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FLORESTAS PLANTADAS NA FENAGRO 2018 
 

 
 
Interessa às entidades governamentais e empresariais da Bahia a atração de investimento nas diversas 
oportunidades que o estado oferece, devido às suas condições de solo, clima, espaço e oferta de terra. 
Neste esforço, contamos com a parceria da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), da Secretaria de 
Agricultura da Bahia e sua Agência Estadual de Defesa Agropecuária (SEAGRI/ADAB), da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestais (ABAF) e demais Associações Estaduais Florestais. 
 
Também interessa a todos a promoção, a nível nacional e internacional, do maior evento do segmento do 
Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil, a Feira Internacional da Agropecuária 
(Fenagro). Este ano, em sua 31ª edição, a Fenagro acontece de 25/11 a 02/12, no Parque de Exposições 
Agropecuárias de Salvador (BA). Além do caráter econômico, a Fenagro tem como objetivo viabilizar 
oportunidades de negócios e ações de fomento ao setor agropecuário.   
 
A ABAF tem, nesse sentido e sempre com as parcerias citadas, buscado divulgar essas oportunidades. Os 
resultados têm sido positivos, como novos projetos que estão chegando. E, se dissolvidas dúvidas e 
questões sobre os investimentos de empresas de capital estrangeiro no agronegócio brasileiro, por certo 
haverá um incremento dos investimentos também no setor de base florestal nos próximos anos. E porquê 
não na Bahia? 
 
Nesse caminho, temos uma nova iniciativa. Aproveitando o calendário de reuniões das Câmaras Setoriais 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vamos fazer na Bahia Reuniões Conjuntas 
das Câmaras Setoriais de Florestas Plantadas da Seagri/Ba e do MAPA. 
 
As Câmaras Setoriais são importantes fóruns de discussão dos diversos elos da cadeia produtiva, 
reunindo produtores, empresários, agentes financeiros, academia, Embrapa, Conab e outros órgãos 
públicos e parceiros no setor. Nos encontros são discutidas questões de interesse da cadeia produtiva 
que podem afetar o desenvolvimento setorial. 
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Casa da Fibria 
 
Tecnologia e inovação são o foco do projeto Nossa Casa tem Fibria, que estará na Fenagro 2018, no Parque 
de Exposições de Salvador (BA), de 25/11 a 02/12. Apresentado pela Fibria, empresa brasileira de base 
florestal e líder mundial na produção de celulose de eucalipto, o projeto estará instalado ao lado do 
estande da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). A casa é aberta à visitação gratuita e 
permitirá aos visitantes conhecer como a indústria florestal e de celulose está presente nos diversos 
ambientes do lar, no dia a dia e de diversas formas. 
 

      
 

 
 
 
  



 
 

3 

 

Estande ABAF 
 
 
Todos os anos, com estande oferecido pela Seagri, ABAF participa da Fenagro. A cada ano, promove o setor 
de florestas plantadas na Bahia, além de destacar algum aspecto. Em 2017, por exemplo, promoveu o 
‘Programa Ambiente Florestal Sustentável’ (PAFS).   
 
 

  
 
 

 
 
 
Além disso, a ABAF coordenou, em parceria com a indústria Brasileira de Árvores (Ibá), o workshop 
“Cadastro e Governança de Terras” promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e pela Receita Federal em 29/11, no auditório da ABCN (Associação Brasileira dos Criadores de 
Nelore).  
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Florestas Plantadas 

 
No dia 28/11 (quarta-feira) estaremos reunidos a partir das 9h (e até às 12h) na Fenagro ou 
Cimatec/Fieb/Faeb/Seagri para a realização da reunião das Associações das Estaduais Florestais com pauta 
que está sendo construída pela coordenação. Seguido de almoço no local oferecido pelo anfitrião, das 12 
às 14h.  
 
O grupo das Estaduais Florestais é composto por nove entidades que representam o setor florestal nos 
seus estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Groso do Sul, Mato 
Grosso, Minas Gerais e Bahia – todos associados da Ibá que nos representa junto às instituições mundiais 
que tratam do conhecimento, das tendências e das políticas públicas para o setor de florestas plantadas no 
mundo.  
 
No mesmo dia, no período da tarde, estaremos reunidos das 14h às 18h, no mesmo local para a Reunião 
Conjunta das Câmaras Setoriais de Florestas Plantadas da Seagri/Ba e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
 
A CSFP, além das Estaduais Florestais, é composta por representantes de diferentes órgãos 
governamentais, empresariais, agentes financeiros e da academia, como MAPA; Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab); Sebrae; Banco do Brasil (BB); Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (Ipef); Ibá, dentre outros. 
 
Nesta reunião, além da pauta em desenvolvimento pela Secretaria da Câmara, teremos os seguintes itens: 
“Potencialidades e apoio para os PMEs de madeira para uso múltiplo” (FAEB/Senar); “O apoio aos PMEs do 
setor madeireiro para o atendimento da demanda por madeira serrada para construção civil e movelaria” 
(Sebrae); “O design, a tecnologia e inovação para a indústria madeireira” (FIEB/Senai/Cimatec); 
“Tendências e perspectivas da silvicultura na Bahia com inclusão dos PMEs” (SEAGRI) - 15 minutos cada.  
 
