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Carta da Presidente
Prezados(as), 

 
 

Os desafios de 2022 nova-
mente nos possibilitaram 
aprendizados e conquistas, 
especialmente graças à 

orientação dos membros do Conselho 
Diretor da ABAF e da cooperação das 
empresas associadas e demais par-
ceiros no Governo (federal, estadual e 
municipais), no Legislativo, instituições 
do setor florestal e do agro, ONGs, aca-
demia, entre outros. Só com essa ajuda 
podemos atuar nos mais de 40 conse-
lhos (importantes fóruns ambientais, 
econômicos e sociais) onde a ABAF 
mantém expressiva representatividade.

 
Procurando contribuir e ser referên-

cia também do setor florestal brasileiro, 
em 2022 a ABAF manteve seu compro-
misso de participar e/ou apoiar a reali-
zação de eventos do interesse setorial. 
Entre estes, destacamos nossa partici-
pação na etapa Espírito Santo e Bahia 
da Caravana ILPF; na Ecoenergy; no 9º 
Congresso Florestal Brasileiro; no Brasil 
Agroflorestal - Fórum da Cadeia Produ-
tiva Agroflorestal da Região Sul e Extre-
mo Sul da Bahia; na feira e-Agro; e no I 
EMAB - Encontro de Meio Ambiente da 
Bahia. Destaque ainda para a correa-
lização do VI Congresso Brasileiro de 
Reflorestamento Ambiental (que reuniu 
mais de 200 pessoas na Fieb, em Sal-
vador/BA).

 
Para coroar nosso trabalho, fecha-

mos o ano com o recebimento do Prê-
mio Referência que completou 20 anos 
e contemplou, de maneira excepcio-
nal, as 20 empresas e instituições que 
mais se destacaram no setor em 2022.

 
Para mais detalhes, inclusive sobre 

o Plano Bahia Florestal 2033, acesse 
nosso site (abaf.org.br).

 
Renovamos nossos sinceros agra-

decimentos pelo apoio recebido pela 
diretoria, associados e parceiros du-
rante todo o ano e desejamos  a todos 
e todas muita saúde e pleno e conti-
nuado sucesso!

So
ra

 M
a

ia

MARIANA LISBÔA
Presidente da ABAF 
Associação Baiana das Empresas de Base Florestal

O ano de 2022 também marcou 
o lançamento da proposta do Plano 
Bahia Florestal 2033, que contou com a 
participação do setor florestal de todo 
o Brasil, além de representantes de 
diversas entidades parceiras e do go-
verno da Bahia. Contamos ainda com a 
presença do governo do Mato Grosso 
do Sul (MS), estado que já implemen-
tou um plano setorial e viu o segmento 
ampliar e gerar riqueza local.

 
O objetivo do Plano Bahia Florestal 

2033 é a atração de novos investimen-
tos para ampliar e fortalecer a cadeia 
produtiva de florestas plantadas no 
estado. O plano também irá incentivar 
investimentos agroindustriais que po-
dem se beneficiar das novas infraestru-
turas implantadas em torno da Ferrovia 
de Integração Oeste - Leste (Fiol) e da 
recuperação da Centro-Atlântica (FCA) 
– esta que vai cortar a Bahia de Norte 
a Sul. 

Além disso, vamos intensificar o 
que já temos feito para o uso múltiplo 
da madeira e a maior inclusão dos 
pequenos e médios produtores e pro-
cessadores de madeira no estado da 
Bahia.

 
Dessa forma, seguimos na defesa 

dos interesses da silvicultura e de nos-
sos associados, sempre coerentes e 
alinhados com o desenvolvimento sus-
tentável do estado e do país.
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Campanha #SouMaisPapel

Em 12 de janeiro foi lançada a segunda onda da campanha 
#SouMaisPapel, iniciativa de entidades e empresas que com-
põem a cadeia de base florestal, responsável pela produção 
de celulose, papel, embalagem de papel, pisos laminados, 
painéis de madeira, entre outros. O objetivo do movimento é 
informar ao grande público toda sustentabilidade existente ao 
longo do processo produtivo desta indústria, desde o campo 
até o bioproduto nas mãos dos consumidores. A 2ª etapa da 
campanha #SouMaisPapel conta com o patrocínio da Voith, 
da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associação nacional 
do setor de árvores cultivadas e o apoio das empresas cita-
das anteriormente, das entidades setoriais e das associações 
representativas estaduais, a exemplo da ABAF (Associação 
Baiana de Empresas de Base Florestal.

Ações do setor florestal em prol das vítimas das chuvas na Bahia

As empresas do setor de árvores cultivadas continuam, direta ou indiretamente, contribuindo com as pessoas em situação de 
emergência nas cidades atingidas severamente pelas chuvas na Bahia. Estão disponibilizando diversas máquinas para ajudar 
na abertura de estradas e outras ações, além de fazerem doações de comida, água, roupas, papel higiênico e cobertores, entre 
outros artigos.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/acoes-do-setor-florestal-em-prol-das-vitimas-das-chuvas-na-bahia/

Coleção de livros 
“Espécies Arbóreas Brasileiras”

A Embrapa Florestas acaba de disponibilizar, para download 
gratuito, os cinco volumes dos livros “Espécies Arbóreas Brasilei-
ras”, de Paulo Ernani Ramalho Carvalho, pesquisador que hoje 
está aposentado e dedicou boa parte de sua trajetória profissio-
nal à redação e edição destes livros. Os cinco volumes trazem 
340 espécies arbóreas nativas do Brasil, com informações deta-
lhadas tais como taxonomia, descrição, reprodução, ocorrência, 
aspectos ecológicos, clima, solos, sementes, produção de mu-
das, características silviculturais, melhoramento e conservação 
genética, crescimento e produção, características da madeira, 
principais produtos e usos, pragas e doenças e espécies afins; 
complementadas com mapas, tabelas e fotografias.

LEiA MAiS: https://www.abaf.org.br/campanha-soumaispapel-tem-
nova-fase-com-a-uniao-de-entidades-fabricantes-e-fornecedoras-
do-setor-de-celulose-e-papel/

Leia mais: https://www.abaf.org.br/colecao-de-livros-especies-arbo-
reas-brasileiras/
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Estação Veracel e Rio do Brasil 
destacam a importância de 
corredores ecológicos  
Em 31/01 é celebrado o Dia Nacional das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, as RPPNs, e a Estação Veracel e a Rio do Brasil 
destacam a importância de ampliar as ações em sinergia entre as 
mais de 1.700 RPPNs brasileiras para um trabalho efetivo de prote-
ção e conservação da biodiversidade do país.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/estacao-veracel-e-rio-do-brasil-desta-
cam-a-importancia-de-corredores-ecologicos-e-da-sinergia-entres-rppns/

A importância das RPPNs 
para as comunidades vizinhas
Confira o artigo escrito por Meryellen Oliveira, coordenadora de 
Meio Ambiente e Certificações da Bracell, sobre a importância das 
reservas particulares que também são patrimônios naturais graças 
ao elevado grau de importância da biodiversidade nelas existentes.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/a-importancia-das-rppns-para-as-
-comunidades-vizinhas/

Portfólio HENViX Ambiental
A HENVIX Ambiental é uma empresa que tem como propósito ofe-
recer o suporte técnico necessário à produção sustentável e ao de-
senvolvimento de mercado limpo. Atua no setor ambiental com foco 
em empreendimentos rurais e urbanos que tenham como valor a 
responsabilidade socioambiental.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/portfolio-henvix-ambiental/

“Amigos da Floresta” amplia foco 
de conscientização ambiental
Desenvolvida para conscientizar a população sobre os danos am-
bientais causados pelos incêndios florestais, a campanha “Amigos 
da Floresta”, da Bracell, foca também, em 2022, na orientação so-
bre a ilegalidade da captura e da caça de animais silvestres e do 
furto de madeira nativa.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/amigos-da-floresta-amplia-foco-de-
conscientizacao-ambiental/
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Aperam na ABAF
Em 17/02, a ABAF recebeu a visita de Matheus Aguiar e Tony Terra da 
Aperam BioEnergia. Eles apresentaram o Portfólio Comercial de Semen-
tes, Mudas e Tecnologia da empresa e informaram que todos os clo-
nes produzidos pela Aperam BioEnergia possuem registro e identidade 
genética. A Aperam é a única autorizada a fornecer o certificado de 
origem genética e a comercializar os materiais genéticos desenvolvidos 
na empresa.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/aperam-na-abaf/

PAFS participa de 
eventos da ADAB
A equipe do Programa Ambiente Florestal Sustentável (uma parceria 
ABAF/ADAB) acompanhou dois importantes eventos da Agência Esta-
dual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) neste mês de fevereiro 
de 2022.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/pafs-participa-de-eventos-da-adab/

MAIS NOTÍCIAS

Novo vídeo ibá: produzir e 
conservar é possível! 

Panorama de Gênero do 
Setor Florestal 2021

A Rede Mulher Florestal 
lançou o Panorama de 
Gênero do Setor Florestal 
2021, segunda edição 
da pesquisa com dados 
sobre a composição de 
gênero no setor florestal 
e algumas organizações.

Estudo: https://www.
redemulherflorestal.org/_
files/ugd/b9b159_633444a
8da9d4898a98ac86145be
6cfc.pdf

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=BesDXoGHi3Q

Lançamento do instituto 
Porto Seguro Espetacular
Em 04/02, no auditório do Senac em Porto Seguro (BA), aconteceu o 
lançamento do Instituto Porto Seguro Espetacular (IPSE), uma instituição 
sem fins lucrativos criada e mantida por um grupo de empresários com 
o intuito de realizar ações voltadas para o desenvolvimento do turismo 
e da economia local, através de plataformas digitais. A equipe do Pro-
grama Ambiente Florestal Sustentável (ABAF/ADAB) esteve presente.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/lancamento-do-instituto-porto-seguro-
espetacular/
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Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-celebra-18-anos-de-
realizacoes-em-favor-do-setor-de-base-florestal-na-bahia-e-
agradece-a-cooperacao-de-todos-os-parceiros/

ABAF celebra 18 anos de realizações 
em favor do setor de base florestal 
na Bahia e agradece a cooperação 
de todos os parceiros!

Em 9 de março, a ABAF completou 18 anos de atuação, sempre com 
inéditos desafios, mas também muito aprendizado e conquistas graças 
a orientação dos membros do Conselho Diretor da ABAF, dos Grupos 
de Trabalho permanentes e formados sob demanda e da cooperação 
que temos com as empresas associadas e demais parceiros no Gover-
no (federal, estadual e municípios), no Legislativo, no setor empresarial, 
junto a instituições do setor florestal e do agro, comunidades, fornece-
dores de serviços, produtos e equipamentos, produtores rurais, ONGs, 
academia, entre outros.

