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Promovendo a diversificação 
das atividades agropecuárias

Especial Ambiente Florestal Sustentável/Novembro 2017

A Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) lançou o programa ‘Am-
biente Florestal Sustentável’ (PAFS) no fi-
nal de 2016. Este programa é uma am-

pliação do ‘Programa Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda’ (PFCLP), lançado pela ADAB e 
ABAF no início de 2016, visando o monitoramen-
to e controle da lagarta parda no Sul e Extremo 
Sul da Bahia. 

Para isso foi elaborado um amplo programa 
de comunicação e foi montada e orientada uma 

equipe de três engenheiros (agrônomos e flo-
restais) que vem trabalhando com uma estru-
tura formada por veículos, equipamentos au-
diovisuais, campanha publicitária e material 
informativo.

 O resultado tem sido muito positivo graças às 
parcerias feitas com o Governo do Estado, através 
da Seagri e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Se-
nar; Associação de Produtores de Café, Frutas, Pe-
cuária; e Prefeituras, através de suas secretarias de 
agricultura e meio ambiente.

Após intenso 
trabalho em 

2 anos, o PAFS:
Percorreu

140
 mil quilômetros

 Instruindo e orientando

5 mil
produtores rurais de frutas, 

eucalipto, café, entre outras culturas, 
da região e estudantes.

Realizou

130
treinamentos

120
comunidades

Visitou

Programa Ambiente Florestal Sustentável

O PAFS vem trabalhando temas relativos à educação ambiental: 
• Uso Múltiplo da Floresta Plantada; 

• Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais 

(Código Florestal/ CAR/ Cefir); 

• Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Agricultura 

de Baixo Carbono (Plano ABC); 

• Preservação dos Recursos Hídricos; 

• Prevenção e Controle de Incêndios Florestais; 

• Controle de Gado nas Áreas de Preservação; 

• Combate ao Carvão Ilegal; 

• Programa Fitossanitário de Controle de Pragas.
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Mapa de atuação do 
Programa Ambiente 
Florestal Sustentável no Sul 
e Extremo Sul da Bahia
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Lançamento do Programa Fitossanitário de 
Controle da Lagarta Parda no Estado da Bahia

Em 02 de outubro de 2015, a Secreta-
ria da Agricultura (Seagri-BA), através da 
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab), da Associação Baiana das Empre-

sas de Base Florestal (ABAF) e entidades parceiras 
realizaram o seminário de lançamento do Progra-
ma Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda no 
Estado da Bahia. O seminário, que reuniu mais de 
170 pessoas, aconteceu no Salão de Leilões (Tar-
tesal) do Parque de Exposições de Teixeira de Frei-
tas (BA). 

“Especialistas estiveram reunidos para dialo-
gar com os produtores rurais e, conjuntamente, 
definir um plano de manejo para o efetivo con-
trole da lagarta parda com a participação das pre-
feituras, das empresas, das entidades ambientais 
que são membros da Comissão Técnica Regional 
(CTR), estabelecida e liderada pela Adab”, expli-
cou o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade.   

O seminário contou com as palestras do pre-
sidente da ABAF, Sérgio Borenstain que apresen-
tou o setor florestal na Bahia e no Brasil; do presi-
dente executivo da Aspex, Gleyson Rezende, que 
falou da atuação da Associação dos Produtores de 
Eucalipto do Extremo Sul da Bahia; do profes-
sor do Departamento de Ciências Ambientais da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Pe-
dro José Ferreira Filho, que apresentou o contro-
le biológico da lagarta parda na Bahia; e do dire-
tor da ADAB, Armando Sá, que abordou as ações 
conjuntas da ADAB e parceiros. 

Na ocasião também foi lançada a cartilha so-
bre o Programa Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda na Bahia que traz informações sobre a 
praga: biologia, plantas hospedeiras, ocorrência, 
monitoramento e controle, saúde humana etc. 
No folder é possível ainda ter informações sobre 
o programa e contatos para mais informações e 
apoio técnico. É possível ler a cartilha na íntegra 
no http://issuu.com/abaf_2014 e no site da ABAF 
(http://abaf.org.br).  

Defesa - O secretário estadual da Agricul-
tura, Paulo Câmera, lembrou que a lagarta parda, 
cujo ataque provoca o desfolhamento das plantas, 
já ocorre em 14 estados brasileiros, o que torna a 
questão um problema nacional diante dos proble-
mas que causa com graves reflexos na pauta de ex-
portação. "A defesa agropecuária é uma das prio-
ridades do governo, mas a participação do setor 
privado e dos produtores rurais é indispensável, 
sendo a informação e conscientização fatores de 
grande importância para viabilizar as ações de pre-
venção e de controle à praga", disse. O Superin-
tendente de Políticas do Agronegócio da Seagri, 
Guilherme Bonfim, disse que este programa visa 

estabelecer um método de controle preventivo 
“para que não aconteça, por exemplo, o que acon-
teceu no Oeste do estado com a Helicoverpa que 
causou prejuízo na ordem de R$ 1,6 bilhão”.

