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Produtores, secretários da pasta de agri-
cultura e meio ambiente de municípios 
do Sul e Extremo Sul da Bahia, profes-
sores universitários e diretorias de diver-

sas empresas de base florestal compareceram em 
31/11/18, ao auditório da CEPLAC em Teixeira de 
Freitas (BA) para mais uma Reunião da Comissão 
Técnica Regional (CTR) do Programa Ambiente 
Florestal Sustentável (PAFS). O evento faz parte 
da parceria entre a Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF) e a Agência de Defe-
sa Agropecuária da Bahia (ADAB) na promoção 
do PAFS que vem ganhado força e credibilidade 
desde sua a sua criação em 2015.

Um dos temas abordados na reunião - e 
que mais chamou a atenção dos presentes - foi 
a proposta da criação de um Polo Madeireiro 
na região. Hoje, cerca de 80% de toda madei-
ra consumida do Estado vem de outras regiões, 
mas poderia ser produzida aqui, gerando mais 
riqueza para os baianos. “Toda a cadeia produ-
tiva em torno dessa matéria prima se beneficia-
ria inclusive os pequenos e médios produtores 
e processadores de madeira gerando emprego, 
renda, impostos e demanda por produtos e ser-
viços”, informa Wilson Andrade, diretor execu-
tivo da ABAF. 

EMPRESAS - Também estiveram representa-
das as principais empresas de base florestal loca-
lizadas no Sul e Extremo Sul da Bahia, entre elas 
a Caravelas Florestal, Fíbria, Suzano, Veracel, Lo-
casérvice, Jdroza, Aviação Agrícola Ltda e repre-
sentantes de algumas entidades de ensino: Facul-
dades Pitágoras, Instituto Federal Baiano, Esco-
la Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio 
Brunetto e Escola Municipal de Pouso Alegre. 

Esta foi a 8ª reunião do Programa que, a 
princípio, foi chamado de Programa Fitossani-
tário de Controle da Lagarta Parda no Estado 
da Bahia. O lançamento aconteceu no dia 02 
de outubro de 2015 com a participação da Se-
agri, da ADAB e da ABAF. Na ocasião, o seminá-
rio reuniu mais de 170 pessoas, no Salão de Lei-
lões (Tartesal) do Parque de Exposições de Tei-
xeira de Freitas (BA).

O que começou como um esforço conjun-
to na intenção de controlar a Lagarta Parda evo-
luiu e hoje o PAFS trabalha diversos outros temas 
como: uso Múltiplo da Floresta Plantada; a regu-
lamentação Ambiental das Propriedades Rurais; 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta /Agricul-
tura de Baixo Carbono; Preservação dos Recur-
sos Hídricos; Prevenção e Controle de Incêndios 
Florestais; Controle de Gado nas Áreas de Preser-
vação; Combate ao Carvão Ilegal e Programa Fi-

Produtores e governo aprovam Programa 
Ambiente Florestal Sustentável (PAFS)

Veja o vídeo da reunião e a cartilha do programa no site da ABAF (www.abaf.org.br)

tossanitário de Controle de Pragas.
O PAFS conta com uma equipe de engenhei-

ros (agrônomos e florestais) que vem trabalhan-
do com uma estrutura formada por veículos, 
equipamentos audiovisuais, campanha publici-
tária e material informativo. Após intenso traba-

lho em quase três anos, o PAFS percorreu 180 
mil quilômetros; realizou 150 treinamentos em 
aproximadamente 140 comunidades; instruiu e 
orientou cerca de 5,5 mil produtores rurais de 
frutas, eucalipto, café, entre outras culturas, da 
região e estudantes. 
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Paulo Andrade, 

Coordenador do PAFS

“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; e Prefeituras, através de 

suas secretarias de agricultura 

e meio ambiente. Acreditamos 

que a responsabilidade de uma 

produção rural sustentável tem 

que ser de todos nós”.

Epaminondas Peixoto, 

Coordenador da ADAB

“A ADAB, juntamente com a ABAF, 

Secretarias Municipais, Sindicatos 

Rurais e empresas envolvidas 

no programa que trata do meio 

ambiente, do controle das pragas 

relacionadas a silvicultura  e 

nós estamos aqui para discutir e 

apresentar os resultados que são 

muito bons tanto para o Estado 

como para o produtor. Esta reunião 

também tem por finalidade decidir 

o destino deste programa que tem 

trazido resultados positivos para 

nossa região e os números dizem por 

si próprios”.

Wilson Andrade, 

Diretor Executivo da ABAF

“Além de informar sobre esses oito 

importantes tópicos para a diversificação 

e sustentabilidade da atividade 

agropecuária, o objetivo da ABAF com 

este programa é estimular a produção 

e processamento da madeira plantada. 

