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Priorizar um novo modelo tornou-se ur-
gente, diante da realidade das mudanças 
climáticas. Na vanguarda de um cresci-
mento verde, o setor de árvores cultiva-

das tem sido um dos exemplos na construção 
desta nova economia.  Estão em andamento ou 
anunciados bioinvestimentos na ordem de R$ 
57,2 bilhões até 2024, segundo levantamento 
exclusivo da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores). 

Esse montante bilionário tem como principal 
destinação florestas, novas fábricas, expansões, 
inovação e tecnologia. Pilar fundamental neste 
passo rumo a um crescimento ainda mais sus-
tentável é o avanço em iniciativas que mitigam 
impactos ambientais, como utilização de energia 
limpa, menor emissão de CO2, gestão de resídu-
os, circularidade, entre outras frentes de atuação. 

“Este é um setor que está do lado certo da 
equação na batalha contra as mudanças do cli-
ma. Planta 1 milhão de árvores por dia, possui 9 
milhões de hectares de plantios florestais com fi-
nalidade industrial, enquanto preserva outros 5,9 
milhões de hectares em florestas nativas. Juntas, 
estas florestas removem e estocam 4,48 bilhões 
de toneladas de CO2. Mas o auxílio na mitigação 
dos GEEs não para por aí e os investimentos em 
curso, além dos que estarão sendo iniciados, al-
mejam tornar o processo fabril ainda mais sus-
tentável, acompanhando a evolução tecnológica 
e fazendo delas aliadas nesta urgente batalha de 
todos nós”, comenta o diretor executivo da Ibá, 
Embaixador José Carlos da Fonseca Jr.

Um dos maiores investimentos privados do 
País, o Projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo 
(MS), da Suzano, elevará em 20% a capacida-

de de produção de celulose da empresa, após 
aportados os R$14,7 bilhões previstos. A ex-
pansão da base florestal produtiva aumentará 
a remoção de CO2 da atmosfera; a nova unida-
de será autossuficiente em energia; terá como 
base fonte renovável; e pretende exportar, apro-
ximadamente, 180 MW médios ao sistema elé-
trico nacional. 

A Bracell, por sua vez, está dando andamen-
to ao projeto Star, em Lençóis Paulista. Seguin-
do o que há de mais moderno em tecnologia, a 
expansão não utilizará combustíveis fósseis para 
geração de energia, o que evitará a emissão de 
milhões de toneladas de CO2 para a atmosfe-
ra. Além de autossuficiente, a unidade abaste-
cerá o Sistema Interligado Nacional com ener-
gia de origem limpa e renovável. Juntamente à 

tradicional celulose, ali será produzida celulose 
solúvel, alternativa sustentável para uma série 
de segmentos como alimentício e automotivo, 
mas com foco principal na fabricação de visco-
se, uma opção ecológica para a indústria têxtil. 
Atualmente, o market share global do segmen-
to de tecidos aponta que a viscose é responsá-
vel por 7%. 

Todo este movimento resulta no aumento 
de oportunidades em todo o País. As obras de 
expansão devem gerar 35 mil vagas temporá-
rias. Ao fim, serão mais 14 mil vagas fixas nes-
sa cadeia, que soma hoje cerca de 1,4 milhão de 
empregos diretos.

“Todos estes bioinvestimentos visam a 
atender aos anseios da sociedade moderna, 
crescentemente preocupada com a sustentabi-
lidade socioambiental. Em tendência universal 
é irreversível, agora acentuada no pós-pande-
mia, o consumidor, sobretudo nas novas gera-
ções, terá o olhar muito mais atento à origem 
adequada, à rastreabilidade, às certificações e 
ao pós-uso que sejam corretos e verificáveis. 
Em seu processo produtivo, o que consumi-
mos terá que passar no teste da sustentabi-
lidade, da sanidade e do impacto positivo no 
planeta. Como nosso setor tem zona de influ-
ência que se espalha por mais de 1.000 muni-
cípios brasileiros, não há exagero em afirmar 
que levamos desenvolvimento socioeconômi-
co a regiões distantes dos grandes centros, di-
namizando social e economicamente áreas an-
tes deprimidas, movendo para cima o ponteiro 
de métricas fundamentais como IDH e IDEB”, 
completa José Carlos da Fonseca Jr.

