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Parte do projeto Floresta Le-
gal, foi relançada em 1º de 
junho, em Praia do Forte 
(BA), a campanha ‘Carvão 

Ilegal é Crime’. Desenvolvida em 
parceria entre o Núcleo de Defesa 
da Mata Atlântica (Numa) e o Cen-
tro de Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça do Meio Ambien-
te e Urbanismo (Ceama), a campa-
nha tem o apoio da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) e do Governo do Estado da 
Bahia (através da Secretaria do Meio 
Ambiente) e foi lançada para todo o 
estado durante a ‘Oficina dos Pro-
motores de Justiça com Atuação na 
Área Ambiental’. 

O encontro do Ministério Públi-
co reuniu membros de diversas re-
gionais e foi presidido pela coorde-
nadora do Ceama, promotora de 
Justiça Cristina Seixas. “É uma opor-
tunidade de reunir os promotores 
de Justiça para discutir as questões 
ambientais da Bahia e alinhar estra-
tégias de atuação”, afirmou Seixas, 
que abriu o evento ao lado dos pro-
motores de Justiça Fábio Fernandes 
Corrêa, coordenador do Numa, e 
Oto Almeida, promotor Ambiental 
de Mata de São João.

O promotor de Justiça Fábio 
Fernandes destacou que o proble-
ma do carvão ilegal é muito gra-
ve no extremo-sul, o que levou a 
Promotoria Ambiental, em 2011, a 
desenvolver a operação ‘Cruzeiro 
do Sul’, resultado de um trabalho 

de conscientização, que deu iní-
cio à parceria com a ABAF. “A cam-
panha teve excelentes resultados, 
mas detectamos que o problema 
era maior ainda, o que resultou na 
operação, cujo sucesso pode ser 
medido pela destruição de mais de 
3 mil fornos ilegais e o desmantela-
mento de uma verdadeira quadri-
lha”, salientou Fernandes, frisan-
do que atualmente outras promo-
torias enfrentam problemas rela-
cionados e podem ser beneficiadas 
pelo programa. “Na verdade é um 
relançamento. A campanha consis-
te em conscientização, por meio da 
distribuição de material mostrando 
que há uma série de outros delitos 
envolvidos”. O promotor frisou 
que ao adquirir carvão, o compra-
dor deve saber a origem dele, para 
evitar crimes correlatos. “É uma ca-
deia que envolve tráfico de drogas, 
prostituição, roubo e furto e, caso 
ela não seja quebrada, novas ope-
rações podem vir a ser realizadas”, 
concluiu.

“A conscientização da população 
por meio da informação é a arma 
mais importante e poderosa que te-
mos. A campanha mostra de manei-
ra clara, direta e transparente como 
estes atos ilegais podem interferir 
em diferentes âmbitos, assim como 
na vida dos envolvidos”, afirma o di-
retor executivo da ABAF, Wilson An-
drade. Ainda de acordo com Andra-
de, os atos criminosos trazem diver-
sos outros problemas para a socie-

dade, como o crime organizado, o 
trabalho infantil, a evasão escolar, a 
exploração do trabalhador, o tráfi-
co de drogas e a sonegação de im-
postos, o que demonstra a dimen-
são da mazela de roubo e queima 
de madeira nativa e eucalipto para 

a produção ilegal de carvão. Nesta 
nova etapa da campanha serão ins-
talados outdoors em cidades estra-
tégicas. Além disso, serão distribuí-
dos cartazes, banners e folders. Um 
spot de rádio também estará sendo 
veiculado.

Campanha de combate ao carvão ilegal 
é lançada em oficina ambiental do 

Ministério Público da Bahia
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Abaf e Sema discutem estratégias de 
monitoramento em defesa da Mata Atlântica

Em reunião com o secretário 
do Meio Ambiente, Geraldo 
Reis, na tarde desta segunda-
-feira (26), o diretor Executi-

vo da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF), Wilson 
Andrade, discutiu ações estratégicas 
de monitoramento e fiscalização da 
força-tarefa em defesa da Mata Atlân-
tica, articulada pela pasta do Meio 
Ambiente, junto aos órgãos de fisca-
lização ambiental do Estado.

Participaram da reunião o geren-
te de Sustentabilidade da Veracel, Re-
nato Carneiro, o analista de Licencia-
mento Ambiental da Fibria, Diomar 
Biasutti, e o advogado especialis-
ta em certificação florestal, Leandro 
Mozelo, representando a Suzano e a 
Aspex Bahia Florestal.

A força tarefa de monitoramento, 
fiscalização e ações estruturadas de 
combate ao desmatamento de área 
de Mata Atlântica no Sul e Extremo 
Sul do Estado, integra técnicos da 
Sema, do Instituto do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (Inema), Mi-
nistério Público, Ibama, ICMBio, e as 
secretarias municipais de Meio Am-
biente da região. A ação é resultado 
de uma articulação institucional para 
proteção do bioma, apontado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica como 
um dos principais alvos de desmata-
mento no país entre 2015 e 2016.

