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Programa 
fortalece a agricultura 
familiar do Estado 

O crescimento da população baiana, nos úl-

timos anos, gerou um aumento conside-

rável na demanda por madeira e seus de-

rivados, o que levou o interesse no uso de espécies 

florestais de rápido crescimento, entre elas o euca-

lipto. Essa espécie vem sendo uma alternativa ra-

cional, contra a exploração e devastação das flo-

restas nativas. 

O plantio de árvores para fins comerciais visa su-

prir uma demanda crescente dos diversos merca-

dos consumidores de produtos florestais, a exem-

plo dos setores de construção e mobiliário, celulose 

para papel, lenha e carvão para energia, substân-

cias medicinais, óleos, resinas, gomas, essências, 

mel, frutos, flores, entre outros. 

Com base nisso, o Programa Agricultor Flores-

tal apóia o desenvolvimento rural, fortalecendo a 

agricultura familiar e gerando emprego e renda 

para os produtores rurais. O programa tem como 

público alvo o agricultor familiar.   

Os técnicos da Secretaria Estadual do Meio Am-

biente orientam os pequenos produtores na pro-

dução das mudas, no plantio, e na condução da flo-

resta, além de elaborar o projeto necessário para 

cada agricultor buscar crédito. O Banco do Brasil e 

o Banco do Nordeste financiam o pequeno produ-

tor, através da linha de crédito do Programa Na-

cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -  

Pronaf Florestal.
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Informativo do Programa de Assistência 
Técnica ao Pequeno Agricultor, produzido pela 
Assessoria de Comunicação da Secretaria do 

Meio Ambiente da Bahia

Cerca de 120 pessoas participa-
ram, no município de Ubaíra, re-
côncavo Sul do estado, da inaugu-

ração do viveiro florestal que vai produzir 
100 mil mudas de espécies nativas e exó-
ticas para atender ao Projeto de recom-
posição das Matas Ciliares da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente. A iniciativa 
pretende recompor 70 hectares de mata 
ciliar na sub-bacia do rio Brejões, além da 
recuperação de seis nascentes dos ria-
chos que abastecem as comunidades de 
Lagoa do Boi e Jenipapo.

De acordo com a coordenadora da 
rede de Desenvolvimento Social (re-

Projetos garantem benefícios 
para comunidades no Sul do estado
des), Marialva Galvão, a implantação do 
viveiro é a realização de um sonho, que 
vai melhorar a vida das famílias da zona 
rural de Ubaíra. “Com a recuperação da 
mata ciliar, na bacia do rio Brejões, as 
comunidades terão ao seu alcance uma 
água de qualidade para beber e utilizar 
nas plantações”, afirmou.

Já para o representante do Minis-

tério Público, Isaias Carneiro, o vivei-
ro vai contribuir para a revitalização e 
preservação do bioma Mata Atlântica. 
“Não podemos deixar que as áreas ver-
des sejam extintas em nosso municí-
pio, é preciso que a população levante 
a bandeira da conscientização ambien-
tal”, enfatizou.

Na oportunidade, foi lançado o pro-
jeto “Nosso Vale tem Aroeira que ali-
mentam os sabiás”, que pretende fo-
mentar o plantio da Aroeira (Schinus 
terebinthifolius), o manejo e comercia-
lização das sementes, gerando empre-
go e renda para a região. A previsão é 
que sejam comercializadas ainda este 
ano, oito toneladas de sementes, geran-
do uma renda entre 25 e 30 mil reais 
para os produtores rurais.

Os projetos beneficiarão mais de 
três mil pessoas das comunidades de 
Lagoa do Boi, Jenipapo, Sapucaia, Ca-
choeiro, Comum da Carlota, Volta do rio, 
Oitis, Palmeiras e Palmeirinha. 

Há seis anos seu Lindoelson Olegário dos 
Santos, 53 anos, conheceu a cultura do euca-
lipto ao visitar amigos no distrito de Posto 
da Mata (Nova Viçosa), Extremo Sul do esta-
do. A partir daí, surgiu o interesse de pesqui-
sar e obter mudas de árvores para o plantio 
em sua fazenda no município de Wences-
lau Guimarães, Baixo Sul. 

Da visita a Posto da Mata, seu Lindoel-
son trouxe na bagagem algumas sementes 
de eucalipto e a vontade de investir na nova 
cultura. Determinado, limpou a área e ini-
ciou o plantio em sua propriedade. 

Hoje, seu Lindoelson possui mais de 60 
mil pés de eucalipto na fazenda Água Bran-
ca, de sua propriedade, localizada no distri-
to de Água Vermelha, zona rural de Wences-
lau Guimarães. As mudas foram conseguidas 
por meio do Programa Agricultor Florestal, 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(Sema). “Comecei com 200 mudas, hoje te-
nho uma floresta”, diz. 

De crescimento rápido e retorno garanti-
do, o eucalipto transformou seu Lindoelson 
em um dos maiores fornecedores da madeira 
para mourões de fazendas e madeireiras da 
região. “Quando comecei a produzir, o povo 
dizia que eucalipto secava a terra. Resolvi ar-
riscar e, hoje, com o resultado tenho certe-
za de que isso é mito”, relembra. 

