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Caetá, Ferbasa e ABAF apoiam 
o Dia da Árvore da Seagri

Com a doação de mais de 
1,2 mil mudas de árvores 
nativas, num esforço con-
junto representando o se-

tor de florestas plantadas, a Caetá 
Ambiental, a Ferbasa e a Associa-
ção Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) apoiaram o evento 
em comemoração ao Dia da Árvo-
re que a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aqui-
cultura da Bahia (Seagri) promoveu 
em 21/09 no Parque de Exposições 
Agropecuárias de Salvador (Aveni-
da Paralela).

Na ocasião, às 9h30, um plan-
tio simbólico deu início à distribui-
ção às 1.720 de mudas pelo terre-
no, o que deve durar alguns dias. 
Participaram do evento o Secretá-
rio da Agricultura da Bahia, Lucas 
Costa; o Secretário do Meio Am-
biente, João Carlos Oliveira da Sil-
va; demais representantes do Go-
verno do Estado; Luciano Miranda, 
coordenador de Segurança e Meio 
Ambiente da Área Florestal da Fer-
basa; Luiz Garcez (Caetá) e Wilson 
Andrade (ABAF). 

A Ferbasa doou 1 mil mudas 
de Ingá, Ipê Branco, Ipê Bege, Ipê 
Roxo, Murici, Frade, Massarandu-
ba e Imbiruçu. As demais (220) fo-
ram doadas pela Caetá/ABAF: Pau 
Pombo, Ingá de Praia, Aroeira, Em-
baúba, Palmeira Imperial, Palmei-
ra Vetchia, Palmeira Rabo de Pei-
xe, Palmeira Açai, Palmeira Leque, 
Pata de Vaca, Oiti do Sertão, Goia-
beira do Campo, Genipapeiro, Aro-
eira de Praia, Amendoeira, Felicius, 
Ipê Amarelo e Ipê Rosa. A Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (AIBA) conseguiu outras 500 
mudas, sendo que 300 foram doa-
das pela SLC Agrícola e outras 200 
pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB).

O Secretário de Agricultura da 

Bahia diz que “a utilização conscien-
te dos recursos naturais é de suma 
importância para toda a humanida-
de e o campo tem essa responsabili-
dade de realizar uma produção com 
sustentabilidade Lucas Costa tam-
bém destaca que “esse plantio sim-
boliza o trabalho contínuo da SEA-
GRI para motivar os produtores a 
preservarem o meio ambiente e a 
produzir com sustentabilidade”.

Por sua vez, o secretário do 
Meio Ambiente, João Carlos Oli-
veira, lembrou a força simbólica da 
iniciativa, “que irá plantar centenas 
de árvores em um espaço tão em-
blemático da cidade de Salvador, 
como é o Parque de Exposições. 
Sabemos que o grande desafio da 
produção no campo, atualmente, 
é a sustentabilidade. O mundo se 
preocupa com isso. E estamos aqui 
mostrando que a Bahia tem tam-
bém uma grande preocupação, 
um grande compromisso, com a 
efetividade ambiental”.

Esse entendimento a respeito 
da sustentabilidade nas atividades 
rurais moveu todo o evento. As dis-
cussões e conversas deixaram claro 
que todos os setores – produtivo, 

comercial e Estado – têm o enten-
dimento sobre a necessidade de se 
incentivar, cada vez mais, produti-
vidade em conjunto com sustenta-
bilidade. “A Ferbasa tem como um 
de seus pilares a questão da sus-
tentabilidade.  Temos 35% de nos-
sas áreas preservadas, o que vai 
bem além dos 20% exigidos pelo 
Código Florestal Brasileiro. Temos 
um comitê dedicado a essas ques-
tões, tão grande é a importância, 
para a empresa, do tema susten-
tabilidade”, disse Luciano Miranda.

“Estamos apoiando esta inicia-
tiva porque queremos contribuir 
ainda mais com o Parque de Ex-
posições de Salvador, onde sem-
pre participamos como expositor 
da Fenagro, desde a primeira edi-
ção. É também uma forma de retri-
buir a atenção especial dedicada ao 
setor florestal pelo Secretário Lucas 
Costa. Além disso, faz parte da nos-
sa visão apoiar ações que tenham 
a ver com o meio ambiente, com 
a sustentabilidade e com a multi-
plicação de árvores. As ações da 
ABAF estão muito voltadas para as 
regiões rurais, o que é muito bom 
porque descentraliza o desenvolvi-

mento, a geração de emprego etc. 
Mas, mais uma vez, temos a opor-
tunidade de contribuir para o re-
florestamento gradual, e que es-
peramos que seja continuado, em 
Salvador. A preservação faz par-
te do nosso negócio. As empresas 
do setor preservam quase 500 mil 
hectares de matas nativas no inte-
rior do estado e essa é uma ótima 
iniciativa para contribuirmos em 
Salvador”, informou o diretor-exe-
cutivo da ABAF, Wilson Andrade. 
A ABAF também costuma apoiar 
ou realizar diretamente plantios de 
mudas como forma de fazer a com-
pensação ambiental de eventos.

“A iniciativa de plantar mudas 
de árvores no Parque de Exposi-
ções é uma grande oportunidade 
de realizarmos nossa missão em 
deixar o mundo mais verde. Nós da 
Caetá respeitamos a vida, as pesso-
as e o meio ambiente, por isso não 
medimos esforços quando o as-
sunto é plantar árvores. Agradeço 
a ABAF e a Seagri pela oportunida-
de em participar desse grande pro-
jeto”, declarou Luiz Garcez.

O Parque de Exposições é uma 
enorme área multiuso, com espa-
ço para estacionamento, exposição 
e venda de animais, stands, escritó-
rios e shows. Toda a área possui ár-
vores, mas essa presença será ago-
ra ainda maior. Alessandra Chaves, 
diretora de Meio Ambiente e Irriga-
ção da AIBA, destaca o caráter de 
cooperação que move o projeto. 
“Esta parceria demonstra a impor-
tância da condução de trabalhos 
em conjunto. Os ipês trarão mais 
vida aos diversos ambientes do 
parque, uma vez que as suas flores 
trazem beleza e são atrativas para 
diversos animais, harmonizando, 
assim, a paisagem do local, que é 
referência em eventos agropecuá-
rios e culturais”.

