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•  Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia
•  Superintendência de Biodiversidade, Florestas e Unidades de Conservação
Diretoria de Áreas Florestais 
Contato: Nello Cariola e Adriana Margutti
Telefone: (71) 3115-9811/9825
E-mail: pronaffl orestal@semarh.ba.gov.br

Escritório Regional de Jequié 
Contato: João Carlos, Rodrigo Maffei e Cristiano Almeida
Telefone: (73) 3525-3888 / 8110 

Escritório Regional de Eunápolis
Contato: Florisval Silva
Telefone: (73) 3261-6903

Escritório Regional de Itabuna
Contato: Marco Aurélio
Telefone: (73) 3211-8248

Escritório Regional de 
Vitória da Conquista
Contato: Fábio Pires
Telefone: (77) 3422-3247 / 3423-1348

Escritório Regional de 
Wenceslau Guimarães
Contato: Josemir Coelho 
              e Rogério Ribeiro
Telefone: (73) 3278.2117/2107

AS VANTAGENS DO EUCALIPTO
• Preserva os remanescentes de floresta nativa.

• Excelente qualidade e rápido crescimento.

• Uso múltiplo (carvão/lenha/estaca). 

• Mercado imediato.

• Gera emprego e renda para pequenos agricultores.

• Absorve grande quantidade de CO2 da atmosfera, diminuindo a poluição e o 
calor, além de combater o efeito estufa.

• Das folhas se extraem óleos essenciais, utilizados para fabricação de produtos 
de limpeza, alimentícios e perfumes.

• A casca oferece o tanino, usado no curtimento do couro.

• O tronco fornece madeira para sarrafos, lambris, ripas, vigas, postes, varas, 
esteios para minas, mastros para barco, tábuas para embalagens e móveis.

• Sua fibra é utilizada como matéria-prima para a fabricação de papel e celulose, 
mastros para barco, tábuas para embalagens e móveis.

Projeto Gráfi co e Diagramação: Idade Mídia

Os produtores familiarede Uba-
tã já podem contar com o Pro-
grama Nacional de Agricultura 
Familiar (Pronaf) para o plantio 

de bosque energético. O convênio foi fir-
mado entre Secretaria de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Semarh) e Prefei-
tura de Ubatã, no mês de setembro, na 
presença do secretário Juliano Matos, do 
diretor-geral da Semarh, Wesley Fausti-
no, do superintendente de Florestas da 
Semarh Marcos Ferreira e do secretário 
de Meio Ambiente e de Agricultura de 
Ubatão, Leonel Assunção.

Os técnicos da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Sema-
rh) orientam, através de cursos, peque-
nos produtores sobre o plantio e mane-
jo de mudas. O programa ajuda ainda 
na elaboração do projeto necessário 
para cada agricultor buscar crédito 
junto aos financiadores do programa. 
O Pronaf Florestal é uma iniciativa dos 
ministérios do Desenvolvimento Agrá-
rio e do Meio Ambiente, oferecendo 

UBATÃ PARTICIPA DO PRONAF FLORESTAL
Agricultores também 
têm acesso a linhas 

de crédito para o plantio 
de fl orestas: mais renda 

e proteção ao meio 
ambiente

Assinatura do convênio para implantação do Pronaf Florestal no Município de Ubatã

linha de crédito para o plantio de flores-
tas pelo produtor familiar. O programa 
tem como objetivo gerar postos de tra-
balho e renda.

Em Ubaíra, o Pronaf Florestal am-
pliou em 120 hectares a área de floresta 
no município. O programa está sendo 
levado também a Wenceslau Guimarães, 
na região sul da Bahia. A Semarh presta 
assistência técnica aos agricultores, di-
vulgando o programa e a linha de crédito 
oferecida, por meio do Banco do Brasil e 
BNB. Em Ubaíra, o Pronaf beneficiou 97 
famílias, gerando recursos para a popu-
lação do município.

