tarde – 18/01/21 

 

                 Referência Florestal – Novembro/2021 
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                         Revista Terra Mãe – janeiro 2021 
                              FLORESTAS PLANTADAS NA BAHIA 

 

 
 

Revista Terra Mãe – janeiro 2021 
http://www.bahia.ba.gov.br/2021/01/noticias/comunicacao/governo-do-estado-lanca-sexta-edicao-da-
revista-terra-mae/ 
 

 
 
Setor Florestal: pgs. 140 - 143 
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 ABAF AGRADECE E CELEBRA REALIZAÇÕES
Prezados senhores e senhoras, 

 O ano de 2021 novamente nos trouxe iné-
ditos desafios, mas também muito apren-
dizado e conquistas graças a orientação dos 
membros do Conselho Diretor da ABAF e da 
cooperação que temos com as empresas as-
sociadas e demais parceiros no Governo (fe-
deral, estadual e municípios), no Legislativo, 
no setor empresarial, junto a instituições do 
setor florestal e do agro, ONGs, academia, en-
tre outros.

A cada ano também cresce a influência da 
ABAF que mantém representações em mais 
de 40 conselhos e nos mais importantes fó-
runs ambientais, econômicos e sociais a nível 
regional, estadual e nacional. Podemos desta-
car o Conselho Deliberativo da Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá), Câmara da Silvicultu-
ra da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), Rede de Biodiversidade e Flo-
restas da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Câmara Setorial de Florestas Plantadas 
do Ministério da Agricultura (Mapa), Grupo 
Gestor Estadual do Plano ABC/Bahia (Seagri), 
Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da Bahia, 
Conselho de Proteção Ambiental do Estado 
da Bahia (Cepram), Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos (Conerh), entre tantos outros. 
A ABAF também, através do Diretor Executi-
vo, é vice-presidente da Federação das Indús-
trias da Bahia (Fieb), onde participa do Conse-
lho de Comércio Exterior (Comex), Conselho 
de Infraestrutura (Coinfra) e Conselho de Sus-
tentabilidade. Também acompanhamos, na 
Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), a Co-
missão do Meio Ambiente, Comissão de Agri-
cultura, Frente Parlamentar Ambientalista e 
Frente Parlamentar do Setor Produtivo.

Procurando contribuir e ser referência 
também do setor florestal brasileiro, em 2021 
a ABAF manteve o objetivo de participar e/ou 
apoiar a realização de eventos de interesse se-
torial (este ano foram mais de 70). Também 
mantivemos nosso canal de comunicação 
sempre disponível para a imprensa, conquis-
tando espaços em reportagens, artigos e en-
trevistas em importantes veículos de comuni-
cação, como Bahia Rural (TV Bahia), TV Band, 
jornais A Tarde, Correio* e revistas como 
AIBA, ACB, Bahia Economica, Referência Flo-
restal, além de destaques na comunicação de 
nossos parceiros, como ADAB, Seagri, Sema, 
Fieb, Faeb, Ibá etc.

Entre os eventos deste ano, destacamos 
nossa participação direta no webinar “Revolu-
ção Digital na Floresta Plantada” (promovido 
em parceria com a Embaixada da Finlândia, 
Business Finlândia, Finncham, Nokia, Conec-
tar Agro, Collective Crunch, Ibá, Ponsse e Sto-
ra Enso); no ciclo de webinários “Capacitação 
do Agro” em parceria com o Sistema Faeb/
Senar/Sindicatos e Embrapa Florestas; na fei-

ra de inovação agropecuária da Bahia e-Agro 
(uma realização da Faeb e Sebrae); e no Fó-
rum Mundial de Bioeconomia (realizada em 
Belém do Pará).

Destaque ainda para o “Bahia Florestal 
– oportunidade para investimentos verdes” 
que a ABAF realizou no Dia da Árvore (21/09). 
O evento, que foi transmitido ao vivo pelo ca-
nal da Malinovski e contou com 492 pessoas 
inscritas de 22 estados do Brasil, teve a partici-
pação do secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado da Bahia (SDE), Nelson Leal; 
de João Leão, vice-governador da Bahia e se-
cretário do Planejamento do Estado da Bahia 
(Seplan); e do presidente da Ibá, Paulo Har-
tung. Na ocasião, lançamos o relatório bienal 
com dados do setor florestal na Bahia e que é 
uma ferramenta para o planejamento de atu-
ais e novos investimentos no estado. Acesse: 
https://www.abaf.org.br/wp-content/uploa-
ds/2021/09/Bahia-Florestal_2021.pdf.