Plantio simbólico 
deu início à 
distribuição das 
1.720 mudas
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Dia da Árvore: 
setor florestal baiano é referência 

em produção com sustentabilidade

Poucas pessoas sabem que no Brasil 
100% do papel produzido e cerca de 
90% de toda a madeira para fins indus-
triais tem origem nas florestas cultivadas 

com finalidade comercial. Segundo a Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), 
a Bahia possui 700 mil hectares (ha) de planta-
ções florestais, o que corresponde a 7% de árvo-
res plantadas do país. No dia da Árvore, celebra-
do em 21/9, a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), juntamente com a Abaf, refor-
çam a importância do desenvolvimento susten-
tável do setor, item presente na agenda positiva 
que tem sido construída. 

“Comemoramos este Dia da Árvore reafir-
mando a importância do setor florestal. As flo-
restas plantadas são essenciais para a preser-
vação das nossas matas nativas e responsáveis 
pela produção de quase 5 mil produtos, incluin-
do papel, celulose, geração de energia, pisos, 
móveis, cosméticos. O setor, responsável por ge-
rar 230 mil empregos na Bahia, é referência nas 
exportações, no uso de inovação e tecnologia, 

investimentos em programas socioambientais e 
na preocupação com o desenvolvimento das co-
munidades do entorno das suas operações”, de-
clara o vice-governador João Leão, secretário de 
Desenvolvimento Econômico. 

Os investimentos florestais ocorrem em qua-
tro regiões distintas da Bahia: Sul, Sudoeste, Li-
toral Norte e Oeste, contribuindo para a descon-
centração da atividade econômica no estado. O 
setor contribui com 5,4% do PIB estadual e esti-
mula proprietários rurais do estado a cultivarem 
através do sistema Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta (ILPF). Modelo sustentável que permi-
te a produção agrícola, criação de gado (corte e/
ou leite), além do manejo de florestas plantadas 
dentro de uma mesma propriedade. 

De acordo com Wilson Andrade, diretor exe-
cutivo da Abaf, o uso de produtos de base flores-
tal gera um importante benefício climático, pois 
ajuda a evitar ou minimizar o uso de produtos 
baseados em fontes fósseis ou não renováveis, 
evitando emissões ao longo de diversas cadeias 
produtivas. “Os produtos de base florestal man-

têm o carbono estocado ao longo de sua vida 
útil. Importante destacar que para cada hecta-
re de produção, a Bahia tem mais de 0,7 hectare 
preservado, mais que o dobro exigido pelo Códi-
go Florestal brasileiro. O setor no estado, incluin-
do plantios florestais e áreas preservadas, cap-
tura algo em torno de 363 milhões de toneladas 
de carbono”, afirma. A captura de carbono é o 
processo de remoção de gás carbônico da at-
mosfera através da fotossíntese. 

De acordo com Juliano Ferreira Dias, geren-
te de Meio Ambiente, Certificações e Fomento 
Florestal da Bracell, é importante lembrar que 
as empresas de base florestal brasileiras não 
desmatam para efetuar os plantios. “O mane-
jo florestal é restrito às áreas rurais consolida-
das e destinam grande volume de recursos fi-
nanceiros e materiais à restauração florestal e 
preservação das áreas, contribuindo para atrair 
animais silvestres que, por sua vez, exercem de-
cisivo papel na propagação das espécies vege-
tais”, diz. 

 Fonte: Ascom/SDE
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A Bracell conta com uma planta-piloto de padrão mundial para co-
zimento e lavagem da celulose solúvel, além de um sistema de 
autoclave que permite obter celulose a partir de pequenos volu-
mes de madeira processada.

A madeira utilizada nesta planta é proveniente de diversos híbridos de 
eucalipto desenvolvidos pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento Flo-
restal da própria Bracell. A estrutura viabiliza desenvolver o processo fa-
bril e identificar material genético com maior potencial para utilização na 
indústria.

Além de fornecer subsídios para o planejamento anual das operações 
de silvicultura, a planta-piloto permite à Bracell identificar os materiais ge-
néticos com maior potencial para a atividade industrial. Com isso, a em-
presa aproveita melhor os recursos financeiros e obtém produtos mais 
adequados à necessidade dos clientes.

O projeto de expansão da 
Bracell em Lençóis Pau-
lista (SP), denominado 
Projeto Star, além de ser 

um dos maiores investimentos pri-
vados no Estado de São Paulo, tem 
contribuído para o desenvolvimen-
to da região Centro-Oeste paulista. 
Toda a produção utilizará madei-
ra de reflorestamento do eucalip-
to como matéria-prima, impulsio-
nando a economia por meio de 
parcerias florestais, além de contri-
buir com o meio ambiente e o de-
senvolvimento das comunidades 
ao redor.

Para o produtor rural, a parce-
ria com a Bracell é uma boa opor-
tunidade para diversificar os negó-
cios. Por meio do Programa Cultive 
Eucalipto, o produtor recebe assis-

Parceiro florestal tem
investimento seguro e rentável

Planta-piloto: tecnologia acelera identificação 
de madeira com qualidade para a fábrica

tência técnica especializada, o que 
melhora a rentabilidade da sua ter-
ra. O produtor Francisco Manoel 
Fernandes é parceiro da Bracell e 
destaca os benefícios para seu ne-
gócio. “Nós temos a criação de ovi-
nos aqui na propriedade e fizemos 

uma parceria muito boa com euca-
lipto. Além da remuneração, o eu-
calipto preserva essa área que eu 
tenho. A Bracell é parceira mesmo, 
estão cuidando das minhas estra-
das de acesso, da minha terra, pre-
servando o meio ambiente. E, para 

mim, é o que importa!”, ressalta o 
parceiro.

O plantio de eucaliptos da em-
presa ocorre em locais estratégi-
cos. Em São Paulo, está presente 
em 72 municípios do Centro-Oes-
te do Estado. Na Bahia, onde a 
empresa mantém uma fábrica de 
celulose solúvel, os plantios abran-
gem 35 municípios do litoral norte 
e agreste do estado.

Vale lembrar que, mais de 30% 
das áreas utilizadas pela empresa 
são destinadas à preservação am-
biental, o que inclui vegetação nati-
va, reserva legal e preservação per-
manente, um número acima do 
que orienta a legislação brasileira.

Saiba mais em www.cultiveeu-
calipto.com.br ou 0800 006 24 
22 (SP) e 0800 284 4747 (BA).
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A Veracel Celulose, indús-
tria localizada na região 
da Costa do Descobri-
mento, no Sul da Bahia, 

segue implementando e amplian-
do as iniciativas que tem adota-
do desde o início da pandemia do 
novo coronavírus, em março. O ob-
jetivo é garantir a proteção, a saú-
de e o bem-estar de seus colabora-
dores – ao todo são mais de 3 mil 
postos de trabalho sendo, aproxi-
madamente, 730 próprios e 2.400 
em empresas parceiras – e apoiar 
as comunidades de sua região de 
atuação, especialmente os grupos 
mais vulneráveis, no combate aos 
efeitos da Covid-19.