“Para mim plantar eucalipto é economi-

Cultura do eucalipto ganha espaço 
entre pequenos agricultores do Baixo Sul

camente viável. Tinha muita historia de que 
a terra secava, de que os passarinhos iriam 
acabar, e que não daria para plantar mais 
nada”, afirmou o agricultor que, junto com 
o eucalipto, cultiva cacau, banana-da-terra, 
além da criação de 60 mil peixes nas sete re-
presas localizadas na sua fazenda.

Coordenado pela Sema, o Programa Agri-
cultor Florestal apoia o desenvolvimento rural, 
fortalecendo a agricultura familiar e gerando 
trabalho e renda para os produtores rurais. 

Técnicos da Sema prestam assistência 
técnica aos produtores, orientando sobre 
o plantio e manejo das sementes e mudas. 
“Comecei a plantar sem técnica, usava vá-
rios espaçamentos. Eles me orientaram so-
bre a espécie ideal para o meu terreno e 
ainda apresentaram outras opções de eu-
calipto”, destacou seu Lindoelson.

De acordo com o secretário do Meio Am-
biente, Juliano Matos, o programa modifi-
ca a cultura do agricultor familiar ao propor 
um ganho social e, principalmente, ambien-
tal para a região. “A iniciativa dá dignidade 
ao homem do campo, propondo alternati-
vas sustentáveis e condições de trabalho. 
Cerca de 80% da população de Wenceslau 
Guimarães vive na zona rural e sobrevive da 
agricultura”, disse Juliano. 

mErCado E rEnda 
Boa parte da madeira produzida por seu 

Lindoelson é comercializada com a Madei-
reira Novaes, em Wenceslau Guimarães. Há 

um ano e meio o proprietário Alex Novaes 
optou por trabalhar para atender a demanda 
de empresas e fábricas de estofados, camas 
box, portas e colchões. O comerciante repas-
sa para as fábricas de móveis locais cerca de 
80 a 100 metros cúbicos de madeira por mês. 
“A tendência é aumentar”, afirma Alex. 

Segundo ele, trabalhar com o eucalipto 
tem sido gratificante. “Primeiro porque pre-
zo pelo caminho da legalidade e pela pre-
servação”, garante. “Aliado a isso, tem o in-
centivo para o pequeno agricultor investir 
na produção. Eu aconselho o plantio do eu-
calipto. E se depender de mim terá sempre 
mercado”, revela. 

agrEgar valor
Para atender e apoiar os agricultores da 

região, a Sema em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) vai 
disponibilizar capacitação no manuseio da 
madeira para os usos específicos.  

De acordo com Renato Souza, presidente 
do Sindicato Rural de Gandu, cidade localiza-
da no Baixo Sul, a parceria aconteceu devido 
aos produtores acreditarem no programa da 
Sema e na cultura do eucalipto. 

“O programa é relevante, pois educa o 
homem do campo e ainda abre a possibili-
dade para a geração de renda”, ressalta re-
nato, lembrando que a iniciativa tem o viés 
da preservação e sustentabilidade.   

A próxima capacitação do programa, com 
data prevista para início de fevereiro, conta-
rá com palestras, seminários, dia de campo 
para os agricultores e visitas técnicas. 

De acordo com o secretario do Meio Am-
biente de Wenceslau Guimarães, Juarez Leal, 
o programa é responsável pela redução da 
degradação do meio ambiente. “Além dis-
so, promove o desenvolvimento de forma 
sustentável, evitando o êxodo rural com a 
oferta de trabalho”, lembra. 

“A expectativa é que esta parceria possa 
trazer mais uma alternativa de fixar o homem 
no campo, para que ele possa viver com dig-
nidade e focado na sustentabilidade”, revelou 
rogério Miranda, técnico da Sema.Madeira reflorestada é cortada para revenda no Baixo Sul do Estado

Implantado viveiro no município de Ubaíra, que vai contribuir com a preservação do bioma Mata Atlântica

Mudas de espécies nativas são produzidas nos viveiros

Av. Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390
Ala Norte - 4º andar, Centro 

Administrativo da Bahia - CAB, 
CEP: 41.745-005 - Salvador/BA

Fone: (71) 3115-6289 / 3836
Site: www.meioambiente.ba.gov.br

E-mail: ascom.sema@sema.ba.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
– Governador - Jaques Wagner
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
– Secretário - Juliano Matos
– Chefe de Gabinete - Adolpho Ribeiro Neto
– Diretor Geral - Wesley Faustino
– Assessora Especial - Tatiana Matos
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS FLORESTAIS, 
CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – SFC
– Superintendente - Marcos Ferreira

DIRETORIA DE ÁREAS FLORSTAIS
– Diretor: Plínio de Castro LIma
Jornalista responsável: 
Nelson Rios (DRT-Ba 1264)
Textos: Larissa Souza e Ludmilla Sena
Estagiárias: Elena Martinez e Ana               
                      Paula De la Orden
Fotos: Ascom/SEMA e Agecom
Projeto Gráfico: Idade Mídia
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município de Aratuípe, situado 
a 220 quilômetros de Salvador, 
no recôncavo baiano, está crian-
do um bosque energético, com o 

plantio de eucalipto, além de um viveiro flo-
restal, ocupando uma área de 10 hectares 
pertencentes ao município. O plantio sus-
tentável de madeira vai atender à produção 
de cerâmica artesanal - principal atividade 
econômica da região -, servindo de com-
bustível na fabricação de peças em barro. 