Mariana Lisbôa assume 
a Presidência da Abaf
Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A., a advogada 
com longa experiência na área ambiental Mariana Lisbôa acaba de as-
sumir a presidência da Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF). Esta é a primeira vez que uma mulher assume a presidên-
cia da associação que acaba de completar 18 anos (março de 2022).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/mariana-lisboa-assume-a-presidencia-da-
-abaf/

Ministro Rogério 
Marinho visita Senai Cimatec 
Em visita ao Senai Cimatec, em Salvador, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, e o presidente do Banco do Nordeste, José 
Gomes da Costa, anunciaram medidas que vão ajudar na recupera-
ção das atividades de produtores rurais afetados pelas fortes chuvas na 
Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/ministro-rogerio-marinho-visita-senai-cima-
tec-e-anuncia-novas-linhas-de-credito-do-fne/

Suzano comemora 
30 anos na Bahia 
O litoral sul baiano, com sua diversidade ambiental e cultural, é o cenário 
de uma história de desenvolvimento, oportunidades e importantes perso-
nagens que marcam os 30 anos da Suzano na região. Uma trajetória que 
inicia em Mucuri, em 1989, com a construção da Bahia Sul Celulose, uma 
associação entre a Suzano e a então Companhia Vale do Rio Doce.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/suzano-comemora-30-anos-na-bahia-e-
-resgata-sua-historia-em-mucuri/
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Bracell monitora qualidade da água 
de 24 microbacias de rios na Bahia
A qualidade da água de 24 microbacias de importantes rios das regiões 
do Litoral Norte e Recôncavo Baiano são analisadas pela Bracell Bahia, 
que iniciou o projeto de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hí-
dricos Superficiais em 2021. A iniciativa, que visa à conservação am-
biental, envolve 23 áreas geográficas sob influência da atividade flores-
tal da empresa, abrangendo uma área total de mais de 11 mil hectares. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-monitora-qualidade-da-agua-de-24-
microbacias-de-rios-na-bahia/

ABAF participa do Feagri
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicul-
tura da Bahia (Seagri) promoveu a primeira edição do Fórum dos 
Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da 
Bahia (Feagri). A programação foi acompanhada por gestores de 
115 municípios baianos de forma gratuita e contou com palestras 
que apresentaram oportunidades e desafios do setor agropecuário 
do estado. A ABAF esteve presente.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/gestores-municipais-do-setor-agropecuario-
da-bahia-se-reunem-em-forum-coordenado-pela-seagri/

Veracel entrega material 
escolar para alunos de 
comunidades indígenas
A Veracel, indústria de celulose localizada no Sul da Bahia, finalizou 
as entregas de materiais escolares para cerca de 4.752 alunos e 244 
professores de 32 comunidades indígenas da Costa do Descobri-
mento. Essa iniciativa faz parte do programa “Educação é Vida” que 
busca incentivar a permanência dos estudantes em sala de aula, 
reduzindo a evasão escolar. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-entrega-material-escolar-para-
cerca-de-5-mil-alunos-de-comunidades-indigenas/

Controle biológico agrega 
sustentabilidade à proteção 
dos plantios de eucalipto
Comprometida em produzir de maneira responsável, em equilíbrio com 
o meio ambiente, a Bracell investe continuamente em pesquisa e desen-
volvimento tecnológico. Por conta disso, a empresa aposta no controle 
biológico, que tem um importante papel como alternativa aos defensi-
vos químicos para manter a contenção de pragas nas áreas florestais.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/controle-biologico-agrega-sustentabilidade-
-a-protecao-dos-plantios-de-eucalipto/
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Versão digital do livro 
“O Brasil no Agro Global”
O Insper Agro Global lançou a versão digital do livro O Brasil no agrone-
gócio global: reflexões sobre a inserção do agronegócio brasileiro nas 
principais macrorregiões do planeta. Um dos organizadores da publica-
ção é o professor e engenheiro agrônomo Marcos Jank, coordenador 
do Insper Agro Global e do Núcleo Agro do Cebri.

Leia mais: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Livro_O_
Brasil_no_Agro_completo.pdf

Artigo ABAF 
na revista 
Let´s Go Bahia 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/artigo-abaf-lets-go-bahia-marco-2022/

Setor florestal desenvolve ação inédita 
para o Dia internacional da Mulher 
Pela primeira vez, a Ibá, a Agroligadas e a Rede Mulher Florestal fize-
ram, juntas, um movimento nas redes sociais para empoderar as mulhe-
res e mostrar que o setor florestal é um lugar para todas. Entre os dias 01 
e 08 de março as três instituições iniciaram uma ação nas redes sociais 
para o Dia Internacional da Mulher com o mote: #SouAgro #SouMulher 
#SouFlorestal #SouIndústria.
Leia mais: https://www.abaf.org.br/setor-florestal-desenvolve-acao-inedita-
para-o-dia-internacional-da-mulher/

ibá lança uma 
série inédita: 
especialista explica

Leia mais: https://www.abaf.org.br/a-iba-lanca-uma-serie-inedita-especialista-
explica/
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Vídeo ABAF 2022
Confira o vídeo institucional da Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) com dados do Relatório Bahia Florestal 2021 que 
mostram a importância, a diversificação e as contribuições - sociais, 
econômicas e ambientais - do setor de base florestal na Bahia.

Acesse: https://youtu.be/QXf59lAByQM  

Bamin planeja cooperação 
com o setor florestal baiano
 O gerente de Desenvolvimento de Negócios da Bahia Mineração (Ba-
min), Henrique Freitas, visitou a ABAF em 11 de abril. O objetivo foi apre-
sentar a Ferrovia de Integração Oeste - Leste (Fiol) e o Porto Sul (Ilhéus), 
e discutir a possibilidade de cooperação e sinergia de projetos com o 
setor de florestas plantadas. A Fiol, em suas três etapas, cortará a Bahia 
de Oeste à Leste, conectando-se à ferrovia Norte/Sul (Goiás) ao novo 
porto de Ilhéus. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bamin-planeja-cooperacao-com-o-
-setor-florestal-baiano/

Veracel realiza campanha 
de conscientização na 
região do Sul da Bahia 
A Veracel Celulose realizou em 14/04 uma campanha de conscientiza-
ção ambiental em 11 municípios localizados na região de atuação da 
empresa, na Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia. A iniciativa, que 
será realizada até o final do ano, vai incluir visitas a proprietários rurais 
vizinhos, e tem parceria com a ADAB, ABAF (com o Programa Ambiente 
Florestal Sustentável - PAFS) e a Companhia Independente de Polícia e 
Proteção Ambiental (CIPPA). 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-realiza-campanha-de-conscientiza-
cao-na-regiao-do-sul-da-bahia/

ABAF participou da 
Caravana iLPF 2022
A etapa piloto da Caravana ILPF passou pelo norte do Espírito Santo e 
sul da Bahia entre os dias 4 e 8 de abril. Técnicos da Rede ILPF e pes-
quisadores da Embrapa participaram de dias de campo, visitas técni-
cas e institucionais a propriedades rurais, instituições de ensino e diver-
sos segmentos do agronegócio, levando informações sobre sistemas 
ILPF no Brasil. Cerca de 600 pessoas participaram. Entre elas, técnicos 
da Suzano, da Veracel e da ABAF.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participou-da-caravana-ilpf-2022/
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13ª Edição da Opinião Legal
A 13ª Edição da Opinião Legal está disponível no site da MoselloLima. 
No Turning Point, Grasielle Flores, sócia e gerente das áreas de Direi-
to Imobiliário, Agrário e Criminal da MoselloLima Advocacia, aborda as 
questões que envolvem o financiamento do agronegócio, explorando 
temas como segurança alimentar, capacidade produtiva e o futuro po-
pulacional. 

Leia mais:  https://www.mosellolima.com.br//noticias/revistas/index.html

Ebook sobre 
Certificação Ambiental
Confira o ebook desenvolvido por Eliane Druzek, integrante da 2Tree 
Ambiental. A Certificação Florestal é um procedimento voluntário, atra-
vés do qual é possível garantir a origem ecologicamente correta de um 
produto madeireiro ou matéria-prima. Os sistemas de certificações mais 
difundidos globalmente são o FSC e o PEFC. No caso do Brasil, existe 
também o CERFLOR.

Leia mais: https://2tree.com.br/ebook-certificacao-florestal/

Veracel e Conservação 
internacional trabalham para o 
fortalecimento da Cadeia Produtiva 
da Pesca no Sul da Bahia
Compreender como funcionam as cadeias produtivas locais é funda-
mental para promoção de ações de desenvolvimento sustentável. É 
nessa direção que a Veracel Celulose e a Conservação Internacional 
(CI-Brasil), organização sem fins lucrativos que trabalha pela proteção 
da biodiversidade e pelo bem-estar das pessoas, estabeleceram uma 
parceria a fim de mapear a cadeia produtiva de pesca da região do 
Extremo Sul da Bahia. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-e-conservacao-internacional-trabalham-
juntas-para-o-fortalecimento-da-cadeia-produtiva-da-pesca-no-sul-da-bahia/

Bracell conquista Selo Empresa 
irmã, concedido pelas Obras 
Sociais irmã Dulce
A Bracell conquistou o selo Empresa Irmã 2021, concedido pelas Obras 
Sociais Irmã Dulce (Osid). A honraria é oferecida como reconhecimento 
às organizações que contribuem para as ações filantrópicas desenvol-
vidas pela instituição criada por Santa Dulce dos Pobres. A companhia 
– que faz parte do grupo RGE, que gerencia empresas com operações 
globais de manufatura baseadas em recursos naturais – foi premiada 
na categoria “Ouro”.  