A Bahia ainda não produz (e processa) 

a madeira plantada suficiente para 

atender a demanda do estado e muito 

disso se dá pela falta de conhecimento 

sobre o setor. Trabalhamos, inclusive, 

para a inclusão dos pequenos e médios 

produtores e processadores de madeira 

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”.

Rosângela Knupp, 

Diretora da ADAB

“Essa reunião é fundamental porque 

é nosso momento de baliza. Nós 

apresentamos aqui os resultados e 

também avaliamos o que precisamos fazer. 

Também comemoramos os resultados, 

pois os efeitos do programa são incríveis. 

Temos visto um grande crescimento 

do setor produtivo florestal na região, 

principalmente com a integração floresta, 

agricultura e pecuária; com o pequeno, 

o médio, o grande, ou seja, todos 

participam. O estado fica muito contente 

com essa integração”.

Jackson Lacerda, 

Secretário do Meio Ambiente do município 

de Alcobaça, no Extremo Sul da Bahia

“É um evento interessante, já que trata 

do combate a esta Lagarta Parda que é 

prejudicial também aos pequenos e médios 

agricultores. É interessante que o Estado 

esteja atento, assessorando, ajudando 

os produtores para que eles não acabem 

tendo prejuízos com a presença desse 

inseto. O eucalipto é uma necessidade 

do Extremo Sul. Eu sempre digo que, 

no Extremo Sul, cabe todos, inclusive o 

eucalipto que é uma atividade econômica 

que agrega valor a nossa região”. 

Daniel Câmara Barcelos, 

Engenheiro florestal e coordenador do 

curso de Agronomia e Engenharia 

Florestal da Faculdade Pitágoras

“A reunião de hoje foi realmente 

fantástica, pois abordou todo 

resultado com participação de órgãos 

regionais estaduais e privados 

envolvidos tanto com a parte de 

agricultura como de florestas, 

contendo essa praga que traria 

danos a toda região e que está sendo 

controlada de forma incrível, cada vez 

mais, trazendo resultados para toda 

comunidade, cuidando não só do meio 

ambiente, mas também da parte da 

socialização e geração de renda para 

toda comunidade da região”.

Bahia Florestal
Novembro 2018
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Gleyson Araújo , 

Presidente da ASPEX

“Para mim a importância de uma 

operação conjunta como essa se 

dá pelos resultados que foram 

aqui mostrados. É inimaginável 

que um projeto como este possa 

acabar. Muito pelo contrário, ele 

tem que permanecer e se tornar 

cada vez mais forte e atuante em 

outras áreas também”.

Patrícia Reis, 

Coordenadora do 

INEMA em Eunápolis

“Eu quero parabenizar o programa, 

suas ações e resultados, sobretudo 

no que diz respeito à educação e 

conscientização das pessoas e da 

importância da propagação do 

conhecimento técnico, de explicar 

para as comunidades rurais, aos 

produtores, quilombolas, indígenas, 

associações etc, o que é que está sendo 

feito e como este trabalho está sendo 

colocado de forma técnica. Estão de 

parabéns, pois estamos falando de 

um ambiente sustentável, do uso dos 

recursos com sustentabilidade”.

Isaías Marcelino dos Santos, 

Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Caravelas

“Esse programa é de grande importância 

para o município de Caravelas, 

principalmente para o agricultor familiar 

que geralmente fica muito isolado e 

precisa de apoio e precisa de um programa 

que venha a fortalecer o homem, mulher 

e jovem do campo. Por isso o sindicato 

abraçou essa causa e vem aqui, nesse 

momento dar o apoio a esse programa de 

que de grande interesse do trabalhador 

rural. Nós estamos aqui para que esse 

programa continue em Caravelas e região. 

O sindicato de Caravelas abraçou a causa 

e estamos juntos para fortalecer este 

programa”.

Dorivaldo de Almeida Neves, 

Secretário de Agricultura de Teixeira de 

Freitas e Presidente do Sindicato 

de Produtores Rurais

“De uma crise é que surgem as 

soluções. A Lagarta Parda há algum 

tempo, causou uma crise. Ela 

ameaçou diversas culturas, mas 

essa crise deu vida ao Programa 

Ambiente Florestal Sustentável que 

eu vejo com bons olhos. Diante deste 

problema, se uniram as forças do 

Estado através da Seagri, da Adab, 

dos sindicatos, dos produtores e 

das empresas, através da ABAF. Eu 

fico entusiasmado quando a gente 

quebra paradigmas. Muitas pessoas 

na área rural estão envolvidas no 

programa que tem tirado o receio 

de se unir a produção com o meio 

ambiente. E isso é fundamental. Esse 

é um programa exemplar porque a 

gente vê o resultado dessa união e do 

trabalho pela sustentabilidade”.