A implantação do bosque no município 
contemplará a proteção ambiental, além de 
gerar emprego e renda para os oleiros da 
região. É um avanço para Aratuípe, pois vai 
beneficiar 600 famílias ligadas diretamente 
à produção de cerâmica, contribuindo tam-
bém para o turismo local.

A Sema vai disponibilizar mudas nativas 
de eucalipto de rápido crescimento e ofe-
recer assistência técnica para o plantio nos 
10 hectares. “Depois da entrega da área, os 
técnicos irão fazer estudos e analisar quan-
tas mudas serão necessárias para o plantio 
no local”, informou Marcos Ferreira, supe-
rintendente de Biodiversidade, Florestas e 
Unidades de Conservação. 

Para a presidente da Associação de Au-
xílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho 
(Aamon), Elenildes Santos, o bosque ener-
gético é mais uma alternativa sustentável 
para a população da região. “Nós, produto-
res, não temos licença ambiental para der-
rubar árvores, a implantação do bosque 
torna-se um recurso legal, que pode ser uti-
lizado com tranqüilidade”, disse.

Bosque energético é alternativa 
sustentável para oleiros de maragogipinho

A Aamon conta atualmente com 115 
oleiros associados, que ainda utilizam o 
método tradicional na produção de cerâ-
mica. O processo envolve a coleta e manu-
seio do barro, a confecção da peça no tor-
no, polimento, pintura decorativa e queima 
em forno à lenha, feito com tijolos. As peças 
são comercializadas na tradicional Feira de 
Caxixis, que existe há cerca de 300 anos, na 
cidade de Nazaré das Farinhas. 

Município 
O pólo de Maragogipinho fica na ci-

dade de Aratuípe, microrregião de San-
to Antônio de Jesus, sendo considerado 
o maior centro cerâmico da América La-
tina, com 105 olarias. O diferencial do ar-
tesanato do município é a cultura passa-
da de geração em geração, que utiliza o 
processo de produção manual. A influên-
cia das culturas portuguesas e indígenas 
pode ser percebida pelas formas e decora-
ção das peças, que utilizam o tauá, coran-
te natural para obter a coloração vermelha, 
e a tabatinga, outro corante natural, para 
obter a cor branca.

Nascido e criado na região da Pedra do 
Sino, na Fazenda Aurora Três, no município 
de Wenceslau Guimarães, seu Gervásio Mar-
tins de Souza, 66 anos, é um típico agricultor 
familiar. Na área de 25 hectares, na compa-
nhia da esposa e das duas filhas, ele cultiva 
o cacau, mas também investe em produtos 
da fruticultura.

Através dos vizinhos, o agricultor soube do 
Programa Agricultor Florestal, desenvolvido pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 
e teve conhecimento da plantação de eucalip-
to. “Vi as árvores plantadas pelos colegas e ou-
via que plantar o eucalipto deixava a terra seca. 
Procurei me informar sobre o assunto e perce-
bi que é lenda”, disse o agricultor. 

Seu Gervásio procurou o escritório da 
Sema, em Wenceslau Guimarães, se cadas-
trou no programa, recebeu assistência técni-
ca para o plantio e foi um dos beneficiados 
com dia de campo na fazenda Bom Jesus, do 
seu colega agricultor Valdir Elias.

Em uma área de um hectare, Valdir Elias 
- com apoio técnico da Sema e ajuda de cus-

Produtores aprendem técnicas de plantio em dia de campo no município de Wenceslau Guimarães 

agricultores aprendem técnicas de plantio consorciado
to da prefeitura de Wenceslau - cuidou da 
plantação e hoje o espaço com 840 pés de 
eucaliptos serve de visitação para outros 
agricultores. No local, eles aprendem sobre 
espaçamento, adubação e importância do 
plantio, além dos possíveis consorciados de 
produtividade que podem ser feitos. 

O município já conta com 10 unidades 
técnicas demonstrativas onde são realizados 
diversos encontros com dia de campo para 
pequenos produtores.  “A gente plantava do 
nosso modo, depois que visitei a unidade de 
Waldir Elias aprendi sobre os outros tipos de 
eucalipto, sobre espaçamento”, disse Gervásio 
Martins, que já possui 750 pés de eucalipto 
consorciado com agricultura familiar.

“Na agricultura, se não plantar, cultivar, se 
perde tempo e dinheiro”, disse Gervásio, que 
aguarda financiamento para investimento na 
produção. Por conta própria, segue com a plan-
tação com o apoio dos técnicos da sema.

Gervásio Martins diz que pretende inves-
tir na madeira plantada, pois já sabe que re-
torno é rápido e garantido. “A toda hora eu 

preciso de madeira para lenha e para secar 
cacau. A gente tinha que tirar da mata, mas 
agora com a minha própria floresta fica mais 
fácil e não preciso desmatar”, exemplificou. 