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-conquista-selo-empresa-irma-con-
cedido-pelas-obras-sociais-irma-dulce/
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Guia de Boas Práticas 
Anticorrupção na Agroindústria
A Rede Brasil do Pacto Global da ONU lançou o Guia de Boas Prá-
ticas Anticorrupção na Agroindústria. O material foi produzido por 17 
empresas do setor agroindustrial que formam a Ação Coletiva do Setor 
da Agroindústria. A Veracel Celulose é uma das empresas que integra a 
Ação Coletiva do Setor da Agroindústria.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/rede-brasil-do-pacto-global-da-onu-lanca-
-guia-de-boas-praticas-anticorrupcao-da-agroindustria/

ABAF visita Placas do Brasil
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, e o coordenador do Pro-
grama Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), Paulo Andrade, visitaram 
a Placas do Brasil, onde foram recebidos por Rodrigo Sander, gerente 
de suprimentos, logística e florestal, e por Luiz Thiago Guimarães dos 
Santos, líder florestal. A Placas do Brasil é especialista na produção e 
comercialização de painéis de MDF oriundos de florestas de eucalipto 
renováveis. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/visita-da-abaf-a-placas-do-brasil/

Empreendedoras baianas 
aproveitam Expo Favela 
Dois projetos sociais apoiados pela Bracell Bahia participaram da edi-
ção deste ano da Expo Favela, realizada em 15, 16 e 17 de abril, em São 
Paulo. São elas: a Fábrica de Fardamentos, cooperativa de mulheres do 
município de Inhambupe que trabalha com costura industrial em quatro 
comunidades, e a Farmácia Verde, que é uma iniciativa composta por 
mulheres quilombolas da comunidade do Cangula, em Alagoinhas. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/projetos-formados-por-mulheres-baianas-
participam-da-expo-favela-2022/

A hora dos serviços 
ambientais pagos
Em novo artigo publicado no Valor Econômico, Leandro Mosello, sócio 
fundador e diretor da área de Direito Ambiental e Corporativo, e Marcela 
Pitombo, coordenadora de PSA, Créditos de Carbono e Negócios Ver-
des, ambos da MoselloLima Advocacia, abordam a questão do PSA e 
do ESG no país. Segundo os autores, o Brasil possui um imenso poten-
cial de se tornar protagonista desse mercado e de explorar o chamado 
“Pré-Sal Verde”.

Leia mais: https://www.mosellolima.com.br/o-escritorio/mosello-em-
foco/2022/04/07/a-hora-dos-servicos-ambientais-pagos.html

ABRIL 2022
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Prêmio Blue Sky Young Researchers 
and innovation Award 2022-2023 

Desafios para Ganhar Escala 
na Restauração e o 
Papel da Sociedade Civil
O Diálogo Florestal lançou a publicação “Desafios para Ganhar Escala 
na Restauração e o Papel da Sociedade Civil”, com análises destacan-
do a importância do viés social da atividade. O evento reuniu diversas 
partes interessadas relacionadas ao tema e foi transmitido pelo canal da 
organização no Youtube, em parceria com a Página22.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/evento-marca-o-lancamento-de-publicacao-
que-reforca-o-componente-social-da-restauracao-de-ecossistemas/

Veracel Celulose apresenta 
seu Relatório de 
Sustentabilidade de 2021
A Veracel Celulose divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2021. O 
conteúdo está disponível para download e visualização no site da empresa 
(www.veracel.com.br). Entre os principais destaques do ano, o documento 
elenca as principais iniciativas voltadas à sustentabilidade, como apoio a 
projetos sociais, iniciativas de proteção ao meio ambiente e o caminho da 
gestão da empresa em prol de um ambiente mais diverso e inclusivo. 

Acesse: https://www.veracel.com.br/sustentabilidade/nossa-guia/

Relatório 
Suzano 2021
Walter Schalka, presidente da Suzano, destaca as principais conquistas 
e desafios vivenciados pela companhia no ano de 2021 em sua mensa-
gem. “Temos orgulho de pertencer a um setor que impacta positivamen-
te o Brasil e o planeta. Mas ainda há muito a ser feito para que a compa-
nhia siga cumprindo seu propósito de renovar a vida a partir da árvore”.

Acesse: https://www.suzano.com.br/r2021/

ABRIL 2022

MAIo 2022

As inscrições para o prêmio Blue Sky Young Researchers and Innova-
tion Award 2022-2023, promovido pelo International Council for Forest 
and Paper Associations (ICFPA), encerram dia 31 de maio. A premia-
ção tem como objetivo selecionar pessoas e projetos inovadores que 
possam contribuir para o desenvolvimento da indústria florestal mundial 
sob a ótica de pesquisa e desenvolvimento, inovação e melhorias de 
processos que beneficiem a indústria de base florestal e sua cadeia 
produtiva. O tema desta edição é “Construindo uma Economia de Baixo 
Carbono com Florestas e Produtos Florestais Positivos para o Clima”. 

Leia mais: https://www.iba.org/inscricoes-abertas-para-o-premio-blue-sky-
young-researchers-and-innovation-awards-2022-2023
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Bracell assina termo de cooperação 
com o Governo da Bahia 
A Bracell assinou, com a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema), 
um termo de cooperação mútua para executar ações conjuntas volta-
das à proteção da biodiversidade em Unidades de Conservação (UCs) 
de Mata Atlântica no estado, como os Cânions do Subaé e a bacia do 
rio Subaúma. A iniciativa está alinhada com sua estratégia de negócio, 
que tem como um de seus objetivos centrais reforçar a importância das 
boas práticas para a proteção da biodiversidade.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-assina-termo-de-cooperacao-com-
o-governo-da-bahia-que-amplia-a-protecao-da-biodiversidade/

Suzano se une ao Cubo itaú por 
inovação da floresta à fábrica
Maior produtora de celulose de mercado do mundo, a Suzano se as-
sociou ao Cubo Itaú, principal hub de fomento a startups na América 
Latina, com vistas a acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias 
aplicadas das florestas às fábricas, ao mesmo tempo em que assegura 
o apoio do setor florestal ao empreendedorismo e à inovação no país.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/suzano-se-une-ao-cubo-itau-por-
-inovacao-da-floresta-a-fabrica/

ibá reforça protagonismo do 
setor de árvores cultivadas no 
XV Congresso Florestal Mundial
Entre os dias 02 e 06 de maio, a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) re-
forçou o protagonismo do setor de árvores cultivadas no mundo, ao ter 
participado do XV Congresso Florestal Mundial, organizado pela FAO 
(Organização para Alimentação e Agricultura), da ONU. Destaque para 
temas como mudanças climáticas, recursos hídricos, biodiversidade, 
ESG, inclusão e diversidade, dentre outros assuntos trabalhados pelo 
setor de árvores cultivadas. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/iba-reforca-protagonismo-mundial-do-setor-
brasileiro-de-arvores-cultivadas-no-xv-congresso-florestal-mundial-da-fao-na-
coreia-do-sul/

Seinfra participa de reunião do 
Conselho Diretor da ABAF
  O secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), Marcus Ca-
valcanti, participou da reunião do Conselho Diretor (CD) da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) na manhã de 20/05/22. 
Na ocasião, o secretário falou sobre os planos e projetos de infraestrutu-
ra logística da Secretaria, além de conversar sobre as demandas priori-
zadas na Agenda Positiva do Setor Florestal junto ao Governo do Estado 
da Bahia (Apflor). 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/seinfra-participa-de-reuniao-do-conselho-
diretor-da-abaf/

MAIo 2022

13

Bahia Florestal Especial 2022

Informativo



Veracel inicia construção do 
primeiro Centro de Reabilitação de 
Quelônios da região Sul da Bahia
A próxima temporada reprodutiva das tartarugas marinhas no Sul da 
Bahia, que ocorre anualmente entre setembro e abril, já contará com o 
novo Centro de Reabilitação de Quelônios em plena operação no Ter-
minal Marítimo de Belmonte. A instalação está sendo construída pela 
Veracel Celulose, que também fará a gestão do Centro juntamente com 
um veterinário e equipe especializada.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-inicia-construcao-do-primeiro-
centro-de-reabilitacao-de-quelonios-da-regiao-sul-da-bahia/

Fogo e Florestas
Relatório de síntese global
O Diálogo Florestal realizou em março, coordenado pelo The Forests 
Dialogue (TFD), duas mesas redondas: Fogo e Plantações Florestais 
e Fogo no contexto da Amazônia. Os eventos permitiram a discussão 
sobre os desafios, as melhores práticas, como engajar partes interessa-
das que geralmente são excluídas do processo de tomada de decisão, 
além da proposição dos próximos passos.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/fogo-e-florestas-relatorio-de-sintese-global/

14ª edição da 
Revista Opinião Legal 
A 14ª edição da Revista Opinião Legal traz como inovação o projeto 
GreenWay, vinculado à área de PSA, Crédito de Carbono e Negócios 
Verdes da MoselloLima Advocacia. O objetivo da iniciativa é contribuir 
para a sustentabilidade, divulgação do PSA e materialização do merca-
do de Negócios Verdes. A edição apresenta também conteúdos das 
áreas de Direito do Trabalho, Criminal, Ambiental, Imobiliário e Agrário.
 
Leia: https://www.mosellolima.com.br//noticias/revistas/index.html

ibá lança o Caderno de 
Biodiversidade do Setor 
de Árvores Cultivada
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) lança o Caderno de Biodiversi-
dade do Setor de Árvores Cultivadas 2022, destacando o registro de 
8.310 espécies de fauna e flora. Os principais grupos monitorados nos 
biomas incluem flora, aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Considerando 
a flora, foram 5.450 espécies reportadas. Além disso, esse setor regis-
trou mais de 335 espécies que são classificadas como ameaçadas de 
extinção pelo ICMBio.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/iba-lanca-o-caderno-de-biodiversidade-do-
setor-de-arvores-cultivada/

MAIo 2022
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ABAF participou do 
i Fórum ESG Salvador
A nova presidente do Conselho Diretor da ABAF, Mariana Lisbôa, foi 
uma das palestrantes do I Fórum ESG Salvador que o jornal Correio* e o 
portal Alô Alô Bahia realizaram em 12/05, no Porto de Salvador (Comér-
cio). Primeiro encontro neste formato realizado na capital baiana, o even-
to contou com a participação de especialistas com ampla experiência 
em questões ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-do-i-forum-esg-salvador/

Conselho de Sustentabilidade da 
FiEB promove debate sobre ESG
O Conselho de Sustentabilidade da FIEB realizou, em 24/05, o Seminário 
Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). Participaram a 
Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A. e presidente do 
Conselho Diretor da ABAF, Mariana Lisbôa; e o Vice Presidente de Co-
municação e Sustentabilidade da Bracell, Márcio Nappo.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/conselho-de-sustentabilidade-da-fieb-
promove-debate-sobre-esg/

Vídeo PAFS 2022
Confira o vídeo institucional do Programa Ambiente Florestal Sustentá-
vel (PAFS) - uma parceria entre a Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia 
(ADAB).
 