BOA RECEPTIVIDADE
Segundo o coordenador de Áreas Flo-

restais da Semarh, Nello Cariola, a recep-
tividade do programa pelos agricultores 
foi excelente. “Eles não imaginavam que 
as mudas cresceriam tão rapidamente e 
gerariam lucro, com a venda da madeira 
plantada”, explicou. O programa oferece 
ao agricultor uma renda permanente, ti-
rando o próprio sustento das áreas plan-
tadas, o que também evita o desmata-
mento das florestas.

O programa vem implantando espé-
cies de eucalipto, junto com culturas 
agrícolas desenvolvidas pelos agri-

MUNICÍPIOS QUE SERÃO

CONTEMPLADOS COM 
O PRONAF FLORESTAL

cultores locais, em forma de sistemas 
agroflorestais, a exemplo do plantio em 
conjunto com mudas de maracujá, fei-
jão, mandioca, abacaxi e outros. O pro-
grama também pretende desenvolver o 
plantio consorciado com espécies nati-
vas, como por exemplo, o guanandi.

Segundo o secretário Leonel Assun-
ção, os pequenos produtores rurais de 
Ubatã terão, em novembro, um dia de 
campo em Ubaíra para conhecer o pro-
jeto piloto que é um sucesso.

O diretor geral da Semarh, Wesley 
Faustino, informa que  o município de 
Ubaitaba está incluído no programa.

• Andaraí 
• Aratuípe 
• Barra do Choça 
• Camamu 
• Cravolândia 
• Ilhéus 
• Ipiaú 
• Jaguaquara 
• Jequié 
• Lafaiete Coutinho 
• Lage 
• Palmeiras 
• Presidente Tancredo Neves 
• São Miguel das Matas 
• Teolândia 
• Ubaíra 
• Ubatã 
• Ubaitaba 
• Valença 
• Vitória da Conquista 
• Wenceslau Guimarães

Excelente qualidade e rápido crescimento.

Gera emprego e renda para pequenos agricultores.

O 
crescimento da população baiana, 
nos últimos anos, gerou um au-
mento considerável na demanda 
por madeira e seus derivados, o 

que elevou o interesse no uso de espécies 
florestais de rápido crescimento, entre 
elas o eucalipto. Essa espécie vem sendo 
uma alternativa racional, contra a explo-
ração e devastação das florestas nativas 
do Planeta. 

O plantio de árvores para fins comer-
ciais visa suprir uma demanda crescente 
dos diversos mercados consumidores de 
produtos florestais, a exemplo dos seto-
res de construção e mobiliário, celulose 
para papel, lenha e carvão para energia, 
substâncias medicinais, óleos, resinas, 
gomas, essências, mel, frutos, flores e o 
próprio uso doméstico na propriedade.

Para minimizar a pressão sobre as es-
pécies nativas e propor alternativas sus-
tentáveis para as famílias, que sobrevivem 
do cultivo agrícola, o governo Federal, em 
parceria com os estados e prefeituras mu-
nicipais está desenvolvendo o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf Florestal). A iniciativa 
pretende gerar emprego e renda, a partir 
da diversificação de culturas implantando 
áreas de silvicultura, fortalecendo ainda 
mais a agricultura familiar dos pequenos 
produtores do Estado.

PRONAF FLORESTAL CONTRIBUI PARA 
O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NO ESTADO
A Secretaria de Meio Ambiente e Re-

cursos Hídricos do Estado (Semarh) pres-
ta assistência técnica aos agricultores, di-
vulgando o programa e a linha de crédito 
oferecida, por meio do Banco do Brasil e 
Banco do Nordeste. Os técnicos da Secre-
taria orientam os pequenos produtores 
na produção das mudas, no plantio, e na 
condução da floresta, além de elaborar o 
projeto necessário para cada agricultor 
buscar crédito, junto aos financiadores do 
programa. 