Para Juliano Matos, secretário estadual 
do Meio Ambiente, a iniciativa modifica a 
cultura do agricultor familiar na Bahia, pro-
pondo um ganho não só social, mas ambien-
tal também. “A ação busca recuperar as áre-
as desmatadas e diminuir a pressão sobre a 
vegetação nativa”, disse.

Segundo Juarez Leal, secretário do Meio 
Ambiente de Wenceslau Guimarães, a filoso-
fia do programa não visa só a parte financei-
ra, mas também o ganho ambiental.  “Cada 
produtor vai ter sua própria floresta de pro-
dução, deixando de desmatar a Mata Atlânti-
ca, uma vez que 80% da população reside na 
zona rural e o uso de madeira é grande para 
os diversos utilidades”, informou Juarez. 

De acordo com Eliomar Fontes, diretor de 
Meio Ambiente de Wenceslau Guimarães uma 
das  preocupações é o plantio descontrolado 
do eucalipto. Sendo assim já está sendo cria-
da a legislação municipal para limitar o plan-
tio de acordo com a área do agricultor.   

ComPEnSação 
Ele destaca ainda que todo produtor é 

responsável por propagar  plantas nativas 
da região, recuperando matas ciliares e nas-
centes de rios. A cada hectare de eucalipto 
plantado, ele tem de plantar 100 mudas de 
espécies nativas 

Eliosmar informa ainda, que na zona ru-
ral do Rio Vermelho, localizado no entorno 
da Estação Ecológica do município, os agri-
cultores já fazem essa compensação, trans-
formando a área em um local de produto-
res florestais.    

O agricultor Valdir Elias na unidade técnica 
demonstrativa em sua propriedade em Wenceslau Guimarães 

Produtos artesanais em cerâmica gera renda para oleiros da região

Produtos de cerâmicas 
contribuem para o 

turismo local
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O pequeno agricultor Mário Cer-
queira, 74 anos, do município 
de Wenceslau Guimarães, Sul 

do estado, já plantou feijão, milho, ba-
nana, girassol e cacau na sua proprie-
dade de 20 hectares. Hoje, reconhece a 
importância de buscar alternativa so-
cioeconômicas para sustentar os 15 fi-
lhos. “Naquela época tudo dava e a famí-
lia era pequena”, explicou o agricultor. 

Na perspectiva de ampliar a renda, 
senhor Mário e mais 60 pequenos agri-
cultores da região aderiram à linha de 
crédito do Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf – Florestal), uma parceria dos gover-
nos federal, estadual e municipal.

O programa apóia o desenvolvimen-
to rural e incentiva o plantio de espécies 

alternativa econômica para pequenos 
agricultores de Wenceslau guimarães

de rápido crescimento, a exemplo do eu-
calipto, em áreas degradas ou de pasta-
gem, para suprir a demanda crescente 
de madeira na região, evitando o des-
matamento das florestas nativas. 

O wenceslauense Mário conseguiu 
recurso financeiro no Banco do Brasil no 
valor de r$ 2 mil para plantar dois hecta-
res de eucalipto na sua propriedade. “A 
vassoura-de-bruxa destruiu tudo e com 
o dinheiro da madeira eu vou comprar 
uma casinha na cidade pra morar com 
a patroa”, planeja o produtor, que depois 
de cinco anos vai poder fazer o primei-
ro corte.

De acordo com o secretário do Meio 
Ambiente do Estado, Juliano Matos, a 
iniciativa modifica a cultura do agri-
cultor familiar ao propor um ganho 

social e, principalmente, ambiental para a 
região. “O programa pretende dar digni-
dade ao homem do campo, propondo al-
ternativas sustentáveis e condições de tra-
balho que o tire da marginalidade, com a 
extração ilegal de madeira nativa”, expli-
cou. Cerca de 75% da população de Wen-
ceslau Guimarães vive na zona rural e so-
brevive da agricultura.  

O superintendente regional Sul do 
Banco do Brasil, Gladston Lajes, salientou 
o compromisso da instituição financeira 
com o agricultor familiar e informou que 
o BB disponibiliza cerca de 45 milhões de 
reais para serem aplicados no Pronaf. “No 
Brasil não existe falta de dinheiro e, sim, de 
bons projetos, objetivos e organizados”, de-
fendeu. Na opinião do superintendente, os 
recursos levam esperança e cidadania para 

os produtores, inclusive para “administrar 
aquilo que é deles”. Essa é a primeira vez 
que o município de Wenceslau Guimarães 
é contemplado com o crédito do Pronaf Flo-
restal.

DesenvolviMento

Cerca de r$ 200 mil serão aplicados na 
economia da região e mais de 100 mil árvo-
res serão plantadas no local, em áreas degra-
dadas, totalizando 100 hectares. De acordo 
com o superintendente de Políticas Flores-
tais, Conservação e Biodiversidade da Sema, 
Marcos Ferreira, isso equivale a mais de mil 
caminhões de lenha de floresta plantada.

“A biodiversidade da região, principal-
mente da Estação Ecológica de Wenceslau 
Guimarães será preservada, pois essa ma-
deira seria provavelmente retirada das ma-
tas nativas”, justificou Ferreira, ao destacar 
que o programa incentiva sistemas de con-
sórcios agroflorestais, que mescla o plan-
tio de espécies de rápido crescimento com 
o cultivo de lavouras, frutas e a criação de 
animais.

