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Realizado em 03/10 no Auditório Jor-
ge Amado na Universidade Estadual 
de Santa Cruz, Ilhéus (BA), o I Fórum 
de Eco-Nomia da Mata Atlântica trou-

xe importantes discussões acerca dos cami-
nhos para alcançar atividades sustentáveis, em 
que seja possível desenvolver as atividades da 
região em termos econômicos e sociais, sem 
que para isso, agrida o meio ambiente. O fó-
rum contou com a participação de consagra-
dos nomes que norteiam esse viés de econo-
mia sustentável e que buscam explorar as vas-
tas possibilidades de desenvolvimento econô-
mico conciliado diretamente com a preserva-
ção de toda essa riqueza natural que o extre-
mo sul da Bahia agrega. 

Segundo um estudo da Fundação SOS Mata 
Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE), em 2015-2016 foi apontado um 
desmatamento de 29.075 hectares (ha) ou 290 
km² nos 17 Estados do bioma Mata Atlântica – 
representado um aumento de 57%, em relação 
ao período anterior (2014-2015). “Se continu-
armos nessa progressão, chegará o dia em que 
não haverá mais mata atlântica a ser desmata-
da, e com isso, a própria economia, derivada 
da agricultura e pecuária, tão presentes na re-
gião, também serão impactadas de modo nega-
tivo. Nesses moldes, percebe-se que não há pos-
sibilidade de desenvolvimento em longo prazo 
se não houver planejamento de conservação ao 
meio ambiente. Conscientizar para conciliar es-
sas duas esferas é o único caminho para alcan-
çar o tão sonhado desenvolvimento econômico 
que a nossa sociedade tanto precisa”, declarou 
Cristiano Villela (da comissão organizadora).

De acordo com Cristiano Villela, a região sul 
da Bahia é mundialmente conhecida por abri-

gar uma das florestas mais ricas em biodiversi-
dade de todo planeta, e também pela produção 
do cacau, que cultivado à sombra de árvores da 
Mata Atlântica, contribui para a conservação da 
biota regional. “O evento teve como objetivo 
discutir a importância do imenso capital natural 
e também pontuar quais são os caminhos para 
alcançar a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica da região”, completa.

O diretor executivo da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson 
Andrade, participou da Mesa 3 ‘Financiando 
para pesquisa e ações para a sustentabilidade’, 
com a palestra ‘O setor florestal como oportuni-
dade de desenvolvimento sustentável e fomen-
tador de pesquisas na região’. Segundo Andra-
de, os trabalhos desenvolvidos por universida-
des e instituições são fundamentais para a ativi-
dade florestal. “A parceria entre iniciativa priva-
da e academia já provou que colheu bons resul-
tados, como o aumento da produtividade por 
hectare, controle eficiente de pragas e uma con-
vivência comprovada entre lavoura, pecuária e 
floresta. O setor é reconhecido pelo uso de alta 
tecnologia empregada e aperfeiçoada pelas em-
presas do setor, com base em experiências in-
ternacionais e parcerias com a Embrapa e pes-
quisadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso a academia 
tem muito a oferecer para melhorar as vanta-
gens competitivas do setor. “Precisamos traba-
lhar para que o mercado atenda as demandas 
locais por madeira. Temos, aqui na Bahia, óti-
mas iniciativas no setor de celulose e papel, por 
exemplo, mas o mercado tem que se desenvol-
ver de forma mais ampla. Precisamos produ-
zir madeira para a construção civil e, por ou-
tro lado, mostrar para este segmento que ma-

deira plantada é um ótimo material e pode ser 
até mais competitivo que os demais”, informou.