Nessas iniciativas, a empresa 
atua individualmente e em con-
junto com um grupo de parceiros – 
que inclui outras empresas, entida-
des, órgãos públicos, universidades 
e ONGs – para expandir ao máxi-
mo tanto as medidas de conscien-
tização e de cuidados com a saúde 
quanto o auxílio humanitário.

Entre as novas ações realizadas 
estão suporte financeiro para com-
pra de equipamentos (08 camas, 
01 eletrocardiógrafo e 01 gerador) 
para auxiliar instituições de saúde 
públicas locais, entre eles: Hospital 
de Itagimirim, Hospital Municipal 
Luiz Eduardo Magalhães e Hospital 
Neurocor de Porto Seguro.

A empresa também doou mais 
de 217 mil Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) para unidades 
de saúde da rede pública de sua re-
gião, na Bahia; e mais de 4 mil más-
caras de proteção de tecido para 
proteção facial – confeccionadas pe-
las costureiras das comunidades de 
União Baiana, Barrolândia, Itapebi e 
Belmonte – foram enviadas para clí-
nicas de atendimento social e asso-
ciações de trabalhadores rurais. 

Outra ação desenvolvida pela 
Veracel é o apoio às empresas par-
ceiras na identificação de institui-
ções de saúde e comunidades mais 
vulneráveis para doações externas. 
Em parceria com a Suzano, a Vera-
cel investiu também na construção 

Nessas iniciativas, a empresa atua individualmente e em conjunto com um grupo de parceiros

Hospital de campanha instalado na cidade de Teixeira de Freitas

de um hospital de campanha, na 
cidade de Teixeira de Freitas (BA), 
que foi cedido ao Governo do Es-
tado da Bahia, responsável pela ad-
ministração do hospital, além de 
doar 20 respiradores à unidade.

Como ação de apoio direto às 
comunidades mais vulneráveis da 
região, a Veracel doou mais de 4 mil 
cestas básicas, que foram distribuí-
das para comunidades tradicionais 
e aldeias indígenas; 69 mil litros de 
hipoclorito de sódio para limpeza e 
tratamento de água;  e  8 mil litros 
de água desmineralizada, para fabri-
cação de álcool gel e também utili-
zada para o plantio de alimentos por 
parte famílias indígenas das Aldeias 

Patiburi e Meio da Mata. 
“No início da pandemia, engaja-

mos um grupo de parceiros que in-
clui outras empresas, autoridades 
locais, organizações sociais e uni-
versidades, para uma atuação co-
ordenada e assertiva na nossa re-
gião de atuação, especialmente 
para as comunidades que se en-
contravam mais vulneráveis. E o 
trabalho continua intensamente, 
dentro e fora da empresa, sempre 
visando à proteção da saúde física 
e mental e o auxílio aos mais ne-
cessitados”, afirma Andreas Bir-
moser, diretor-presidente da Vera-
cel.  “Para os nossos colaboradores, 
o trabalho interno de conscientiza-

ção e prevenção também prosse-
gue. Acreditamos que só é possível 
superar os riscos trazidos pela pan-
demia cuidando uns dos outros”, 
complementa Birmoser.

A Veracel foi uma das empresas 
pioneiras no setor a alterar suas ro-
tinas, contemplando todas as áre-
as, tanto as administrativas quan-
to as linhas de produção. O setor 
de celulose, por seu papel funda-
mental no combate aos efeitos da 
disseminação da Covid-19, segue 
operando com segurança duran-
te esse período de pandemia, com 
atividades adaptadas, respeitando 
e seguindo todas as orientações do 
Ministério da Saúde e dos demais 
órgãos competentes.

O sistema de home office – que, 
desde o início do ano, já estava sen-
do utilizado pelos colaboradores da 
área administrativa de forma espo-
rádica – desde o dia 12 de março 
foi prorrogado para 100% dos fun-
cionários do administrativo, para 
oferecer maior segurança a todos. 
Idosos e gestantes foram incluídos 
nesse grupo. A Veracel estendeu o 
home office até que haja uma me-
lhora do quadro de contaminações 
na Bahia. O objetivo é não colocar 
em risco colaboradores que hoje se 
encontram em isolamento social, 
em suas casas.
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Monitoramento das baleias jubarte 
no Dia de Defesa da Fauna

No Dia de Defesa da Fauna, comemo-
rado em 22/09, a Veracel Celulose, in-
dústria localizada na região da Costa 
do Descobrimento, na Bahia, chama a 

atenção para a necessidade de conservação da 
fauna brasileira, uma das mais ricas do mundo. 
Em específico na região onde atua, a Veracel re-
aliza, há mais 15 anos, um trabalho para o maior 
controle da gestão ambiental, com o objetivo de 
introduzir, ano a ano, práticas cada vez mais res-
ponsáveis. 

Em parceria com a Suzano, por exemplo, a 
companhia realiza o Monitoramento Integrado 
de Biodiversidade, o BAMGES. Nessa iniciativa, 
é feito o monitoramento da biodiversidade de 
quase 900 mil hectares ocupados por mosaicos 
de áreas naturais e plantações florestais que es-
tão sob a gestão das duas empresas nos estados 
da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

O projeto possibilitou melhorias na gestão 
da conservação da fauna e da flora locais. “Des-
de 2008, monitoramos espécies de mamíferos e 
aves de maneira isolada, por meio de metodo-
logias que não permitiam estudos integrados”, 
comenta Virginia Londe, coordenadora de Es-
tratégia Ambiental e Gestão Integrada da Vera-
cel Celulose. 

Com o BAMGES, também é feito um aper-
feiçoamento da qualidade da apuração de infor-
mações.  “Comparamos cada ambiente com as 
suas particularidades. Com esse conhecimento 
acumulado, o amadurecimento e a evolução da 
gestão ambiental das empresas, teremos uma 
avaliação sistêmica e a geração de ações concre-
tas para a conservação da biodiversidade, um 
importante legado do setor florestal para a re-
gião”, conta a especialista. 

Virginia comenta ainda que os monitora-
mentos ampliados como o BAMGES trazem in-
formação de diferentes unidades ambientais e 
podem ser usados inclusive com modelagens. 
“Isso possibilita a realização de planejamentos 
de paisagem para a manutenção de populações 
de fauna ao longo do tempo”, finaliza a coorde-
nadora.