Coma a finalidade de subsidiar as 
ações de fiscalização, a ABAF irá dis-
ponibilizar as bases de dados das em-
presas que fazem o monitoramento 
da região Sul e Extremo Sul do Esta-
do. “A partir desses dados, vamos co-
laborar com o controle e monitora-

mento da Mata Atlântica e das reser-
vas naturais que temos no estado”, 
afirmou o diretor Executivo da ABAF, 
Wilson Andrade.

Ainda segundo Andrade, o setor 
florestal na Bahia possui 0,7 hectares 
de área preservada para cada hectare 
de produção, todas elas documenta-
das e com certificados nacionais e in-
ternacionais. “Nós estamos fazendo 
quase o dobro do que é exigido pela 
legislação brasileira através do códi-
go florestal, e a nossa meta é traba-
lhar no futuro com 1 hectare de área 
preservada para cada hectare de pro-
dução, esperamos chegar lá”, afir-
mou.

A próxima reunião da força-tare-
fa de combate ao desmatamento ile-
gal da Mata Atlântica, no Sul e Extre-
mo Sul da Bahia, será nesta quarta-
-feira (28), em Eunápolis, na Unida-

de Regional do Inema. O encontro 
tem como objetivo analisar as ações 
da operação planejada da Sema e 
do Inema na região, com a partici-
pação de gestores e técnicos dos ór-
gãos ambientais, incluindo as Unida-
des Regionais do Sul e Extremo Sul e 
os setores de fiscalização.

Mata atlântica
Em resposta ao relatório da SOS 

Mata Atlântica, que sinaliza a perda 
de 7 mil hectares de florestas na re-
gião Sul e Extremo Sul do Estado, as 
instituições e órgãos do poder públi-
co e sociedade civil formaram um co-
mitê gestor para planejar e executar 
em conjunto ações de monitoramen-
to, fiscalização e ações estruturadas. 

“Assim que as informações fo-
ram divulgadas, tivemos a preocu-
pação de convocar imediatamente a 

reunião, aglutinando todas essas ins-
tituições aqui, porque todos nós te-
mos algum nível de responsabilida-
de com o problema e reconhecemos 
sua gravidade e urgência”, disse o se-
cretário Geraldo Reis. “Não pode-
mos deixar de ressaltar que a ques-
tão ambiental é de responsabilidade 
dos três poderes e de toda a socie-
dade”.

O gestor sinalizou ainda que, se-
gundo dados do Sistema Estadual 
de Informações Ambientais (SEIA), 
a grande maioria das áreas desmata-
das não tem autorização de supres-
são do Inema. “A Sema e o Inema rea-
lizam a análise das imagens do relató-
rio da SOS Mata Atlântica para iden-
tificar com mais segurança as causas 
e o histórico dessas áreas, documen-
to que servirá para apoiar as ações de 
fiscalização em campo”.
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A FSG – empresa de consulto-
ria fundada por Michael Por-
ter e Mark Kramer, profes-
sores da Universidade Har-

vard (EUA) e estudiosos sobre a rela-
ção entre economia e impacto social 
– finalizou uma análise das ações de 
sustentabilidade realizadas pela Fi-
bria, líder mundial na produção de 
celulose de eucalipto a partir de flo-
restas plantadas. O estudo de caso 
teve como base uma ampla pesqui-
sa e um total de 65 entrevistas com 
os mais diversos tipos de stakehol-
ders da companhia, como funcioná-
rios, conselheiros, fornecedores, pes-
quisadores, órgãos fiscalizadores e as 
próprias comunidades próximas às 
fábricas da Fibria no Brasil.

De acordo com a consultoria, os 
esforços da Fibria para incorporar 
seu investimento socioambiental à 
sua estratégia de negócio fazem par-
te de um movimento de empresas 
líderes globais, que estão começan-
do a reconhecer a ligação entre o 
seu sucesso financeiro e a prosperi-
dade da sociedade. Para a FSG, essa 
correlação, conhecida como “valor 
compartilhado”, aumenta a compe-
titividade de uma empresa, ao mes-
mo tempo em que melhoram as 
condições econômicas e socioam-
bientais das comunidades onde es-
tão presentes.

Ao longo de sua trajetória, a Fi-
bria tem desenvolvido programas e 
iniciativas para criar valor em con-
junto com a sociedade. O Progra-
ma de Desenvolvimento Rural Ter-
ritorial (PDRT) é um deles e surgiu 
para contribuir com o desenvolvi-
mento das associações de agricul-
tores locais. O Programa foi criado 
para fomentar o desenvolvimento 
local. Em 2009, o furto de madeira 
representou para a Fibria a perda de 
650.000 metros cúbicos de eucalip-
to (cerca de R$ 50 milhões), e criou 
tensões com as comunidades vizi-
nhas. Isso acontecia por causa da 
falta de alternativas econômicas.