O secretário de Agricultura e Meio Am-
biente de Wenceslau Guimarães, Juarez 

Leal, calculou o ganho ambiental e so-
cial do programa com uma conta sim-
ples. Leal destacou que uma família de 
cinco pessoas na zona rural necessita 
de 12 metros cúbicos de lenha para fa-
zer o feijão e o arroz de cada dia duran-
te um ano. 

“Isso equivale a um caminhão de 
madeira por família. E se considerar-
mos que as cinco mil famílias da região 
queimam lenha no fogão de casa para 
comer, então são necessários cerca de 
cinco mil caminhões de lenha, todo ano”, 
avaliou Leal.  

A pequena agricultora, Eliene Santos de Jesus, recebendo o cartão de financiamento do Programa Agricultor Florestal

O agricultor Mário Cerqueira é um dos beneficiados com a linha de crédito do 
Programa Agricultor Florestal

Os 60 pequenos agricultores recebem financiamento para investir no plantio consorciado
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Na localidade do Vale do Poço da 
Caça, em Itapitanga, Sul do esta-
do, o pequeno produtor Gilvan 

Nascimento da rocha, 40 anos, vive des-
de que nasceu na Fazenda Vencedora. Na 
companhia da esposa e dos seis filhos, 
Gilvan se dedica ao cultivo de mandio-
ca, feijão, milho e abóbora entre outros 
produtos, que são vendidos na região e 
garantem a sobrevivência da família. 

Situada a oito quilômetros do municí-
pio, Poço da Caça é constituída por uma 
área de 700 hectares, abrigando mais de 
150 agricultores que vivem do plantio de 
produtos da agricultura familiar. 

A área é marcada por um histórico de 
caça predatória e indiscriminada, quei-
madas e desmatamento, o que ocasio-
nou um desgaste e degradação dos re-
cursos naturais existentes no local.  

Com o propósito de reverter a situa-
ção, o Programa Agricultor Florestal, de-
senvolvido pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema), chegou à locali-
dade levando informações, orientações 
e esclarecimentos sobre o programa. 

O técnico da Sema Josemir Coelho apresenta o programa a agricultores do Vale do Poço da Caça 

Programa agricultor Florestal chega a vale Poço da Caça
O programa busca apoiar o desenvol-
vimento rural, fortalecendo a agricul-
tura familiar e garantindo a sustenta-
bilidade. 

“É bom porque a gente aprende mais 
como plantar. Gostei de saber sobre o 
eucalipto e ouvi os colegas que já plan-
taram. Os que não acreditaram no pro-
grama hoje já participam. Plantam e ven-
dem, gerando trabalho e renda”, revelou 
Gilvan, referindo-se ao vídeo sobre a ex-
periência de agricultores que aderiram 
ao programa. 

Para Josemir Coelho Santos, coorde-
nador do escritório regional da Sema de 
Ubatã, o Vale do Poço da Caça é uma re-
gião constituída por pequenos produ-
tores onde é grande a demanda de ma-
deira para usos múltiplos (lenha, carvão, 
estacas e mourões). “Dessa forma, procu-
ramos conscientizar esse pessoal sobre 
a importância da recuperação de áreas 
degradadas”, lembrou.  

PouPança vErdE 
De acordo com Josemir, o Programa 

Agricultor Florestal não oferece ao pe-
queno produtor uma renda mensal de 
imediato. Mas garante, em curto prazo, 
um retorno financeiro. O programa aler-
ta ainda o pequeno agricultor para a im-
portância do relacionamento com os re-
cursos naturais de maneira a garantir a 
sustentabilidade. 

De acordo com Salmo Macário, téc-
nico da Sema, a partir da apresentação 
do programa aos agricultores do Vale do 
Poço da Caça, os técnicos da secretaria 
fazem a vistoria das propriedades rurais. 
Em seguida, é conferida a documenta-
ção e verificada a possibilidade do plan-
tio do eucalipto consorciado com agri-
cultura familiar. 

“Nós queremos levar à frente esta ini-
ciativa. Poço da Caça é marcado pela ex-
ploração e estamos aqui para apoiar a 
Sema na tarefa de recuperar a área”, dis-
se Luiz Henrique Oliveira, vereador do 
município de Itapitanga e parceiro do 
programa. “Estou apostando nesta ação 
para ter o reflorestamento e recuperar a 
região”, finalizou. 

C
om foco na preservação ambien-
tal e o objetivo de evitar a derru-
bada de madeira da mata nativa 
da Mata Atlântica, o eucalipto tem 

se revelado uma boa opção na produção de 
diversos produtos. De crescimento rápido 
e lucro garantido, a madeira vem ganhan-
do a preferência de produtores e consumi-
dores que têm optado por mobiliário eco-
logicamente correto. 

Hoje, para atender essa demanda mui-
tas empresas oferecem uma gama de pro-
dutos à base de madeira reflorestada. São 
telhados, varandas, casas, chuveiros, me-
sas, pisos entre outros produtos construí-
dos a base dos diversos tipos de eucalipto. 
Além disso, a madeira é também utilizada 
para uso rural. 