O monitoramento aéreo das baleias jubar-
te no litoral brasileiro, feito em 2019 também 
na costa do Brasil, mostrou que a estimativa po-
pulacional da espécie diminuiu. No censo aéreo 
de 2015, a concentração de baleias jubarte no 
Brasil era cerca de 17 mil animais. No ano pas-
sado, o número caiu para 14.618. Para Milton 
Marcondes, coordenador de pesquisa do Insti-
tuto Baleia Jubarte (IBJ), a redução da presença 
da espécie ainda precisa ser melhor estudada. 

“Estamos avaliando se o crescimento da popu-
lação das baleias está se estabilizando ou se não 
conseguimos ter uma estimativa mais precisa, 
em função de diversos fatores externos. Foi uma 
temporada atípica, e ainda é cedo para concluir 
a causa da redução do número”, pondera Mar-
condes. 

Realizado pelo IBJ, com apoio da Veracel, o 
monitoramento tem cumprido uma agenda po-
sitiva que amplia as ações exigidas pelos órgãos 
ambientais. No ano passado, por exemplo, a 
empresa aproximou em cerca de 7 milhas náu-
ticas a rota de navegação de suas barcaças na 
costa, no trecho que vai de Belmonte a Prado, 
ambos municípios da Bahia. Essa medida contri-
buiu para a redução do risco de choque entre as 
baleias jubartes e a barcaça de celulose.  

De acordo com Tarciso Matos, coordena-
dor de Meio Ambiente e Licenciamento da Ve-
racel Celulose, toda a batimetria do fundo ma-
rinho realizada para o estabelecimento de uma 
rota segura é fruto de muitos esforços, investi-
mentos e estudos. “A rota aproximada traz be-
nefício ambiental, com a navegação por áreas 
com menor densidade de baleias; econômico, 
com ganho operacional de redução do tempo 
de viagem; e social, pois, constantemente, é re-
alizado diálogo com diversas associações e colô-
nias de pescadores para a mitigação dos impac-
tos e auxílio humanitário”, afirma, referindo-se 
a uma ação social realizada pela Veracel com o 
apoio da parceira Etno Consultoria. 

Reduzir os riscos de choque com o animal 
é uma preocupação antiga da Veracel. Desde 

2011, o monitoramento de baleias passou a ser 
feito por um observador embarcado no empur-
rador da barcaça que transporta a celulose do 
Terminal Marítimo de Belmonte até Aracruz, no 
Espírito Santo. Uma outra medida preventiva e 
inovadora está prevista para 2021:a instalação 
de uma câmera térmica na barcaça, que irá re-
gistrar os movimentos das baleias e de peque-
nas embarcações. Esse material irá alimentar 
um software que  emitirá alarmes sonoros dife-
renciados caso identifique qualquer obstáculo à 
frente da embarcação, seja uma baleia ou um 
barco pesqueiro, em um raio de até 2km. Com 
isso, o risco de colisão com as barcaças será bas-
tante diminuído.

O projeto BAMGES – acrônimo das siglas 
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santos - abran-
ge o chamado Corredor Central da Mata Atlân-
tica, território onde esse bioma possui uma 
extrema riqueza biológica e abriga muitas es-
pécies de distribuição restrita e ameaçadas de 
extinção. A expectativa é que, com o monito-
ramento padronizado e uso da mesma meto-
dologia, os recursos sejam otimizados, assim 
como haja um refinamento de informações so-
bre o território. 

Essa integração é fruto de uma parceria en-
tre as empresas e a Casa da Floresta, consultoria 
que realiza os monitoramentos e que delineou 
toda a metodologia de padronização do levan-
tamento. A coleta em campo e a análise dos da-
dos serão feitos ao longo de três anos. A previ-
são é de que os primeiros resultados de 2019 
sejam divulgados ainda no começo deste ano.
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A aproximação com os setores 
produtivos ganha mais força 
com a renovação do acordo 
de cooperação técnica en-

tre ADAB (Agência Estadual de De-
fesa Agropecuária da Bahia) e ABAF 
(Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal) para efetivação do 
Programa Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda (PFCLP), praga que 
atinge plantações diversificadas das 
regiões Sul e Extremo Sul do estado, 
e que pode provocar graves prejuí-
zos econômicos caso não seja moni-
torada e controlada. A parceria entre 
as entidade iniciada em 2015 conse-
guiu bons resultados no controle do 
inseto nativo das regiões e que afeta 
com maior intensidade o eucalipto, 
o café e o cacau.

Após os bons resultados alcança-
dos pelo PFCLP, e por sugestão dos 
diversos stakeholders e das empre-
sas, a ADAB e a ABAF implementa-
ram uma ação complementar edu-
cativa, ampliando os tópicos a serem 
trabalhados com o nome de Pro-
grama Ambiente Florestal Sustentá-
vel (PAFS). O programa, lançado em 
2016, vem trabalhando temas relati-
vos à educação ambiental em diver-
sas comunidades rurais e escolas no 
Sul e Extremo Sul da Bahia.

 Os temas são trabalhados em pa-
lestras, capacitações, reuniões são: 
Uso Múltiplo da Floresta Plantada/
Programa Mais Árvores Bahia; Regu-
lamentação Ambiental das Proprie-
dades Rurais (Código Florestal/ CAR/ 
Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preserva-
ção dos Recursos Hídricos; Prevenção 
e Controle de Incêndios Florestais; 
Controle de Gado nas Áreas de Pre-
servação; Combate ao Carvão Ilegal; e 
Programa Fitossanitário de Pragas.

 “Ecologicamente, o trabalho que 
estamos recomeçando tem efeitos na 

Programa Ambiente Florestal 
Sustentável mantém resultados 
positivos e apoio dos parceiros

Conheça a cartilha no site da ABAF: http://www.abaf.org.br/wp-content/uploads/2018/02/cartilha_pafs-2018.pdf
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conscientização, e o controle é realiza-
do com produtos biológicos para pro-
teção da fauna da região e da biosse-
gurança alimentar”, explica Maurício 
Bacelar, diretor-geral da ADAB.

“Essa parceria resulta em ações 
mais amplas na preservação do meio 
ambiente, o que contribui inclusive 
para a menor incidência de pragas. O 
PAFS é um programa ambiental que 
entra como uma ferramenta educati-
va de apoio ao PFCLP que mantém 
ações que caracterizam o contro-
le ou erradicação de uma praga que 
no caso é a lagarta parda”, descreveu 
Epaminondas Peixoto, coordenador 
técnico da ADAB. 

