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O secretário Vitor Bonfim, da 
Secretaria Estadual da Agri-
cultura (Seagri), aproveitou 
a agenda do evento Aspex 

Bahia Florestal 2016 para conhecer 
melhor uma das maiores empresas 
de celulose do Sul da Bahia (e do Bra-
sil): a Veracel. A visita aconteceu em 
01/09/16 e fez parte do evento onde 
a Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) participou com 
estande do Programa Fitossanitário 
de Controle da Lagarta Parda, além de 
palestra do coordenador do progra-
ma, Paulo Andrade, e palestra do di-
retor executivo da ABAF, Wilson An-
drade.

O secretário foi até a unidade da 
Veracel em Eunápolis (BA) acompa-
nhado de Walter Rezende - presidente 
da Câmara Setorial de Florestas Plan-
tadas do Ministério do Mapa (Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) e presidente da Comissão 
Nacional de Silvicultura da CNA (Con-

A visita das autoridades à fabrica da Veracel foi 
um dos acontecimentos do Aspex Bahia Florestal

A ABAF esteve presente no As-
pex Bahia Florestal, evento que ce-
lebrou os dez anos da Associação 
dos Produtores de Eucalipto do Sul 
e Extremo do Sul da Bahia (Aspex) 
e estabeleceu um ambiente de co-
nhecimento, negócios e troca de ex-
periências de 31 de agosto a 2 de 
setembro em Eunápolis (BA). A par-
ticipação da ABAF se deu como par-
te das ações do Programa Fitossani-
tário de Controle da Lagarta Parda 
(PFCLP) no Sul e Extremo Sul da 
Bahia.

No evento foi montado um es-

tande com a presença da equipe 
técnica que esteve à disposição para 
fornecer informações sobre o Pro-
grama e sobre a Lagarta Parda. O as-
sunto também foi abordado em pa-
lestra pelo coordenador do PFCLP 
na Bahia, Epaminondas Júnior, e 
pelo coordenador do plano ope-
racional, Paulo Andrade  que apre-
sentaram as ações e primeiros re-
sultados. A participação da ABAF se 
completou com a palestra do dire-
tor executivo Wilson Andrade sobre 
o mercado de florestas plantadas na 
Bahia e no Brasil. Leia mais sobre o assunto e veja mais fotos nas páginas 2 e 3

federação da Agricultura e Pecuária); 
do empresário Ricardo Audi Filho (da 
Bahia Produtos de Madeira); do pro-
dutor rural e conselheiro da Aspex 
(Associação dos Produtores de Euca-
lipto do Extremo Sul da Bahia), Fla-
marion Matos; e do diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade.

O grupo foi recebido pelo diretor 
de operações da Veracel, Ari Medei-

ros, que explicou toda a operação da 
unidade. Medeiros, além de mostrar a 
modernidade e capacidade da fábrica, 
ressaltou o compromisso e o trabalho 
que é feito em responsabilidade am-
biental e social.

“Participar desse evento e vir visi-
tar a Veracel é mais uma forma de re-
conhecer a importância do setor de 
florestas plantadas para a economia 

Secretário de Agricultura, Vitor Bonfim, em visita à fábrica VeracelA visita foi conduzida pelo diretor de operações da Veracel, Ari Medeiros

da Bahia. É um setor forte que gera 
renda e emprego e é de maior impor-
tância que tenha respaldo para sua 
expansão no Estado”, declarou o se-
cretário, que ainda reforçou a parce-
ria da Seagri nos programas da ABAF: 
Mais Árvores Bahia e Programa Fitos-
sanitário de Controle da Lagarta Par-
da. “Esta parceria é muito significativa 
e vamos ajudar na sua consolidação”.

“Tenho percorrido o Brasil e pos-
so dizer com a maior segurança que a 
Bahia está à frente de todos os outros 
estados no sentido de integração e or-
ganização dos produtores de madei-
ra. A Bahia está produzindo florestas 
com excelência e, para isso, é impor-
tante também a participação maciça 
dos produtores em eventos com este 
e nos programas que a ABAF vem de-
senvolvendo. E é o que estamos ven-
do. Tudo isso retrata a realidade que 
os produtores estão vivendo e que, 
hoje, é a melhor do Brasil”, disse Wal-
ter Rezende.
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 Rogério Morais (Presidente do Sindicato Rural do Prado), Gilvan Ferreira (Senar de 
Itamaraju), Wilson Andrade (ABAF) e Everaldo Santos Melo (Presidente do Sindicato 
Rural de Itamaraju)

Ezron Leite Thompson (Idaf), Marco Vargas (ADAB), Armando Sá (ADAB), 
Thiago Martins Steffen (Idaf) e Wilson Andrade (ABAF)

Epaminondas Júnior (ADAB), Ari Medeiros (Veracel), Neto Guerrieri 
(prefeito de Eunápolis) e Wilson Andrade (ABAF)

