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AMBIENTE FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PAFS)
TRABALHA OS SEGUINTES ITENS:

USO MÚLTIPLO DA MADEIRA PLANTADA
A alternativa mais viável para substituir a madeira de espécies 
nativas e atender à demanda sempre crescente é a madeira 
plantada. Excelentes produtividades em áreas plantadas 
(especialmente degradadas) e domínio das tecnologias de 
produção da madeira do eucalipto geram volumes que 
atendam ao mercado. Numa mesma área plantada, podem-se 
ter vários padrões de madeira, para várias finalidades. Em 
geral, são feitos desbastes periódicos, acompanhando o 
desenvolvimento da floresta. Tudo isso ajuda a criar uma 
alternativa para harmonizar a produção florestal rentável com 
a conservação ambiental.   
Programa Mais Árvores Bahia - uma iniciativa da ABAF, em 
parceria com uma série de entidades ligadas à agricultura, 
indústria e à qualificação de mão de obra. Busca incentivar o 
pequeno e médio produtor a investir no plantio, manejo e 
processamento da madeira de florestas comerciais para uso 
múltiplo. 

PROGRAMA FITOSSANITÁRIO DE PRAGAS

A Secretaria da Agricultura (Seagri-BA), através da Agência 
de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), da ABAF e 
entidades parceiras lançaram o Programa Fitossanitário de 
Controle da Lagarta Parda no Estado da Bahia. Na ocasião 
também foi lançada a cartilha que traz informações sobre a 
praga, além de contatos para mais informações e apoio 
técnico etc. É possível ler a cartilha no site da ABAF 
(http://abaf.org.br).  
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 sofrido com o ataque de lagartas, 
com predomínio da espécie lagarta parda (Thyrinteina 
arnobia). Este inseto é nativo, com presença já registrada ao 
longo dos anos em 14 estados brasileiros. Especialistas 
acreditam que mudanças no clima e desaparecimento de 
inimigos naturais podem estar favorecendo o aumento 
momentâneo da população deste inseto. 



REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL DAS 
PROPRIEDADES RURAIS
O Novo Código Florestal (Lei 12.651) regulamenta a 
exploração de terras no Brasil, além de estabelecer regras 
para preservação das áreas ambientais das propriedades 
rurais como as Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
Reserva Legal (RL). O Novo Código criou instrumentos para 
que os proprietários rurais ou posseiros, possam regularizar 
a situação ambiental de seus imóveis como o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). No estado da Bahia o CEFIR 
(Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) corresponde 
ao CAR. É um registro eletrônico de natureza declaratória e 
funciona como uma carteira de identidade ambiental das 
propriedades rurais e traz informações sobre o tamanho da 
propriedade, APPs, áreas de uso restrito, áreas 
consolidadas e áreas de reserva Legal, se existir.

CONTROLE DE GADO NAS
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
O acesso livre de animais as áreas de preservação 
permanente, além de ser prejudicial ao meio ambiente é 
proibido pela legislação ambiental, porém acessos que não 
comprometa a regeneração natural podem ser autorizados 
pelos órgãos ambientais mediante a elaboração de projetos 
que devem justificar o uso dos corredores e apresentar suas 
metragens.
  

PREVENÇÃO E COMBATE
AOS INCENDIOS FLORESTAIS
As queimadas e os incêndios florestais estão entre os 
principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. As 
emissões resultantes da queima de biomassa vegetal colocam 
o país entre os principais responsáveis pelo aquecimento 
global e as mudanças climáticas. Temos por incêndio florestal 
a ocorrência descontrolada do fogo sobre qualquer forma de 
vegetação. De modo geral, o homem é o principal causador 
dos incêndios porque a maioria deles é iniciada em 
decorrência de algum tipo de atividade humana. Existem 
também, os incêndios causados por fenômenos naturais, 
porém eles são mínimos.
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INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E 
FLORESTA (ILPF)/PLANO  ABC
Na integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) a distribuição 
de mão-de-obra é mais uniforme durante o ano e existe uma 
melhoria das condições de vida promovida pela diversidade de 
produção. As árvores no sistema funcionam como 
quebra-vento, mantêm a umidade do solo, aumentam a fixação 
de nutrientes, restauram as propriedades químicas, físicas e 
microbiológicas do solo, melhorando a qualidade da cultura 
agrícola ou pasto. Além disso, a atividade aumenta a renda do 
agropecuarista, resulta em maior estabilidade econômica, e 
segurança das futuras gerações para dar sucessão a atividade 
no campo.