 “A divulgação de importantes tó-
picos para a diversificação e sustenta-
bilidade das atividades rurais é um de 
nossos principais objetivos. Trabalha-
mos ainda para a inclusão dos peque-
nos e médios produtores e proces-
sadores de madeira no setor – e seu 
uso múltiplo - para melhor atender a 
população, além de gerar emprego e 
renda”, enfatiza Wilson Andrade, dire-
tor executivo da ABAF. 

“O resultado tem sido muito po-

sitivo também graças às parcerias fei-
tas com o Governo do Estado, através 
da Seagri e ADAB; Sindicados Rurais 
da FAEB/Senar; Associação de Produ-
tores de Café, Frutas, Pecuária; e Pre-
feituras, através de suas secretarias de 
agricultura e meio ambiente. Hoje, o 
PAFS é citado como modelo de co-
operação entre a ADAB e os setores 
produtivos”, completa o coordenador 
do PAFS, Paulo Andrade.

 Para o trabalho, foi elaborado um 
amplo programa de comunicação e 

foi montada uma estrutura formada 
por profissionais (engenheiros agrô-
nomos e florestais) qualificados, ve-
ículos, equipamentos audiovisuais e 
material informativo diversificado. Re-
sultados após intenso trabalho des-
de sua criação e até julho de 2020, o 
PAFS percorreu mais de 300 mil qui-
lômetros, realizou 270 treinamen-
tos em 258 comunidades, instruiu e 
orientou mais de 12 mil estudantes e 
produtores rurais de frutas, eucalipto, 
café, entre outras culturas, da região. 

Ernandes Ferreira da Silva, Gleyson Araújo e Paulo Andrade

Programa Ambiente Florestal 
Sustentável mantém resultados 
positivos e apoio dos parceiros

A aproximação com os setores produti-
vos ganha mais força com a renovação 
do acordo de cooperação técnica en-
tre ADAB (Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária da Bahia) e ABAF (Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal) para efetiva-
ção do Programa Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda (PFCLP), praga que atinge plantações 
diversificadas das regiões Sul e Extremo Sul do es-
tado, e que pode provocar graves prejuízos eco-
nômicos caso não seja monitorada e controlada. 
A parceria entre as entidades iniciada em 2015 
conseguiu bons resultados no controle do inseto 
nativo das regiões e que afeta com maior intensi-
dade o eucalipto, o café e o cacau.

Após os bons resultados alcançados pelo 
PFCLP, e por sugestão dos diversos stakehol-
ders e das empresas, a ADAB e a ABAF imple-
mentaram uma ação complementar educativa, 
ampliando os tópicos a serem trabalhados com 
o nome de Programa Ambiente Florestal Sus-
tentável (PAFS). O programa, lançado em 2016, 
vem trabalhando temas relativos à educação 
ambiental em diversas comunidades rurais e es-
colas no Sul e Extremo Sul da Bahia.

Os temas são trabalhados em palestras, ca-
pacitações, reuniões são: Uso Múltiplo da Flores-
ta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia; Regu-
lamentação Ambiental das Propriedades Rurais 
(Código Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavou-
ra, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preserva-
ção dos Recursos Hídricos; Prevenção e Contro-
le de Incêndios Florestais; Controle de Gado nas 
Áreas de Preservação; Combate ao Carvão Ilegal; 
e Programa Fitossanitário de Pragas.

“Ecologicamente, o trabalho que estamos 
recomeçando tem efeitos na conscientização, 
e o controle é realizado com produtos biológi-
cos para proteção da fauna da região e da bios-
segurança alimentar”, explica Maurício Bace-

lar, diretor-geral da ADAB. “Essa parceria resulta 
em ações mais amplas na preservação do meio 
ambiente, o que contribui inclusive para a me-
nor incidência de pragas. O PAFS é um progra-
ma ambiental que entra como uma ferramenta 
educativa de apoio ao PFCLP que mantém ações 
que caracterizam o controle ou erradicação de 
uma praga que no caso é a lagarta parda”, des-
creveu Epaminondas Peixoto, coordenador téc-
nico da ADAB.

“A divulgação de importantes tópicos para a 
diversificação e sustentabilidade das atividades 
rurais é um de nossos principais objetivos. Tra-
balhamos ainda para a inclusão dos pequenos e 
médios produtores e processadores de madei-
ra no setor – e seu uso múltiplo - para melhor 
atender a população, além de gerar emprego e 
renda”, enfatiza Wilson Andrade, diretor execu-
tivo da ABAF.

“O resultado tem sido muito positivo também 
graças às parcerias feitas com o Governo do Es-
tado, através da Seagri e ADAB; Sindicados Ru-
rais da FAEB/Senar; Associação de Produtores de 
Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, através de 
suas secretarias de agricultura e meio ambiente. 
Hoje, o PAFS é citado como modelo de coopera-
ção entre a ADAB e os setores produtivos”, com-
pleta o coordenador do PAFS, Paulo Andrade. 

Para o trabalho, foi elaborado um amplo pro-
grama de comunicação e foi montada uma es-
trutura formada por profissionais (engenheiros 
agrônomos e florestais) qualificados, veículos, 
equipamentos audiovisuais e material informa-
tivo diversificado. Resultados após intenso tra-
balho desde sua criação e até julho de 2020, o 
PAFS percorreu mais de 300 mil quilômetros, re-
alizou 270 treinamentos em 258 comunidades, 
instruiu e orientou mais de 12 mil estudantes e 
produtores rurais de frutas, eucalipto, café, en-
tre outras culturas, da região. 

Confira mais dados sobre o Pafs 
e dePoimentos dos ParCeiros: 
informativo esPeCial 2020
Link: http://www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2020/09/Informativo-ABAF_
ESPECIAL-PAFS_2020.pdf

alguns dePoimentos em vídeo:
Cláudio Wermelinger da fonseca, 
médico veterinário a gerente técnico da ADAB 
na região da Costa do Descobrimento/BA.
Assista: https://youtu.be/toIwlZgzdq4

gleyson araújo de Jesus, 
presidente da Associação dos 
Produtores de Eucaliptos do Sul e Extremo Sul 
da Bahia (ASPEX), em Eunápolis/BA.
Assista:: https://youtu.be/osY7LnbDZEc

lisiane gama, 
advogada, presidente do Instituto 
Socioambiental Plogging e líder de time do 
Dia Mundial da Limpeza em Porto Seguro/BA.
Assista:: https://youtu.be/8Czddzd-qJo

reinan Queiroz,
produtor rural de Itagimirim/BA.
Assista:: https://youtu.be/8b-BUKa7evw

Conheça a Cartilha Pafs
Acesse: http://www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2018/02/cartilha_pafs-2018.pdf
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Aposta em tecnologia para desenvolver celulose 
que pode ser utilizada na indústria têxtil

O desenvolvimento de linhas de pes-
quisa da Suzano é embasado no con-
ceito de inovabilidade, como modo 
de impactar positivamente o negó-

cio e a sociedade. A partir da parceria com star-
tup finlandesa Spinnova, na qual a companhia é 
sócia no controle acionário, foi desenvolvido um 
processo capaz de transformar fibra de celulose 
kraft em fibra têxtil.