Bioinvestimentos do setor de árvores 
cultivadas chegam a R$57,2 bilhões
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Projeto desenvolvido pela Bracell em 
comunidade quilombola ganha prêmio Fieb 2021

O projeto “Mulheres 
em Ação”, desenvolvi-
do pela Bracell BA em 
parceria com a comu-

nidade quilombola do Cangula, 
em Alagoinhas, foi o vencedor do 
13º Prêmio Fieb da Indústria Baia-
na Sustentável 2021, na categoria 
“Práticas de Gestão Sustentável”. 
A cerimônia de premiação aconte-
ceu, no final da tarde desta quin-
ta-feira, 18, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia 
(Fieb), em Salvador.

 A iniciativa, que trabalha o 
empoderamento feminino, aten-
de 27 mulheres negras que fo-
ram capacitadas para aumentar 
a renda com a produção de sa-
bonetes medicinais e artesanais. 
O projeto teve início em 2020, 
no auge da pandemia, e foi pro-
movido também com a ajuda do 
edital da Década Afrodescenden-
te 2020, concedido pelo gover-
no baiano por meio da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial 
(Sepromi).

Duas propriedades da Bracell BA se tornam 
áreas de soltura de animais silvestres

Duas novas áreas de soltura de ani-
mais silvestres (Asas) foram certifi-
cadas pelo Governo da Bahia, por 
meio do Instituto do Meio Am-

biente e Recursos Hídricos (Inema). São 
elas: o Projeto Cachoeira, no município de 
Entre Rios, e o Projeto Sergipe, em Janda-
íra. Ambas estão em espaços pertencen-
tes à Bracell, que, a partir de agora, torna-
-se proprietária de três Asas. A primeira a ser 
certificada, em 2020, foi a Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, tam-
bém em Entre Rios.

 Segundo Meryellen Baldim, coordena-
dora de Meio Ambiente e Certificações da 
Bracell, esse reconhecimento evidencia a 
responsabilidade ambiental da empresa, 
que trabalha para manter a conservação da 
biodiversidade em suas áreas de preserva-
ção. “Esta certificação é mais uma compro-
vação de que nossas áreas são ambientes 

adequados para o desenvolvimento das es-
pécies da fauna silvestre”, diz.

 A empresa também obteve a renovação, 
por mais dois anos, da Asas da RPPN Lontra, 
maior área do gênero no Litoral Norte, com 
1.377 hectares. O espaço natural também é 
o único Posto Avançado da Reserva de Bios-
fera da Mata Atlântica de uma empresa pri-
vada reconhecido pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco).

 A área da Bracell – companhia do grupo 
RGE, que gerencia empresas com operações 
globais de manufatura baseadas em recur-
sos naturais – abriga 378 espécies da flora sil-
vestre, 264 espécies de aves, 75 de anfíbios, 
57 de cobras e lagartos e 38 de mamíferos. 
Por esse potencial de biodiversidade, rece-
beu, em 2020, outros 140 animais reabilita-
dos pelo Centro Estadual de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas) de Salvador.

A Bracell – companhia do gru-
po RGE, que gerencia empresas 
com operações globais de manu-
fatura baseadas em recursos natu-
rais – deu o suporte técnico para 
que a comunidade pudesse con-
quistar o edital, além de oferecer 
treinamento para preparar as mu-
lheres para a produção de sabone-
tes e orientação sobre empodera-
mento, enfrentamento à violência 
doméstica, empreendedorismo e 
sobre questões de gênero e raça, 
alcançando outras 130 mulheres 

durante as oficinas e cursos.
 Amanda Quenupe, especialis-

ta de Responsabilidade Social da 
Bracell BA, destaca que a conquis-
ta do prêmio é a representação e 
materialização do investimento 
social que a empresa faz nos gru-
pos e comunidades tradicionais, 
sobretudo nas de origem quilom-
bola. “É muito importante receber 
esse prêmio, porque, a partir dele, 
as mulheres vão ver a força e a po-
tência que elas têm. E, para nós, 
enquanto empresa, o prêmio evi-

dencia o investimento social que 
fazemos para o desenvolvimento 
das habilidades e potencialidades 
dos indivíduos de nossas comuni-
dades”.