Acesse: https://youtu.be/1qZShsB8p2Q

Setor de árvores cultivadas 
apoia a criação e o cuidado 
com as abelhas em todo o Brasil
A ONU estabeleceu a data de 20 de maio como o Dia Mundial da Abe-
lha. Ciente da essencialidade dessas espécies para o futuro saudável 
do planeta e da relevância da atividade para a geração de renda de 
diversas comunidades, o setor de árvores cultivadas vem há décadas 
contribuindo para o cuidado e desenvolvimento das abelhas, por meio 
de parceria e apoio à apicultura.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/setor-de-arvores-cultivadas-apoia-a-criacao-
e-o-cuidado-com-as-abelhas-em-todo-o-brasil/

MAIo 2022
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ABAF na feira Show Florestal 
A ABAF acompanhou as atividades da feira “Show Florestal” que contou 
com mais de 130 expositores e apresentou o que tem de mais novo aos 
produtores do setor florestal de todo o Brasil, em Três Lagoas (MS), em 
maio de 2022. Entre as atividades acompanhadas pelo diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade, destaque para a reunião da Câmara Setorial 
de Florestas Plantadas do MAPA e a visita à Usina Termelétrica Onça 
Pintada.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-na-feira-show-florestal-2022/

Empresa Nakamura 
Biomassas visita ABAF
O diretor da empresa Nakamura Indústria e Comércio de Biomassas 
Ltda., Akimi Nakamura, visitou a sede da ABAF em 27/05. A visita teve o 
objetivo de conhecer mais o setor florestal na Bahia para possíveis no-
vos investimentos da Nakamura no estado. Atualmente, a empresa gera 
biomassa por meio de capim-elefante e bagaço de cana no município 
de Itaporanga (SP).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/nakamura-visita-abaf/

Viveiro da Bracell BA bate novo recorde 
e atinge 82% de aproveitamento 
na produção de mudas 
Uma nova marca histórica foi alcançada pelo Viveiro Salgado, perten-
cente à Bracell na Bahia, em abril deste ano: o aproveitamento de 82% 
na produção de mudas de eucalipto. Reinaugurado em 2020, o viveiro, 
em Inhambupe, recebeu investimentos na ordem de R$ 15 milhões, o 
que resultou no aprimoramento contínuo do time no processo de me-
lhoria de manejo e a sinergia com outras áreas, como a Silvicultura e o 
Setor Técnico (Setec).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/viveiro-da-bracell-ba-bate-novo-recorde-e-
atinge-82-de-aproveitamento-na-producao-de-mudas/

inscrições abertas para o Vi CBRA
Estão abertas as inscrições para o “VI Congresso Brasileiro de Reflo-
restamento Ambiental – VI CBRA” que a ABAF, o CEDAGRO e a UFRB 
realizam de 03 a 05 de agosto de 2022, de forma on line e presencial 
(em Salvador/BA). O tema central do evento é “Potencialização Florestal 
– Tecnologias, estratégias e experiências para uma restauração florestal 
sustentável”. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/inscricoes-abertas-para-o-vi-congresso-
brasileiro-de-reflorestamento-ambiental-vi-cbra/

MAIo 2022
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Governo lança Plano Safra 2022/2023
O Governo Federal lançou em 29/06 o Plano Safra 2022/2023, com R$ 
340,88 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho 
do próximo ano. O setor de florestas plantadas da Bahia esteve repre-
sentado pela presidente do Conselho Diretor da ABAF, Mariana Lisbôa, 
e pelo diretor executivo Wilson Andrade. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/plano-safra-disponibiliza-r-3408-bilhoes-
para-incentivar-a-producao-agricola-nacional/

Bracell neutraliza carbono 
emitido em evento
O parque de Pituaçu, em Salvador, receberá o plantio de duzentas mu-
das nativas em ação realizada pela Sema e Inema, em parceria com a 
Bracell. O anúncio foi feito durante o lançamento do Inventário de Gases 
de Efeito Estufa do Estado da Bahia, pela Sema e o Inema. O plantio 
das mudas nativas tem o objetivo neutralizar o carbono emitido durante 
o evento.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-neutraliza-carbono-emitido-em-evento-
com-plantio-de-200-mudas-nativas-da-mata-atlantica-no-parque-de-pituacu/

Dia de Campo visa 
conscientização ambiental
Em 07/06 foi realizado o Dia de Campo na Fazenda Bom Sossego, em 
Porto Seguro (BA). O evento, voltado para produtores rurais, técnicos e 
representantes de órgãos ambientais da região, faz parte da campa-
nha de conscientização ambiental da Veracel Celulose e tem o apoio 
da ADAB e da ABAF (Programa Ambiente Florestal Sustentável - PAFS), 
da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente da Prefeitura de Porto 
Seguro, do Ministério Público, do INEMA, do movimento plogging de 
Porto Seguro e da CIPPA.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/dia-de-campo-reforca-campanha-de-
conscientizacao-ambiental/

Diretor do WWi no 
Brasil faz visita à ABAF
O diretor do WWI no Brasil e coordenador da Comissão de Economia 
do Mar da Associação Comercial da Bahia (ACB), Eduardo Athayde, 
visitou a sede da ABAF em 02/06. Na ocasião, foi recebido pelo diretor 
executivo da ABAF e conversaram sobre oportunidades verdes e ESG 
de vários setores da economia, notadamente o de florestas plantadas.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/diretor-do-wwi-no-brasil-faz-visita-a-abaf/

juNho 2022
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Fórum de Gestores da 
Agricultura da Bahia
A segunda edição do Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, Pe-
cuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri) levou gestores 
municipais do setor ao Centro de Convenções Salvador, em 09/06. Os 
secretários municipais e suas equipes tiveram acesso a palestras e cur-
sos de formação, integrantes de uma programação preparada pela Se-
cretaria de Agricultura da Bahia. A ABAF esteve presente.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-na-segunda-edicao-feagri/

ii Fórum de inovação e 
Sustentabilidade
Representantes dos setores público e privado, acadêmicos e socieda-
de civil se reuniram para promover os conceitos de desenvolvimento 
econômico sustentável no Estado da Bahia durante o II Fórum de Inova-
ção e Sustentabilidade para a Competitividade, que aconteceu na Fieb. 
A ABAF esteve presente no evento realizado pelo Ibama e WWI, e que 
teve entre os palestrantes a Bracell.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/ii-forum-de-inovacao-e-sustentabilidade/

Maior integração dos 
produtores rurais e iLPF 
na visita da ABAF à Seagri
A ABAF esteve na manhã de 15/06 na Secretaria de Agricultura Pecu-
ária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI) para 
dialogar sobre as diversas frentes de cooperação entre as instituições, 
entre elas a maior integração do pequeno e médio produtor rural na ca-
deia produtiva do setor de base florestal e maior estímulo ao sistema de 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/maior-integracao-dos-produtores-rurais-e-
ilpf-sao-tema-da-visita-da-abaf-a-seagri/

Encontro Nacional 
da indústria (ENAi)
Promovido pela CNI, o 13º ENAI teve como tema ”O desafio da década: 
construindo o Mapa Estratégico da Indústria 2023-2033” e contou com 
a participação da presidente do Conselho Diretor da ABAF, Mariana Lis-
bôa, no debate “Capitalismo de stakeholders e ESG”.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/encontro-nacional-da-industria-enai/

juNho 2022

Revista Opinião Legal
A 15ª edição da Opinião Legal já está disponível no site da MoselloLima. 
A revista conta com uma série de conteúdos técnicos criados pelo time 
ambiental em comemoração aos 10 anos do Novo Código Florestal. 
Confira também a coluna de Responsabilidade Social Corporativa que 
aborda os 53 anos da Revolta de Stonewall, importante marco da luta 
LGBTQIAP+, em homenagem ao Mês do Orgulho.

Leia mais: https://www.mosellolima.com.br//noticias/revistas/index.html
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Komatsu Forest Brasil anuncia 
novo diretor-presidente
Eduardo Sperandio Nicz assumiu o cargo de diretor-presidente da Ko-
matsu Forest Brasil. Nicz tem experiência nas áreas Comercial e de 
Marketing no negócio de bens de capital, desenvolvimento de conces-
sionários, marketing estratégico e comercial e na liderança global de 
produtos na indústria de máquinas pesadas.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/komatsu-forest-brasil-anuncia-novo-diretor-
presidente/

Capacitação em 
Diversidade e inclusão
Em 10/06 aconteceu a quinta edição da Capacitação em Diversidade 
e Inclusão, com o tema Etarismo. Participaram 77 pessoas, represen-
tantes de 35 instituições, a exemplo da ABAF. Além da abertura com 
o diretor executivo da Ibá, Embaixador José Carlos da Fonseca Jr., o 
encontro teve a fala de Andrea Tenuta, Head de Novos Negócios da 
Maturi e cases da Johnson & Johnson e da Suzano.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/capacitacao-em-diversidade-e-inclusao/

RPPN Estação Veracel anuncia 
reabertura após pandemia
A Estação Veracel reabriu seu programa de visitas, após mais de dois 
anos fechada para visitação devido às restrições impostas pela pande-
mia. A reserva, criada e gerida pela Veracel Celulose, é a maior RPPN 
(Reserva Particular do Patrimônio Natural) de Mata Atlântica no Nordes-
te brasileiro e está localizada nos municípios de Porto Seguro e Santa 
Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/rppn-estacao-veracel-anuncia-reabertura-
apos-pandemia/

Reunião do Conselho Deliberativo da ibá
O diretor executivo da ABAF participou da reunião do Conselho Deliberati-
vo da Ibá em 14/06 e conferiu a palestra dos pesquisadores da Embrapa 
Florestas, Josiléia Acordi Zanatta e Marcos Rachwall, que apresentaram as 
conclusões do recente estudo “Índice de alteração do carbono no solo, em 
conversões de uso do solo envolvendo plantações florestais no Brasil”.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/reuniao-do-conselho-deliberativo-da-iba/

Seminário sobre carbono 
organizado pela FiESP
O seminário “Mercado de Carbono no Brasil”, organizado pela FIESP, 
contou com a presença de representantes do Ministério do Meio Am-
biente, Ministério da Economia; da Ibá, do BNDES, da ABAF, entre ou-
tras instituições. Entre as discussões, o Decreto do Governo, que deu o 
pontapé para a criação do mercado regulado brasileiro.  