As sementes utilizadas pelos agri-
cultores são cedidas pela Semarh, em 
parceria com as Prefeituras locais. Os 
produtores se tornam multiplicadores do 
programa, quando começam a perceber 
os primeiros resultados. Eles orientam 
os interessados em aderir ao programa, 
a procurar um escritório regional da se-
cretaria, onde recebem as informações 
necessárias.

SISTEMAS AGROFLORESTAIS
A atividade agroflorestal é uma forma 

de manejo e uso dos recursos naturais, 
representada pelo plantio de árvores 
destinadas à produção e ao corte, em 
consórcio com o cultivo de lavouras e 
frutas e a criação de animais, distribu-
ídos numa mesma área. Essa iniciativa 

de sistemas de consórcios agroflores-
tais, que mistura a plantação de euca-
lipto com mudas de maracujá, feijão, 
mandioca, banana e outros, contribui 
para o aumento da renda dos pequenos 
produtores, ao desenvolver atividade 
agrícola associada à produção de ma-
deira de floresta plantada.

Os técnicos da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Esta-
do (Semarh) estão cadastrando os pe-
quenos produtores da região de Itiruçu, 
Jaguaquara, Manoel Vitorino, Itagi, La-
fayette Coutinho e Jequié que se enqua-
dram no perfil do Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (Pronaf Florestal). A 
idéia é promover o desenvolvimento sus-
tentável da atividade florestal, por meio 
do uso racional dos recursos naturais, e 
ampliar a oferta de madeira, através do 
reflorestamento. 

Os municípios também são beneficia-
dos com o Programa Pólo Florestal Sus-
tentável, que pretende atender à demanda 
de madeira, sem comprometer o patrimô-
nio ambiental da região, que vem sendo 
ameaçado pelo desmatamento irregular 
e ocasionando grande pressão sobre o 
ecossistema local. A iniciativa é uma par-
ceria da Semarh com a Universidade Es-
tadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). 

Segundo o superintendente de Biodi-
versidade, Florestas e Unidades de Con-

PROGRAMA TAMBÉM VAI BENEFICIAR PEQUENOS 
PRODUTORES DO PÓLO FLORESTAL DE JEQUIÉ

servação, (SFC/Semarh), Marcos Ferrei-
ra, o Programa Pólo Florestal Sustentável 
prevê ações nas áreas de combate aos 
efeitos do aquecimento global, na recu-
peração de matas ciliares e no apoio aos 
pequenos produtores. “Estamos cons-
truindo uma política ambiental de longo 
prazo, que trará bons frutos às comuni-
dades e ao mercado”, salientou Ferreira. 

Visita técnica reuniu pequenos produtores de Wenceslau Guimarães que conheceram os sistemas agrofl orestais em Ubaíra

Viveiro de eucalipto plantado no Município de Ubaíra
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O pequeno agricultor do município 
de Ubaíra, a 300 quilômetros de 
Salvador, Manoel Inocêncio Silva 

da Paixão, 50 anos, reconhece a impor-
tância de buscar alternativas sócio-eco-
nômicas para sustentar a família de cinco 
filhos. Desde os 12 anos ele trabalha na 
roça, aprendendo com o pai a plantar ca-
cau e banana, atividade que rende hoje 
a Manoel apenas R$ 200 por mês. Na 
perspectiva de ampliar a renda, Manoel e 
mais 33 pequenos agricultores da região 
aderiram em outubro, em evento realiza-
do na Câmara Municipal do município, à 
linha de crédito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf Florestal), financiado pelo Banco 
do Brasil.

O programa apóia o desenvolvimen-
to rural, fortalecendo a agricultura fa-
miliar e gerando emprego e renda para 
população carente. A Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Esta-
do (Semarh) executa o Pronaf, prestan-
do assistência técnica aos produtores, 
orientando sobre o plantio, manejo das 
sementes e das mudas. O Banco do Bra-
sil financia para o pequeno produtor R$ 
2 mil, por hectare. 