No último ano, a celulose microfibrilada – 
produto usado na criação dessa fibra têxtil mais 
sustentável – foi aprovada para ser utilizada no 
processo da Spinnova. O resultado veio do de-
senvolvimento de muita pesquisa para atingir os 
parâmetros de qualidade necessários para que 
a fibra têxtil obtida tenha qualidade similar a das 
fibras de algodão.

Um dos grandes benefícios desse tipo de fi-
bra em relação a outras – como viscose e algo-

dão – é o ganho ambiental, já que necessita de 
quantidades significativamente inferiores de 
químicos e de água para a sua produção.

Com o olhar sempre voltado para a inovação 

e o desenvolvimento sustentável, o próximo pas-
so da companhia é avançar na escala para conso-
lidar a celulose microfibrilada de eucalipto como 
matéria-prima para a produção de fibras têxteis.

Setor florestal atinge 
US$ 4,2 bilhões em exportações 
no primeiro semestre de 2020

O Boletim Cenários Ibá, produzido pela 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
apontou que, no primeiro semes-
tre de 2020, os produtos da indús-

tria de base florestal chegaram a US$ 4,2 bilhões 
em comercializações com outros países. As ven-
das para o mercado externo de celulose totaliza-
ram US$ 3,1 bilhões, enquanto de papel soma-
ram US$ 950 milhões e painéis de madeira, US$ 
124 milhões.

O saldo da balança comercial do setor atingiu 
US$ 3,8 bilhões (-25,1%). No período, o setor re-
presentou 8,2% das exportações do agronegó-
cio nacional e 4,1% do total do comércio exte-
rior brasileiro.

Nos primeiros seis meses do ano, a China se-
guiu como principal mercado da celulose na-
cional, adquirindo US$ 1,4 bilhão do produto. 
A América Latina, por sua vez, é o destino com 
maior negociação para painéis de madeira (US$ 
60 milhões) e papel (US$ 529 milhões).

Um dos destaques no semestre foi a produ-
ção de celulose, que mesmo durante um período 
de pandemia, aumentou sua produção em 5,1% 
entre janeiro e junho de 2020, quando compara-
do com o mesmo período do ano anterior.

“Além do setor de árvores cultivadas ser de 

suma importância na questão ambiental, de-
vido à origem renovável e seu pós-uso reciclá-
vel e biodegradável, a indústria passou a ser 
ainda mais reconhecida como essencial para o 
dia a dia neste período de pandemia. O cresci-
mento de pedidos via delivery e compras por e-
-commerce trouxe luz à essencialidade das em-
balagens de papel para transporte seguro de 
alimentos, remédios e demais produtos. A ne-
cessidade de EPIs de profissionais de saúde, 
como máscaras cirúrgicas, e o aumento de pro-
cura por papéis para fins sanitários também re-

forçaram o compromisso social de toda cadeia 
de base florestal, uma vez que houve avanço 
na produção de celulose no primeiro semestre, 
mesmo com as empresas operando com nú-
mero de efetivo reduzido e aplicando protoco-
los mais rígidos de segurança para garantir a saú-
de de seus profissionais. Resultado está aí. Um 
setor que conseguiu cuidar dos trabalhadores, 
manter empregos e renda, além de prosseguir 
com a fabricação da matéria-prima para itens in-
dispensáveis”, afirmou Paulo Hartung, presiden-
te da Indústria Brasileira de Árvores.
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Conscientização para 
prevenção de incêndios florestais 

Dicas De Prevenção a 
IncêndIos FlorestaIs:

Jamais colocar fogo em área de vegetação.

não utilizar o fogo para limpeza de 
terrenos ou para renovar a pastagem.

não queimar lixo, folhas, galhos e entulhos, 
principalmente em áreas próximas à vegetação.

não jogar bituca de cigarro pela janela do veículo 
ao passar por rodovias ou estradas vicinais, 
pois a vegetação seca pega fogo com muita facilidade.

não deixe lixo em áreas florestais. 
Ele pode conter frascos de metais ou vidros que, 
aquecidos pelo calor do sol, podem iniciar um incêndio.

    FOLDER PAFS_15x21.indd   1 22/9/20   4:42 PM

os riscos causaDos Por 
IncêndIos FlorestaIs:
l A fumaça dos incêndios pode causar problemas que

vão de inflamações nas vias aéreas, até asma e câncer.

l Desequilíbrio ambiental.

l Destruição de moradias, comércios, 
fazendas e morte de animais.

l Poluição dos rios e do ar.

l Destruição de patrimônios históricos

l Morte.

em caso de IncêndIos FlorestaIs lIgue para:

0800.799.9802
Território Costa do Descobrimento

Território Extremo Sul

0800.771.1418
(73) 99968.6987
(73) 99997.2401

    FOLDER PAFS_15x21.indd   2 22/9/20   4:42 PM

Na oportunidade de apoio à fiscalização agropecuária da ADAB, 
realizada de 21 a 25/09 no Posto Fiscal Eduardo Freire (BR 101, 
Km 950), em Mucuri (BA), a equipe do Programa Ambiente Flo-
restal Sustentável (PAFS) realizou uma campanha educativa e de 

conscientização para prevenção de incêndios florestais.
A ação consistiu na distribuição panfletos com informações ao público 

sobre como evitar os focos de incêndio e as trágicas consequências que o 
fogo traz para as pessoas e o meio ambiente. “Este é um dos temas traba-
lhados durante todo o ano pelo PAFS, mas neste momento torna-se ainda 
mais importante devido ao cenário nacional atual”, informou o coordena-
dor do programa, Paulo Andrade.

O Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), lançado em 2016, 
vem trabalhando temas relativos à educação ambiental em diversas co-
munidades rurais e escolas no Sul e Extremo Sul da Bahia.
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reCiClagem
#SouMaisPapel porque seu ci-

clo é sustentável, do início ao fim. 
O papel pode ser reciclado e dar 
vida a diversos outros produtos. 
Para você ter uma ideia, 70% das 
fibras utilizadas na produção das 
caixas e embalagens de papelão 
são oriundas de fontes recicláveis. 
Isso é possível, pois o Brasil é o país 
que mais recicla esse produto no 
mundo e apresenta uma taxa de 
recuperação estimada em 68% de 
todo o papel consumido que é passível de reciclagem. E, se somarmos 
somente papéis de embalagens, esse índice sobe para 85%. 

biodiversidade
Quer saber 

porque #Sou-
MaisPapel? Va-
mos lá! Os plan-
tios de árvores 
realizados para 
atender a de-
manda da popu-
lação por papel, 
embalagens e 
outros produtos, 
adotam práticas 
de manejo sus-
tentável. Uma 
delas é o plantio 
em mosaicos, em que florestas plantadas são entremeadas pelas 
florestas naturais, que formam, por sua vez, os chamados “corre-
dores ecológicos”. Eles são como faixas de vegetação que podem 
servir de habitat para os animais e podem facilitar o trânsito de di-
versas espécies de um bloco para outro. Curiosidade: nas áreas do 
setor, já foram avistados 38% dos mamíferos e 41% das aves ame-
açadas de extinção no Brasil. É um refúgio de segurança para eles. 
Indústria de árvores cultivadas: essencial por natureza!

uso 
de Água

#SouMais-
Papel porque o 
cultivo e a ma-
nutenção das 
árvores plan-
tadas são fei-
tos de uma for-
ma que permite 
o uso susten-
tável da água e 
outros recursos 
naturais. Na in-
dústria, os investimentos também fazem a diferença. Atualmente, 
80% da água usada para produzir celulose é devolvida aos cursos 
d`água na forma de efluente tratado. Outros 19,7% evaporam e re-
tornam à atmosfera na forma de vapor e apenas 0,3% é o que fica 
no produto. Sabia disso?! Indústria de árvores cultivadas: essencial 
por natureza! #SouMaisSustentável

eduCação
#SouMaisPapel porque ele li-

berta a criatividade e ajuda a de-
senvolver ideias. Nos livros en-
contramos conhecimento e 
viajamos para onde quisermos. 
No papel, melhoramos nossa ca-
pacidade de concentração, me-
morização e até aprendizado, se-
gundo pesquisas realizadas.  A 
melhor parte é que você pode 
usar o papel sem medo, pois tem 
origem em árvores cultivadas 
para este fim. Vem de uma árvore que foi plantada, colhida e será re-
plantada. Indústria de árvores cultivadas: essencial por natureza! 

Clima
#SouMaisPapel porque vem 

de fonte renovável. Árvores são 
plantadas para a sua produção 
e no seu processo natural de 
fotossíntese, em que captura 
gás carbônico e libera oxigênio, 
contribui para a melhoria do ar 
que respiramos. Curiosidade: 
o estoque de carbono das áre-
as cultivadas pelas empresas do 
setor é igual ao volume de emissões de um ano inteiro de todas as 
indústrias nacionais, uma soma de 1,7 bilhão de toneladas de Co-
2eq. Além disso, nas áreas de conservação do setor são estocados 
outros 2,4 bilhões de toneladas de Co2eq. Indústria de árvores cul-
tivadas: essencial por natureza! 

Floresta de Oportunidades  

A celulose está presente no nosso dia a dia, na indústria alimentícia, têxtil, farmacêutica, cosmética e até aeronáutica. São inúmeras possibilida-
des de uso dessa matéria-prima que tem origem na árvore cultivada, uma fonte renovável e amigável ao meio ambiente. Mas não para por 
aí... O setor de árvores cultivadas tem investido em pesquisa e inovação para desenvolver novos produtos sustentáveis para atender esse novo 
consumidor consciente que busca alternativas da bioeconomia. Conheça essa Floresta de Oportunidades no novo vídeo da Ibá e fique ligado, 

a cada mês um novo segmento desse setor fundamental será apresentado. Assista: https://youtu.be/2FDqp0o2r5o



10

Bahia Florestal Setembro 2020

Informativo

Foram divulgados em 23/09, os ven-
cedores da iniciativa Casos de Suces-
so: Árvores Plantadas e Sociedade. O 
anúncio aconteceu durante o Encon-

tro Nacional Diálogo Florestal 2020. Esta é 
a segunda edição da publicação, que apre-
senta boas práticas na relação do setor flo-
restal com a sociedade. No total, foram re-
cebidas 14 candidaturas de todas as regiões 
brasileiras. Essa edição trouxe, excepcional-
mente, uma menção honrosa, pois o proje-
to, apesar de não ter figurado entre os três 
mais bem pontuados, apresentou caracterís-
ticas importantes, o que levou a comissão a 
inclui-lo na publicação.

Por meio de uma chamada pública, os or-
ganizadores receberam as inscrições, que fo-
ram analisadas por Comissão Avaliadora in-
dependente, formada por Andrea Azevedo, 
diretora de Desenvolvimento Institucional na 
Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis; 
Rodrigo Castro, líder da Solidaridad Network 
no Brasil, promovendo inclusão social e sus-
tentabilidade nas principais cadeias produti-
vas da agropecuária; e Sérgio Adeodato, jor-
nalista especializado em sustentabilidade e 
autor do Caderno do Diálogo sobre silvicultu-
ra e comunidades.

A Comissão buscou identificar as melho-
res práticas da relação do setor florestal de 
plantações com comunidades, povos indíge-
nas, quilombolas, trabalhadores e/ou a socie-
dade em geral, a partir de uma pontuação re-
lacionada a critérios como escala, impacto e 
abrangência, geração de valor e engajamento 

Casos de Sucesso: 
Árvores Plantadas e Sociedade

social. Puderam participar empresas, organi-
zações e/ou proprietários (as) rurais que atu-
assem no setor florestal e que fossem os res-
ponsáveis pelo projeto.

De acordo com Fernanda Rodrigues, se-
cretária executiva do Diálogo Florestal, a pu-
blicação faz parte dos objetivos e metas da 
entidade até 2022, que prevê “Fortalecer e 
multiplicar ações de conservação da nature-
za nos territórios de atuação do Diálogo Flo-
restal”. 

Caso 1: Programa Colmeias - A iniciativa li-
derada pela Suzano SA desde 2005 promove 
o desenvolvimento local por meio do fomen-
to da cadeia apícola em áreas da empresa. 
Por meio do programa, são propostas ações 
de capacitação e assistência técnica gratuita 
ao manejo e produtividade das colmeias, or-
ganização dos apicultores em associações e/
ou cooperativas e gestão do negócio.