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-de-seminario-sobre-carbono-
organizado-pela-fiesp/

juNho 2022
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Faeb promove encontros com pré-
candidatos ao governo da Bahia
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) está 
promovendo uma rodada de encontros com três principais pré-candi-
datos ao governo da Bahia. O evento está reunindo produtores rurais 
de várias regiões do estado, autoridades e profissionais da imprensa. A 
ABAF vem prestigiando os encontros no esforço de manter e ampliar as 
relações do setor florestal com os municípios da Bahia.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/faeb-promove-encontros-com-pre-
candidatos-ao-governo-da-bahia/

juNho 2022

Webinar internacional “Embalagem 
de papel - a escolha natural”
Em 30/06 foi realizada a segunda edição do webinar “Embalagem de pa-
pel, a escolha natural”, organizada conjuntamente por Empapel, Ibá e Two 
Sides. Sob o tema “ampliando os usos da embalagem de papel”, os pales-
trantes, do Brasil e da Europa, comentaram sobre a sustentabilidade e tec-
nologia presentes na cadeia e neste produto essencial para a sociedade. 
O evento contou com uma rede importante de apoiadores como a ABAF.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/webinar-internacional-embalagem-de-
papel-a-escolha-natural/

ABAF na ECOENERGY 2022
A ABAF apoiou e esteve presente na Ecoenergy – Feira e Congresso 
Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis para Geração de 
Energia – realizada de 07 a 09/06 em São Paulo (SP), para trocar expe-
riências sobre o setor de fontes de energia sustentáveis.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-da-ecoenergy-2022/

inscrições abertas para o Vi CBRA
Estão abertas as inscrições para o “VI Congresso Brasileiro de Reflores-
tamento Ambiental – VI CBRA” que a ABAF, o CEDAGRO/ES e a UFRB 
realizam de 03 a 05/08. O tema central do evento será “Potencialização 
Florestal – Tecnologias, estratégias e experiências para uma restaura-
ção florestal sustentável”. Inscrições e informações: http://reflorestamen-
toambiental.com.br/.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/inscricoes-abertas-para-o-vi-congresso-
brasileiro-de-reflorestamento-ambiental-vi-cbra/

ABAF no Ecoba
O I Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia (Ecoba) 
aconteceu de 26 a 29 de junho em Porto Seguro, no sul da Bahia.  Na 
programação, o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, participou 
do debate ““O PL 4546/2021 que institui a Política Nacional de Infraes-
trutura Hídrica e seus impactos para os Comitês de Bacia” . 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/i-ecoba-discute-gestao-das-aguas-e-
monitoramento-de-enchentes-na-bahia/
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ABAF participa de Dia na Floresta CiPEM
A terceira edição do Dia na Floresta, que reuniu 90 pessoas em 14/07, em 
Sinop (MT), teve como finalidade apresentar a sustentabilidade e organi-
zação do setor de base florestal de Mato Grosso. Promovido pelo Centro 
das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeiras do Estado de Mato 
Grosso (CIPEM), Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) 
e Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). A ABAF esteve presente.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-de-dia-na-floresta-cipem/

Setor de árvores cultivadas gera 2,8 
milhões de oportunidades no Brasil
Levantamento inédito da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), em par-
ceria com a FGV-IBRE, indica que o setor de base florestal gera 2,8 
milhões de oportunidades no país. O relatório Emprego e Renda no Se-
tor de Árvores Cultivadas 2022 mapeia o valor gerado para a cadeia 
produtiva e comunidades onde as companhias estão inseridas.

Leia mais: https://iba.org/publicacoes/outros

Bracell lança iniciativa inédita de 
preservação de áreas de vegetação nativa
A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel e parte do grupo 
RGE, lançou o “Compromisso Um para Um”. Para cada um hectare planta-
do de eucalipto, a Bracell se compromete com a conservação de um hec-
tare de área nativa. A meta será alcançada até o final de 2025.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-lanca-iniciativa-inedita-de-preservacao-
de-areas-de-vegetacao-nativa/

Veracel completa 31 anos levando 
celulose da Bahia para o mundo
A Veracel completou em 15/07 31 anos de história no Sul da Bahia. Além 
de uma trajetória de sucesso, com a produção de mais de 1,1 milhão 
de toneladas de celulose ao ano, a empresa comemora principalmente 
o reflexo multiplicador de suas atividades para o desenvolvimento da 
região Sul da Bahia, dentro de seu objetivo de atuar como um agente de 
transformação do território.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-completa-31-anos-levando-
celulose-da-bahia-para-o-mundo/

Seminário de Celulose é realizado 
pela primeira vez na Bahia
A cidade de Eunápolis (BA) foi sede (em 20/07) do 4º Seminário de Ce-
lulose, evento promovido pela Associação Brasileira Técnica de Celulo-
se e Papel (ABTCP) em parceria com a Veracel Celulose. O encontro, 
que teve como objetivo promover o intercâmbio de informações sobre o 
mercado e destacar as mais recentes inovações e soluções tecnológi-
cas do setor, foi realizado pela primeira vez na fábrica da Veracel.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/seminario-de-celulose-e-realizado-pela-
primeira-vez-na-bahia/
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ABAF na 9ª edição do Congresso 
Florestal Brasileiro
A ABAF apoiou e participou da 9ª edição do Congresso Florestal Bra-
sileiro (CFB), que aconteceu de 12 a 15/07, com um estande virtual. 
Além disso, o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, participou da 
sessão técnica “Sistemas agroflorestais, agroflorestas, ILPF e a gestão 
territorial, a regularização ambiental e o uso sustentável de produtos flo-
restais”, em 13/07, das 16h30 às 20h30.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-na-9a-edicao-do-congresso-florestal-brasileiro/

Veracel divulga mapa da BA-658 
ilustrando os benefícios da nova 
estrada para a comunidade
Seguindo seu compromisso de manter a comunidade informada sobre 
as obras da nova BA-658, que está sendo construída pela Veracel Celu-
lose em parceria com o Governo do Estado da Bahia, a empresa acaba 
de divulgar um mapa que ilustra como a estrada e a nova ponte sobre o 
rio Jequitinhonha irão beneficiar a comunidade.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-divulga-mapa-da-ba-658-ilustrando-
os-beneficios-da-nova-estrada-para-a-comunidade/

Novo lar: 62 animais recuperados pelo 
Cetas Salvador são soltos em reserva
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, entre os mu-
nicípios de Entre Rios e Itanagra, passou a ser o novo habitat de 62 
répteis, pássaros e mamíferos recuperados pelo Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas) de Salvador, vinculado ao Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/novo-lar-62-animais-recuperados-
-pelo-cetas-salvador-sao-soltos-em-reserva/

16ª Edição da Opinião Legal
A 16ª Edição da Opinião Legal conta com uma matéria especial na 
qual Pedro Trindade, sócio e diretor dos Legal Masters da MoselloLi-
ma, aborda os desafios encarados por operadores do direito no âm-
bito das Cortes Superiores: o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e o 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia: https://www.mosellolima.com.br//noticias/revistas/index.html

ABAF participa de evento do iPEF
Em 26 e 27/07, o IPEF (Instituto de Pesquisas Florestais) realizou o evento “Diá-
logos sobre silvicultura do carbono”, em Piracicaba (SP), para um público que 
contou com representantes de empresas, estudantes, professores e pesqui-
sadores, entre outros. O diretor executivo da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, participou das atividades.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-do-evento-dialogos-sobre-
silvicultura-do-carbono-do-ipef/
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ABAF é eleita para o 
biênio 2022-2024 do Conerh
A ABAF foi eleita novamente como suplente (no segmento de Usuá-
rios, categoria Agricultura e Irrigação), na Assembleia Deliberativa de 
Renovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Conerh). A as-
sembleia aconteceu no início de julho na Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia (Fieb).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-e-eleita-para-o-bienio-2022-2024-do-
conerh/

Restauração produtiva 
que gera emprego e renda
Como a restauração florestal conserva o meio ambiente, gera emprego 
e renda, arrecada impostos e movimenta a economia (especialmente 
no interior). Este é um dos assuntos discutidos no VI Congresso Brasilei-
ro de Reflorestamento Ambiental (VI CBRA) que a ABAF, o CEDAGRO/
ES e a UFRB realizam de 03 a 05 de agosto de 2022, de forma on line e 
presencial (em Salvador/BA).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/vi-congresso-brasileiro-de-reflorestamento-
ambiental-vi-cbra-discute-a-restauracao-produtiva-que-gera-emprego-e-renda/

Capacitação em Diversidade e 
inclusão: LGBTQiAP+
Na manhã de 15/07, foi realizado mais um encontro de capacitação em 
Diversidade & Inclusão, organizado pela Ibá. Foram 113 pessoas de 33 
instituições, sendo 21 associadas, que participaram do debate focado 
em caminhos para fomentar  a inclusão de membros da comunidade 
LGBTQIAP+ no ambiente de trabalho. A ABAF participou.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/capacitacao-em-diversidade-e-inclusao-
lgbtqiap/

Nova diretoria da ABAF toma 
posse e lança proposta para o 
Plano Bahia Florestal 2023 – 2033
Em 23/8 foi realizada a cerimônia de posse dos Conselhos Diretor e 
Fiscal da ABAF na FIEB. No evento também houve o lançamento da 
proposta do Plano Bahia Florestal 2023-2033, nos moldes dos estu-
dos que alguns estados brasileiros já fizeram, a exemplo do Mato 
Grosso do Sul (MS).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-empossa-nova-diretoria-e-lanca-
proposta-para-o-plano-bahia-florestal-2023-2033/

23

Bahia Florestal Especial 2022

Informativo



AgoSto 2022

Bracell lança exposição 
“Floresta Sempre Viva” em Salvador
A Bracell lançou em 3/8, a exposição “Floresta Sempre Viva”. O projeto 
proporciona experiências sensoriais a partir de materiais, fotos, vídeos 
e sons da fauna, flora e cursos d´água captados nas áreas de preser-
vação ambiental da Bracell na Bahia. O evento aconteceu dentro do 
Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-lanca-exposicao-floresta-sempre-
viva-em-salvador/

Carta Florestal do Vi CBRA
De 03 a 05/8, a ABAF, o CEDAGRO/ES e a UFRB realizaram o VI Con-
gresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental – VI CBRA, nas modali-
dades on line e presencial na Federação das Indústrias da Bahia (FIEB). 
As fotos, informações e as palestras encontram-se disponíveis no www.
reflorestamentoambiental.com.br.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/carta-florestal-do-vi-cbra/

Veracel apoia Diálogo do 
Uso do Solo na Bahia
A Veracel, outros representantes do setor produtivo, organizações da 
sociedade civil, governos, comunidades, instituições de ensino e pes-
quisa e povos indígenas participaram do evento Diálogo do Uso do Solo 
em sua etapa Diálogo de Campo de 8 a 10/8. Com apoio da Veracel e 
do World Resources Institute (WRI) Brasil, o encontro foi uma realização 
do Fórum Florestal da Bahia, Diálogo Florestal e The Forests Dialogue.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-apoia-dialogo-do-uso-do-solo-na-
bahia/

Bracell investirá R$ 12 milhões para 
ampliar capacidade de produção de 
mudas de eucalipto na Bahia
O Viveiro Salgado, em Inhambupe, unidade de produção de mudas de 
eucalipto da Bracell na Bahia, terá um novo aporte de recursos. Desta 
vez, a companhia investirá R$ 12 milhões na estrutura geral do vivei-
ro, ampliando em 40% a capacidade de produção. Com a iniciativa, 
os dois viveiros – incluindo o Quatis, em Entre Rios - passarão da atual 
capacidade de produzir 35 milhões para 42 milhões de mudas anuais.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-investira-r-12-milhoes-para-ampliar-
capacidade-de-producao-de-mudas-de-eucalipto-na-bahia/
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ABAF participa 
de eventos em 
agosto de 2022
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) partici-
pou de diversos eventos no mês de agosto de 2022.