De acordo com Oziel Oliveira, diretor geral da 
Adab, “as lagartas estão entre as principais pragas 
que atingem os plantios de eucalipto. São 110 es-
pécies nativas do Brasil. Picos populacionais da 
praga geralmente estão associadas aos eventos 
que deflagrem algum tipo de desequilíbrio am-
biental. Em nosso cenário, possivelmente, os as-
pectos climáticos contribuíram". Para Armando 
Sá, diretor da Adab, a lagarta parda é uma praga 
que está impactando muito a região. “Como pri-
meira ferramenta desse controle, estamos empos-
sando a Comissão Técnica Regional (CTR) que 
é de suma importância, pois ela agrega todos os 
elos da cadeia envolvidos na questão do reflores-
tamento e de outras culturas que possam ser im-
pactadas”, explicou.

 O presidente da ABAF, Sérgio Borenstain, res-
saltou a importância de todos os produtores ru-
rais e das grandes empresas participarem. “É im-
portante o envolvimento de todos para que haja o 
monitoramento da lagarta parda e o controle, de 
preferência, biológico”.

 Especialista no assunto, o professor Pedro 
José Ferreira Filho explicou melhor esse contro-
le com o inseticida biológico à base de Bacillus 
thuringiensis. “É através do monitoramento que 
nós vamos conseguir determinar o nível de dano 
e que vamos conseguir implementar a forma de 
controle correto, que seria na verdade, o uso de 
um inseticida biológico, pois este é um produto 
que não prejudica o homem e os animais já que é 

específico para controle das desfolhadoras. Ele é 
atóxico ao meio ambiente, inclusive porque a bac-
téria já existe no meio ambiente, sem causar da-
nos a outros organismos.” De acordo com o pro-
fessor do Pedro José Ferreira Filho, esta espécie 
não causa dano ao homem. “As lagartas não são 
urticantes e as mariposas, que perdem escamas 
naturalmente, não liberam pó tóxico”, explica.  

Representando os produtores de eucalipto do 
Sul e Extremo Sul da Bahia, o presidente execu-
tivo da ASPEX, Gleyson Araújo, também esteve 
presente. “Nós estamos participando desse even-
to para que, juntamente com a comissão técnica 
que foi montada, discutirmos a importância de fa-
zermos estudos e trabalhos científicos para enten-
der melhor essa praga que nos assola”, declarou.

 Também representando produtores rurais, 
mas da cultura do café, Alberto Cangussu (vice-
-presidente da Assocafé) disse que o encontro é 
importante para que ocorra a conscientização de 
todos. “O nível de dano econômico não chegou 
ainda a algumas propriedades, mas se não tiver-
mos uma movimentação conjunta pode acarretar 
sequelas bem maiores. Por isso considero neces-
sária, uma divulgação mais ampla para que pos-
samos juntar forças visando o combate da lagar-
ta parda”, disse.

Essa iniciativa veio após a constatação de que 
os plantios de eucalipto, café e de outras culturas 
localizados no Sul e Extremo Sul da Bahia têm so-
frido com o ataque de lagartas, com predomínio 
da espécie lagarta parda (Thyrinteina arnobia), 
responsável pelo desfolhamento de plantas. Este 
inseto é nativo, com presença já registrada ao lon-
go dos anos em 14 estados brasileiros.  
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Dando continuidade ao 
Programa Fitossanitário 
de Controle da Lagarta 
Parda aconteceu nos dias 

25 e 26/11/15 a Capacitação de Lí-
deres no Monitoramento, Contro-
le e Fiscalização da Lagarta Parda no 
Sul e Extremo Sul da Bahia.

Este primeiro treinamento téc-
nico do programa foi realizado no 
auditório da Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (CE-
PLAC) e contou com participação 
de aproximadamente 60 profissio-
nais da área florestal. O treinamen-
to teve como objetivo preparar os 
técnicos na identificação e conheci-
mento da biologia da lagarta parda; 
identificação exata da fase de aplica-
ção eficaz do inseticida biológico à 
base de Bacillus thuringiensis para 
controle da praga.

Capacitação de Líderes no Monitoramento, 
Controle e Fiscalização da Lagarta Parda

O evento ainda contou com a pre-
sença do palestrante Carlos Wilcken 
- Doutor do Departamento de Pro-
dução Vegetal da Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP), que falou sobre a biologia 
do inseto; monitoramento e contro-
le; e sobre manejo integrado da pra-

ga. Além do professor Wilcken, téc-
nicos de empresas que atuam no 
controle de pragas e autoridades lo-
cais participaram do evento.

De acordo com o professor Wil-
cken o programa é fundamental 
para ter sucesso no controle da pra-
ga, porém deve ser aderido por to-

dos para haver resultados signifi-
cativos. Wilcken ainda ressaltou a 
importância de realizar um estudo 
para entender as causas e a possibi-
lidade de novos surtos. 