Durante o ano, nas reuniões periódicas do 
Conselho Diretor da ABAF, temos convidado, 
para compor a primeira parte do encontro, 
autoridades e parceiros (Governo, academia, 
associações setoriais etc.) para uma conver-
sa, um momento de troca de experiências e 
ideias entre os setores envolvidos. O objetivo 
é a maior aproximação e maior interação em 
benefício do crescimento e desenvolvimen-
to do nosso estado. Este ano pudemos con-
tar com a presença de Márcia Telles, Diretora 
Geral do Inema e Secretária de Meio Ambien-
te. O convite também foi feito para o secretá-
rio Marcus Cavalcanti (Seinfra), mas sua parti-
cipação ficou para 2022.

Acreditamos que neste novo ano podere-
mos retomar as ações da nossa Agenda Posi-
tiva com o Governo do Estado que visa a am-
pliação dos investimentos do setor. E, para 
isso, estamos em contato direto principal-
mente com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico da Bahia (SDE) e com o vice-go-
vernador da Bahia, João Leão, que, mesmo 
tendo assumido a Seplan, se comprometeu a 
permanecer conosco e retomar os trabalhos 
no início do ano.

Este ano mantivemos nossa parceria com 
a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da 
Bahia (ADAB), através do Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS) que busca pro-
mover a diversificação e sustentabilidade das 
atividades rurais. O trabalho também se dá 
para a inclusão dos pequenos e médios pro-
dutores e processadores de madeira no setor 
– e seu uso múltiplo - para melhor atender a 
população, além de gerar emprego e renda.

Após intenso trabalho desde sua criação 
e até setembro de 2021, o PAFS já percor-
reu mais de 380 mil quilômetros, realizou 278 
treinamentos em 234 comunidades, instruiu 
e orientou mais de 12 mil estudantes e pro-
dutores rurais de frutas, eucalipto, café, en-

tre outras culturas, da região e visitou mais de 
1.400 propriedades rurais.

O resultado tem sido muito positivo gra-
ças às parcerias feitas com o Governo do Es-
tado, através da Seagri e ADAB; Sindicatos Ru-
rais da FAEB/Senar; Associação de Produtores 
de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, atra-
vés de suas secretarias de agricultura e meio 
ambiente. Hoje, o PAFS é citado como modelo 
de cooperação entre a ADAB e os setores pro-
dutivos. Para conhecer: http://www.abaf.org.
br/wp-content/uploads/2020/09/Informati-
vo-ABAF_ESPECIAL-PAFS_2020.pdf.

Estamos otimistas com a possível amplia-
ção de atuação do PAFS em 2022, chegando 
às localidades do Litoral Norte. Também esta-
mos trabalhando para, de acordo com as su-
gestões das empresas e parceiros, incluir no-
vos temas no programa: combate à caça ilegal 
e manejo sustentável da apicultura.

Em 2021, a ABAF, representando o setor, 
fez um trabalho prévio de análise do cenário 
e condições do sistema de produção apícola 
em diversas regiões da Bahia. E, atendendo as 
demandas das empresas associadas, esteve 
presente na audiência pública “Cadeia Produ-
tiva da Apicultura no Estado – Entraves e Pers-
pectivas” para manter o diálogo e contribuir, 
ainda mais, com a parceria entre os setores. 
Foi a primeira vez que o tema esteve em dis-
cussão pela Comissão do Meio Ambiente da 
ALBA, reunindo representantes do Mapa, da 
SDR, da Adab, Ministério Público, Consórcio 
de Desenvolvimento Sustentável do Território 
do Litoral Norte e Agreste Baiano, Consórcio 
de Desenvolvimento Sustentável da Costa do 
Descobrimento, Consórcio Intermunicipal do 
Mosaico de Apas do Baixo Sul, Consórcio In-
termunicipal do Semiárido Nordeste II, além 
de cooperativas de apicultores.

Todas essas atuações nos possibilitam a 
defesa dos interesses da silvicultura e de nos-
sos associados, além de uma atuação coeren-
te e alinhada com o desenvolvimento susten-
tável do estado. Assim, procuramos mostrar o 
setor, suas potencialidades e contribuições ao 
adequado desenvolvimento do país.

Acreditamos que esse acesso construído 
com o secretariado de governo, com o vice-
-governador, poder legislativo, entidades em-
presariais etc., facilitam o atendimento das 
demandas que surgem a cada dia. Vamos, 
juntos, demonstrar que podemos produzir 
mais diversificando o agro brasileiro de forma 
sustentável.

Ano novo é tempo de avaliações e planeja-
mento. Por isso a ABAF continua interessada 
no diálogo permanente com todos os parcei-
ros. Gostaríamos de ouvir sugestões de ações, 
estudos e providências que possam nos aju-
dar a melhorar a representatividade setorial.

Desejamos a todos muita saúde e pleno e 
continuado sucesso!


