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A Bahia é o quinto maior 
estado brasileiro em 
área, são 564.760 qui-
lômetros quadrados. 

Agropecuária, mineração e ati-
vidades industriais são os princi-
pais pilares da economia do esta-
do que tem quase 15 milhões de 
habitantes. Nestes três segmen-
tos está inserida uma importante 
atividade, com potencial para ser 
ainda maior: a silvicultura. 

De acordo com um levanta-
mento feito pela Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), o estado detém 618 mil 
hectares (ha) com florestas plan-
tadas. O estudo “Bahia Florestal 
2021” aponta que 95% (585,6 mil 
ha) são relativos a áreas com eu-
calipto, o que leva a Bahia a ocu-
par o 4º lugar no ranking nacional 
de cultivo deste gênero. 

O relatório aponta ainda que 
o Produto Interno Bruto (PIB) flo-
restal-industrial (de base florestal 
plantada) do estado alcançou R$ 
14,32 bilhões em 2020. Este va-
lor representa uma contribuição 
do setor na ordem de 5% no total 
do PIB estadual, reforçando a rele-
vância do setor florestal. A contri-
buição na arrecadação tributária 
do estado foi de 4%, equivalente 
a estimados R$ 4,14 bilhões em 
2020.

A diversidade de atividades 
que a produção de madeira de 
árvores plantadas alcança tam-
bém é um dos destaques do re-
latório publicado pela ABAF. Da-
dos do Bahia Florestal 2021 dão 
conta de 521 empresas que fa-
zem parte da cadeia produtiva do 
setor florestal-madeireiro no es-
tado. Cerca de 52% dessas em-
presas estão associadas com a 
produção de móveis de madeira, 
32% com a indústria madeireira 
(serrarias e usina de tratamento 

Bahia Florestal 2021 - Oportunidades 
de investimentos verdes

de madeira) e 16% com a indús-
tria de celulose, papel e papelão. 
Destacam-se ainda a produção 
de carvão vegetal e de biomas-
sa (pellets e resíduos oriundos da 
atividade florestal), que suprem 
a indústria do agronegócio e de 
bioenergia no estado. 

Estes produtos, de base reno-
vável, vêm de florestas plantadas 
para fins comerciais. São plantios 
planejados e manejados por um 
setor compromissado sob o pon-
to de vista social, econômico e 
ambiental. É um setor que planta 
árvores, colhe e depois planta de 
novo. Sempre em áreas antes de-
gradadas (zero desmatamento) e 
sem vocação agrícola para outras 
culturas. Também contribuem 
para a preservação das matas na-
tivas, para a mitigação de mudan-
ças climáticas, têm um enorme va-
lor na regulação do fluxo hídrico, 
conservação do solo, manutenção 
da biodiversidade, entre outros 

serviços ambientais fundamentais 
para produção agrícola e qualida-
de de vida.   

Vale lembrar ainda que o setor 
movimenta o comércio e os ser-
viços locais dos municípios onde 
estão instalados os plantios, bem 
como as indústrias e toda a cadeia 
de suprimentos que faz desta uma 
das atividades que mais tem con-
tribuído para a transformação so-
cial e econômica de diferentes re-
giões da Bahia. Na Bahia, o setor 
que está presente em quatro po-
los de produção - Sul e Extremo 
Sul, Sudoeste, Oeste e Litoral Nor-
te - contribui para a desconcen-
tração do desenvolvimento eco-
nômico do estado, levando ao 
interior mais empregos qualifica-
dos, renda, impostos e contribui-
ções ambientais de elevada signi-
ficância. 

EvEnto - Para detalhar es-
tes dados e falar sobre as opor-

2021

tunidades de investimentos ver-
des, a ABAF fará no Dia da Árvore 
(21 de setembro) o lançamento, 
ao vivo às 10h, do Bahia Florestal 
2021. O evento 100% online tem 
organização da Malinovski e con-
ta com o apoio da Indústria Brasi-
leira de Árvores (Ibá) e das nove 
associações estaduais de empre-
sas de base florestal. 