 Este é o segundo prêmio Fieb 
que a Bracell conquista na área so-
cial, como destaca Mouana Fon-
seca, gerente de Relações Institu-
cionais e Responsabilidade Social 
da empresa na Bahia. O primei-
ro foi com o projeto Farmácia Ver-
de, também desenvolvido com a 
comunidade do Cangula. “É o se-
gundo ano que participamos des-
se importante prêmio, sendo a se-
gunda vez que a gente recebe a 
premiação por um projeto social 
que desenvolvemos na região de 
atuação da empresa. A Bracell en-
tende que não é uma ilha e que, 
para ser sustentável, precisa es-
tar em um território sustentável. 
E o nosso investimento social diz 
respeito a isso. A gente quer con-
tribuir para que a área onde atu-
amos cresça junto com a empre-
sa”, afirma.
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Setor de árvores cultivadas 
se movimenta na COP-26

Com a maior delegação de sua histó-
ria em uma Conferência do Clima, 
o setor de árvores cultivadas este-
ve em peso na COP-26. Represen-

tando a Ibá, Embaixador José Carlos da Fon-
seca Jr. e Nathalia Granato acompanharam 
o evento e passaram relatos diários direto 
de Glasgow. Membros de associadas Ibá, 
como Rodrigo Libaber, diretor da Eldora-
do; Cristiano Teixeira, CEO da Klabin; Fran-
cisco Razzolini, diretor de tecnologia indus-
trial, inovação e sustentabilidade da Klabin; 
Walter Shalka, CEO da Suzano; e Marina Lis-
boa, Head de Relações Corporativas da Su-
zano, também atuaram em uma intensa 
agenda da indústria de base florestal, des-
de encontros a participação em eventos di-
reto da COP-26. 

Os representantes trabalharam para po-
sicionar o setor como uma das soluções 
para o planeta na questão das mudanças 
climáticas. Foi possível destacar a forte pre-
sença do Brasil no evento, sinal que eviden-
cia o interesse do País em desenvolver uma 
economia verde. 

 Painel “Indústria e Natureza” - A CNI 
promoveu o painel “Indústria e Natureza” 
que enfatizou como a indústria pode ser 
protagonista no uso eficiente e sustentável 
de recursos naturais. Mariana Lisbôa, Head 
de Relações Corporativas da Suzano*, res-
saltou a importância do setor de árvores 
cultivadas, que planta árvores, remove CO2 
da atmosfera e trabalha para prover bioe-
lementos. “Estamos em busca de soluções 
que sejam compatíveis com a natureza, que 
substituam materiais de origem fóssil, pro-
vendo alternativa sustentável para remé-
dios, produtos têxteis, entre outros”. A exe-
cutiva ainda alertou sobre a necessidade de 
cooperação no combate às mudanças cli-
máticas. 

 Suzano participa do Action Room 1 - Já 
no Action Room 1, Walter Shalka, CEO da 
Suzano, conversou com outros palestran-
tes e reforçou que esse é um evento de se 
pensar em como será o ano de 2050. O se-
tor tem mostrado cada vez mais uma pos-
tura firme em seus objetivos sustentáveis. 
“Até lá, em 2050, o preço do carbono será 
zero porque já teremos feito nossa parte. O 
nome do plano deveria ser Race To Zero De-
grees”. O executivo ainda destaca que esta-
mos aqui para transformar “Temos dois de-
safios: Mudanças Climáticas e Igualdade de 
Oportunidades”, complementa.
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Suzano vende 3 milhões de toneladas de 
celulose e papéis no terceiro trimestre de 2021

A Suzano, referência global na fabricação 
de bioprodutos desenvolvidos a partir 
do cultivo de eucalipto, comercializou 3 
milhões de toneladas de celulose e di-

ferentes tipos de papéis ao longo do terceiro tri-
mestre de 2021. Os dados constam no balanço 
trimestral da companhia, a maior fabricante de 
celulose de eucalipto do mundo e uma das maio-
res fabricantes de papéis da América Latina.

As vendas de celulose alcançaram 2,7 mi-
lhões de toneladas entre julho e setembro. A ce-
lulose é a matéria-prima utilizada na fabricação 
de papéis sanitários, embalagens, fraldas, más-
caras e papéis de imprimir e escrever em geral, 
entre outros produtos essenciais para o dia a dia 
das pessoas. No segmento de papéis, as vendas 
atingiram 337 mil toneladas.