Camila Braga (CNA), Humberto Oliveira (Faeb), Rui Souza (Senar) 
e Walter Rezende (CNA)

Os técnicos operacionais do PFCLP, Marcus Vinicius Nascimento Sousa e Diogo 
Jahel, e o Coordenador Técnico do programa, Paulo Roberto Oliveira de Andrade 

Estudantes visitaram o estande

 Estudantes aprenderam mais sobre o controle da lagarta pardaWilson Andrade apresentou o setor de florestas plantadas na Bahia e no Brasil



Bahia Florestal
Agosto de 2016

InformatIvo DIgItal

3

Mais de três mil pessoas, 
de cerca de 80 comuni-
dades, já foram treina-
das em 84 encontros, 

desde o início das ações do plano 
operacional do PFCLP - uma inicia-
tiva da Secretaria da Agricultura (Se-
agri-BA), através da Agência de De-
fesa Agropecuária da Bahia (ADAB), 
da ABAF e entidades parceiras. As 
atividades tiveram início em 02 de 
outubro de 2015 com o seminário 
de lançamento do PFCLP que reu-
niu mais de 170 pessoas no Parque 
de Exposições de Teixeira de Frei-
tas (BA). Em seguida, em 25 e 26 de 
novembro do ano passado, também 
em Teixeira de Freitas, foi realizada 
a ‘Capacitação de Líderes no Moni-
toramento, Controle e Fiscalização 
da Lagarta Parda no Sul e Extremo 
Sul da Bahia’. A partir de janeiro 
de 2016, iniciaram os treinamentos 
com os grupos de produtores em 
sindicatos, assentamentos, comuni-
dades etc; além de uma ampla cam-
panha publicitária.

No período, a equipe do plano 
operacional – composta por um 
Engenheiro Agrônomo e dois En-
genheiros Florestais – percorreu 
mais de 42 mil quilômetros para a 
realização dos treinamentos, além 
das reuniões e seminários com 
parceiros. Nos treinamentos foram 
distribuídos mais de 12 mil folders 
– uma das peças produzidas pela 
campanha de comunicação do 
PFCLP que contou ainda com ou-
tdoor, spot para rádio, vídeo, cami-

Ações e resultados dos seis primeiros meses do PFCLP

Agenda ABAF em agosto/2016

sas, plotagem dos carros e demais 
peças gráficas (de papelaria a redes 
sociais). 

Desde o início do ano, a cam-
panha vem reforçando o trabalho 
de divulgação do PFCL. Presente 
de forma  on line nos principais ca-
nais da Internet, a campanha está 
sendo trabalhada fisicamente espe-
cialmente no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. A campanha somou, neste 
primeiro momento, mais de 900 in-
serções em rádios, 255 dias de vei-
culação de outdoor e mais de 260 
dias de exposição do banner da 
campanha em sites da região. 

Além da atuação da equipe con-
tratada para a realização dessas 
ações, o PFCLP conta com o apoio 
dos sindicatos rurais do Sul e Extre-
mo Sul da Bahia e da Aspex e seus 
associados. Todos contribuem para 

a divulgação do programa, utilizan-
do inclusive do Whatsapp para o en-
vio do VT da campanha.

O objetivo do PFCLP é adotar 
medidas de controle da praga “la-
garta desfolhadora” (Thyrinteina 
arnobia ou Lagarta Parda), primei-
ramente no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. Entre as ações realizadas no 
início do programa estão as visitas 
para apresentação do PFCLP às Pre-
feituras, Secretarias de Agricultura, 
Secretarias de Meio Ambiente, Sin-
dicatos Rurais, Agências Bancárias 
com carteira rural e lojas de produ-
tos agropecuários, buscando parce-
ria e o apoio dos municípios para a 
realização do plano junto às comu-
nidades. Neste primeiro momento, 
as cidades alcançadas foram: Alco-
baça, Belmonte, Canavieiras, Cara-
velas, Eunápolis, Guaratinga, Ibi-

rapuã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, 
Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, 
Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, 
Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de 
Freitas e Vereda, incluindo comuni-
dades rurais, aldeias e assentamen-
tos vizinhos.

De acordo com o coordenador 
do plano operacional, Paulo An-
drade, na sequência a equipe par-
tiu para o nivelamento de conhe-
cimento das comunidades rurais 
sobre a Lagarta Parda. “Para isso, 
têm sido realizados treinamentos 
para identificação e controle da La-
garta Parda nas comunidades ru-
rais, associações, aldeias e assenta-
mentos. Os treinamentos têm sido 
intensificados, visando difundir 
o conhecimento sobre a biologia 
da praga, seus hospedeiros e ini-
migos naturais, priorizando traba-
lhar o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP), envolvendo o controle bio-
lógico para preservação ambien-
tal e da saúde humana. Essas ações 
darão respaldo a uma ampla base 
de informações sobre a ocorrência 
da praga nas Regiões Extremo Sul 
e Sul da Bahia, contribuindo para 
o seu monitoramento e controle”, 
explica.  