Bahia Florestal
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Ivan Dias da Rocha, 

Chefe do escritório da 

CEPLAC /Teixeira de Freitas

“Estamos recebendo essa reunião porque 

o programa tem uma importância, 

principalmente quando trata da questão 

do controle da Lagarta Parda nas culturas 

da região, e de forma bem tratada, 

de maneira bem natural, utilizando 

produtos biológicos. Isso tem fundamental 

importância porque não ataca o meio 

ambiente e mantém afastada essa praga 

que traz muito prejuízo para questões 

sócio econômicas da região. Além disso, 

essa reunião apresenta o que foi feito até 

agora, com muita eficiência. Também 

está tratando do que precisa ser feito 

e a proposta para, daqui pra frente, 

não só manter o controle dessa praga 

como também da questão ambiental. 

Hoje a grande preocupação do Governo 

do Estado é fazer cobrança do uso da 

água, mas nós entendemos que um 

trabalho feito junto às comunidades, na 

recuperação de nascentes, na instalação 

de APPs, nessa conscientização dos jovens, 

principalmente nas escolas fundamentais 

é muito importante e pode fazer surtir 

um efeito muito mais eficiente porque 

trata a questão cultural. É uma questão 

de educação e a educação, todo mundo 

sabe, é a principal ferramenta para 

transformação da sociedade”.

Parceiros 
fundamentais 
falam sobre o PAFS



Percorreu

180
 mil quilômetros

Instruiu e orientou

5,5mil
produtores rurais de frutas, 
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Visitou 

Resultados de três anos do PAFS
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Programa Fitossanitário 
de Pragas

A Secretaria da Agricultura (Seagri-BA), através da Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (ADAB), da ABAF e entidades parceiras lança-
ram o Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda no Esta-
do da Bahia. Na ocasião também foi lançada a cartilha que traz infor-

mações sobre a praga, além de contatos para mais informações e apoio téc-
nico 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 par-
da (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.

combate ao carvão Ilegal

A ABAF com a parceria do Governo do Estado da Bahia e do Minis-
tério Público da Bahia - Centro de Apoio Operacional às Promoto-
rias 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.

Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais

O Novo Código Florestal (Lei 12.651) 
regulamenta a exploração de terras 
no Brasil, além de estabelecer re-
gras para preservação das áreas am-

bientais das propriedades rurais como as Áre-
as de Preservação Permanente (APP) e Reser-

va Legal (RL). O Novo Código criou instrumen-
tos para que os proprietários rurais ou possei-
ros, possam regularizar a situação ambiental de 
seus imóveis como o Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR). No estado da Bahia o CEFIR (Cadas-
tro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) corres-

ponde ao CAR. É um registro eletrônico de na-
tureza declaratória e funciona como uma car-
teira 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.

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 me-
lhoria das condições de vida promovida pela diversidade de 
produção. As árvores no sistema funcionam como quebra-ven-

to, mantêm a umidade do solo, aumentam a fixação de nutrientes, res-
tauram as propriedades químicas, físicas e microbiológicas do solo, me-
lhorando a qualidade da cultura agrícola ou pasto. Além disso, a ativida-
de aumenta a renda do agropecuarista, resulta em maior estabilidade eco-
nômica, e segurança das futuras gerações para dar sucessão a atividade 
no campo.

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, rota-
ção de culturas e diversificação de sistemas produtivos, resulta no es-

gotamento 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 pro-
cessos podem levar à depreciação das propriedades rurais, contribuir com redu-
ção da fertilidade dos solos, com a perda da qualidade das águas, ocorrência de 
enchentes e morte dos organismos aquáticos.

Prevenção e combate aos 
Incêndios Florestais

uso múltiplo da 
madeira Plantada

A alternativa mais viável para 
substituir a madeira de es-
pécies nativas e atender à 
demanda sempre crescen-

te é a madeira plantada. Excelentes 
produtividades em áreas plantadas 
(especialmente degradadas) e do-
mínio das tecnologias de produção 
da madeira do eucalipto geram vo-
lumes que atendam ao mercado. 
Numa mesma área plantada, po-
dem-se ter vários padrões de ma-
deira, para várias finalidades. Em 
geral, são feitos desbastes periódi-
cos, acompanhando o desenvolvi-

mento da floresta. Tudo isso ajuda 
a criar uma alternativa para harmo-
nizar a produção florestal rentável 
com a conservação ambiental.  

PRogRAMA MAiS ÁRvoRES 
BAhiA - uma iniciativa da ABAF, 
em parceria com uma série de en-
tidades ligadas à agricultura, in-
dústria e à qualificação de mão de 
obra. Busca incentivar o peque-
no e médio produtor a investir no 
plantio, manejo e processamento 
da madeira de florestas comerciais 
para uso múltiplo. 