Dentro da programação es-
tão previstas apresentações do 
presidente da Ibá, Paulo Hartung; 
do diretor da Veracel e presiden-
te da ABAF, Moacyr Fantini Jr.; do 
diretor executivo da ABAF, Wilson 
Andrade (que apresentará o rela-
tório) e do superintendente da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado da Bahia (SDE), 
Paulo Guimarães. A transmissão 
será pelo canal da Malinovski no 
YouTube (Malinovskioficial). Inte-
ressados devem fazer a pré-ins-
crição, gratuitamente, no link ht-
tps://bit.ly/insc-bh-florestal. 
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Maior produtora de celulose solúvel 
da América Latina recebe visita 

do vice-governador

As operações da maior produtora de ce-
lulose solúvel da América Latina rece-
beram uma comitiva do Governo do 
Estado, liderada pelo vice-governador 

João Leão, secretário do Planejamento, em 5/8. 
A visita percorreu a Fazenda Quatis, em Entre 
Rios, que abriga área de floresta plantada, o es-
critório central, em Alagoinhas, e a unidade in-
dustrial, em Camaçari. A empresa atua em 35 
municípios do Litoral Norte, Agreste e Recôn-
cavo do Estado, gerando aproximadamente 4,5 
mil empregos entre próprios e terceirizados. A 
principal matéria-prima da empresa é o eucalip-
to, cultivado de modo sustentável em áreas al-
ternadas com mata nativa.

 “O Governo do Estado mantém uma agen-
da positiva com o setor de base florestal baiano, 
que tem uma relevância expressiva no segmen-
to nacional e para a economia baiana. Em 2020, 
a contribuição do setor foi de 5% no total do PIB 
estadual. A Bracell é um grande exemplo, além 
dos investimentos e empregos gerados, a em-
presa mudou todo o seu entorno atuando nas 
comunidades com projetos sociais, benefician-
do moradores da zona rural e conservando a 
mata nativa”, declara Leão.

 “A Bracell acredita na Bahia e está compro-
metida em seguir investindo nas operações e 
socialmente no estado. A visita da comitiva do 

Comenda inédita que reconhece contribuição 
para o desenvolvimento econômico

A Bracell foi a 1ª empresa a receber a “Chave do Céu”, ho-
menagem dedicada aos que contribuem com o desenvol-
vimento econômico do estado da Bahia e estão ajudando 
a implantação da Fazenda Escola Modelo, que integra o 

Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São Francisco baiano. 
A entrega foi feita pelo vice-governador João Leão, secretário esta-
dual do Planejamento, ao diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme 
Araújo, durante visita à Fazenda Quatis, localizada em Entre Rios, 
que abriga a área de floresta plantada da empresa.

 “Até o momento, 38 empresas já contribuíram para a implan-
tação da Fazenda Escola Modelo, que fica no município de Barra. 
Acredito que a educação é a base de tudo e ver a transformação do 
centro é uma grande vitória. Muitos moradores locais terão a opor-
tunidade de se capacitar e continuar trabalhando onde nasceu, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, tudo 
isso, graças à contribuição dessas empresas”, declara Leão.

vice-governador evidencia a credibilidade da 
empresa junto ao Poder Público e reforça nos-
sos laços de parceria em favor do desenvolvi-
mento socioeconômico da região”, destaca Gui-
lherme Araújo, diretor-geral da Bracell BA.

 No período de 2020/2021, a empresa inves-
tiu R$ 19 milhões nos viveiros clonais de euca-
lipto em Entre Rios e Inhambupe, elevando de 
4 milhões para 15 milhões a capacidade de pro-
dução da unidade. Foi construído também um 
Complexo de Proteção Florestal em Alagoinhas 
com alta tecnologia para diagnósticos e pesqui-
sas de pragas e doenças que atacam o eucalipto.