Ele reforçou que este trabalho já tem sendo 
desenvolvido, através do Programa Mais Árvo-
res Bahia, pela ABAF em parceria com uma série 
de entidades ligadas à agricultura, indústria e à 
qualificação de mão de obra. “O programa tem 
o objetivo de incentivar a inclusão de pequenos 
e médios produtores no plantio, manejo e pro-
cessamento da madeira de florestas comerciais 
para usos múltiplos. O programa trabalha, ao 
mesmo tempo, com três vértices: produtores de 
madeira; compradores e processadores de ma-
deira; e consumidores finais (através das reven-
das de madeira, indústrias de móveis e constru-
ção civil). Com isso, visa atender também a de-
manda por móveis, peças e partes de madeira 
para construção civil na Bahia - hoje atendida, 
na sua maior parte, por outros estados brasilei-
ros”, explicou.

Este programa ganhou mais uma área de 
atuação com a criação do Grupo de Trabalho 
(GT) Pesquisa em Madeira, formado por repre-
sentantes das universidades da Bahia. Em reu-
nião realizada dia 28/06/17 na Escola Politéc-
nica da UFBA, o grupo definiu algumas ações 
prioritárias para otimizar a parceria entre a aca-
demia e as empresas do setor de base florestal. 
“Pretendemos que os alunos tenham uma visão 
mais ampla e positiva do uso da madeira planta-
da na Construção Civil e na Arquitetura. As em-
presas e a universidade podem trabalhar jun-
tas em pesquisas que vão atender as demandas 
dos alunos, mas também do mercado”, decla-
rou Sandro Fabio César, professor da área Disci-
plinar de Construções de Madeira do Departa-
mento de Construção e Estruturas (DCE) da Es-
cola Politécnica.

I Fórum de Eco-Nomia da Mata Atlântica 
promoveu debate sobre atividades sustentáveis



 Para Egnaldo Fernandes, verea-
dor da cidade e um dos participan-
tes da comitiva, a visita trouxe mais 
conhecimento sobre o tema. “Fi-
quei impressionado com a tecnolo-
gia empregada nas atividades, des-
de a produção das mudas até à fá-
brica. Numa região como Mucuri, 
uma empresa que gera mais de cin-
co mil empregos diretos, tem um 
impacto econômico muito impor-
tante”. Para o parlamentar,  a visita 
também proporcionou mais escla-
recimentos sobre o assunto. “Esta-
mos vivendo um momento de de-
bate sobre o tema, então quan-
to mais informações tivermos me-
lhor”, completou.

De acordo com Wilson Andra-

de, diretor executivo da ABAF, es-
tas iniciativas são muito positivas 
porque abrem a oportunidade de 
trazer mais conhecimento sobre o 
setor florestal e suas vantagens. “A 
Bahia ainda não produz (e proces-
sa) a madeira plantada suficiente no 
estado e muito disso se dá pela fal-
ta de conhecimento sobre o setor. 
Trabalhamos, inclusive, para a inclu-
são dos pequenos e médios produ-
tores e processadores de madeira 
para uso múltiplo, visando o atendi-
mento da demanda por móveis, pe-
ças e partes de madeira na Bahia - 
hoje atendida, na sua maior parte, 
por outros estados brasileiros. Em 
resumo, a atividade adicional com 
plantio de eucalipto aumenta a ren-

da do produtor, reduzindo o risco 
de concentração em uma só cultura 
e, no município gera renda, empre-
go, impostos e demanda por produ-
tos e serviços”, explicou.

Florestas plantadas - 
O setor, além dos aspectos econô-
micos, gera impacto positivo no 
que diz respeito ao meio ambien-
te, compromisso social e qualidade 
de vida. Árvores plantadas são cul-
tivadas atendendo a planos de ma-
nejo sustentável que tem como ob-
jetivo reduzir os impactos ambien-
tais e promover o desenvolvimen-
to econômico e social das comuni-
dades vizinhas. Plantadas para evi-
tar a pressão e degradação de ecos-
sistemas naturais, as florestas con-
tribuem ainda para o fornecimento 
de biomassa florestal, lenha e car-
vão de origem vegetal. Os plantios 
de árvores desempenham impor-
tante papel na prestação de serviços 
ambientais: evitam o desmatamen-
to de habitats naturais, protegen-
do assim a biodiversidade; preser-
vam o solo e as nascentes de rios; 
recuperam áreas degradadas; são 
fontes de energia renovável e con-
tribuem para a redução das emis-
sões de gases causadores do efeito 
estufa por serem estoques naturais 
de carbono.
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ABAF e Sindicato Rural de Itamaraju realizam 
visita  à fábrica da Suzano Papel e Celulose