A receita líquida totalizou R$ 10,8 bilhões, 
o melhor resultado trimestral registrado pela 
companhia desde a constituição da Suzano S.A., 
em janeiro de 2019. A Suzano opera 11 fábricas 
no Brasil, incluindo as de Aracruz e Cachoeiro de 
Itapemirim, no estado do Espírito Santo, onde 
são produzidos celulose e papéis sanitários, res-
pectivamente. A companhia também tem parti-
cipação na joint operation Veracel.

Outro destaque positivo do trimestre foi a re-
tração no nível de endividamento, medido pela 
relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado. O 
indicador caiu de 3,3 vezes em dólar ao final de 
junho para 2,7 vezes ao final de setembro. Com 
isso, a companhia conclui o ciclo de desalavan-
cagem financeira pós-fusão com a antiga Fibria e 
inicia uma nova etapa de expansão com a cons-
trução de uma fábrica de celulose no município 
de Ribas do Rio Pardo (MS).

“Este novo recorde trimestral foi alcança-
do a despeito das pressões inflacionárias so-
bretudo em commodities e dos desafios logísti-
cos que têm marcado o comércio internacional 
em 2021”, afirma o presidente da Suzano, Wal-
ter Schalka. “Ele simboliza a dedicação de nos-
sos colaboradores, colaboradoras e parceiros na 
busca por resultados sustentáveis que nos per-
mitam continuar gerando e compartilhando va-
lor com todos os stakeholders”, completa.

Outras duas importantes novidades foram 
divulgadas pela Suzano após o encerramento do 
trimestre. Na frente de expansão, a companhia 
anunciou nesta quinta-feira a aprovação do Con-
selho de Administração para dar andamento à 
construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo.

Já na agenda ESG (Ambiental, Social e Gover-
nança, na sigla em inglês), a companhia comuni-
cou na semana passada a revisão de sua meta 
de remoção de carbono. O objetivo da Suzano 
de remover 40 milhões de toneladas de carbo-
no da atmosfera foi antecipado de 2030 para 
2025.

A COP26 é a 26ª Conferência das Nações so-
bre Mudanças Climáticas, que aconteceu entre 
1º e 12 de novembro, em Glasgow, no Reino Uni-
do. Ele é considerado um dos mais importantes e 
aguardados eventos da última década pois espe-
ra-se que durante a COP26 as lideranças globais 
encontrem soluções adicionais para que sejam 
cumpridas as metas de redução de emissões de 
carbono estabelecidas no Acordo de Paris.
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Estação Veracel completa 23 anos de 
proteção e conservação da Mata Atlântica

A Estação Veracel, maior Reserva Parti-
cular de Patrimônio Natural (RPPN) de 
Mata Atlântica no Nordeste brasilei-
ro, completa hoje 23 anos de história. 

A reserva é muito importante para conservação 
do bioma Mata Atlântica no Sul da Bahia, sendo 
um polo irradiador de educação ambiental na 
região, trazendo benefícios para toda a comu-
nidade. Criada e mantida pela Veracel Celulose, 
indústria localizada na Costa do Descobrimento, 
a reserva fica nos municípios de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália e já recebeu mais de 37.000 
visitantes em ações de educação ambiental.

Criada em 1998 a Estação Veracel forne-
ce vários serviços ecossistêmicos como a pro-
teção de 115 nascentes que abastecem as 
comunidades da região, a conservação da bio-
diversidade com exemplares seculares da flo-
ra brasileira, animais indicadores a importân-
cia ambiental como a onça-pintada e a harpia, 
espécies importantes na manutenção do ciclo 
ecológico e a manutenção do clima regional. 
A Mata Atlântica na Bahia, é um dos dez hots-
pots de biodiversidade do planeta, tendo gran-
de número de espécies endêmicas, ou seja, 
que só ocorrem neste bioma.