 A Bracell Bahia tem capacidade para produ-
zir 500 mil toneladas anuais de celulose e 99% 
da sua produção é exportada, principalmente 
para China, Estados Unidos e Europa. A empresa 
é a maior usuária do Porto de Salvador. A celulo-
se solúvel é um polímero natural e biodegradá-
vel produzido a partir da fibra natural existen-
te nas plantas. Ela é usada como matéria-prima 
para a produção de medicamentos, cosméticos, 
viscose, alimentos, pneus de alta resistência, tin-
tas, telas de LCD, celofane, esponjas, armações 
de óculos, cigarros, lenços umedecidos e outros 
produtos.
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Plantio de eucalipto é alternativa 
rentável para produtores baianos

Na busca por uma maior 
rentabilidade no cam-
po, o produtor rural Fre-
derico Neumayer resol-

veu diversificar a atividade em 
sua fazenda no município baia-
no de Araçás. Por lá, o criador de 
gado também decidiu apostar nos 
plantios de eucalipto. E a diversi-
ficação no negócio, iniciada em 
2010, tem rendido bons frutos. 
“Não tenho dúvidas de que o cul-
tivo do eucalipto é um bom negó-
cio para os produtores e a região. 
A gente ganha mais e a economia 
também prospera com a geração 
de empregos. Já vi muito produ-
tor melhorar bastante a qualidade 
de vida com o eucalipto”, diz Fre-
derico.

Assim como Frederico, ou-
tros produtores rurais vêm, cada 
vez mais, investindo nas florestas 
plantadas na Bahia. É o caso da 
bancária Kalinka Blauth. Proprietá-
ria da Fazenda Coqueiral, no distri-
to de Mercês, em São Gonçalo dos 
Campos (BA), ela assumiu a pro-
priedade há 2 anos, após a morte 
do pai, que se dedicava à pecuária. 
Desejando manter o patrimônio 
da família rentável, Kalinka decidiu 
investir no cultivo de eucalipto em 
sua propriedade.

 “O programa foi a resposta 
que precisava, uma vez que a cria-
ção de gado não fazia mais parte 
do perfil de nossa família. O euca-
lipto é rentável e permite manter 
a fazenda em pé, sem que eu pre-
cise alterar minha atividade atual”, 
afirma ela. “Eu me sinto tranquila, 
porque a Bracell tem credibilidade 
e a equipe que atua com a gente 
é técnica, transparente e nos au-
xilia em todas as situações ineren-
tes ao plantio, monitoramento e 
colheita da plantação”, acrescen-
ta Kalinka.

 Frederico concorda com ela. 
“Criar somente gado não com-
pensa mais para gente nesta re-
gião, uma vez que o solo não é 
adequado para a plantação de ca-
pim, necessário para alimentar os 
animais, e os custos são altos. Por 

conta disso, vi na cultura do euca-
lipto uma solução para continuar 
investindo no campo. E isso tem 
melhorado meus ganhos”, afirma 
o produtor.

 Como Frederico e Kalinka, ou-
tros produtores rurais vêm, cada 
vez mais, investindo nas florestas 
plantadas na Bahia, apontam da-
dos da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (Abaf). De 
acordo com a entidade, em 2020, 
o número de contratos entre as 
empresas associadas à Abaf e os 
produtores locais passou de 419 
para 453, o que representa um 
aumento de 8%. Por consequên-
cia, a área plantada com eucalipto 
também aumentou dos 41,5 mil 
ha em 2019 para 43,8 mil ha em 
2020 (6%). 

 
ParcEria florEstal -  A 

oportunidade para Frederico e 
Kalinka diversificarem as ativida-
des em suas fazendas e ampliar as 
fontes de renda surgiu do Progra-
ma de Parceria Florestal (PPF) da 
Bracell, fabricante de celulose que 
integra o grupo RGE, que gerencia 
empresas com operações globais 
de manufatura baseadas em re-
cursos naturais.

 De acordo com Altair Negrello 
Junior, gerente sênior Florestal da 
Bracell, o programa agrega os pro-
dutores rurais da região às ativi-
dades florestais da empresa, ofe-
recendo maiores oportunidades 
de retorno do investimento. “O 
valor a ser pago ao produtor par-
ceiro é previsto em contrato e 
está menos sujeito à instabilida-
de do mercado no período e a fa-
tores naturais que podem interfe-
rir na produtividade, como pragas 
e doenças, ou falta de chuva, por 
exemplo”, explica Altair.