Na opinião do coordenador es-
tadual do programa, Epaminon-
das Peixoto, da Adab, o treinamen-
to é uma ação preventiva de suma 
importância. “Este treinamento é 
muito importante porque estamos 
capacitando os nossos técnicos e 
produtores da região e nos prepa-
rando para novos surtos que po-
dem vir”.

A participação das empresas nes-
te evento, representadas pelos téc-
nicos, reforça a preocupação e a 
responsabilidade para com o mane-
jo florestal, preservação ambiental e 
respeito às comunidades circunvizi-
nhas às suas operações.

O secretário Vitor Bonfim, 
da Secretaria Estadual 
da Agricultura (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 Brasil): a Veracel. A vi-
sita aconteceu em 01/09/16 e fez par-
te do evento onde a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) participou com estande do 
Programa Fitossanitário de Contro-
le da Lagarta Parda, além de palestra 
do coordenador do programa, Paulo 
Andrade, e palestra do diretor execu-
tivo da ABAF, Wilson Andrade.

O secretário foi até a unidade da 
Veracel em Eunápolis (BA) acompa-
nhado de Walter Rezende - presi-
dente da Câmara Setorial de Flores-
tas Plantadas do Ministério do Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) e presidente da 
Comissão Nacional de Silvicultura 
da CNA (Confederação da Agricul-
tura e Pecuária); do empresário Ri-
cardo Audi Filho (da Bahia Produ-
tos de Madeira); do produtor rural 
e conselheiro da Aspex (Associação 
dos Produtores de Eucalipto do Ex-

Programa no Aspex Bahia Florestal

tremo Sul da Bahia), Flamarion Ma-
tos; e do diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade.

O grupo foi recebido pelo dire-
tor de operações da Veracel, Ari Me-
deiros, que explicou toda a opera-
ção da unidade. Medeiros, além de 
mostrar a modernidade e capacida-
de da fábrica, ressaltou o compro-
misso e o trabalho que é feito em 
responsabilidade ambiental e social. 
"Participar desse evento e vir visitar 
a Veracel é mais uma forma de re-
conhecer a importância do setor de 
florestas plantadas para a economia 
da Bahia. É um setor forte que gera 
renda e emprego e é de maior im-
portância que tenha respaldo para 
sua expansão no Estado", declarou 
o secretário, que ainda reforçou a 

parceria da Seagri nos programas da 
ABAF: Mais Árvores Bahia e Progra-
ma Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda. "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 ou-
tros estados no sentido de integração 
e organização dos produtores de ma-
deira. A Bahia está produzindo flo-
restas com excelência e, para isso, 
é importante também a participa-
ção maciça dos produtores em even-
tos com este e nos programas que a 
ABAF vem desenvolvendo. Tudo isso 
retrata a realidade que os produtores 
estão vivendo e que, hoje, é a melhor 
do Brasil", disse Walter Rezende.

ações aBaf - A ABAF este-
ve presente no Aspex Bahia Flo-
restal, evento que celebrou os 
dez anos da Associação dos Pro-
dutores de Eucalipto do Sul e Ex-
tremo do Sul da Bahia (Aspex) e 
estabeleceu um ambiente de co-
nhecimento, negócios e troca de 
experiências de 31 de agosto a 2 
de setembro em Eunápolis (BA). 
A participação da ABAF se deu 
como parte das ações do Progra-
ma Fitossanitário 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 
Programa e sobre a Lagarta Parda. 
O assunto também foi abordado 
em palestra pelo coordenador do 
PFCLP na Bahia, Epaminondas Jú-
nior, e pelo coordenador do plano 
operacional, Paulo Andrade  que 
apresentaram as ações e primeiros 
resultados. A participação da ABAF 
se completou com a palestra do di-
retor executivo Wilson Andrade so-
bre o mercado de florestas planta-
das na Bahia e no Brasil.
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Desde o início de 2016, uma ampla cam-
panha publicitária reforça o trabalho de 
divulgação do Programa Fitossanitário 
de Controle da Lagarta Parda. A cam-

panha esteve on line nos principais canais da In-
ternet e foi trabalhada fisicamente especialmen-
te no Sul e Extremo Sul da Bahia. Esta campanha 
faz parte do programa que visa a conscientização 
da população sobre o plano de controle e manejo 
integrado da lagarta parda desfolhadora que con-
templa uma série de medidas que vão desde o mo-
nitoramento adequado até a recomendação das 
melhores soluções de controle para o produtor. 

“A campanha ‘Lagarta Parda. Você deve con-
trolar’ traz a imagem da lagarta para que os pro-
dutores possam identificar facilmente a praga e 
vem com um forte apelo à problemática, que tem 
como objetivo chamar atenção ao produtor que o 
controle também é sua responsabilidade”, expli-
ca Handerson lima, diretor da Pauta Sete, agência 
responsável pela criação da campanha.