Desde o avistamento de uma onça-pintada 
em 2017, após mais de 20 anos sem registros 
fotográficos da espécie na região, até a forma-
ção de corredores ecológicos conectando re-
servas ambientais baianas, o trabalho realizado 
na Estação tem contribuído para a manutenção 
da biodiversidade local propiciando o equilíbrio 
ecológico da região, oportunizando melhorias 

Brasil é pioneiro no uso da inteligência artificial para
preservar a vida das baleias na navegação comercial

diretas para a comunidade e a produção agrí-
cola local. “Esta relação de benefícios trazidos 
pela natureza às pessoas é chamada de ser-
viço ecossistêmico, vital para o bem-estar hu-
mano e para as atividades econômicas”, expli-
ca Virginia Londe de Camargos, coordenadora 
de Estratégia Ambiental Integrada da Veracel 
e responsável pela RPPN Estação Veracel. “Os 
serviços ecossistêmicos da Estação Veracel aju-
dam nessa regulação e contribuem, por exem-
plo, com questões climáticas, produção e qua-
lidade da água para a região e na manutenção 

de polinizadores, como abelhas, besouros e 
vários outros animais, que contribuem direta-
mente com o desenvolvimento das produções 
agrícolas existentes”, ressalta Virginia.

A Estação Veracel está localizada a aproxi-
madamente 15 quilômetros do centro históri-
co de Porto Seguro, em plena Costa do Desco-
brimento, no Sul da Bahia. Ocupa uma área de 
6.069 hectares, que se estendem pelos muni-
cípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A 
RPPN possui o reconhecimento da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) como uma das Reservas 
de Mata Atlântica inscritas como Sítio do Patri-
mônio Mundial Natural. Além disso, é conside-
rada uma importante área de conservação de 
aves pela BirdLife International, organização am-
biental com sede no Reino Unido, abrigando es-
pécies como a harpia (Harpia harpyja), uma das 
maiores aves de rapina do mundo, o crejoá (Co-
tinga maculata) e o pica-pau-de-coleira (Celeus 
torquatus), entre outras.

A RPPN Estação Veracel tem sido um espaço 
para estudos sobre a flora e a fauna realizados 
em parceria com universidades, centros de pes-
quisa e organizações não governamentais.”Nós 
nos orgulhamos muito da Estação Veracel, por-
que a reserva contribui para qualidade de vida 
das pessoas. A conservação da reserva melho-
ra o equilíbrio ambiental na nossa região, valo-
rizando a vida e esse cuidado com o meio am-
biente mantém o ecossistema em equilíbrio 
importante para todos as pessoas da região”, 
complementa Virginia.

Em uma iniciativa mundialmente inédi-
ta, o Instituto Baleia Jubarte (IBJ) ao lado 
das empresas Norsul, empresa brasileira 
que atua no mercado de logística multi-

modal com soluções inovadoras de norte a sul, 
e Veracel S/A, indústria de celulose localizada 
no Sul da Bahia, trazem uma nova tecnologia 
capaz de potencializar os esforços na conserva-
ção da vida das baleias jubarte na Região dos 
Abrolhos, no Sul da Bahia: Uma câmera tér-
mica com inteligência artificial na barcaça de 
transporte marítimo para facilitar a visualiza-
ção das baleias na rota, cenário inédito na na-
vegação comercial.

As baleias jubarte ficam de junho a novem-
bro no Banco dos Abrolhos, principal berçá-
rio da espécie na costa do Brasil. Neste perí-

odo, acasalam, dão à luz e amamentam seus 
filhotes nas águas do sul da Bahia e norte do 
Espírito Santo. Com as medidas de proteção, a 
espécie conseguiu se recuperar da caça indis-
criminada sofrida no século XX (quando exis-
tiam cerca de 27 mil baleias jubarte no país), 
reduzindo-as a um total de 500 baleias. Hoje, 
estima-se que são mais de 20 mil delas fre-
quentando as águas do país, número que re-
força o quão perto se está de atingir a recupe-
ração total da espécie no Brasil.

Tal conquista gerou o desafio de aprimorar 
os esforços para manter a conservação das ba-
leias jubarte com o transporte de carga por via 
marítima. A partir do Grupo de Trabalho Jubar-
te, composto pelo Instituto Baleia Jubarte, Ve-
racel S/A e Norsul, criado para estudar e colo-

car em prática medidas preventivas adicionais 
que diminuam o risco de choque entre embar-
cações e as baleias, surgiu a ideia de usar a in-
teligência artificial a favor da sustentabilidade.
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Governo da Bahia e Veracel Celulose 
anunciam ordem de serviço para a construção 

de uma nova rodovia estadual

Com a presença do Gover-
nador da Bahia, Rui Costa, 
foi lançada na sexta-feira 
(19/11), com uma cerimô-

nia realizada na sede da Veracel, em 
Eunápolis, a implantação da BA-658 
e construção de uma nova ponte so-
bre o rio Jequitinhonha. A nova ro-
dovia de 25 quilômetros vai ligar as 
rodovias BA-275 e BA-982, e facilita-
rá o acesso da produção de madeira 
da área florestal da Veracel para sua 
fábrica, trazendo importantes ga-
nhos logísticos para a operação da 
companhia. Com um investimento 
de cerca de R$95 milhões, a estra-
da ainda deve favorecer o desenvol-
vimento da região e o aumento do 
fluxo turístico local, com a redução 
da distância entre os municípios de 
Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, 
Belmonte e Canavieiras. O início da 
obra está previsto para dezembro 
deste ano e o prazo para sua conclu-
são é de um ano.