 Segundo ele, além de melho-
rar a rentabilidade da proprieda-
de, a parceria com as empresas de 
celulose viabiliza o acesso à assis-
tência técnica especializada, o que 
ajuda, inclusive, na manutenção 
da qualidade ambiental nas pro-
priedades. “Plantar eucalipto é ter 
em sua terra uma cultura que se 
desenvolve com sustentabilidade, 
preservando o solo e ajudando a 
absorver o CO2 (dióxido de carbo-
no), um dos principais gases que 
causam o aquecimento global”, 
afirma o executivo.
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Veracel implementa sensores IoT 
para monitoramento do crescimento 

de suas florestas de eucalipto

Muito se fala em inter-
net das coisas, com 
objetos físicos sen-
do monitorados em 

tempo real e acompanhados digi-
talmente. Já vemos alguns exem-
plos dessa tendência cada vez 
mais presentes em nosso dia a dia, 
como o uso de aparelhos de assis-
tentes virtuais para conectar e con-
trolar rádios, televisores, luzes e 
outras funcionalidades dentro de 
uma residência. Contudo, será que 
esse tipo de conectividade é possí-
vel dentro de uma floresta de euca-
lipto? Para a Veracel Celulose, a res-
posta é sim. A empresa acaba de 
aderir à tecnologia de sensores IoT 
(internet das coisas) para monito-
rar o crescimento de suas florestas.

O monitoramento com medi-
ções manuais agora é de forma di-
gital, mais ágil e eficiente. A inova-
ção foi desenvolvida pelo parceiro 
fornecedor de tecnologias flores-
tais Treevia Forest Technologies e 
implementada nas áreas da Vera-

cel desde maio deste ano.
«Com essa tecnologia, podere-

mos melhorar ainda mais nossas 
metodologias de análises de da-

dos e conseguiremos realizar ava-
liações e recomendações de for-
ma mais precisa. Será possível, por 
exemplo, avaliar como fatores cli-

máticos intervêm no crescimen-
to da floresta. Isso permitirá gerir 
o inventário e trabalhar as planta-
ções de eucalipto de forma sempre 
mais estratégica e produtiva para a 
empresa», explica Marcos Vinícius 
Santana Leite, especialista em Pla-
nejamento Florestal da Veracel.

A empresa instalou 150 sen-
sores IoT, em pontos estratégicos 
da plantação, permitindo conhe-
cer o crescimento de suas flores-
tas de forma prática. Os sensores 
têm capacidade para coletar infor-
mações a cada 10 segundos. Eles 
são, ainda, programados para fun-
cionar durante o dia e são auto-
maticamente desligados à noite, 
otimizando o uso de bateria. Isso 
garante sua duração em todo o ci-
clo de produção das árvores entre 
plantio e colheita. Com isso, não 
há necessidade de recarregar ou 
trocar os sensores durante todo o 
período necessário para o acom-
panhamento do inventário flores-
tal da Veracel.

Mais tecnologia: Uso de drones para 
medição de inventário de estoques

Além da novidade dos sen-
sores IoT para acompa-
nhar o crescimento da 
floresta de eucalipto, a 

Veracel também está utilizando a 
tecnologia de drones para otimizar 
o tempo de medição e controle da 
quantidade de madeira colhida ar-
mazenada em pilhas.

Os drones fazem um mapea-
mento 3D das pilhas, utilizando um 
método conhecido como aerofo-
togrametria. Com essa técnica, é 
feita a medição da altura e o com-
primento das pilhas, entregando o 
cálculo do volume de madeira total 
nas pilhas de madeira em estoque. 
O novo método irá substituir defini-
tivamente o inventário manual.

«Ganhamos eficiência no pro-

cesso de medição do volume de 
madeira empilhada e podemos 
atualizar e validar as informações 
de estoque de madeira com muito 
mais precisão e agilidade, apoian-
do o planejamento de produção 
de celulose na fábrica», pontua Ali-
ne Vergani, especialista Planeja-
mento Florestal.

A Veracel já tem utilizado dro-
nes em diferentes frentes para le-
vantamentos de sobrevivência de 
plantios, monitoramento de doen-
ças e distribuição de inimigos natu-
rais para combater pragas nas plan-
tações de eucalipto, entre outras 
atividades.