Esta marca foi desenvolvida para apresen-
tar uma identidade visual que é composta por 
cartão de visitas, personalização da frota e uni-
forme para os técnicos que farão visitas aos ór-
gãos públicos e produtores rurais. Entre as pe-
ças criadas estão: outdoor, spot, filme, folder e 

banner explicativo, peças de integração com re-
des sociais, além de banners para sites locais. A 
campanha teve abrangência de Eunápolis à di-
visa da Bahia com o Espírito Santo.  “As veicu-
lações foram planejadas cuidadosamente para 
que a mensagem chegue á todas às comunida-
des”, completa Handerson Lima.

OperaciOnal - A campanha foi apresentada 
em reunião realizada em 07/01/16, juntamente com a 
apresentação do Plano Operacional, no escritório da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC) de Teixeira de Freitas (BA).

O Plano Operacional incluiu: contratação de 
equipe técnica específica, coordenada por Paulo 
Andrade; capacitação e apoio técnico/logístico aos 
produtores rurais do Sul e Extremo Sul da Bahia, 
visando o controle efetivo da Lagarta Parda; di-
fusão do conhecimento sobre a biologia da pra-
ga, seus hospedeiros e inimigos naturais; difusão 
do conhecimento sobre o monitoramento para o 
controle da praga; valorização e difusão do conhe-
cimento do Manejo Integrado de Pragas, visando 
estabelecer estratégias de manejo envolvendo o 
controle biológico - ferramenta que prioriza a pre-
servação ambiental e a saúde humana; formação 
de uma rede regional de informações para unifi-
cação da tomada de decisão no controle da pra-
ga; estabelecimento de parcerias com Prefeituras 
Municipais, Instituições de Ensino e Pesquisa, Sin-
dicatos, Associações de Produtores Rurais e In-
dústrias do setor; incentivo, apoio e fomento de 
ações de educação ambiental junto às comunida-
des locais, através de palestras nas escolas e asso-
ciações de produtores rurais. 

Campanha “Lagarta Parda. Você deve controlar” 
reforça responsabilidade de todos no controle da praga

Paulo Andrade, Coordenador do PAFS
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Mais de 110 técnicos e re-
presentantes de prefei-
turas (através das secre-
tarias de agricultura e 

meio ambiente), dos sindicatos ru-
rais, das associações de produto-
res de madeira e outras culturas, de 
instituições parceiras, da ADAB, das 
empresas de base florestal do Sul e 
Extremo Sul da Bahia participaram 
do treinamento do programa ‘Am-
biente Florestal Sustentável’. Volta-
do para multiplicadores, o treina-
mento do programa - lançado pela 
Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia (ADAB) e a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) - foi realizado nos dias 08 e 
09 de novembro de 2016, na sede 
da Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (Ceplac), em Tei-
xeira de Freitas (BA). 

Os temas abordados foram: Re-
gulamentação Ambiental (Código 
Florestal/ CAR/ Cefir); Preservação 
dos Recursos Hídricos/Pecuária em 
Áreas de Proteção; Integração La-
voura, Pecuária e Floresta (iLPF)/ 
Agricultura de Baixo Carbono (Pla-
no ABC); e Prevenção e Controle de 
Incêndios Florestais.  Além das pa-
lestras, também foi confeccionada 
uma cartilha informativa sobre os 
temas que está disponível no site da 
ABAF (abaf.org.br). Este material – 
e o treinamento presencial – foi ela-
borado em parceria com especialis-
tas da Unisafe Consultoria, Pedro 
Francio e Mary Cobra.

O diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, explica que este 
programa é uma ampliação do ‘Pro-
grama Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda’ (PFCLP), lançado 
pela ADAB e ABAF no início do ano, 
visando o monitoramento e contro-
le da lagarta parda no Sul e Extremo 
Sul da Bahia. Andrade informa que, 
conversando com os parceiros, pre-
tende-se manter a equipe e estru-
tura montadas para ampliar o pro-
grama incluindo novos temas que 
foram demandados pelos produto-

“Ambiente Florestal Sustentável” inicia 
multiplicação de informação para produção 

sustentável no Sul e Extremo Sul da Bahia

res da região. 
O coordenador técnico do 

PFCLP, Paulo Andrade, declarou 
que é importante que o programa 
seja mantido e que novos temas re-
lativos à educação ambiental pos-
sam ser levados para todas as co-
munidades da região. “Acreditamos 
que a responsabilidade de uma pro-
dução rural sustentável tem que ser 
de todos nós. Se um produtor dei-
xar de fazer sua parte, de cuidar de 
sua propriedade e meio ambiente, 
o resultado não vai ser bom pra nin-
guém”, acrescenta Andrade. 