As queimadas e os incêndios 
florestais estão entre os prin-
cipais problemas ambientais 
enfrentados pelo Brasil. As 

emissões resultantes da queima de 
biomassa vegetal colocam o país en-
tre os principais responsáveis pelo 
aquecimento global e as mudanças 
climáticas. Temos por incêndio flo-

restal a ocorrência descontrolada do 
fogo sobre qualquer forma de vege-
tação. De modo geral, o homem é 
o principal causador dos incêndios 
porque a maioria deles é iniciada em 
decorrência de algum tipo de ativi-
dade humana. Existem também, os 
incêndios causados por fenômenos 
naturais, porém eles são mínimos.

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 legisla-
ção ambiental, porém acessos que 

não comprometa a regeneração 
natural podem ser autorizados pe-
los órgãos ambientais mediante a 
elaboração de projetos que devem 
justificar o uso dos corredores e 
apresentar suas metragens.

Bahia Florestal
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 ABAF – Associação Baiana das empresas de Base Florestal

O setor de base florestal na Bahia se uniu 
para criar, em 2004, uma representa-
ção forte e atuante: a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal - 

ABAF. Foi o passo inicial para um novo posiciona-
mento, que se consolida a cada ano, e tem como 
meta primeira contribuir para que o setor que re-
presenta se desenvolva sobre bases sustentáveis, 
seja do ponto de vista econômico, ambiental ou 
social.

Para isso, foi preciso atuar para além da pró-
pria cadeia produtiva: dialogar com as comunida-
des direta ou indiretamente influenciadas pela ati-
vidade de base florestal, com a sociedade civil or-
ganizada, com a academia, com os Governos e 
parlamentares para sedimentar os alicerces para 
um crescimento ordenado e virtuoso. Essas práti-
cas fazem parte de uma atividade constante, uma 
vez que há sempre novas demandas e frentes de 
atuação em um segmento pulsante como o de flo-
restas. A cada ano cresce a influência da ABAF que, 
atualmente, mantém representações em mais de 
40 conselhos e entidades estaduais e federais. 

A ABAF representa as empresas de base flores-
tal do estado, assim como os seus fornecedores. 
Essa pluralidade dá à associação a possibilidade 

de planejar e agir com respaldo nos mais variados 
âmbitos e em horizontes largos. Por isso, a ABAF 
fomenta a pesquisa, investe na coleta e tabulação 
de dados, a exemplo do anuário Bahia Florestal, 
cuja função expande sua rede de associados.

Ela também desenvolve campanhas de edu-
cação ambiental e de conscientização da socieda-
de e dos agentes de cada elo da cadeia produtiva, 
com temas que vão desde o uso sustentável da flo-
resta e seus produtos, até as relações de trabalho. 
Essas ações contribuem para desfazer muitos dos 
mitos que ainda pesam sobre o setor e, em con-
traponto, enfatizam o seu caráter preservacionista 
e os benefícios sociais que vêm a reboque da cha-
mada Economia Verde que podem e devem ser 
compartilhados pelo grande público.

A indústria de base florestal usa a madeira 
como matéria-prima, com destaque para a produ-
ção de celulose, celulose solúvel, papel, ferro liga, 
madeira tratada, carvão vegetal e lenha para o pro-
cessamento de grãos. A madeira utilizada é planta-
da e é considerada uma matéria-prima renovável, 
reciclável e amigável ao meio ambiente, à biodi-
versidade e à vida humana. 

O setor, além dos aspectos econômicos, gera 
impacto positivo no que diz respeito ao meio am-

biente, compromisso social e qualidade de vida. 
Árvores plantadas são cultivadas atendendo a pla-
nos de manejo sustentável que tem como objeti-
vo reduzir os impactos ambientais e promover o 
desenvolvimento econômico e social das comu-
nidades vizinhas. Plantadas para evitar a pressão 
e degradação de ecossistemas naturais, as flores-
tas contribuem ainda para o fornecimento de bio-
massa florestal, lenha e carvão de origem vegetal. 
Os plantios de árvores desempenham importante 
papel na prestação de serviços ambientais: evitam 
o desmatamento de habitats naturais, protegendo 
assim a biodiversidade; preservam o solo e as nas-
centes de rios; recuperam áreas degradadas; são 
fontes de energia renovável e contribuem para a 
redução das emissões de gases causadores do efei-
to estufa por serem estoques naturais de carbono.

A ABAF representa as empresas de base flores-
tal do estado, assim como os seus fornecedores, e 
tem como meta primeira contribuir para que o se-
tor que representa se desenvolva sobre bases sus-
tentáveis. Atualmente tem como associados: Ae-
pes, Aiba, Aspex, Assosil, BSC, Caravelas Florestas, 
ERB, Ferbasa, Fibria, Floryl, JSL, Komatsu, Papaiz, 
Ponsse, Proden, Sineflor, Stora Enso, Suzano, Ve-
racel e 2Tree. 

Bahia Florestal
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