Para garantir a segurança do 
uso da tecnologia, foi criado um 
método de organização do espa-

ço aéreo da Veracel, por meio de 
uma ferramenta de agendamen-
to de sobrevoos realizados por dro-
nes próprios ou de empresas par-

ceiras. Assim, são evitadas colisões 
entre as aeronaves não tripuladas 
e as tripuladas, que também pres-
tam serviços para a Veracel.
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Veracel Celulose apoia o Festival da 
Resistência Indígena ARAGWAKSÃ Pataxó

A Veracel Celulose, indústria que atua 
na região da Costa do Descobrimen-
to, no Sul da Bahia, foi apoiadora de 
mais uma edição do festival da comu-

nidade indígena pataxó ARAGWAKSÃ, que sig-
nifica “lugar sagrado de grande conquista” e é 
um dos momentos mais importantes para a 
cultura e tradição da comunidade. O evento foi 
realizado na comunidade indígena pataxó, na 
Reserva da Jaqueira, entre 30/09 e 1º de agos-
to; e a empresa tem sido apoiadora do festival 
desde que ele foi retomado pela comunidade, 
há 23 anos.

O evento, que representa a luta e a resistên-
cia da comunidade indígena pataxó Reserva da 
Jaqueira, tem por objetivo o fortalecimento da 
cultura por meio de danças e cantos, rituais sa-
grados, batismo, orações, com a presença de 
anciãos, jovens e lideranças. Para a proteção da 
comunidade, a edição deste ano, assim como 
em 2020, foi novamente realizada em formato 
online, porém, devido ao avanço da vacinação, 
no domingo houve um momento em que con-
vidados foram recebidos, de forma restrita, se-
guindo autorização prévia da FUNAI e seguin-
do todos os protocolos de proteção.

“Em 2020 o ARAGWAKSÃ já foi realizado 
de forma online para que as pessoas pudes-
sem acompanhar a festividade, e a comunida-
de pudesse realizar a celebração com outras 
lideranças pataxós, mas com cuidados e segu-
rança durante a pandemia. Com a comunida-
de vacinada e a imunização avançando no ter-
ritório foi possível termos esse formato híbrido, 
mas ainda de forma bastante controlada”, afir-
ma Eunice Britto, diretora da Etno Consultoria, 
que atua como interlocutores da Veracel jun-
to às comunidades tradicionais na região. “Esse 
formato nos ensinou muito sobre como pode-
mos ampliar ainda mais a visibilidade do even-
to para uma interação legítima da comunidade 
com parceiros e com o poder público, mesmo 
sem a necessidade de estarem presencialmen-
te no evento, mas atuando de forma conjun-
ta para preservar a tradicionalidade da comu-
nidade e apoiá-la em suas demandas”, finaliza 
Britto.

A Aldeia da Reserva da Jaqueira está loca-
lizada em uma área de 827 hectares, onde vi-
vem 34 famílias. A comunidade desenvolve o 
Etnoturismo Sustentável com base na prote-
ção do meio ambiente e da cultura indígena, 
sendo as atividades gerenciadas pelo Instituto 
Pataxó de Etnoturismo.

“O ARAGWAKSÃ é um momento muito 

importante em nosso calendário em que re-
alizamos tanto uma celebração de nossa tra-
dição, como também promovemos momen-
tos de reflexão sobre o futuro de nosso povo 
daqui a 20 anos. Realizamos rodas de conver-
sas com os jovens e lideranças Pataxó para fa-
lar sobre drogas, violência e como podemos 
nos preservar e manter a nossa cultura de for-
ma sustentável”, explica Juari Braz Bomfim, 
presidente do Instituto Pataxó de Etnoturis-
mo. “Realizar duas edições online foi um gran-
de desafio, mas também foi um momento de 
muita oração e pensamentos voltados a nos-
sa espiritualidade neste momento em que o 
mundo parou devido a pandemia. Além disso, 
foi um aprendizado muito importante porque 
tivemos que repensar nossa estrutura de tec-
nologia para não deixar de promover o even-
to”, ressalta Juari.