“Esse seminário torna-se impor-
tante em vários sentidos. Por exem-
plo, todos nós já estamos sentindo 
a falta de água em alguns locais ou 
momentos. Isso se reflete também 
na produção agrícola que, conse-
quentemente, afeta o preço dos 
produtos que nós consumimos. Se 
não cuidarmos das nascentes, que 
vem sendo mortas, pisoteadas pelo 
gado solto em áreas de preservação, 
este problema vai se agravar. Não 
podemos colocar a culpa só no cli-
ma”, declara Epaminondas Junior, 
da ADAB.

Ana Odália Vieira Sena, do Comi-
tê de Bacias Hidrográficas dos Rios 
Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, refor-
çou a declaração da ADAB ao dizer 
que é importante discutir os recur-
sos hídricos por ser uma das princi-

pais queixas dos produtores. “Preci-
samos discutir o que é preciso fazer 
para melhorar a produção e os re-
cursos hídricos merecem atenção 
para sua preservação. E um dos prin-
cipais problemas nessa área é a pre-
sença de gado nas nascentes”, disse.

O presidente da Ceplac, Ivan 
Dias, disse que a abordagem do se-
minário foi muito pontual, atual e 
necessária. “É a primeira vez que eu 
vejo uma ação direta de entidades 
como esta, com competência, que 
visa o equilíbrio ecológico e susten-
tável da região”, completou. Para 
Guilherme Baquião, da 2Tree Con-
sultoria, o evento foi excepcional. 
“Os participantes receberam todas 
as informações necessárias sobre os 
assuntos. É muito importante disse-
minar este tipo de conteúdo, princi-
palmente para os pequenos produ-
tores que nem sempre têm acesso 
às informações que os ajudam a atu-
ar de forma correta para sua produ-
ção e preservação do meio ambien-
te, ou seja, para produzir de forma 
sustentável”, disse. 

O Secretário de Agricultura de 
Teixeira de Freitas, Luciano Barros, 
parabenizou o evento por ter con-
tribuído para sanar uma carência 
de informações. “Falar do meio am-
biente sempre contribui muito. É 
preciso a colaboração de todos para 
que as ações tenham uma eficácia 

maior”, disse. Ivan Ramalho, que es-
tava representando a Secretaria do 
Meio Ambiente de Teixeira de Frei-
tas, concordou dizendo que é mui-
to importante informar outros as-
suntos que não apenas gado (uma 
das principais atividades da região). 
“Trazer conteúdo sobre gestão am-
biental é um avanço muito grande. 
Nós, de uma forma geral, pouco ou-
vimos sobre isso”, declarou.

Um dos especialistas contrata-
dos, Pedro Francio, ficou bastante 
satisfeito com o conteúdo da carti-
lha e resultado do treinamento, re-
forçando que a Bahia mais uma vez 
sai pioneira nessa ação de levar in-
formações aos produtores. “É esse 
tipo de união que vai fazer com 
que mudemos o cenário da produ-
ção rural e de preservação do meio 
ambiente no Brasil. É de respon-
sabilidade de todos e está em nos-
sas mãos participar e contribui para 
isso”, declarou.

palestrantes 
cOnviDaDOs
Os palestrantes convidados fo-

ram: Ana Odália Vieira Sena, do Co-
mitê de Bacias Hidrográficas dos 
Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu; 
Fábio Correia, do Ministério Públi-
co; Jânio Gomes Rocha, Assessor 
do Agronegócio do Banco do Bra-
sil; Benevaldo Nunes, do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (INEMA); Ivan Dias da Ro-
cha (Ceplac); Élio Muniz, Coorde-
nador de Segurança de Barragens 
o Geólogo da Secretaria de Infra-
estrutura Hídrica e Saneamento 
(SIHS); Epaminondas Junior da 
Agência de Defesa Agropecuária 
da Bahia (ADAB); Sgto. Jamildo Vi-
las Boas, do Corpo de Bombeiros 
de Teixeira de Freitas; Henrique Pi-
res, especialista em Incêndios Flo-
restais; Gleyson Araújo, Presiden-
te da Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Sul e Extremo Sul 
da Bahia (ASPEX); Guilherme Ba-
quião, da 2Tree Consultoria. 
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Mais de 200 pessoas participam de encontro 
sobre os benefícios da silvicultura em Itamaraju

Mais de 200 pessoas, principalmente 
pequenos e médios produtores ru-
rais, participaram no dia 30 de agos-
to de 2017, na Câmara de Vereado-

res de Itamaraju, do encontro ‘Oportunidades 
de negócios na cadeia produtiva da silvicultura 
(bens madeireiros e não-madeireiros) e seus be-
nefícios para a região’. O evento, promovido pelo 
Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS) 
contou com a parceria do Sindicato Rural de Ita-
maraju e apoio da Câmara de Vereadores e da Pre-
feitura de Itamaraju.