PEQUENOS AGRICULTORES DE UBAÍRA 
ADEREM AO PRONAF FLORESTAL

São 34 pequenos agricultores, que somam 50 hectares 
de áreas refl orestadas, fi nanciados pelo Banco do Brasil.

Além do cacau e da banana, o produ-
tor Manoel Inocêncio terá uma atividade 
complementar para ajudar a aumentar o 
ganho familiar. Ele conseguiu o financia-
mento para desenvolver floresta planta-
da, em dois hectares da sua propriedade. 
“A vassoura-de-bruxa acabou com a mi-
nha plantação de cacau, por isso resolvi 
investir na madeira”, explicou o produtor, 
que depois de cinco anos vai poder fazer 
o primeiro corte do eucalipto. 

Manoel se espelha no exemplo do 

Produtores que assinaram o Pronaf Florestal em UbaíraPequenos produtores atentos às explicações sobre o Programa

Gerson diz que lucro é garantido

Manoel:
Perspectiva de melhorar renda

também produtor Gerson Barreto de Je-
sus, 55 anos, que aderiu ao Pronaf Flo-
restal em 2006. “É um dos melhores cul-
tivos hoje da região, pois tem lugares que 
você não encontra lenha nem para quei-
mar o café”. Gerson garante aos conter-
râneos que o lucro é garantido e rápido. 
“Já me ofereceram 10 mil reais por um 
hectare de floresta plantada de eucalipto, 
imagine daqui a 12 anos? Nem sei fazer 
esse cálculo”, comemorou. 

SUSTENTABILIDADE

Segundo o superintendente de Bio-
diversidade, Florestas e Unidades de 
Conservação (SFC/Semarh), Marcos Fer-
reira, a proposta do programa veio para 
modificar a cultura do agricultor familiar 
da Bahia, propondo um ganho não só 
social, mas também ambiental. “O pro-
grama oferece a possibilidade de ganhar 
dinheiro, tirando o próprio sustento das 
florestas plantadas, o que também evita 
o desmatamento das áreas de florestas 
nativas da região”, destacou. 

Para o gerente da Agência do Ban-
co do Brasil de Ubaíra, Felipe Flávio da 
Silva, a liberação desses recursos será 
fundamental para o desenvolvimento da 

região. “O Pronaf vai alavancar a produ-
ção da região. Será mais uma alternativa 
de fonte de renda para os produtores e, 
principalmente, uma maneira de estru-
turar o desenvolvimento sustentável da 
agricultura familiar da região”, disse. 

De acordo com o gerente, a procura 
pelo financiamento na região é significati-
va. “Esperamos aprovar até o final do ano 
mais 30 projetos de pequenos produtores, 
que estavam com alguma restrição e não 
puderam assinar dessa vez”, esclareceu. 

Já o técnico da Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), 
André Santo de Assis, lembrou que a 
utilização de madeira para instalações 
rurais, uso doméstico e para construção 
civil, é histórico na região, defendendo a 
necessidade de implantar um projeto de 
reflorestamento de áreas degradadas do 
município. “A idéia é dar dignidade ao 
homem do campo, propondo alternati-
vas e condições de trabalho, eliminando 
o estigma que acompanha a extração ile-
gal de madeira nativa”, disse Assis.

SEMARH PRETENDE APOIAR 300 PEQUENOS PRODUTORES DE WENCESLAU GUIMARÃES ATÉ 2008
O município de Wenceslau Guimarães, 

no sul do Estado, é conhecido pela potencia-
lidade na produção de cacau, atingida pela 
crise da vassoura-de-bruxa, principal praga 
da lavoura cacaueira. E na busca de alterna-
tivas econômicas, os pequenos produtores 
da região investiram na fruticultura e com a 
produção de banana, transformou o municí-
pio no maior produtor do Brasil. Mas como 
afirma o pequeno produtor, Valdir Elias dos 
Santos, 44 anos, não é o suficiente para vi-
ver bem e sustentar os sete filhos.