Para mais informações:
Leia os informativos ABAF 

no: http://issuu.com/abaf_2014
Saiba mais em nosso site (abaf.org.br) 

e nos canais ABAF no Facebook, 
YouTube e SoundCloud

Na ocasião, Wilson Andrade também participou da reunião (foto 2) do Comitê das 
Associadas Estaduais da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), representada por Marcí-
lio Caron Neto. Estiveram presentes os representantes da Associação Catarinense de 
Empresas Florestais (ACR) - Mauro Murara Jr; Associação Mineira de Silvicultura (AMS) 
- Cesar Augusto dos Reis; Associação de Reflorestadores de Meto Grosso (Arefloresta) - 
Fausto Takizawa; Associação Sul Matogrossense de Produtores e Consumidores de Flo-
restas Plantadas (Reflores) - Benedito Mário; Associação Parananense de Empresas de 
Base Florestal (APRE) - Ailson Augusto Loper; Florestar São Paulo - João Pedro, e Asso-
ciação Baianadas Empresas de Base Florestal (ABAF) - Wilson Andrade. As principais de-
liberações foram: licenciamento ambiental, critérios de aquisição de áreas rurais e suas 
utilizações por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, energia de biomassa, recursos hí-
dricos, biodiversidade e defensivos fitossanitários.

Em 17/08/16, o diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF), Wilson Andrade, participou da reunião da Câmara Setorial de Florestas 
Plantadas (foto 1), realizada na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), em Brasília (DF). Na ocasião, foi discutida a agenda estratégica da câma-
ra, foi apresentado o produto de Inteligência Competitiva no Setor Florestal - Centro de 
Inteligência em Mercados (CIM), foi feito o relato sobre o andamento dos trabalhos do 
GT de Biomassa (por Camila Braga - CNA) e apresentação do estudo de modelagem e 
viabilidade econômica e financeira de projetos de restauração com espécies nativas. A 
reunião foi conduzida pelo presidente da Câmara, Walter Rezende.
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Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia
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Considerado hoje um museu a céu 
aberto, o Passeio Público, em Salva-
dor, foi concebido em 1810 como jar-
dim botânico e abriga importante va-

riedade de espécies de árvores. Agora, 206 
anos depois, o espaço vai receber novas mu-
das de árvores. O plantio dessas árvores acon-
tece em 20 de setembro, às 9h, quando ocorre 
a abertura da Primavera de Museus e das co-
memorações dos 50 Anos do Instituto do Patri-
mônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), ór-
gão que administra o espaço. De acordo com 
o diretor do IPAC, João Carlos de Oliveira, o 
Passeio está integrado ao Palácio da Aclamação 
que é tombado como Patrimônio da Bahia, foi 

residência dos governadores baianos de 1917 
a 1967, e atualmente sedia a diretoria de Mu-
seus (Dimus) do IPAC.

O plantio das mudas será viabilizado atra-
vés de parceria entre a Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), a Caetá 
Ambiental e o IPAC. “Em tempo de crise e con-
tingenciamentos, estabelecer parcerias e pro-
jetos conjuntos como este é fundamental para 
uma boa gestão de espaços públicos”, diz o di-
retor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira. 
Além do Passeio, o Palacete das Artes (Graça) e 
o Parque Histórico Castro Alves (Cabaceiras do 
Paraguaçu) também vão receber mudas. 

 “A proposta é conseguir bom resultado es-

tético e com durabilidade”, afirma Wilson An-
drade. “Vamos valorizar não só o Passeio Públi-
co, como também outros locais vinculados ao 
instituto”, completa Luiz Garcez.

No Passeio Público o IPAC implantará ainda 
um Projeto de Sinalização Histórica e Botâni-
ca e ações de Educação Patrimonial com vigi-
lantes. Da flora local, existem angelim, sumaú-
ma, amendoeira, pau-ferro e cariota. Há ainda 
fícus elástico, cajazeiras, gameleiras, manguei-
ras, palmeiras imperiais, jaqueiras e oitis, além 
de trepadeiras, gramíneas, bougainvilles, flo-
res, palmeiras leque-de-fiji, livistonia e fênix. 
As palmeiras imperiais foram plantadas em 
1859 na visita de Dom Pedro II. 

IPAC e ABAF fazem melhorias para 
Passeio Público e áreas verdes estaduais

Ana Liberato, João Carlos Oliveira (diretor do IPAC), Luiz Garcez e Wilson Andrade
Luiz Garcez (Caetá Ambiental), Ana Liberato (DIMUS) e Wilson Andrade (ABAF) em 
visita ao Passeio Público