Confira: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-de-eventos-em-agosto-
de-2022/

PAFS participa de evento 
“Conexão Sustentável”
Porto Seguro sediou o Conexão Sustentável, evento organizado pela 
consultoria Ambiente See juntamente com diversos parceiros como o 
Instituto Plogging Porto Seguro e a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, com o objetivo de reunir informações sobre a preservação das 
riquezas naturais da região e o desenvolvimento socioeconômico sus-
tentável. O Programa Ambiente Florestal Sustentável - PAFS (ABAF/
ADAB) participou.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/pafs-participa-de-evento-conexao-
sustentavel/

Setor de base florestal planta 1,5 
milhão de árvores por dia no Brasil
No Dia da Árvore, 21 de setembro, a Indústria Brasileira de Árvores – 
Ibá divulgou a atualização do número de árvores produtivas cultivadas 
pelo setor. Diariamente, a indústria florestal realiza o plantio de 1,5 milhão 
de árvores para fins industriais como eucalipto, pinus, teca, entre outras 
espécies.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/setor-de-base-florestal-planta-15-milhao-de-
arvores-por-dia-no-brasil-caixa-de-entrada/

Restauração florestal, plantios 
de eucalipto e conservação da 
biodiversidade no Sul da Bahia
A Veracel mantém seu compromisso permanente de conservação da 
biodiversidade da região em que atua, o Sul da Bahia, com ações de 
educação e conservação ambiental, prevenção a incêndios florestais, 
incentivo a pesquisas científicas, entre outras ações.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/restauracao-florestal-plantios-de-eucalipto-
e-conservacao-da-biodiversidade-ganham-destaque-no-sul-da-bahia/

25

Bahia Florestal Especial 2022

Informativo



SeteMBRo 2022

Dia da Árvore: ABAF renova 
parcerias por mais verde
A ABAF lançou a proposta do “Plano Bahia Florestal 2023-2033” que 
prevê o fortalecimento da cadeia produtiva de florestas plantadas no 
estado. Além disso, em comemoração ao Dia da Árvore (21/09) renovou 
a parceria com o Governo do Estado da Bahia e com o Exército para 
contribuir com o plantio de mudas de árvores na cidade e atividades 
socioeducativas.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/dia-da-arvore-abaf-renova-parcerias-por-
mais-verde/

Bracell divulga Relatório de 
Sustentabilidade 2021
A Bracell acaba de divulgar seu Relatório de Sustentabilidade 2021. A 
publicação traz os avanços e principais práticas ESG relativas a temas 
ambientais, sociais e de governança realizados pela companhia ao lon-
go do último ano, com destaque para a conclusão do Projeto Star.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-divulga-relatorio-de-
sustentabilidade-2021/

PAFS participa do i Workshop 
de Vigilância em Saúde 
Agroambiental de Guaratinga
Especialistas e pesquisadores da área ambiental participaram do I 
Workshop de Vigilância em Saúde Agroambiental de Guaratinga que 
aconteceu nos dias 5, 6, 8 e 9/09. Essa ação foi uma promoção da Pre-
feitura de Guaratinga e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
(ADAB). A ABAF apoiou e participou.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/pafs-participa-do-i-workshop-de-vigilancia-
em-saude-agroambiental-de-guaratinga/

ABAF promove o PAFS e o 
“Plano Bahia Florestal 2023-2033” 
no “Brasil Agroflorestal”
A ABAF apoiou e participou, com estande e palestra, do “Brasil Agroflo-
restal - Fórum da Cadeia Produtiva Agroflorestal da Região Sul e Extre-
mo Sul da Bahia” que a Associação dos Produtores de Eucalipto do Sul 
e Extremo Sul da Bahia (ASPEX) promoveu de 21 a 23 de setembro, no 
município de Eunápolis (BA).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/11406-2/
26

Bahia Florestal Especial 2022

Informativo



A ABAF participou de 
diversos eventos no mês de 
setembro de 2022. Confira!
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) partici-
pou de diversos eventos no mês de setembro de 2022. Confira!

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-de-eventos-em-setembro-
de-2022/

Arquivos e agradecimento 
evento ABAF
Agradecemos o apoio e participação no nosso evento de posse do 
Conselho Diretor da ABAF, realizado em 23/08 na FIEB. Na ocasião tam-
bém anunciamos a proposta de criação do Plano Bahia Florestal 2023-
2033 e os apoios expressados que muito nos ajudarão na construção 
do nosso planejamento.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/carta-evento-abaf-23-de-agosto-de-2022-
posse-conselho-diretor-e-proposta-bahia-florestal-2033/

Eucalipto: alternativa de 
renda para produtores
O programa Cultive Eucalipto da Bracell chega como alternativa de 
fonte de renda adicional para proprietários rurais de Santo Antônio de 
Jesus e cidades vizinhas. Em fase de expansão de suas atividades flo-
restais, a empresa busca produtores interessados em produzir eucalipto 
que deverá ser usado em seu processo produtivo na fábrica no Polo de 
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/eucalipto-alternativa-de-renda-para-
produtores-de-santo-antonio-de-jesus-e-municipios-vizinhos/

Veracel deixa de emitir 12.400 
toneladas de CO2 equivalente 
para a atmosfera por ano
A busca pela redução do uso de combustíveis fósseis é urgente e um 
grande desafio para o setor industrial. Na Veracel esse tema é priorida-
de, e a companhia acaba de realizar uma série de melhorias em seus 
processos de produção, com redução de cerca de 13% no consumo 
anual de gás natural, resultando em ganhos ambientais significativos: 
6 milhões de metros cúbicos de gás natural por ano deixarão de ser 
queimados, o que equivale a deixar de emitir para a atmosfera 12.400 
tCO2eq (toneladas de CO2 equivalente).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-deixa-de-emitir-12-400-toneladas-
de-co2-equivalente-para-a-atmosfera-por-ano-com-projeto-que-reduz-o-uso-
de-gas-natural/

SeteMBRo 2022
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Curso reúne
meliponicultores na Bahia
O segundo e último módulo do curso de meliponicultura, realizado 
no Meliponário Pólen Dourado, em Mata de São João (BA), reafirmou 
que abelhas, educação, preservação ambiental, turismo e geração 
de renda podem caminhar muito bem juntos. A Bracell promoveu o 
curso em parceria técnica com a consultoria Novo Encanto.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/curso-reune-meliponicultores-no-litoral-
norte-da-bahia/

Veracel apoia a cadeia 
produtiva do mel
A Veracel, empresa de celulose localizada ao sul da Bahia, vem tra-
balhando para apoiar toda a cadeia produtiva do mel na região. “O 
Sul da Bahia é, historicamente, muito importante nesse segmento. 
Queremos ajudar a fortalecer essa cadeia para gerar oportunidades 
e estimular o desenvolvimento local”, afirma Izabel Sousa, Coorde-
nadora de Responsabilidade Social Corporativa da empresa.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-apoia-a-cadeia-produtiva-do-
mel-no-sul-da-bahia/

Suzano investe em mais 
uma iniciativa apícola
A Suzano entende a importância da cadeia apícola para o meio 
ambiente e para as comunidades, por isso, além de desenvolver o 
programa Colmeias há mais de 15 anos, a companhia acaba de for-
malizar uma parceria inédita com a Fundação Banco do Brasil, que 
visa fornecer e dar escala à cadeia produtiva do mel e promover a 
bioeconomia na região da Amazônia Legal.  

Leia mais: https://www.abaf.org.br/suzano-investe-em-mais-uma-iniciativa-
apicola/

ibá lança o infográfico 
“intensificação Sustentável no 
Manejo Florestal”
Durante o mês de outubro, a Ibá lançou o material de comunicação 
“Intensificação Sustentável no Manejo Florestal”, produzido com o 
apoio do Comitê de Biotecnologia e Certificação. Na oportunidade, 
o exemplar foi apresentado em Bali, na Indonésia, na Assembleia 
Geral do FSC (AGFSC).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/iba-lanca-o-infografico-intensificacao-
sustentavel-no-manejo-florestal/
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Exposição sensorial ‘Floresta 
Sempre Viva’ em Salvador
Com a proposta de proporcionar experiências sensoriais a partir de ele-
mentos, fotos, vídeos e sons da fauna, flora e cursos d´água captados 
nas áreas de conservação ambiental da Bracell na Bahia, a exposição 
“Floresta Sempre Viva” foi visitada na Praça Mãe Menininha do Gantois, 
localizada no piso L3 do Shopping da Bahia.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/exposicao-sensorial-floresta-sempre-viva-e-
aberta-ao-publico-em-salvador/

Bracell desenvolve projeto 
sustentável para uso 
consciente da água
A Bracell desenvolveu um projeto inovador e sustentável para o uso 
consciente da água com o tratamento de efluente em três fases e se 
tornou a primeira do setor de celulose no estado de São Paulo a adotar 
esta medida. Como resultado, cerca de 95% da água captada do Tietê 
volta ao rio após o processo industrial, como efluente tratado.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-desenvolve-projeto-inovador-e-
sustentavel-para-uso-consciente-da-agua/

Brasil pode atender a até 48,7% 
da demanda global de 
créditos de carbono até 2030
A ICC Brasil – Câmara de Comércio Internacional, capítulo nacional da 
maior organização empresarial do mundo, em parceria com a WayCar-
bon, apresenta uma nova publicação do estudo “Oportunidades para o 
Brasil em Mercados de Carbono”, com o objetivo de  atualizar o merca-
do sobre o desenvolvimento da pauta após COP-26.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/brasil-pode-atender-a-ate-487-da-
demanda-global-de-creditos-de-carbono-ate-2030/

Projeto Educação 
Continuada
Fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, especialmente entre 
2020 e 2021, a rede pública de educação de todo o país precisou se 
reinventar para cumprir seus objetivos neste período. No Litoral Norte 
e Agreste da Bahia não foi diferente e, em 2021, os nove municípios 
participantes do projeto Educação Continuada da Bracell também se 
adaptaram.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/projeto-educacao-continuada-ameniza-
impactos-da-pandemia-na-educacao-publica/

outuBRo 2022
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19ª Edição da 
Opinião Legal
A nova edição da revista Opinião Legal conta com uma matéria espe-
cial na qual a equipe de marketing- Leciane Mattos, Thais Mota e Indira 
Garcez- fala sobre a importância de se ter esta área criativa internalizada 
no escritório.