O encontro teve início com a abertura do presi-
dente da Câmara de Vereadores, Francisco Chagas, 
seguido pelo discurso do presidente do Sindica-
to Rural, Everaldo Melo que reforçou a importân-
cia do debate para a cidade. “Itamaraju carece de 
alternativas sustentáveis e acredito que a silvicul-
tura pode ser mais uma opção de desenvolvimen-
to, visto que nossa atividade agrícola é bastante di-
versificada e nossas condições edafoclimáticas são 
as melhores para o cultivo de florestas”, reforçou.

Seguindo a programação, foram realizadas 
quatro palestras: ‘Apresentação sobre o Setor Flo-
restal na Bahia e Brasil’, por Wilson Andrade (Di-
retor Executivo da ABAF); ‘Programa Ambiente 
Florestal Sustentável’, por Paulo Andrade (Coorde-
nador do programa); ‘Aspectos Sociais, Econômi-
cos e Ambientais das Plantações Florestais’, por Se-
bastião Valverde (Universidade Federal de Viçosa) 
e ‘Regularização e Licenciamento Ambiental’, por 
Leandro Mosello Lima (Consultor Jurídico). Poste-
riormente, todos os participantes foram convida-
dos a debater os temas.

Durante o evento, 98 pessoas responderam a 
um questionário sobre diversificação da produção 
rural e a silvicultura, entre outros assuntos. Desses 
92% acreditam na diversificação de atividade nas 

propriedades rurais; 78% gostariam de ter uma 
renda adicional; 67% disseram que o eucalipto po-
deria ser uma opção. 

O produtor rural Guido Carimã, presente no 
evento, informou ser favorável à silvicultura. “Te-
mos áreas à vontade para plantar. Áreas que não 
dá capim, não dá nada. É plantar eucalipto que dá 
e ainda gera emprego. Além disso, eucalipto aju-
da a conservar as florestas que existem; e não seca 
as nascentes. É planta, é árvore!”, disse. O produ-
tor Laércio Gomes Correia declarou que este tipo 
de debate promovido é muito importante porque 
sempre que se fala em algo novo, o natural é as 
pessoas terem medo. “As palestras de hoje nos aju-
daram a entender mais o assunto. O eucalipto é 
mais uma alternativa de negócio para incrementar 
as propriedades rurais dos produtores”, informou.

O ambientalista conhecedor da região, João Es-
teves, concordou que toda e qualquer discussão é 
viável. “Não podemos desprezar que novas cultu-
ras venham a incrementar a economia, não só da 
cidade, como da região. O eucalipto, como as de-
mais culturas, é uma boa oportunidade que deve 
ser estudada com critérios definidos”, disse. 

De acordo com Wilson Andrade, o encontro foi 
muito positivo porque abre a oportunidade de tra-
zer mais conhecimento sobre o setor e suas van-
tagens. “A Bahia ainda não produz (e processa) a 
madeira plantada suficiente no estado e muito dis-
so se dá pela falta de conhecimento sobre o setor. 
Trabalhamos, inclusive, para a inclusão dos peque-
nos e médios produtores e processadores de ma-
deira para uso múltiplo, visando o atendimento da 
demanda por móveis, peças 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 concentra-
ção em uma só cultura e, no município gera ren-
da, emprego, impostos e demanda por produtos e 
serviços”, explicou.

O professor Sebastião Valverde acrescentou 
que as atividades florestais não são competitivas 
em relação a outras culturas já existentes. “As flo-
restas plantadas vêm para somar, a complementar 
as atividades de uma região, ocupando áreas que 
estão social e ambientalmente não corresponden-
do aos anseios da sociedade”, declarou.



ABAF apresenta o Programa Ambiente Florestal 
Sustentável na Fenagro 2016 e 2017

Treinamentos e visitas do PAFS

Há dois anos a Associa-
ção Baiana das Empre-
sas de Base Florestal 
(ABAF) participa da Fe-

nagro com um estande localizado 
na Avenida do Agronegócio, ao lado 
do espaço da Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 
Aquicultura (Seagri), entre outras 
instituições do segmento. O dire-
tor executivo da ABAF, Wilson An-
drade, explica que objetivo é divul-
gar o programa ‘Ambiente Florestal 
Sustentável’. 

Maior evento do segmento do 
Norte/Nordeste e um dos cinco 
mais importantes do Brasil, a Fei-
ra Internacional da Agropecuá-

ria (Fenagro) – que comemora 30 
anos este ano – acontece de 25/11 
a 03/12 no Parque de Exposições 
Agropecuárias de Salvador (BA). 
“Além do caráter econômico, a Fe-
nagro tem como objetivo viabilizar 
oportunidades de negócios e ações 
de fomento ao setor agropecuário. 
Parabenizamos a feira pela sua pe-
renidade e importância para este 
que é um dos setores produtivos 
mais importantes do Brasil”, infor-
ma o diretor executivo da Associa-
ção Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF), Wilson Andrade. 