Para esta reunião da tarde, os associados da ABAF, lideranças setoriais locais, representantes da academia 
e agências governamentais também serão convidados a participar.  
 
Visita Fenagro - Após a reunião, às 18h, será realizado um encontro no gabinete do titular da Seagri, na 
Fenagro. Em seguida, acontecem as visitas: Casa da Fibria, estande da ABAF, Agricultura Familiar, Salão 
Internacional e nos estantes das demais cadeias produtivas da Bahia. Das 20h às 22h, participação no leilão 
pecuário da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN).    
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Visitas técnicas 
 
 
Em  29/11, está planejada visita técnica à Bahia Specialty Cellulose/Copener (BSC/Copener) – maior 
produtora de celulose solúvel especial com alto teor de pureza obtida a partir da madeira de eucalipto da 
América Latina. A programação inclui: saída 8h do hotel para a BSC/Copener. Entre às 9h e às 14h, temos 
três programações: apresentação geral do empreendimento; visita à fábrica; visita à área plantada/viveiro, 
finalizando com almoço. Às 14h, deslocamento para o hotel/aeroporto. 
 
Finalizando as atividades técnicas, estamos programando uma visita ao Senai/Cimatec, em 30/11, das 10 às 
15h. No local, discutiremos “Tecnologias de processamento de madeira e fibras naturais”. 
 
Vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (SENAI-BA), o Centro Integrado de 
Manufatura e Tecnologia, SENAI Unidade Cimatec, foi inaugurado em 2002, como suporte à formação de 
profissionais qualificados para atuar em processos industriais automatizados, em áreas de ponta. 
Capacitado para prestar serviços especializados e promover a pesquisa aplicada, com ênfase em 
tecnologias computacionais integradas à manufatura, seu principal objetivo é atender à indústria através 
das ações de educação para o trabalho, serviços técnicos e tecnológicos e pesquisa aplicada. 
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PROGRAMA 

 
 
Dia: 28/11/2018 – Encontro Florestal (local a confirmar) 
09h – Reunião Estaduais Florestais (pauta regulamentar das estaduais florestais) 
12h – Almoço 
14h – Reunião CSFP 

 Pauta da Câmara – Regulamentar da Câmara 

 “Potencialidades e apoio para os PMEs de madeira para uso múltiplo” (FAEB/Senar) 

 “O apoio aos PMEs do setor madeireiro para o atendimento da demanda por madeira serrada para 
construção civil e movelaria” (Sebrae) 

 “O design, a tecnologia e inovação para a indústria madeireira” (Fieb/Senai/Cimatec) 

 “Tendências e perspectivas da silvicultura na Bahia com inclusão dos PMEs” (Seagri) 
18h – Visita Fenagro 

 Encontro no gabinete do titular da Seagri 

 Casa da Fibria 

 Estande da ABAF 

 Agricultura Familiar 

 Salão Internacional  

 Estantes das demais cadeias produtivas da Bahia 

 Participação no leilão pecuário da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN)    
 
 
Dia: 29/11/2018 - Visita técnica Bahia Specialty Cellulose/Copener (BSC/Copener)  
8h - Saída do hotel para a BSC/Copener 
9h às 14h - apresentação do empreendimento; visita à fábrica; visita à área plantada/viveiro, almoço 
14h - deslocamento para o hotel/aeroporto. 
 
 
Dia: 30/11/2018 – Visita técnica ao Senai/Cimatec 
10 às 15h - “Tecnologias de processamento de madeira e fibras naturais” 
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Sugestões de hotéis - 26 a 30 nov/18        
        
HOTEL SOTERO - R$ 210,00   
Rua Dr. José Peroba, 97 - Stiep, Salvador - BA 41770-235        
(71) 3114-5200 -   reservas1@soterohotel.com.br  -  www.soterohotel.com.br    
  
        
HOTEL SÃO SALVADOR - R$ 189,00   
Rua Dr. José Peroba, 244 - Stiep, Salvador - BA 41770-235        
(71) 3617-3300 -  reservas.qssa@atlanticahotels.com.br -   www.saosalvador.tur.br   
     
HOTEL CATUSSABA - R$ 250,00   
Alamedas Praia de Itapuã, s/n - Itapuã, Salvador - BA 41600-460       
(71) 3374-8087 -  grupos.suites@catussaba.com.br  -  www.catussaba.com.br    
    
HOTEL DEVILLE - R$ 271,40     
Rua Passárgada, Itapuã, s/n, Salvador - BA 41620-430        
(71) 2106-8500 - grupos.ssa@deville.com.br - www.deville.com.br     
   
Observações: 
 I - Todos com café da manhã e wifi inclusos.  
 II - Reservas e pagamentos direto nos hotéis.  
III - Para facilitar translados, sugerimos os dois primeiros hotéis.  

 
 
 
Confirmação de inscrição/ mais informações: 
 
Wilson Andrade – Diretor Executivo ABAF - (71) 3342-6102/ 98801-3000 / wilsonandrade@terra.com.br 
Yara Vasku – Comunicação ABAF - (71) 3342-6102/ 99119-7746/ yaravasku.abaf@gmail.com  
Ravena Dantas – Administrativo – (71) 3342-6102/ 99236-5598 / abaf01@terra.com.br  
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