Leia mais: https://www.mosellolima.com.br/conteudo/rev/001/arq/
pdf/000019.pdf

Eventos em 
outubro de 2022
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) partici-
pou de diversos eventos no mês de outubro de 2022. Confira.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-participa-de-eventos-em-outubro-
de-2022/

outuBRo 2022

NoveMBRo 2022

Suzano se une a empresas para 
restaurar, conservar e preservar 4 
milhões de hectares de florestas nativas
Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano e Vale se unem 
para criar uma empresa totalmente dedicada à restauração e preserva-
ção de florestas no Brasil. O objetivo da iniciativa é, ao longo de 20 anos, 
atingir uma área total restaurada e protegida de 4 milhões de hectares 
de matas nativas em diferentes biomas brasileiros.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/grandes-empresas-se-unem-para-
restaurar-conservar-e-preservar-4-milhoes-de-hectares-de-florestas-nativas/

Receita do setor de árvores 
cultivadas bate recorde segundo 
novo Relatório Anual da ibá
O setor de árvores cultivadas comprova que trabalhar de modo sus-
tentável é benéfico para o meio ambiente, gera valor para a sociedade 
e é economicamente viável. Realizado pelo terceiro ano consecutivo 
com o Ibre/FGV, o recém-lançado Relatório Anual da Ibá 2022, de-
monstra que a indústria de base florestal alcançou receita recorde de 
R$244,6 bilhões em 2021.

Leia em: www.iba.org
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RPPN Estação Veracel 
completa 24 anos 
A Estação Veracel, maior Reserva Particular de Patrimônio Natural 
(RPPN) de Mata Atlântica no Nordeste brasileiro, completou 24 anos 
com um amplo histórico de conservação ambiental, apoio ao desenvol-
vimento local e incentivo à pesquisa científica.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/rppn-estacao-veracel-completa-24-
anos-de-conservacao-a-biodiversidade/

Sema e inema promovem 
plantio de mudas 
Alunos do Colégio Municipal Piratini, com idade entre 7 e 12 anos, par-
ticiparam de uma série de atividades de sensibilização para a preser-
vação e respeito ao meio ambiente.  A ação é uma parceria entre o 
Governo da Bahia, a Bracell e a ABAF. 
 
Leia mais:  https://www.abaf.org.br/sema-e-inema-promovem-plantio-
de-mudas-e-atividades-de-educacao-ambiental-para-criancas-da-
rede-publica-de-ensino/

Artigo: 
Sustentabilidade além 
das tendências de mercado
Por Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade e Comunicação 
Corporativa da Bracell.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/artigo-sustentabilidade-alem-das-
tendencias-de-mercado/

Comunidade quilombola do 
Cangula inaugura sede para 
produção de sabonetes artesanais
Encabeçada por mulheres da comunidade quilombola do Cangula, no 
município de Alagoinhas (BA), a produção de sabonetes artesanais, 
com propriedades medicinais e terapêuticas, será ampliada com a 
inauguração do Núcleo de Saboaria do projeto Farmácia Verde.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/comunidade-quilombola-do-
cangula-inaugura-sede-para-producao-de-sabonetes-artesanais/

Veracel reduz custos e eleva 
eficiência com novas tecnologias
Joint venture entre Suzano e Stora Enso, a Veracel investiu cerca de R$ 
20 milhões, neste ano, em 100 projetos que deram corpo à estratégia 
de transformação digital que contribui para que a fábrica de celulose 
em Eunápolis (BA) siga como ativo de classe mundial, em termos de 
eficiência, apesar dos quase 20 anos de operação.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/veracel-reduz-custos-e-eleva-
eficiencia-com-novas-tecnologias/

NoveMBRo 2022
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Bracell ganha Prêmio 
ABRAPPE com o melhor 
case em sustentabilidade
A Bracell foi uma das grandes vencedoras da 3ª Edição do Prêmio 
ABRAPPE – Associação Brasileira de Prevenção de Perdas -, com o 
melhor case na categoria ESG e Sustentabilidade do Ano de 2022 com 
o projeto de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 

Leia mais: https://www.abaf.org.br/bracell-ganha-premio-abrappe-
com-o-melhor-case-em-sustentabilidade/

Fundo Ambiental Sul Baiano 
abre seleção para projetos 
socioambientais
Mais um investimento beneficiando o ecossistema e famílias da Costa 
do Descobrimento e Sul da Bahia será realizado pelo Fundo Ambiental 
Sul Baiano (FASB). Projetos de estágio 1 e 2 de restauração ambiental e 
de uso sustentável do solo poderão ser submetidos na quinta chamada 
de projetos do Fundo.

Leia mais:  https://www.abaf.org.br/fundo-ambiental-sul-baiano-abre-
selecao-para-projetos-socioambientais/

A inovação e extravagância 
do STF na retomada das 
reintegrações de posse 
de imóveis invadidos
Artigo escrito por: Flávio Roberto Santos, Leandro Mosello, 
Ivan Mauro Calvo.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/artigo-a-inovacao-e-extravagancia-
do-stf-na-retomada-das-reintegracoes-de-posse-de-imoveis-invadidos-
suspensas-em-funcao-da-pandemia-da-covid-19-apdf-no-828/

NoveMBRo 2022

Eventos em 
novembro de 2022
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) partici-
pou de diversos eventos no mês de novembro de 2022, a exemplo da 
E-Agro, do I EMAB – Encontro de Meio Ambiente da Bahia, foi eleita 
novamente para o Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Bahia 
(Cepram), entre outros. Confira.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/eventos-em-novembro-de-2022/
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DeZeMBRo 2022

ABAF é destaque no Prêmio 
Referência 2022
A ABAF foi uma das ganhadoras do Prêmio Referência 2022 que com-
pletou 20 anos e contemplou as 20 empresas e instituições que mais se 
destacaram no setor em 2022. Organizada pela JOTA Editora, a premia-
ção é um marco para o segmento e atrai a cada ano mais indicados e 
interesse do público em relação aos vencedores.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/abaf-e-destaque-na-maior-
premiacao-do-setor-florestal-e-industrial-do-brasil/

Novo método facilita acesso 
e customização de dados 
do setor florestal
Uma solução desenvolvida pela Embrapa Florestas (PR), em parceria 
com a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (Apre), 
possibilita o acesso, organização e tratamento de várias bases de da-
dos sobre o setor florestal.

Leia em: https://www.abaf.org.br/novo-metodo-facilita-acesso-e-
customizacao-de-dados-do-setor-florestal/

Ecoagentes de Alagoinhas lançam 
e-book de receitas com Pancs
A utilização de plantas alimentícias não convencionais (Pancs) inspirou 
o lançamento do e-book “Receitas – Alimentos oriundos dos quintais 
produtivos”, elaborado por ecoagentes da comunidade Tombador, na 
cidade baiana de Alagoinhas. A iniciativa faz parte do projeto Ecomuni-
dade, realizado há 4 anos pela Bracell.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/ecoagentes-de-alagoinhas-lancam-
e-book-de-receitas-com-pancs/

Grupos quilombolas 
marcaram presença na 13ª Feira 
Baiana da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária
Dois grupos produtivos de comunidades quilombolas apoiados pela 
Bracell, no Território Litoral Norte e Agreste da Bahia, participaram da 
13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acon-
teceu até 18/12, no Parque Costa Azul, em Salvador.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/grupos-quilombolas-apoiados-
pela-bracell-marcaram-presenca-na-13a-feira-baiana-da-agricultura-
familiar-e-economia-solidaria/
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Preservar para produzir
Confira como foi a palestra “Preservar para Produzir”, do Programa 
Ambiente Florestal Sustentável (PAFS) para estudantes em Santa Cruz 
Cabrália/BA. As crianças aprenderam sobre a importância das florestas 
na conservação dos recursos hídricos, conheceram árvores da Mata 
Atlântica e realizaram o plantio de mudas.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/preservar-para-produzir/

Reserva da Bracell na Bahia tem 
título de Posto Avançado renovado 
pelo Conselho Nacional da RBMA
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, que fica entre 
os municípios baianos de Entre Rios e Itanagra, teve o título de Posto Avan-
çado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) renovado pelo 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).

Leia mais: https://www.abaf.org.br/reserva-da-bracell-na-bahia-tem-
titulo-de-posto-avancado-renovado-pelo-conselho-nacional-da-rbma/

ibá lança material sobre 
bioeconomia circular do setor de 
árvores cultivadas
Há anos caminhando sobre os trilhos do ESG, o setor de árvores cultivadas 
comprova que trabalhar de modo sustentável é benéfico para o meio am-
biente, gera valor para a sociedade e é economicamente viável. Conheça 
um pouco mais sobre esse segmento no novo vídeo produzido pela Ibá.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/iba-apresenta-um-setor-moderno-
lider-na-bioeconomia-circular-e-que-esta-do-lado-certo-na-luta-contra-
as-mudancas-climaticas/

Eventos em 
dezembro de 2022
Confira a participação da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) nos eventos de dezembro de 2022.

Leia mais: https://www.abaf.org.br/eventos-em-dezembro-de-2022/

20º Edição Revista Opinião Legal - 
MoselloLima
Na seção Turning Point, matéria de capa, Gustavo Bitencourt e Silvia 
Azevedo, coordenador e supervisora da COJUD respectivamente, tra-
tam do prêmio recebido pela MoselloLima no Fenalaw 2022 e da impor-
tância da tecnologia no dia a dia do escritório.  