Na última quinta-feira 
(28/9) a Associação Baia-
na das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) e o Sin-

dicato Rural de Itamaraju realizaram 
uma visita à Suzano Papel e Celulo-
se de Mucuri, na Bahia. A comitiva, 
composta pelo prefeito do municí-
pio, Marcelo Angenica, vereadores, 
secretários municipais, produtores 
rurais e formadores de opinião, foi 
convidada pela empresa para  co-
nhecer a cadeia produtiva de pro-
dução de papel e celulose, desde a 
produção de mudas em seu viveiro 
até a unidade fabril com o  objetivo 
de conhecerem um pouco mais so-
bre a operação. 

“Nossas portas sempre estão 
abertas para mostrar nosso trabalho 
e assim colaborar com informações 
técnicas sobre nossos processos in-
dustriais e florestais. Foi a primei-
ra vez que eles estiveram  em nos-
sa unidade e foi uma oportunidade 
importante para que pudessem co-
nhecer um pouco mais não só so-
bre nós, como também sobre nos-
so negócio”, comentou André Brito, 
gerente de Assuntos Institucionais e 
Jurídicos da Unidade.

 A visita correspondeu à segunda 
etapa de um trabalho iniciado pelo 
Sindicato Rural de Itamaraju e ABAF 
que visa levar mais informações so-
bre a silvicultura à população de 
Itamaraju. Já foram realizadas pa-
lestras para produtores e uma reu-
nião pública na Câmara dos Verea-
dores em agosto deste ano. “Querí-
amos dar oportunidade a essas pes-
soas de conhecerem, pessoalmente, 
todo o processo produtivo e poder 
esclarecer as dúvidas sobre o assun-
to sem preconceitos”, explicou Eve-
raldo dos Santos Melo, presidente 
do Sindicato Rural de Itamaraju.

 Ainda segundo Everaldo, a en-
trada da silvicultura no município 
é um pedido recorrente de produ-
tores rurais da região e trará uma 
grande oportunidade de desenvol-
vimento econômico local. “Sabe-
mos que temos um município for-
te em pecuária, fruticultura e cafei-
cultura. O plantio de eucalipto se-
ria mais uma opção de negócio que 
pode agregar valor ao produtor e à 
economia do município”, comple-
tou.
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Missão europeia traz cooperação à Bahia

Esteve em Salvador, nos dias 19 e 20/10, 
um grupo de embaixadores europeus li-
derado pelo Embaixador João Gomes 
Cravinho, da Delegação da União Euro-

peia no Brasil. O objetivo da delegação foi o de 
buscar oportunidades de cooperação sobre pro-
jetos de baixo carbono, especialmente aqueles 
vinculados aos setores de energias renováveis, 
tecnologia e inovação, petroquímica, setor flores-
tal (destaque para papel e celulose), alimentos e 
bebidas. Dentre as atividades previstas, uma sé-
rie de visitas a lideranças empresariais e gover-
namentais e, em 20/10, uma visita ao Senai Ci-
matec (Piatã).

O diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson An-
drade – que é Cônsul da Finlândia na Bahia e 
Sergipe, e também membro do Conselho Con-
sultivo do Fundo Comum de Commodi-
ties das Nações Unidas – aproveitou a vin-
da do embaixador da Finlândia, Markku 
Virri, para uma agenda mais ampla e es-
pecífica. O embaixador chegou um dia 
antes (18/10) a Salvador quando visitou 
entidades empresariais e foi recebido em 
um almoço com lideranças locais. 