Consciência ecológica – O engenheiro 
paulista José Vinicius de Mello, que mora 
em Salvador há 11 anos, expressa sua pre-
ocupação ambiental através da construção 
da sua casa e a postura no trabalho. Ele 
conta que a casa e todos os projetos de-
senvolvidos por ele, são construídos com 
a madeira de eucalipto.

De acordo com José Vinicius, a Dow Quí-
mica - empresa que ele trabalha - já apresen-
ta a preocupação ambiental. Atualmente, está 
sendo construída uma defensa marítima (pro-
teção de madeira para evitar o choque en-
tre a embarcação e o atracadouro), na base 
naval de Aratu, e assim como essa obra na 
área portuária, antes feitas com madeira de 
lei, hoje elas são substituídas pela reflores-
tada com mais de 18 anos de plantio. 

Ele chama atenção para a necessidade 
do trabalho de conscientização dos agricul-
tores sobre a potencialidade do mercado da 
madeira do eucalipto. “Ainda é pouco ex-
plorada em Salvador, a indústria mobiliária 
é um grande consumidor”, diz.  

Segundo ele, muitas construções da Orla 
da cidade já usam madeira reflorestada. “Os 
agricultores precisam saber que se plantar, 
vão ter um retorno produtivo, muita madei-
ra que usamos vem de fora, é um nicho de 
mercado que precisa ser explorado”, ava-
liou o engenheiro. 

ECONOMICAMENTE VIÁVEL - Empre-
sa familiar, idealizada pelo engenheiro flo-
restal Humberto Ribon, 63 anos, A Ribon, 
localizada na estrada do Côco, em Vila de 
Abrantes é um exemplo de empresa ecolo-
gicamente consciente.  Há 20 anos, traba-
lha com a madeira reflorestada.  Vinda da 
fazenda Santa Tereza, de 500 hectares, no 
município de Araçás, ela é tratada, ganha 
forma e é vendida há sete anos para Bahia, 
Sergipe e Rio Grande do Norte.   

madeira reflorestada 
ganha espaço no mercado

“Planto pelo lucro, além da preservação 
do meio ambiente”, expressou Humberto Ri-
bon, que afirma ter começado a plantar na 
busca de garantir na velhice uma renda ex-
tra para somar com a aposentadoria. 

Filho de agricultor e de uma região onde 
o governo sempre incentivou a plantação, 
o capixaba da cidade de Colatina, diz que 
aconselha todo mundo a plantar. “Não se 
pode falar apenas em conservação da na-
tureza com alguém que tem fome, tem que 
colocar na cabeça do produtor, que ele vai 
ter lucro, a partir de então, ele vai ter cons-
ciência e vai ter a propriedade sustentável”, 
avaliou Ribon.

PRESERVAÇÃO COM GERAÇÃO DE 
RENDA – O Governo do Estado, através 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
no âmbito do reflorestamento, por meio do 

Programa Agricultor Florestal, hoje presta 
assistência a 600 agricultores de 21 muni-
cípios com o objetivo de garantir uma ren-
da permanente e evitar o desmatamento 
de florestas. 

De acordo com o Superintendente de 
Políticas Florestais, Conservação e Biodi-
versidade, SFC/Sema, Marcos Ferreira o 
plantio de árvores para fins comerciais visa 
suprir uma demanda crescente dos diver-
sos mercados consumidores de produtos 
florestais, a exemplo dos setores de cons-
trução e mobiliário, lenha de carvão, uso 
rural entre outras necessidades. 

“O programa é de extrema importância, 
pois oferece a oportunidade tanto de ganho 
financeiro como também evita o desmata-
mento das áreas de florestas nativas”, ava-
liou Ferreira.  

Engenheiro e empresário Ribom aposta em móveis de madeira reflorestada por 
causa do lucro e da preservação do meio ambiente

Móveis ecológicos ganham preferência do público e espaço no mercado
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É de uma floresta sustentável (plan-
tada) que o empresário José Mar-
cos Souza, proprietário da JM Pa-

nificadora, assa o pãozinho francês 
vendido na cidade de Jequié. As ativida-
des sustentáveis na região são ainda ex-
ceções, mas podem se tornar regra nas 
cidades de Itiruçu, Jaguaquara, Manoel 
Vitorino, Itagi, Lafayette Coutinho e Je-
quié, municípios contemplados com o 
Programa Pólo Florestal Sustentável, da 
Secretaria do Meio Ambiente. 

Para assar cerca de 30 mil pãezinhos 
por mês na sua padaria, José Marcos 
Souza - que também é vice-presiden-
te da Associação de Panificadores de 
Jequié - utiliza 17 metros cúbicos de 
lenha, como combustível para a quei-
ma em seus fornos. O empresário ga-
rante que os 29 filiados à associação 
usam apenas lenha sustentável, origi-
nária de uma área particular na Serra 
da Pipoca, no município de Manoel Vi-
torino. “Fizemos um acordo com todos 
os associados para comprar madeira 
de floresta plantada, com o objetivo 
de preservar as espécies nativas da re-
gião”, garantiu Souza, ao destacar que 

Programa incentiva 
reflorestamento e gera 
alternativa de renda

só na cidade de Je-
quié existem mais 
de 60 empresas do 
mesmo ramo.