Leia mais: https://www.mosellolima.com.br/conteudo/rev/001/arq/
pdf/000020.pdf
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Correio (economia) – 31/03/22

Celulose on line – 10/03/22 

        
 

 
 

Celulose on line – 10/03/22 

https://celuloseonline.com.br/abaf-celebra-18-anos-de-realizacoes-em-favor-do-setor-de-base-florestal-na-
bahia-e-agradece-a-cooperacao-de-todos-os-parceiros/ 

              

 

2004 - 2022 18 anos

A ABAF PRESTA HOMENAGEM AOS SEUS
EX-PRESIDENTES NESSES 18 ANOS DE ATUAÇÃO

2004 – 2005
ANTôNIO SéRGIO ALíPIO
(Presidente da Veracel)

2006 – 2007 
éLIO LUIZ REGIS DE SOUZA

(Diretor Institucional da Suzano)

2016 – 2018
SEBASTIÃO DA CRUZ ANDRADE

(Diretor Florestal da Ferbasa)

2008
TADEU MUSSI DE ANDRADE
(Gerente Geral Florestal da Aracruz Celulose)

2009
SéRGIO DA SILVEIRA BORENSTAIN
(Diretor Florestal da Veracel)

2012 – 2014 
2014 – 2016 
SéRGIO DA SILVEIRA BORENSTAIN
(Diretor Florestal da Veracel)

2010 – 2011 
LEONARDO GENOFRE
(Gerente de Relações 

Institucionais da Fibria)

2018 – 2020 
2020 – 2022 
MOACyR FANTINI JUNIOR
(Diretor Florestal da Veracel)

        
 

 
 

Correio (economia) – 31/03/22 

 

 

 

 

 

 

Em 2022, a ABAF (além das empresas associadas e 
o setor de florestas plantadas) teve 145 inserções na 

mídia local e especializada. Confira alguns dos destaques.
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Madeira Total – 01/04/22

Entrevista Mariana Lisbôa na revista 
Referência Florestal (edição maio/ 2022)

O Sollo – 06/06/2022

 
 

 
 

Madeira Total – 01/04/22 
http://www.madeiratotal.com.br/%e2%80%8babaf-participa-da-caravana-ilpf/ 

 

 

 

 
 
 
 

Correio - 02/06/22

 
 

 
 

Correio - 02/06/22  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O Sollo – 06/06/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Entrevista Mariana Lisbôa na revista Referência Florestal  
(edição maio/ 2022) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista Aiba – Junho 2022

 
 

 
 

Revista Aiba – Junho 2022 
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A Tarde – 04/07/2022

ADAB – 04/07/2022 FIEB – 03/08/22

TV Bahia – Bahia Rural – 31/07/2022 
 

 
 

A Tarde – 04/07/2022 
 

 

 

 

 
 

 
 

ADAB – 04/07/2022 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TV Bahia – Bahia Rural – 31/07/2022 
 
 

 

  
 

 
 

FIEB – 03/08/22 
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Entrevista Wilson Andrade - Jornal Correio (30/07/22)

 
 

 
 

Entrevista Wilson Andrade – jornal Correio (30/07/22) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ibá – 26/08/22Correio* – 24/08/22

 
 

 
 

Correio* – 24/08/22 
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/nova-presidente-toma-posse-na-abaf-e-lanca-plano-de-
acoes-na-area-ambiental/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ibá – 26/08/22 
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Madeira Total – 25/08/22

Argentina Florestal – 28/08/2022

 
 

 
 

Madeira Total – 25/08/22 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Argentina Florestal – 28/08/2022 
 

 

 

 
 

 

Artigo ABAF – Jornal A Tarde (18/09/22)

A Tarde – 05/09/2022

 
 

 
 

Artigo ABAF – Jornal A Tarde (18/09/22) 
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TV Bahia – 15/10/22 
 

 
 

 
 
 

TV Bahia – 15/10/22

TV Band – 12/11/22

Cobertura Prêmio Referência (dez 22)

Entrevista ABAF
Revista Referência Industrial (dez 22)

Sema – 04/11/2022

A Tarde – 16/10/22

 
 

 
 

A Tarde – 16/10/22 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Sema – 04/11/2022 
 
 

 

 

 
 

 
 

TV Band – 12/11/22 
 
 
 

 

 
 

 
 

Cobertura Prêmio Referência (dez 22) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Entrevista ABAF – Revista Referência Industrial (dez 22) 
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pARtIcIpAção ABAF 2022

Em 2022, a ABAF participou e/ou apoiou os mais importantes 
eventos do setor e de outros parceiros, além de celebrar as datas 

comemorativas mais significativas. Confira!

JANEIRO

A Embrapa Florestas disponibiliza, para download gratuito, 
volumes dos livros “Espécies Arbóreas Brasileiras”. 

Acesse: https://www.embrapa.br/florestas/publicacoes/
especies-arboreas-brasileiras.

FEVEREIRO

Webinar “Desafios para a 
agricultura familiar no plano ABC+”. Em 17/02, às 16h.

MARÇO

Curso “Tecnologia de Aplicação de Defensivos”. 
Informações e inscrições: agriclass.agr.br. 

“Inovação no agro: quais os desafios do 
financiamento para startups?” – 29/03, às 18h.

ABRIL

Caravana ILPF. Espírito Santo e Bahia 04 a 08/04. 
Para mais informações: www.redeilpf.org.br.
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pARtIcIpAção ABAF 2022

MAIO 

6º Simpósio Madeira&Construção – 10 e 11/05. 
Informações: apreflorestas.com.br. 

No Fire Brasil – 17 e 18/05. 
Mais: https://informacao.maisfloresta.com.br/congresso-no-fire. 

Conselho de Sustentabilidade da FIEB realiza seminário 
“ESG na pauta da indústria baiana”, às 14h de 24/05. 

Participação da presidente do Conselho Diretor da ABAF: 
Mariana Lisbôa (Suzano).

Show Florestal – A feira da indústria do eucalipto. 
De 24 a 26/05. Mais informações: https://www.showflorestal.

com.br/. 25/05 - Dia do Trabalhador Rural/ Indústria

Bahia Farm Show – 31/05 a 04/06. 
Informações: https://bahiafarmshow.com.br/ .

JUNHO 
Mercado de carbono – oportunidades para o agro. 

01/06 – 17h. 

Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a 
Competitividade - 07/06 – 9h. 

Informações e inscrições: supes.ba@ibama.gov.br.
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ABAF RECOMENDA: Show Florestal – A feira da indústria do eucalipto. De 24 a 26/05. Mais informações: 
https://www.showflorestal.com.br/. 

 

 
 
25/05 - Dia do Trabalhador Rural/ Indústria 
 
ABAF RECOMENDA: Bahia Farm Show – 31/05 a 04/06. Informações: https://bahiafarmshow.com.br/ . 
 

 
 
 
JUNHO 
 
ABAF RECOMENDA: Mercado de carbono – oportunidades para o agro. 01/06 – 17h. 

 

 
 
ABAF RECOMENDA: Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade - 07/06 – 9h. Informações e 
inscrições: supes.ba@ibama.gov.br. 

 

 



pARtIcIpAção ABAF 2022

Ecoenergy – 07 a 09/06 – São Paulo/SP. 
Informações e credenciamento: https://mbxeventos.com/

AOL7ECOENERGY/Home/.

Suzano ESG Call 2022. 23/06 – 10h30 (horário de Brasília). 
Inscrições: https://suzanoesgcall.com/.

Webinar internacional “Embalagem de papel - a escolha 
natural”. Dia 30/06/2022, 9h30.

JULHO

15º Congresso Nacional da Bioenergia. 06 e 07/07/22 – 
Araçatuba/SP.

9º Congresso Florestal Brasileiro. 
De 12 a 15/07 no formato híbrido. Informações: www.sbef.org.br/ 
e www.facebook.com/SBEFlorestal/. ABAF com estande virtual.

My Wood Home. 26 e 27/07 – 100% online. 
Informações e inscrições: mywoodhome.com.br

Diálogos sobre Silvicultura do Carbono.26 e 27/07 – Depto de 
Ciências Florestais - ESALQ/USP - Piracicaba – SP. 

Informações e inscrições: https://www.ipef.br/
eventos/evento.aspx?id=514
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AGOSTO

21º Congresso Brasileiro do Agronegócio 2022. 01/08.
Informações: congressoabag.com.br/

VI CBRA. De 03 a 05 de agosto na Fieb. 

Lançamento da Exposição Floresta Sempre Viva Bracell. 
03/08 – 18h30 – Fieb.

9º Workshop Embrapa Florestas/APRE.

Florestas UAI. 17 e 18/08 – Belo Horizonte (MG). 
Para mais informações, acesse: www.florestasuai.com.br.

Workshop “Florestas Plantadas &Energia”. 24 de agosto.

SETEMBRO

I Workshop de Vigilância em Saúde Agroambiental 
será realizado em Guaratinga, 05/09.
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14º Congresso de Marketing do Agro ABMRA. 
14/09 - 8h às 18h30. 

Acesse: http://www.congressoabmra.com.br/

“Brasil Agroflorestal - Fórum da Cadeia Produtiva 
Agroflorestal da Região Sul e Extremo Sul da Bahia” 

que a ASPEX promove de 21 a 23/09, 
no município de Eunápolis (BA).

Webinar – O Mercado Brasileiro de Máquinas 
e Implementos Agrícolas – 21/09 – 16h

V Workshop de Tecnologias Limpas e III Jornada de 
Tecnologias Limpas. 28 a 30/09 – Plataforma on line. 

Informações: tecnologiaslimpas2022@gmail.com . 
http://www.tecnologiaslimpas.ufba.br/

OUTUBRO

ABTCP 2022. 04 a 06/10 – São Paulo/SP. 
Informações: https://abtcp2022.org.br/.

Florestas Online 2022. 17 a 21/10. 
Informações: https://florestasonline.com.br/.

Agenda Bahia 2022. 18/10. A presidente da ABAF, Mariana 
Lisbôa, participa do painel “Cases do Interior Bahia”.

NOVEMBRO

e-Agro - 3 a 5/11 – Salvador/BA. 
Inscrições: eagrodigital.com.br.

HDOM Summit 2022. 22 e 23/11 – São Paulo – SP. 
Informações: https://www.hdomsummit.com.br/

I EMAB - 16 a 18/11. Santa Cruz Cabrália/BA. 
A ABAF foi representada pelo seu diretor executivo, Wilson 

Andrade, responsável pela coordenação da mesa de debates 
“A importância das árvores plantadas para o sequestro 

e créditos de carbono”, 14h30 de 17/11.
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