COMBATE AO CARVÃO ILEGAL
A ABAF com a parceria do Governo do Estado da Bahia e do 
Ministério Público da Bahia - Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo 
(Ceama) -, além do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente 
(NUMA) apoia a campanha contra o roubo e a queima de 
madeira nativa e eucalipto para a produção ilegal de carvão 
vegetal. A ação “Carvão ilegal é crime” tem por finalidade 
conscientizar a população para os danos irreparáveis 
ambientais, sociais e econômicos que essa ação ilegal traz.

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
O desmatamento seguido da implantação de atividades 
agropecuárias desprovidas de práticas corretas de manejo do 
solo, principalmente as relacionadas com a sua conservação, 
reposição de nutrientes, rotação de culturas e diversificação 
de sistemas produtivos, resulta no esgotamento rápido da 
capacidade produtiva do solo, além de deixá-lo exposto às 
intempéries. A combinação do solo desprotegido pela 
vegetação com grandes volumes de precipitação, permite que 
as partículas do solo (sedimentos) sejam arrastadas para 
dentro de rios, córregos e nascentes, desencadeando assim 
os processos de erosão do solo e assoreamento dos corpos 
hídricos. Estes dois processos podem levar à depreciação das 
propriedades rurais, contribuir com redução da fertilidade dos 
solos, com a perda da qualidade das águas, ocorrência de 
enchentes e morte dos organismos aquáticos. 
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PROGRAMA AMBIENTE FLORESTAL
SUSTENTÁVEL

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) 
lançou o programa ‘Ambiente Florestal Sustentável’ (PAFS) 
que vem trabalhando temas relativos à educação ambiental 
em diversas comunidades rurais: Uso Múltiplo da Floresta 
Plantada/Programa Mais Árvores Bahia; Regulamentação 
Ambiental das Propriedades Rurais (Código Florestal/ CAR/ 
Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano 
ABC; Preservação dos Recursos Hídricos; Prevenção e 
Controle de Incêndios Florestais; Controle de Gado nas Áreas 
de Preservação; Combate ao Carvão Ilegal, além de manter o 
Programa Fitossanitário de Pragas.

Para isso foi elaborado um amplo programa de comunicação e 
foi montada e orientada uma equipe de três engenheiros 
(agrônomos e florestais) que vem trabalhando com uma 
estrutura formada por veículos, equipamentos audiovisuais, 
campanha publicitária e material informativo.
 
Após intenso trabalho em quase 2 anos, o PAFS percorreu 
mais de 140 mil quilômetros; realizou 130 treinamentos em 
120 comunidades; instruiu e orientou cerca de 5 mil 
produtores rurais de frutas, eucalipto, café, entre outras 
culturas, da região e estudantes. O resultado tem sido muito 
positivo graças às parcerias feitas com o Governo do Estado, 
através da Seagri e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; 
Associação de Produtores de Café, Frutas, Pecuária; e 
Prefeituras, através de suas secretarias de agricultura e meio 
ambiente.
 
Para informações adicionais e pedidos de apoio técnico, os 
produtores devem consultar as unidades da ADAB: 
www.adab.ba.gov.br – (71) 3116-8400.



APOIO

A Secretaria da Agricultura (Seagri-BA), através da Agência 
de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), da ABAF e 
entidades parceiras lançaram o Programa Fitossanitário de 
Controle da Lagarta Parda no Estado da Bahia. Na ocasião 
também foi lançada a cartilha que traz informações sobre a 
praga, além de contatos para mais informações e apoio 
técnico etc. É possível ler a cartilha no site da ABAF 
(http://abaf.org.br).  
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 sofrido com o ataque de lagartas, 
com predomínio da espécie lagarta parda (Thyrinteina 
arnobia). Este inseto é nativo, com presença já registrada ao 
longo dos anos em 14 estados brasileiros. Especialistas 
acreditam que mudanças no clima e desaparecimento de 
inimigos naturais podem estar favorecendo o aumento 
momentâneo da população deste inseto. 