Para mudar essa realidade, Valdir resol-
veu investir na madeira plantada, por meio 
do eucalipto. Ele é um dos 130 pequenos Produtor – Valdir Elias

agricultores da região, que vão aderir ao 
Programa Nacional de Agricultura Familiar 
(Prona - Florestal) ainda este ano. A idéia 
é complementar a fonte de renda com o 
cultivo agrícola, associada à produção de 
eucalipto.

De acordo com o técnico da Semarh, 
responsável pelas vistorias na região, Jose-
mir Coelho dos Santos, os 130 projetos da 
região já foram encaminhados para apro-
vação do Banco do Brasil. “A nossa meta é 
beneficiar cerca de 300 pequenos produto-
res até o final de 2008”, calcula o técnico.

A propriedade de Valdir Elias totaliza 
seis hectares na região de Wenceslau Gui-

marães. Ele adquiriu mais dois hectares 
para cultivar o eucalipto, por meio do 
Pronaf Florestal, e aguarda a aprovação 
da linha de crédito do Banco do Bra-
sil para começar a produção. “Espero 
que o eucalipto mude a minha vida, até 
porque a procura por madeira aqui na 
região é muito grande”, disse. 

Hoje, o que dá maior lucro na pro-
priedade de Valdir Elias é a banana. Mas 
ele garante que pretende investir mes-
mo é na madeira plantada, pois o retor-
no é rápido e garantido. “Aqui é difícil 
achar madeira legal até para cobrir uma 
casa ou fazer uma cerca”, justificou.  
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Na Bahia, as atividades de assistên-

cia técnica e extensão do Pronaf 

Florestal são coordenadas pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado (Semarh). Desde 

2005, o coordenador de Áreas Florestais 

da Semarh, Nello Cariola, está à frente 

do programa. Engenheiro Florestal, for-

mado pela Universidade Estadual Pau-

lista (Unesp), Cariola revela que, nos 

últimos 10 meses, o número de adesão 

ao Pronaf dobrou em relação aos anos 

de 2005/2006. 

O aumento expressivo de famílias 

beneficiadas com o Pronaf se deve à 

importância e o destaque que o Gover-

no do Estado tem dado aos pequenos 

produtores, enfatizou Cariola, que nessa 

entrevista explica os critérios de escolha 

dos municípios beneficiados, as atribui-

ções da Semarh e as vantagens do eu-

calipto.

Quais são os critérios de seleção 
para escolha dos municípios benefi cia-
dos pelo programa?
Nello Cariola: Os municípios beneficia-

dos seguem os critérios do Ministério 

do Meio Ambiente, com base na biodi-

versidade e na concentração de agricul-



Entrevista
NELLO CARIOLA – Coordenador do Pronaf Florestal

“UMA EXPERIÊNCIA GRATIFICANTE”
tores familiares de baixa renda. A idéia 

é recuperar e conservar a biodiversida-

de de áreas prioritárias do bioma Mata 

Atlântica, além de contribuir para o for-

talecimento da agricultura.

Quais são as principais atribuições 
da Semarh neste processo?
NC: Além de assistência técnica e divul-

gação da linha de crédito do programa, 

a secretaria orienta a adequação am-

biental das propriedades doando mudas 

de espécies nativas para a recuperação 

de áreas de preservação permanente, 

matas ciliares e áreas de reserva legal. 

Nossa missão é estar sempre ao lado 

do agricultor, prestando as orientações 

necessárias para a boa implantação e 

condução dos projetos. 

E qual é a aceitação desse trabalho?
NC: A equipe da Semarh, que atua no 

Pronaf, sempre é muito bem recebida 

pelos agricultores, que já criaram sen-

timento de parceria e amizade com nos-

sos técnicos. Toda a equipe está de pa-

rabéns pelo excelente trabalho que vem 

desenvolvendo. Esperamos a cada dia 

poder aumentar o número de famílias 

beneficiadas pelo projeto.