Poupar os recursos naturais também 
é o principal objetivo do empresário Ju-
lival Lopes dos Santos, que trabalha há 
38 anos produzido café. Santos resol-
veu plantar eucalipto há três anos numa 
área particular, no município de Lafayet-
te Coutinho, ao compreender que o des-
matamento afeta o meio ambiente e 
compromete o futuro da lenha. “Além 
do valor lucrativo, a floresta plantada 
tem um retorno garantido e dá certeza 
de que estou agindo corretamente com 
a natureza”, assegurou o produtor.

prograMa pólo 
Florestal sustentável 

Para atender essa demanda sem 
comprometer o patrimônio ambiental 
da região, que vem sendo ameaçado 
pelo desmatamento irregular e ocasio-
nando grande pressão sobre o ecossis-
tema local, a Sema lançou o Programa 
Pólo Florestal Sustentável. A ideia é pro-
mover o desenvolvimento sustentável 

da atividade florestal, por meio do uso 
racional dos recursos naturais e ampliar 
a oferta de madeira, através do reflores-
tamento. 

Os Pólos Florestais Sustentáveis se-
rão implantados em regiões estratégi-
cas do Estado, contribuindo para a con-
servação da biodiversidade regional e 
criando oportunidade para atração de 
novos investimentos. Empreendimen-
tos moveleiros, beneficiamento de ali-
mento, setor de madeiras sólidas (serra-
dos, lâminas e compensados) e serviços 
são algumas das atividades potenciali-
zadas.

Com a iniciativa, as famílias que so-
brevivem da extração da madeira na re-
gião vão poder racionalizar os recursos 
naturais existentes e contar com alterna-
tivas sustentáveis de emprego e renda. “É 
uma política ambiental de longo prazo, 
que trará bons frutos à comunidades e ao 
mercado“, diz Plínio Castro Lima, diretor 
de Áreas Florestais da SFC - SEMA.

Sertanejo de riachão do Jacuípe, seu 
José Amancio de Souza, 52 anos 
saiu de sua terra natal há quinze 

anos na companhia dos dois filhos rumo 
à região das Flores, zona rural de Wen-
ceslau Guimarães. No município, tomou 
posse da Fazenda Nova Esperança de 20 
hectares.

Ele lembra que, no início, contava com 
apenas 50 pés de cacau. A partir daí, jun-
to com a família, tocou a vida com cul-
tivo de cacau, banana, caju, coco, laran-
ja, graviola e pitanga. Em junho de 2008, 
seu José começou a investir na planta-
ção do eucalipto. 

“Eu tinha um sonho de plantar essas 
árvores. Achava bonito e ficava pensan-
do em encontrar umas sementes. Quan-
do tomei conhecimento do programa e 
ganhei as sementes, comecei a plantar 
logo”, disse. 

A plantação do eucalipto nas terras 
de seu José Amâncio teve início com a 
visita dos técnicos da Sema. Cadastrado 
no programa, ele já recebeu o equivalen-
te a 85% do financiamento para aquisi-

O agricultor José Amâncio é um dos agricultores beneficiados pelo crédito, e hoje já conta com 2 mil pés de eucalipto em sua propriedade 

Crédito do Programa ajuda pequenos 
produtores de Wenceslau guimarães

ção de material e implantação do vivei-
ro de mudas para plantação. Atualmente 
já são 2 mil pés de eucaliptos.

De acordo com rogério Miranda, téc-
nico da Sema, a liberação do crédito em 
Wenceslau Guimarães foi diferente. “No 
primeiro momento, na fase da implan-
tação o investimento ficou por conta do 
agricultor. Já no segundo momento, eles 
receberam as duas parcelas, equivalentes 
a 85% do financiamento”, afirma.  

Em dois anos, o Programa Agricul-
tor Florestal em Wenceslau Guimarães 
já tem 360 hectares plantados. Desse 
total, 200 hectares pertencem a 130 
agricultores familiares. Hoje, o progra-
ma atende a 210 pequenos agriculto-
res distribuídos em 12 comunidades ru-
rais no entorno da Estação Ecológica 
do município.  

De acordo com o secretário do Meio 
Ambiente de Wenceslau, Juarez Leal, o 
resultado positivo do programa é fruto 
da parceria da Sema com a  prefeitura. 
“Juntos somamos esforços para fazer com 
que as coisas aconteçam. Existe a real ne-

cessidade da preservação, mas antes de 
tudo é preciso preservar a vida do pe-
queno agricultor”, disse Juarez

“Eu percebo que os agricultores já 
começaram a ter uma percepção. Hoje, 
um número significativo já nos procura 
com interesse em participar, plantar sua 
floresta e investir”, analisou o técnico da 
Sema, rogério Miranda.

Através da Sema, os agricultores ca-
dastrados no programa têm a possibili-
dade de obter a linha de financiamento 
o Pronaf Eco, disponibilizado pelo Ban-
co do Brasil. 

De acordo com a gerente da agência 
do BB no município, Onsleyde Gomes Pi-
cinalli, o banco já disponibilizou um to-
tal de r$ 220 mil para os 69 agriculto-
res beneficiados.    