“Realizar o ARAGWAKSÃ nestes dois anos 
de pandemia para nós foi uma experiência 
nova, o mundo está vivenciando esta mudan-
ça drástica com a necessidade de isolamento 
e este momento para nós, povos originários, 
está sendo um grande desafio porque sempre 
recebemos as pessoas em nossa comunidade 
para compartilhar um pouco de nossa cultura. 
A partir do momento em que este contato não 
pôde ser possível tivemos que repensar a for-
ma de compartilhar o evento, aprofundando o 
uso de tecnologias dentro de nossa comunida-
de, algo que será muito útil para a luta e causa 
indígena” destaca Syratã Pataxó, cacique da Re-
serva pataxó da Jaqueira e presidente da asso-

ciação dos caciques de Santa Cruz de Cabrália, 
além de professor da comunidade.

“O Aragwaksã é celebração, mas ao mesmo 
tempo significa a resistência do nosso povo e 
hoje usamos este espaço para dialogar com a 
comunidade e para dizer que sempre estive-
mos aqui e sempre estaremos, nunca vamos 
perder nossa essência de lutar pela terra, por-
que terra é vida, é o futuro das nossas famílias 
e de nossos filhos e vamos continuar lutando 
por isso sempre”, finaliza Syratã.
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Webinário traz capacitação em sistema 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)

Sistema ILPF - Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta” foi o terceiro e último tema 
do ciclo de webinários “Capacitação do 
Agro” que o Sistema Faeb/Senar/Sindi-

catos realizou em parceria com a Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). 
O curso que aconteceu em 25/08, às 17h30, 
com o pesquisador da Embrapa Florestas, Van-
derley Porfírio da Silva foi aberto para todo o 
público do meio rural. 

O ciclo de webinários “Capacitação do Agro” 
já contou com o tema “Manejo de pragas flo-
restais” (realizado em 30/06, com o engenhei-
ro agrônomo, Professor Dr. Carlos Wilcken, do 
Departamento Proteção Vegetal, FCA/UNESP - 
Campus de Botucatu); e “Manejo integrado de 
formigas cortadeiras em florestas cultivadas” 
que aconteceu 28/07, com o engenheiro flores-
tal Ronald Zanetti (Professor Titular do Departa-
mento de Entomologia da Universidade Federal 
de Lavras). Acesse os vídeos no YouTube do Sis-
tema Faeb/Senar e/ou da ABAF.

Doutor em Agronomia pela Universidade Fe-
deral do Paraná, mestre em Agroecossistemas 
pela Universidade Federal de Santa Catarina, 
Vanderley Porfírio da Silva tem experiências em 
pesquisa e transferência de tecnologias para sis-
temas agrossilvipastoris e silvipastoris (ILPF).

A otimização da propriedade rural, mode-
los modernos de gestão, sistemas integrados 
de produção, aproveitamento de todos os me-
tros quadrados da área, alternativas de pro-
dução e cultivos, tem sido termos atrativos e 
muito utilizados nos últimos anos. O cultivo de 
florestas integrado com agricultura e/ou pecu-
ária se torna uma das melhores alternativas 
como complemento de renda, principalmen-
te pela elasticidade de adaptação em qualquer 
região do país.

Na Integração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta (ILPF) a distribuição de mão-de-obra (e uso 
dos equipamentos) é mais uniforme duran-
te o ano, existe uma melhoria das condições 
de vida promovida pela diversidade de produ-
ção, pois diminui os riscos e incertezas do mer-
cado. As árvores no sistema funcionam como 
quebra-vento, mantém a umidade do solo, au-
mentam a fixação de nutrientes, restauram as 
propriedades químicas, físicas e microbiológi-
cas do solo, melhorando a qualidade da cultu-
ra agrícola ou pasto. Além disso, a atividade au-
menta a renda do agropecuarista, resulta em 
maior estabilidade econômica, e segurança 
das futuras gerações para dar sucessão à ativi-
dade no campo.

“

WEbinários De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia 
(Faeb), Humberto Miranda, essas capacitações são fundamentais para qualificar cada vez mais os 
trabalhos dos técnicos, consultores e profissionais das áreas de ciências agrárias. “É muito importan-
te também a participação de produtores e trabalhadores rurais, uma vez que o conhecimento aju-
da a superar os desafios encontrados no agro. Essa parceria com a Abaf e a Embrapa Florestas possi-
bilita que a gente reúna os maiores nomes do país, garantindo um conhecimento de alta qualidade 
para todos que participarem do webinário”. Ele acrescentou ainda que “o conhecimento é o grande 
impulsionador do campo e tem o poder de transformar, ainda mais, o nosso setor”. 