Andrade explica que o setor de base 
florestal foi um dos apresentados na vi-
sita dos embaixadores ao Senai Cima-
tec. O setor, na Bahia, já recebe investi-
mentos estrangeiros, especialmente na 
área de papel e celulose. “É um setor de 
alta produtividade. Também é o princi-
pal produto exportado (US$ 824 milhões 
em 2016, representando 16% das expor-
tações totais), tendo a China, Holanda, 
Bélgica e França entre os grandes com-
pradores. Existem investimentos dos pa-
íses escandinavos, a exemplo da Veracel 
Celulse S.A. (8ª maior empresa no setor 

no Brasil), com sede em Eunápolis, com investi-
mento da empresa sueco-finlandesa Stora Enso; 
e outros investimentos nas cidades de Canaviei-
ras, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, 
Itapebi, Mascote, Porto Seguro e Santa Cruz Ca-
brália”, explica.

Também participou como palestrante o Prof. 
Gesil Amarante, da Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC), Presidente do Parque Científico 
e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul), do qual 
a ABAF participa. Amarante apresentou à delega-
ção europeia algumas das atividades de pesqui-
sa de instituições acadêmicas associadas ao Par-
que (em particular a UESC e a Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia – UFSB) estrategicamen-
te alinhadas com o desenvolvimento sustentável 
e aderentes aos temas alimentos, sistemas flores-
tais e agroflorestais.

Finlândia e o setor florestal - Este ano a Finlân-
dia comemora 100 anos de independência e, nas 
últimas décadas, vem diversificando sua economia 
utilizando cada vez mais alta tecnologia, tendo o 
setor florestal com um dos pilares. No ano passa-
do, as vendas de produtos de madeira ocuparam 
a 4ª posição no ranking das exportações do país. 
“O setor florestal, no Brasil, também se vale de alta 
tecnologia e pesquisa e, por isso, estamos estudan-
do a possibilidade de uma cooperação internacio-
nal entre a Finlândia, as indústrias de base florestal 
na Bahia e universidades. Novas linhas de pesqui-
sa podem interessar aos dois países na área de bio-
economia e de novos produtos de base florestal”, 
declara Andrade.  

Fizeram parte da missão: Embaixador João Go-
mes Cravinho, Delegação da União Europeia no 
Brasil; Embaixadora Irene Giner-Reichl (Áustria); 

Jean-Paul Charlier, Cônsul Geral no Rio 
de Janeiro (Bélgica); Embaixador Valeri Yo-
tov (Bulgária); Embaixador Željko Vukosav 
(Croácia); Embaixador Markku Virri (Fin-
lândia); Conselheiro Gustav Jersen (Dina-
marca); Embaixador Alain Brian Bergant 
(Eslovênia); Embaixador Mart Tarmak (Es-
tônia); Embaixador Brian Glynn (Irlanda); 
Ministro Conselheiro Sr. Filippo La Rosa 
(Itália); Embaixador Carlo Krieger (Luxem-
burgo); Sra. Laura Tupe, Cônsul Geral in 
São Paulo (Lituânia); Sr. Gonzalo Fournier, 
Cônsul Geral na Bahia da Espanha; Conse-
lheiro de Prosperidade do Reino Unido, Sr. 
Reuben Aitken; Sr. Alejandro Zurita, Minis-
tro Conselheiro, Delegação da União Eu-
ropeia no Brasil; Sra. Mafalda Costa Perei-
ra, Delegação da União Europeia no Brasil; 
Sra. Antonella Cerasino, Chefe de Projeto 
da Diplomacia Pública da União Europeia 
na América Latina; e Wilson Andrade, Côn-
sul da Finlândia na Bahia e Sergipe.
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ASSociAdoS:

artigo Júlio Busato – Agricultor, presidente 
da Associação Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa) e vice-presidente da Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Algodão (Abrapa).