Cláudio Olímpio, morador da co-
munidade Espora Gato, na Bahia, é 
uma das pessoas beneficiadas atual-
mente pelo PDRT. “Dissemos, ‘tra-
gam de volta para nós o trabalho dos 

nossos avós, a agricultura’”. Graças 
ao Programa, “abandonamos o car-
vão e começamos a trabalhar na agri-
cultura”, completa Olímpio.

Assim como para a comunida-
de, os resultados para a Fibria são 
claros. Em 2016, o PDRT estava pre-
sente em mais de 50 comunidades e 
o furto de madeira havia caído 90% 
em comparação com os níveis de 
2009. “Vimos uma oportunidade de 
reestruturar o relacionamento en-
tre a empresa e a comunidade. Con-
versamos, cedemos de lado a lado 
e construímos uma solução conjun-
ta”, diz Marcelo Castelli, presidente 
da Fibria.

Atualmente, o PDRT inclui apro-
ximadamente 5.000 famílias. Hoje, a 
média de renda mensal dessas famí-
lias é de R$ 4.700. A atuação do Pro-
grama é diferente para as comuni-
dades do entorno de cada uma das 
três fábricas da Fibria, localizadas em 
Jacareí (SP), Aracruz (ES) e Três La-
goas (MS). “Não temos uma receita 
de bolo, não levamos nada pronto. 
As realidades e as necessidades des-
sas populações são diferentes. São 
eles que nos ajudam a co-criar, a en-
contrar as melhores alternativas”, diz 
Malu Pinto e Paiva, diretora de Sus-
tentabilidade, Comunicação e Rela-
ções Corporativas da Fibria.

Outro programa da companhia 

que faz parte de suas iniciativas de 
valor compartilhado é o Poupança 
Florestal, que auxilia agricultores a 
cultivar eucalipto em suas proprie-
dades como uma forma de diver-
sificação de cultura e renda. Mui-
tos moradores locais tiveram gran-
des transformações em suas vidas, 
como Florisberto José dos Santos, 
de Itaúnas, no município de Con-
ceição da Barra, no Espírito Santo. 
“Graças ao eucalipto, hoje tenho 
uma casa e aumentei a minha pro-
priedade”, diz ele.

O Programa Poupança Flores-
tal também tem um importante pa-
pel na conservação e recuperação 
ambiental. A Fibria exige que os fo-
mentados estejam em conformida-
de com o Código Florestal Brasilei-
ro em toda a extensão da proprie-
dade. Além disso, a empresa forne-
ce assistência técnica relativa a téc-
nicas de manejo sustentável da ter-
ra, indo além das exigências legais.

Além de aumentar seu impac-
to social e ambiental, o Programa 
se tornou uma importante fonte de 
abastecimento de madeira para a Fi-
bria na produção de celulose. Ape-
sar de o Poupança Florestal ter co-
meçado com o objetivo de atender 
5% das necessidades de madeira da 
fábrica de Aracruz, sua contribuição 
cresceu para uma média de 20% 

desse abastecimento. Atualmente, 
2.000 famílias participam do Pro-
grama. Em 2016, a Fibria economi-
zou mais de R$ 100 milhões ao in-
tegrar os agricultores em sua cadeia 
de abastecimento. “Os agricultores 
locais fazem parte da nossa cadeia 
de suprimentos. Não conseguimos 
prosperar sem eles”, diz Carlos Al-
berto Nassur, gerente geral Florestal 
de Aracruz.

“Estamos muito orgulhosos do 
que conquistamos com as nossas ini-
ciativas de valor compartilhado”, res-
salta Castelli. “Conseguimos promo-
ver a melhoria na vida de centenas 
de famílias e também para o meio 
ambiente e, com isso, tornamos a 
nossa companhia mais rentável. E sei 
que este é apenas o começo. Há mui-
to ainda o que ser feito”, completa.

“Empresas brasileiras podem 
aprender muito a partir do exem-
plo da Fibria”, explica Dane Smith, 
diretor da FSG. “Há inúmeras opor-
tunidades para as companhias do 
país aumentarem sua competitivi-
dade e lucratividade ao buscar solu-
ções para resolver problemas como 
a fome, pobreza, educação de bai-
xa qualidade e outros. Essas são es-
tratégias de valor compartilhado e 
as empresas brasileiras precisam 
aprender como desenvolvê-las”, 
conclui Smith.