Segundo o diretor da ABAF, Wilson Andrade, estes trabalhos são fundamentais para o agro e, 
agora, com destaque para a atividade florestal. “Este tipo de parceria traz bons resultados, como o 
aumento da produtividade por hectare, controle eficiente de pragas e uma convivência comprovada 
entre lavoura, pecuária e floresta. Nosso setor é reconhecido pelo uso de alta tecnologia empregada 
e aperfeiçoada pelas empresas do setor, com base em experiências internacionais e parcerias com a 
Embrapa e pesquisadores nacionais”.

 Para Andrade, além de tudo isso, este tipo de iniciativa tem muito a oferecer para melhorar as 
vantagens competitivas do setor. “Precisamos trabalhar para que o mercado atenda as demandas lo-
cais por madeira. Temos, aqui na Bahia, ótimas iniciativas no setor de celulose e papel, por exemplo, 
mas o mercado tem que se desenvolver de forma mais ampla. Precisamos produzir madeira para o 
uso múltiplo, inclusive com a maior integração dos pequenos e médios produtores e processadores 
de madeira”, informou.

Ele reforçou que este trabalho já vem sendo desenvolvido através do Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável (PAFS), uma parceria ABAF e ADAB. “O programa tem o objetivo de incentivar a inclu-
são de pequenos e médios produtores no plantio, manejo e processamento da madeira de flores-
tas comerciais para usos múltiplos. O programa trabalha temas relativos à educação ambiental em 
diversas comunidades rurais: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia; Re-
gulamentação Ambiental das Propriedades Rurais (Código Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavou-
ra-Pecuária-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; e o Pro-
grama Fitossanitário de Pragas”, explica.
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ASSociAdoS:

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva
de Florestas Plantadas do MAPA

Foi realizada a 51ª Reunião 
Ordinária Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva de Flores-
tas Plantadas e os temas pau-

tados foram:  atualização das ações 
do Grupo de Trabalho (GT) respon-
sável pela implementação do Pla-
no Nacional de Desenvolvimento 
de Floresta Plantadas (PlantarFlo-
restas) e do GT de diagnóstico das 
Informações do setor florestal bra-
sileiro que solicitou aos membros 
a priorização das ações indicati-
vas que estão descritas no Objeti-
vo Nacional Florestal 3 (ONF3) do 
PlantarFlorestas.

Celso Martins, Superintendente 
Federal do Ministério da Agricultu-
ra - MS, fez uma apresentação do 

status da solicitação da Reflore re-
ferente à revisão da Instrução Nor-
mativa 02/2008 do MAPA que dis-
põe sobre as normas de trabalho 
da aviação agrícola. O estado vem 
enfrentando grandes desafios com 
a incidência de lagartas, incluindo a 

ocorrência de uma nova espécie, 
cujo controle vem sendo realizado 
por aplicação aérea de produtos 
biológicos. No entanto, o contro-
le vem sendo dificultado devido as 
restrições impostas pela IN 02. 

Na manhã do mesmo dia, os 

membros das associações esta-
duais e Ibá se reuniram para ali-
nhamento prévio da pauta da 
câmara setorial e troca de infor-
mações de outros temas relevan-
tes para o cenário político do se-
tor florestal.  

Movimento #soumaispapel

Dando continuidade aos trabalhos de 
Comitê Intersetorial de Valorização do 
Papel, diversas entidades do setor - An-
dipa, Abigraf, ABTCP, ABTG, ANAP, Em-

papel, Two Sides--, além de associações e sindi-
catos estaduais, se reuniram para tratar sobre 
a 2ª onda do projeto #soumaispapel. O objeti-
vo é reunir empresas fabricantes de máquinas 
e equipamentos e toda a cadeia produtora de 
papel para criar iniciativas que fortaleçam ain-
da mais o segmento sob uma nova perspectiva. 
A proposta de trabalho apresentada pela Voith 
foi muito bem recebida pelo Comitê, que contri-
buiu com sugestões de pequenas modificações. 
Novo encontro será agendado em 15 dias para 
aprovação final da proposta.