O pequeno agricultor tem quatro anos 
de carência e um prazo de oito para paga-
mento, com juros de 2% ao ano. “O bom 
do programa é que o banco empresta e 
tem a certeza do recebimento devido ao 
acompanhamento técnico e apoio dos 
parceiros”, expressou Onsleyde. 



Com o lucro das vendas do cacau plan-
tado na terra de 5 hectares, no município de 
Ibirataia, seu Otávio Francisco dos Santos, 67 
anos, adquiriu a fazenda Monte Belo de 32 
hectares na região de Água Branquinha no 
município de Ubatã. 

Na propriedade, seu Otávio, com a aju-
da da esposa, dona Anísia Pereira dos San-
tos, 57 anos, e do filho Odair Antônio Perei-
ra, 32 anos, planta de tudo. A plantação é 
vasta e diversificada com produtos de sub-
sistência. Mas o motivo de maior orgulho 
e dedicação é logo avistado da entrada da 
sua propriedade: a plantação com 1.500 pés 
de eucalipto. 

A paixão pelo eucalipto surgiu nas idas 
ao Extremo Sul do estado para visitar o filho 
em Porto Seguro.  Seu Otávio conta que pela 
estrada via aquelas árvores grandes, boni-
tas e sempre quis ter iguais na sua fazenda. 
“Olhava e dizia, quero essa beleza na minha 
terra”, expressou o fazendeiro, sem esconder 
seu orgulho e alegria.

Na região, seu Otávio iniciou o plantio 
com algumas mudas obtidas. Mas só a par-
tir do contato com técnicos da Sema pas-
sou a produzir de forma correta.  Ele conta 
que, em visita ao local, os técnicos analisa-
ram a roça, orientaram sobre o modo cor-
reto de plantar, observando o espaçamento 
adequado e a melhor maneira de plantação, 
sempre consorciada com produtos de agri-
cultura familiar. 

A partir de então, seu Otávio ingressou 
no Programa Agricultor Florestal, tendo par-
ticipado do dia de campo, em Ubaíra. Na oca-
sião, ele visitou uma propriedade e apren-
deu sobre o eucalipto, tirou dúvidas com os 
outros agricultores e teve conhecimento so-
bre o seu valor.
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O agricultor Otávio Francisco dos Santos em sua 
propriedade Monte Belo, hoje com 1.500 pés do eucalipto 

O agricultor florestal Juscelino de Lima em sua propriedade com a 
plantação de eucalipto consorciado com produtos de subsistência. 

agricultores apostam na produção do eucalipto

 “Eu planto o eucalipto por amor. Não pen-
so em cortar de jeito nenhum, dá pena. Mas 
se der um dinheiro bom, vou ter que tocar 
produção”, disse seu Otávio. 

Por conta própria e com o apoio dos téc-
nicos da Sema, seu Otávio segue com a plan-
tação. ‘A cultura do eucalipto tem uma vanta-
gem. Se a gente quiser madeira, para lenha 
e carvão, já tem perto, na porta de casa. Li-
vra também de cortar uma árvore da Mata 
Atlântica”, revela, consciente. 

amPliação – Na fazenda, o filho Odair 
Antonio Pereira é dono de um hectare. Na 
área, ele vai plantar eucalipto, mas com pro-
pósito diferente do pai. “Vi meu pai plantar. 
Mas, diferente dele, quero plantar para ven-
der”, afirmou. Odair recebeu apoio dos técni-
cos da Sema para vistoria da área e orienta-
ção para o início do plantio. 

Seu Juscelino Praghedes de Lima, 50 anos 
da Fazenda Baixa Alegre, em Ibirapitanga, é 

outro agricultor cadastrado no programa. 
Hoje, seu Juscelino aproveita o espaço 

de 14 hectares para o plantio de mandio-
ca, maracujá e graviola, sempre consorcia-
do com o eucalipto. 

Seu Juscelino começou a produção de eu-
calipto com as sementes cedidas pela Sema. 
Hoje, já conta com 1 mil mudas. “Pretendo 
aumentar a produção para fazer uso e ven-
der”, explicou.

Assim como Juscelino e seu Otavio, di-
versos pequenos agricultores recebem assis-
tência técnica e orientação sobre a linha de 
crédito oferecida por meio do Banco do Bra-
sil. Os técnicos orientam os pequenos agri-
cultores na produção de mudas, no plantio 
e na condução da floresta. Além disso, ela-
boram o projeto necessário para que os agri-
cultores obtenham o financiamento.

ParCEiro – A Ceplac de Ubatã é parceira 
do programa e ajuda na elaboração da DAP 
(Declaração de Aptidão do Agricultor Fami-
liar). Através do documento, o agricultor é 
encaminhado para obtenção do financia-
mento junto ao BB. Além disso, o órgão dá 
apoio na identificação ao acesso do produ-
tor e da propriedade na região. 

Segundo José Mendes da Silva, técnico 
agrícola responsável pela Ceplac Ubatã, essa 
parceira entre governo do estado e institui-
ções locais é importante para que os recursos 
financeiros, tecnológicos cheguem às mãos 
das comunidades rurais necessitadas. E acres-
centou, ser fundamental para o processo de 
desenvolvimento rural sustentável e na fixa-
ção da família no campo com melhor pro-
dução, renda e qualidade de vida. 