O Agronegócio está no século XXI, utili-
zando tecnologia de ponta, com mais 
produtividade, colhendo mais em me-
nos área, e respeitando cada vez mais 

a legislação ambiental e trabalhista. Enquanto 
isto, alguns críticos do Agronegócio, a exemplo 
da economista Miriam Leitão, em artigo publica-
do no último domingo (8) em sua coluna em “O 
Globo” desconsidera a realidade e parece se in-
fluenciar pelo idealismo romântico do Índio bra-
sileiro retratado em Iracema (1865), do autor 
José de Alencar.

De uma realidade econômica de crise, o Agro-
negócio foi o setor que ajudou a tirar o Brasil da 
recessão, quando cresceu 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano.  A 
agropecuária registrou, ainda segundo os dados 
do IBGE, no primeiro trimestre do ano, uma ex-
pansão em mais de 20 anos, sendo este o maior 
crescimento desde o 4º trimestre de 1996. Res-
pondendo à pergunta: Quando o século XXI che-
gará ao campo brasileiro?

O forte crescimento de 44 milhões de tonela-
das da produção agrícola na safra 2016/2017, de 
188 milhões para 232 milhões de toneladas de 
grãos, ajudou a minimizar os impactos de uma 
economia estagnada e em recessão. Esse desem-
penho, segundo os especialistas sérios em eco-
nomia, está ligado à motivação dos produtores 
em incorporar tecnologia e agregar valor à pro-
dução e buscar estratégias de comercialização efi-
cientes.  O setor emprega, gera renda e apóia o 
desenvolvimento fora dos grandes centros. Em 
resumo, estamos à frente do nosso tempo!

Agronegócio do Século XXI x 
Romantismo Indigenista do Século XIX

Os agricultores vêm buscando de maneira ro-
tineira a adesão dos agricultores brasileiros ao 
respeito integral à legislação ambiental e traba-
lhista e incorporando os critérios de sustentabi-
lidade e da rastreabilidade na cadeia produtiva 
de grãos e fibra. Estamos sim, no século XXI, ao 
contrário do que afirma Miriam Leitão, que ain-
da quer acreditar que os índios utilizam as terras 
como há dois séculos, sobrevivendo da caça, da 
pesca e da coleta de sementes e raízes da floresta. 

Bem diferente do idealismo criado pela articulis-
ta de “O Globo”, de que eles somente preservam 
a floresta e a mata nativa, hoje, eles negociam 
suas terras, adquirem bens, tem casas, vão ao su-
permercado e também precisam de uma renda, e 
encontram um jeito, mesmo que longe da econo-
mia formal, ao qual ela está acostumada a vanglo-
riar os números como economista.

A proposta de legalizar o arrendamento de 
áreas indígenas demarcadas para a produção 
agrícola tem o caráter de mediar uma realidade 
já existente em alguns pontos do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste do Brasil. Além de regularizar 
arrendamentos, a medida provisória do presi-
dente Michel Temer, intermediada pelos deputa-
dos da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) 
– que não representam somente as demandas do 
agronegócio, mas  de toda a nação - vai garantir 
renda, de origem transparente e lícita, para o in-
dígena, cobrança de impostos desta negociação e 
garantir maior tranquilidade de quem deseja ou 
já arrenda uma trecho de terra tornando-a pro-
dutiva e legal, respeitando as legislações que re-
gulamentam a atuação do setor agrícola.

Mais do que ampliar e “atacar” as áreas indí-
genas, regularizar estas negociações é fundamen-
tal para adaptar a lei a uma realidade que já exis-
te. Ao invés de entrar no idealismo romântico do 
indígena no século XIX, defendido pela colunista 
Miriam Leitão,  nós agricultores, pequenos, mé-
dios, e grandes, encaramos a realidade, planta-
mos e colhemos, nos preparamos para as adversi-
dades, e garantimos a comida na mesa e o fortale-
cimento da economia nacional.  E, agora, somos 
nós quem perguntamos: Quando vai deixar o ro-
mantismo indígena do século XIX de lado e re-
tratar a realidade econômica do século XXI? ( Jú-
lio Cézar Busato, agricultor, presidente da Abapa 
e vice-presidente da Abrapa).