A rodovia irá contemplar a 
construção de uma nova ponte 
de 360 metros sobre o Rio Jequiti-
nhonha, beneficiando diretamen-
te os moradores dos municípios de 
Belmonte, Itapebi e demais muni-
cípios da região ao facilitar o aces-
so da população a serviços nas áre-
as de saúde, educação, assistência 
social, entre outros. “A nova pon-
te será uma alternativa ao equipa-
mento presente na BR-101, que 
precisa de reparos e algumas ve-
zes fica interditado no período 
chuvoso. A BA-658 vai otimizar o 
transporte da Veracel e permitir a 
integração turística aos municípios 
próximos à BA-001”, ressalta o se-
cretário de Infraestrutura, Marcus 
Cavalcanti.

 Atualmente, a Veracel utiliza as 
rodovias BA-275, BA-687, BR-101, 
BA-274 e BA-982 para o acesso en-
tre a fábrica e a área de suas flores-
tas plantadas. Com a implantação 
da nova estrada, o fluxo de veícu-
los da empresa será reduzido nas 
rodovias BA-275, BA-687 e BR-101, 

com uma economia de 56km por 
viagem para cada carreta de trans-
porte que realiza o percurso. Isso 
trará uma redução de até 25 via-
gens de carretas de madeira por 
dia nas estradas da região, dimi-
nuindo o risco de acidentes, além 
das emissões de CO2 na atmosfera.

 “A construção da BA 658 como 
uma alternativa para redução do 
trajeto de nossas carretas pela BR 

101 sem dúvida será muito im-
portante para a operação logística 
da Veracel e para o ganho de efici-
ência de nossa operação”, afirma 
Caio Zanardo, diretor-presidente 
da Veracel Celulose. “Porém, para 
a empresa é igualmente importan-
te apostar em projetos que este-
jam em conformidade com o nos-
so propósito de sermos um agente 
de transformação de nosso territó-

rio. O fato de que a nova rodovia 
traz um ganho importante para o 
desenvolvimento regional, para a 
infraestrutura do estado da Bahia 
e consideráveis melhorias sociais 
e econômicas para as comunida-
des locais faz toda a diferença em 
nossa decisão de investir no proje-
to nessa parceria com o Governo 
do Estado da Bahia”, finaliza o dire-
tor-presidente.
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Manual de Direito Florestal, 
de Leandro Mosello

Conheça mais sobre a disciplina jurídica das florestas naturais e 
plantadas com o livro Manual de Direito Florestal, de Leandro Mo-
sello, sócio fundador e diretor das áreas Ambiental e Corporativa 
da MoselloLima Advocacia. 

 Em nenhum outro momento da história as florestas e demais formas 
de vegetação estiveram tão em evidência, movimentando importantes 
ações no âmbito das políticas públicas, do mercado e das corporações, a 
exemplo das práticas ESG (Meio Ambiente, Social e Governança). 

 Através do manual, fruto da compilação da prática da advocacia flores-
tal, o autor buscou reunir os principais institutos afeitos à tutela jurídica das 
florestas e demais formas de vegetação, como forma de contribuição efe-
tiva para a boa aplicação da proteção jurídica a estes importantes ativos, 
bem como auxiliar na construção de balizas seguras e que pautem a corre-
ta aplicação das normas vinculadas. 

Campanha de prevenção à soltura 
de gado em rodovias e estradas

Em 20/11, o Programa 
Ambiente Florestal Sus-
tentável (PAFS) realizou 
uma campanha de pre-

venção à soltura de gado em 
rodovias e estradas, na BA-685 
(mais conhecida como Estrada 
da Tânia) no município de San-
ta Cruz Cabrália (BA). A rodovia 
é bastante utilizada por mora-
dores locais, trabalhadores ru-
rais e é uma importante via de 
acesso aos destinos turísticos 
mais visitados na Costa do Des-
cobrimento.