Quais os principais 
benefícios do eucalipto? 
NC: Ele fornece matéria-

prima florestal das mais 

variadas formas, redu-

zindo a pressão sobre 

as matas nativas rema-

nescentes, mantendo a 

cobertura do solo, con-

trolando a erosão e recu-

perando solos exauridos 

pelos cultivos e práticas 

de queimadas, além de 

contribuir para regular o 

fluxo e a qualidade dos 

recursos hídricos.   

A madeira do eucalipto pode ser 
comercializada para que tipo de produ-
ção?
NC: Pode ser utilizado de diversas for-

mas, como para geração de energia na 

forma de carvão e lenha, aglomerados, 

produtos sólidos como madeira, dor-

mentes, celulose para produção de dife-

rentes papéis, além da extração de óleo, 

usado em produtos de limpeza, alimen-

tícios, perfumes e remédios. Isso tudo 

traz alternativas de renda para o produ-

tor familiar.





Dono de uma propriedade de 20 hectares no 
distrito de Risada, a 30 quilômetros de Ubaí-
ra, no recôncavo sul da Bahia, Pedro Francis-

co Costa, 66 anos, sobreviveu plantando feijão, man-
dioca, cacau e café. Destinava parte da produção ao 
consumo próprio e o restante vendia para o sustento 
da família. Hoje, mesmo com a dificuldade financei-
ra, Pedro Filho, como é mais conhecido, não perde 
a coragem e a alegria de viver. Entre uma pergunta e 
outra, ele transparece a simplicidade de um agricul-
tor, que conserva o sorriso franco de estar sempre 
de bem com a vida. 

Em busca de alternativas econômicas sustentá-
veis, o agricultor decidiu plantar eucalipto, atendendo 
ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf  
Florestal), que incentiva o desenvolvimento rural, for-
talece a agricultura familiar e gera emprego e renda 
para população carente. A linha de crédito é oferecida 
pelo Banco do Brasil.

Pedro Costa não vê a hora de colher os ‘primei-
ros frutos’ da rocinha de eucalipto, que plantou em 
2006, ano em que aderiu pela primeira vez ao Pronaf 

PEDRO FRANCISCO: “COMO É GRANDE A MINHA PLANTAÇÃO”
Florestal. “Eu mobilizei a comunidade da região para 
plantar eucalipto nas propriedades, sempre chamo 
meus vizinhos para ver como é grande a minha plan-
tação”, disse o agricultor. Ele utilizou dois hectares 
da sua propriedade para produzir madeira de floresta 
plantada. “O terreno era seco e não produzia mais 
nada, além de ficar um buraco, desvalorizando a 
área”, explicou. 

Assim como Pedro Filho, centenas de pequenos 
proprietários rurais da região de Ubaíra, a 300 qui-
lômetros de Salvador, estão se dando conta de que 
o plantio de eucalipto pode se incorporar às tantas 
atividades rurais rotineiras. A prova é que o produtor 
aderiu pela segunda vez ao Pronaf Florestal, reflores-
tando mais um hectare da sua propriedade. E brinca: 
“Espero ganhar muito dinheiro para comprar um avião 
e ver meu plantio lá de cima”, descontraiu. 

Apesar do pouco estudo, ele mostra a preocupa-
ção com o futuro dos três filhos. “Sempre digo pra 
eles não deixarem de estudar. Tudo que estou plantan-
do hoje vai ser colhido por eles no futuro. É a herança 
que estou deixando”, contou.

Como é a experiência de trabalhar 
com o desenvolvimento social dos pro-
dutores rurais? 
NC: É muito gratificante quando desen-

volvemos atividades de assistência ao 

produtor rural e verificamos que nosso 

trabalho está trazendo benefícios con-

cretos para as famílias beneficiadas. 

Não pensávamos que nosso trabalho 

fosse ser tão valorizado pelos agriculto-

res. Percebemos que eles estão muitos 

satisfeitos e felizes em participar do pro-

grama. 
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