A Fenagro tem realização da 
Central das Exposições, represen-
tada pela Associação de Criado-

Treinamento para produtores em Helvécia Nova viçosa - BA

Palestra na E.M de Bela Vista - BA

Treinamento PAFS Comunidade Quilombola de Volta Miúda - Caravelas - BA

Palestra AFS-Assentamento Avaci Silva Ibirapuã - BA

Fiscalização da Aplicação Aérea para Controle Biológico da LP - Belmonte  - BA
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res de Caprinos e Ovinos da Bahia 
(ACOOBA), em parceria com o Go-
verno do Estado, através das secre-
tarias da Agricultura (SEAGRI), e de 
Desenvolvimento Rural (SDR), além 

de outras instituições. São apoiado-
res o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), Caixa Econômica Federal 
(CEF), Banco do Brasil (BB) e De-
senbahia.



Palestra PAFS Escola Municipal Nova Brasília - Mucuri - BA

Palestra PAFS Escola Municipal - Nova Brasília - Mucuri  - BA

9ª Reunião GGT PAFS - Helvécia - Nova Viçosa - BA

Palestra AFS-Assentamento Avaci Silva Ibirapuã - BA

Palestra PAFS Escola D Pedro II - Duque de Caxias - Teixeira de Freitas - BA

Palestra na E.M de Argolo Nova Viçosa - BA

Diálogo Sobre Aplicação de BT para Controle de Lagarta Parda Barroândia, Belmonte - BA

Palestra AFS - Preservar para Produzir na Escola Municipal Maria 
Figueiredo Marinho em Ponto Central - Sta Cruz Cabrália - BA

Palestra AFS - Preservar para Produzir na 
Escola Iris Lopes - Roça do Povo, Eunápolis - BA

Forum da agricultura familiar em Porto Seguro - BA

Especial Ambiente Florestal Sustentável/Novembro 2017
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Arlene Gomes Oliveira

Embrapa

“São programas muito importantes 

como este que nos ajudam a continuar, 

no Extremo Sul da Bahia, com cultivos 

realmente produtivos e que se mantenham”.

Diogo Jahel

Engenheiro Florestal – Equipe PAFS

“Este programa traz benefícios muito 

grandes, principalmente para as pequenas 

comunidades e pequenos produtores da região. 

O maior benefício é o do conhecimento, da 

conscientização para a maioria das pessoas que 

não tem acesso às informações técnicas. Novos 

assuntos tem sido de grande interesse, como 

a preservação dos recursos hídricos, incêndios 

florestais e proteção do meio ambiente”.

Josemar Costa de Souza

Agricultor – Pré-assentamento Baixa Verde, Eunápolis

“É muito importante este programa 

de controle da lagarta parda.  A agricultura 

familiar precisa ter mais esclarecimentos 

e saber como fazer esse controle, pois são 

muitas as culturas afetadas. Também é preciso 

informar sobre este controle biológico”.

Rosângela Schettini Knupp

Diretora de Defesa Sanitária Vegetal – ADAB

“A importância de programas como este 

é gigantesca. Nós sabemos que sozinho 

ninguém consegue fazer nada. Para 

pensar numa agropecuária forte, de 

qualidade, produtiva, é preciso pensar em 

parcerias. É preciso de ensino, pesquisa, 

extensão, políticas públicas, saúde 

pública, segurança alimentar para o setor 

produtivo. É um objetivo comum para 

o bem de todos. Este programa vem a 

abrilhantar o cenário da agropecuária da 

Bahia e para promover melhorias em todo 

o setor. Todos precisam se organizar 

e trabalhar em conjunto”. 

Epaminondas  Peixoto

ADAB

“Para a ADAB existe uma importância 

muito grande neste programa porque 

a praga causa muito prejuízo em 

diversas culturas, como café, cacau e 

eucalipto. Ela é muito voraz e pode

 chegar a tornar inviável alguns plantios. 

A ADAB entrou nesse programa pela 

importância do agronegócio. 

E para minimizar os impactos da lagarta 

parda, além de levar informações 

importantes para os produtores que, 

às vezes, usam determinados produtos 

nocivos ao meio ambiente. E tem outros 

assuntos importantes sendo trabalhados, 

como é o caso de gado em área de 

preservação ambiental”.

Gleyson Araújo

Presidente da Associação dos Produtores de Eucalipto 

do Extremo Sul Bahia (Aspex)

“Somos parceiros da ADAB e da ABAF no 

Programa Fitossanitário de Controle da 

Lagarta Parda e no que ele se desenvolveu, 

o Programa Ambiente Florestal Sustentável. 

Compreendemos e entendemos a 

importância dessa parceria para que o 

programa se mantenha e cresça. 

É importante que ele se fortaleça. A 

união deve continuar para que o manejo 

sustentável aconteça. Para que o plano 

integrado com outras culturas, com o café e o 

cacau possam continuar; mostrando a outros 

produtores o que fazemos em nossas áreas 

fomentadas e particulares, ou seja, manejo 

sustentável e eficiente”.