 Frequentemente suas mar-
gens são utilizadas de forma 
clandestina para a soltura de 
gado, colocando em risco as 
pessoas que utilizam a via. A 
campanha consistiu em abor-
dar os criadores de gado e aler-
tá-los sobre os riscos e conse-
quências da presença destes 
animais nas estradas e rodo-
vias. Foram distribuídos carti-
lhas educativas e informativos, 
com conteúdo que reforça toda 
orientação passada aos pro-
prietários de gado. Nesta ação 
foram visitadas cinco proprie-
dades rurais com atividade pe-
cuária, além da abordagem di-
reta ao público que lida com a 
criação animal.

 

PAFS – O Programa Ambien-
te Florestal Sustentável vem tra-
balhando os temas: Uso Múltiplo 
da Floresta Plantada; Regulamen-
tação Ambiental das Propriedades 
Rurais (Código Florestal/ CAR/ Ce-
fir); Integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preser-
vação dos Recursos Hídricos; Pre-
venção e Controle de Incêndios 
Florestais; Controle de Gado nas 
Áreas de Preservação; Combate ao 
Carvão Ilegal; e Programa Fitossani-
tário de Pragas.

 Para isso foi elaborado um am-
plo programa de comunicação e 
foi montada e orientada uma equi-
pe de engenheiros (agrônomos e 
florestais) que trabalha com uma 
estrutura com veículos, equipa-
mentos audiovisuais, campanha 
publicitária e material informativo. 
Desde sua criação e até setembro 
de 2021, o PAFS percorreu mais de 
380 mil quilômetros, realizou 278 
treinamentos em 234 comunida-
des, instruiu mais de 12 mil estu-
dantes e produtores rurais de fru-

tas, eucalipto, entre outras culturas 
da região e visitou mais de 1400 
propriedades rurais.

“O resultado tem sido muito po-
sitivo graças às parcerias feitas com 
o Governo do Estado, através da Se-
agri e ADAB; Sindicatos 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 to-
dos nós”, informa Paulo Andrade, 
coordenador do programa.
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ASSociAdoS:

ABAF participou novamente da e-Agro

CONFIRA MAIS ALGUMAS VISITAS IMPORTANTES NO ESTANDE DA ABAF NA E-AGRO:

A ABAF participou da feira de inova-
ção agropecuária da Bahia e-Agro 
onde divulgou o Programa Ambien-
te Florestal Sustentável (PAFS) que 

vem trabalhando importantes tópicos para a 
diversificação e sustentabilidade da ativida-
de agropecuária. Realizada pela Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 
(FAEB) e o Sebrae-BA, a feira aconteceu no 
Parque de Exposições Timóteo Alves de Bri-
to de Teixeira de Freitas (BA), de 17 a 20/11.

 “A divulgação de importantes tópicos para 
a diversificação e sustentabilidade da ativida-
de agropecuária é um dos principais objetivos 
da ABAF. A Bahia ainda não produz (e proces-

sa) a madeira plantada suficiente para aten-
der a demanda do estado e muito disso se dá 
pela falta de conhecimento sobre o setor. Tra-
balhamos, inclusive, para a inclusão dos pe-
quenos e médios produtores e processado-
res 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 brasi-
leiros; além de geração de energia”, informa 
Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF.

 Produtos de origem florestal estão pre-
sentes no nosso dia a dia e vão desde os mais 
evidentes, como papel e móveis, até produtos 
de beleza, alimentos e roupas. Entre os seg-

mentos que usam a madeira como principal 
matéria-prima, podemos citar o de celulose 
e papel, o de painéis de madeira, o de pisos 
laminados, o de serrados e compensados, o 
de siderurgia a carvão vegetal, o de secagem 
de grãos e o de energia. “Em um cenário futu-
ro desafiador, as florestas estão ganhando um 
novo status. Da garantia de suprimento de 
matéria-prima para todos os usos da madei-
ra – atuais e potenciais – a uma nova econo-
mia de baixo carbono, a solução passa pelas 
florestas plantadas. Para isso, precisamos tra-
balhar na ampliação de mecanismos que in-
centivem o consumo de produtos florestais”, 
acrescenta Andrade.