Consultoria de Michael Porter e Mark 
Kramer mostra como iniciativas da Fibria 

compartilham valor com a sociedade

Programa de Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT), que surgiu para contribuir com o desenvolvimento das associações de 
agricultores locais
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Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207
Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102

ASSociAdoS:

As florestas são, sem dúvida, umas das maiores riquezas naturais do nosso planeta. Pensar em Meio Ambiente é 
preservar nossas florestas nativas e contribuir para o desenvolvimento das florestas plantadas. A Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF) aposta nisso e acredita no potencial desenvolvimentista - ambiental, social e 
econômico - do setor de florestas plantadas. Para isso, o setor planta em áreas degradadas e, além disso, preserva 
0,7 hectare de mata nativa para cada 1 hectare de floresta plantada.

Florestas plantadas preservam florestas nativas!

05 dE JuNho 

diA MuNdiAL do MEio AMBiENtE

Bahia Farm Show 2017 aborda 
oportunidades de investimentos na Bahia

A 13ª edição da Bahia Farm Show 2017, 
consolidada como a maior feira em tec-
nologia agrícola e negócios do Norte e 
Nordeste do Brasil, aconteceu em Luís 

Eduardo Magalhães (BA) de 30/05 a 02/06.  Apoia-
dora do evento, a Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) foi representada por 
seu diretor executivo, Wilson Andrade, que fez a 
palestra “A indústria florestal como oportunida-
de de investimento na Bahia”, às 10h30 do dia 
31/05. Andrade acredita que eventos como es-
tes são importantes para divulgar o segmento flo-
restal. “Existem, no Oeste da Bahia, importantes 
projetos na área de energia, secagem de grãos e 
serrarias com uso múltiplo. Temos, por exemplo 
a usina Campo Grande, em implantação em Bar-
reiras, que é um dos maiores projetos em bio-
massa do Brasil. E espera-se o forte desenvolvi-
mento de produção de energia a partir da bio-
massa do eucalipto de maneira a atender a cres-
cente demanda da região, com produção local”, 
acrescentou.

Em sua palestra, Andrade mostrou que o se-
tor de árvores plantadas na Bahia tem caracterís-
ticas que o fazem destacar diante de outras regi-
ões produtoras. “Uma delas é o fato de continu-
ar crescendo anualmente em torno de 5%, muito 
acima da média de crescimento nacional. Outra 
característica é o fato de a Bahia, com suas con-
dições edafoclimáticas e pela tecnologia, ser líder 
mundial em produtividade do eucalipto. A Aus-
trália, que é de onde nós trouxemos o eucalipto, 
tem uma produção de 23 m³/ha/ano. Na Bahia 
este número é de 42. Já em algumas regiões mais 
adequadas este número chega a 60. Destacamos 
também o fato da produção em quatro polos dis-
tintos no Estado da Bahia (Sul e Extremo Sul, Li-
toral Norte, Sudoeste e Oeste) o que contribui 
– e muito – para a desconcentração da produ-
ção e da economia. Além disso, nosso setor rece-
be alavancagem de diferentes segmentos que uti-

lizam madeira plantada em seus processos pro-
dutivos: papel e celulose; construção civil; move-
laria; mineração; e energia de biomassa”, adian-
ta Andrade.

A ABAF também divulgou o programa ‘Mais 
Árvores Bahia’ que tem o objetivo de incentivar 
a inclusão de pequenos e médios produtores no 
plantio, manejo e processamento da madeira de 
florestas comerciais para usos múltiplos. “O pro-
grama ao mesmo tempo com os três vértices: 
produtores de madeira; compradores e proces-
sadores de madeira; e consumidores finais no es-
tado, através das revendas de madeira, indústrias 
de móveis e construção civil. Com isso, visamos 
atender também a demanda por móveis, peças e 
partes de madeira para construção civil na Bahia - 
hoje atendida, na sua maior parte, por outros es-
tados brasileiros”, explica.

Segundo o representante da Secretaria de 
Agricultura da Bahia, Vitor Bonfim, o suces-
so da feira está na parceria entre as instituições 

do setor público, privado, ensino e pesquisa, e 
dos próprios agricultores que acreditam na for-
ça do agronegócio da região. “O governo do esta-
do está sensibilizado com as demandas dos agri-
cultores ao entender que a feira e o setor agríco-
la impulsiona a economia do estado”, afirmou.

Além de mostras de produtos e serviços, a Fei-
ra ofereceu uma grade com mais de 20 palestras 
e workshop sobre agronegócio. Destaques den-
tro da programação para o Fórum do Canal Ru-
ral e para o Leilão de Gado que integraram o car-
dápio de opções oferecidas durante o evento que 
se consolida como uma das mais importantes e 
avançadas vitrines do agronegócio nacional. A 
Bahia Farm Show é organizada pela Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com 
o apoio da Associação Baiana dos Produtores de 
Algodão (Abapa), Fundação Bahia, Associação 
dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos 
Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (Assomiba) e 
Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.