Caso 2: Programa matas sociais – Plane-
jando propriedades sustentáveis - Em parce-
ria com a Associação de Preservação do Meio 
Ambiente e da Vida (Apremavi) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), com apoio das prefeituras lo-
cais, agricultores, associações e cooperativas, 
a Klabin está à frente do programa Matas So-
ciais – Planejando Propriedades Sustentáveis. 
A proposta é fortalecer aspectos ambientais, 
sociais e econômicos de pequenas e médias 
propriedades rurais no Paraná.

As ações atendem famílias agricultoras 
das mais de 96 comunidades, além de pro-
fessores, gestores públicos, lideranças comu-
nitárias e extensionistas rurais. O objetivo é 
viabilizar a permanência dos agricultores no 
campo a partir do exercício de uma atividade 
econômica relevante.

Caso 3: Projeto aflorar - Concebido pela 
empresa Norflor, localizada na bacia do Rio 
Jequitinhonha, divisa entre os municípios de 
Grão Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis, 
norte do Estado de Minas Gerais, o Projeto 
Aflorar atende famílias com alto índice de vul-
nerabilidade social, oferecendo orientação e 
acompanhamento no plantio de hortas orgâ-
nicas e sistema agroflorestal (Quintais Flores-
tais). O objetivo é contribuir com a melhoria 
da qualidade de vida das famílias, tanto por 
meio da segurança alimentar, quanto com o 
incremento de renda e a diversificação eco-
nômica local, utilizando dos saberes e práticas 
artesanais da comunidade.

menção honrosa: resgate de abelhas na-
tivas e fortalecimento da cadeia de valor da 
meliponicultura - A empresa Suzano SA realiza 
no município de Aracruz, litoral do Espírito San-
to, um projeto em parceria com os povos indí-
genas Tupiniquim e Guarani: a meliponicultura 
– criação de abelhas nativas sem ferrão. A ati-
vidade integra o Plano de Sustentabilidade Tu-
piniquim e Guarani (PSTG), programa fundado 
em 2012 com o objetivo de promover a coexis-
tência saudável e sustentável entre a comuni-
dade indígena e o empreendimento.

Atualmente, mais de mil colônias de abe-
lhas nativas são manejadas no território Tu-
piniquim e Guarani de Aracruz por apro-
ximadamente 70 famílias indígenas. São 
comercializados mel, pólen e cera sob a li-
nha Tupyguá, uma marca 100% indígena cuja 
construção foi totalmente protagonizada pe-
los meliponicultores, fortalecendo a identida-
de cultural e o pertencimento desse empre-
endimento comunitário.
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A Superintendência de Es-
tudos Econômicos e So-
ciais da Bahia (SEI), órgão 
vinculado à Secretaria do 

Planejamento (Seplan), em parce-
ria com a Secretaria do Meio Am-
biente (Sema), lançou o Volume 
30, nº 1, da revista Bahia Análise 
& Dados: Economia do Mar, na se-
gunda edição do Fórum Interna-
cional de Meio Ambiente e Econo-
mia Azul, com o tema “Inovação, 
sustentabilidade e preservação do 
ambiente marinho na recuperação 
econômica pós-pandemia”.

Publicado semestralmente, o 
periódico aborda, neste núme-
ro, o tema Economia do Mar, tra-
zendo perspectivas diversas sobre 
o assunto. A publicação mostra a 
economia como motor de intera-
ção humana com o oceano, retra-
ta as estratégias de sobrevivência 
das populações nas zonas costei-
ras, traça o perfil socioeconômico 
das comunidades de pescadores 
do Canal do Serinhaém, na Baía de 
Camamu, e trata da pesca artesa-
nal no sul da Bahia.

A publicação descreve ainda o 
mar nas memórias e no cotidiano, 

II Fórum Internacional de 
Meio Ambiente e Economia Azul

através do trabalho das marisquei-
ras em Saubara, expõe o potencial 
de prejuízos causados pela erosão 
costeira em Porto de Sauípe e in-
vestiga a dinâmica costeira e pro-
cessos erosivos entre Praia do For-
te e Guarajuba, além de avaliar as 
ações governamentais voltadas ao 
espaço litorâneo de Salvador.

A SEI embarcou no projeto pro-
posto pela Coordenação do Pro-
grama de Gerenciamento Costei-
ro na Bahia da Sema, que tinha 
como objetivo auxiliar os especia-

listas nas áreas correlatas na divul-
gação dos temas mar e zonas cos-
teira e marinha da Bahia (ZCM/BA), 
de fundamental importância para 
o desenvolvimento socioeconômi-
co e ambiental do estado.

Leitura completa da revista: 
http://publicacoes.sei.ba.gov.br/in-
dex.php/bahiaanaliseedados/index.

Rede Nordeste - Representan-
tes da região Nordeste formaliza-
ram em 23/09 a criação da Rede 
Nordeste do Meio Ambiente, ins-
tância de governança que tem o 

objetivo de elaborar programas e 
projetos em escala regional para 
beneficiar todos os nove estados 
da região em relação à sustenta-
bilidade socioambiental. A decisão 
foi apresentada durante o I Encon-
tro da Rede Nordeste de Meio Am-
biente, evento paralelo ao II Fórum 
Internacional de Meio Ambiente e 
Economia Azul, que este ano acon-
teceu de maneira virtual de 23 a 
25/09, com a participação de mais 
de 90 pesquisadores de renome 
nacional e internacional.

Anuário de Produção 
Científica e Tecnológica

Está disponível o “Anuário de Produção Científica e Tecnológi-
ca” da Embrapa Florestas referente ao ano de 2019. O anuário con-
tém 128 obras publicadas por pesquisadores e analistas da Em-
brapa Florestas em veículos de acesso aberto no ano de 2019. As 
publicações podem ser lidas, baixadas e impressas sem fins comerciais. 
O Anuário traz as publicações disponíveis de forma agrupada, catego-
rizadas por autores e temas.
Acesse: https://alamo.cnpf.embrapa.br/anuario/

Comunidade
de Silvicultura

A Comunidade de 
Silvicultura está 
apresentando o 
“Almanaque – e 
mais 3 anos de 
silvicultura. Um 
e-book com todas 
as postagens 
realizadas entre 
setembro de 2017 
a setembro de 
2020. 
Para baixar o 
conteúdo: 
http://bit.ly/
almanaque_
volume2

vol.2

E MAIS 3 ANOS DE
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AssociAdos:

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

As árvores plantadas  são uma 

matéria-prima renovável, reciclá-

vel e  amigável ao meio ambiente,  

à biodiversidade e à vida humana.

21 de Setembro 
Dia Da Árvore

se uma árvorE 
já traz benefícios, 

imagine muitas florestas!