Felipe Augusto Sidorowski

Superintendente de Pesquisa e

 Inventário Florestal – Caravelas Florestal

“O Programa Ambiente Florestal 

Sustentável surgiu para dar conta 

da demanda da lagarta parda e foi 

muito importante para integrar 

todas as empresas que estavam com 

o problema. Hoje, ele expandiu para 

a questão ambiental. O programa 

é positivo; conseguimos controlar a 

lagarta e conseguimos estender para 

as comunidades a nossa preocupação 

com o controle. Além da lagarta parda, é 

importante esse foco na presença de gado 

nas áreas de preservação”.
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Paulo Andrade

Engenheiro agrônomo e Coordenador do PAFS

“Pelo o que a comunidade, as instituições e os 

setores têm declarado, nós temos alcançado 

um índice bom das nossas ações naquilo que 

nós nos propomos a fazer. Temos visto este 

contentamento por parte das empresas, dos 

produtores e entidades parceiras. Temos 

declarações que o programa tem ajudado 

muito a nossa região e o meio ambiente. 

Não só em relação a lagarta parda, mas 

também aos outros temas abordados, como 

a preservação dos recursos hídricos, controle 

de incêndio, controle de gado em APPs, entre 

outros temas que o programa aborda dentro 

das necessidades do produtor. Devemos 

continuar e, assim, ampliar nossas metas e 

atender aos anseios da comunidade, seja ela 

de produtores rurais, quilombolas, indígenas 

ou assentamentos. Tudo isso visando o bem 

estar da nossa região, procurando também 

impactar no país e, quem sabe, no planeta”.

Patrícia Reis

Coordenação Regional – Inema

“O programa que está sendo realizado é 

de grande importância. O monitoramento 

da lagarta parda e a forma sustentável 

de pensar no meio ambiente é muito 

interessante. Também é o trabalho de 

controle biológico que não afeta 

ou agride o meio ambiente”.

Alick Maia

Superint. de Agricultura e Meio Ambiente de Eunápolis (BA)

“Gostaria de parabenizar as empresas e 

as entidades envolvidas nessa iniciativa 

de proteção das nossas culturas e nossas 

florestas e também do meio ambiente como 

um todo. Entendemos que essas ações 

são extremamentes importantes e 

que devem ter continuidade”.

Francisco Lopes

Secretário de Agricultura e Pesca de Belmonte (BA)

”Deixo registrado aqui a importância desse 

trabalho que tem sido feito no controle 

a lagarta parda através dessa parceria 

importantíssima para a nossa região. 

Para que a nossa agricultura não  sofra mais 

danos do que já vem sofrendo com os anos”.

Rafael Renó

Analista de Silvicultura e Geoprocessamento – 

Caravelas Florestal

“A percepção do programa com um todo 

é extremamente positiva. Começou com o 

controle da lagarta parda que foi um momento 

de integração de todos. Com esta experiência 

bem sucedida, houve uma evolução do 

escopo e trouxe, para nós, sua principal 

funcionalidade: a utilização da boa integração 

entre as empresas e as instituições do estado, 

como a ADAB. Para se ter uma entrada nas 

comunidades é preciso dessa integração. 

Com esta coordenação nas ações, podemos 

atingir os objetivos. Seria interessante ampliar 

a atuação em outras regiões e alcançar 

toda a Bahia. É um modelo de resolução dos 

problemas e de cuidar do meio ambiente que é 

a base de todo o nosso desenvolvimento”. 

Flávio Luiz de Souza

Responsável pela Área de 

Inteligência Patrimonial – Veracel

“Esta parceria da ADAB com a ABAF e 

empresas de base florestal no Extremo Sul 

tem trazido resultados interessantes do 

ponto de vista do apoio na conscientização 

dos recursos naturais, do gado em áreas 

de preservação permanente e pisoteio de 

nascentes, dos incêndios que precisam ser 

evitados para que se mantenha o pasto. 

Nós vemos o resultado do trabalho. 

É uma parceria de sucesso”.

Ernandes Ferreira da Silva

Engenheiro Florestal – Equipe PAFS

“O programa integra toda a produção 

agroflorestal nesse controle da lagarta parda 

que é nativa, mas que se tornou praga em 

nossa região atacando culturas de grande 

valor econômico. Além do controle integrado, 

levamos às comunidades conhecimento 

sobre o assunto, esclarecendo que este 

controle é biológico e que não afeta a saúde 

humana, dos animais e do meio ambiente”.



ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

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
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O Programa Ambiente Florestal Sustentável trabalha os temas: 

• Uso Múltiplo da Floresta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia

• Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC

• Controle de Gado nas Áreas de Preservação

• Preservação dos Recursos Hídricos

• Prevenção e Controle de Incêndios Florestais

• Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais (Código Florestal/CAR/Cefir)

• Combate ao Carvão Ilegal

• Programa Fitossanitário de Pragas


