
FÓRUM FLORESTAL DO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA 
 

ATAS DA REUNIÃO PLENÁRIA E DAS REUNIÕES DOS GTs 
 

Data: 19 e 20 de dezembro de 2007 
Local: Itamarajú - BA 

 
 
 
Dia 19 de dezembro de 2007: 
 
Presentes: 
 

1. José Francisco Azevedo Junior – Natureza Bela 
2. Rosane Borges – Aracruz Celulose 
3. Oscar Artaza – Flora Brasil 
4. Eloi Catani - Aracruz Celulose 
5. Maria de Fátima G. Ramalho - APPA 
6. Jeferson Pecin Bravim - Instituto BioAtlântica 
7. Luiz Quaglia - Veracel 
8. William Pereira Rodrigues - Suzano Papel e Celulose 
9. Marcio Braga - Veracel 
10. Paulo Dimas Menezes - Instituto Cidade 

 
 

• Assuntos tratados: 
 

• Zoneamento Econômico-Ecológico do Extremo sul da Bahia 
 
Natureza Bela, coordenou a discussão sobre a apresentação feita por Maria 
Gravina (SEMARH) ao Fórum Florestal em relação a proposta do Governo da 
Bahia sobre o ZEE do sul e extremo-sul do Estado. 
 
Flora Brasil apresentou uma proposta suplementar para melhorar a original e 
algumas Diretrizes gerais foram citadas pelos participantes da reunião, a saber: 
 

• A Região possui Tendência Florestal 
• Maximizar SAFs 
• Há necessidade de definir taxas de ocupação por município com 

plantios de quaisquer tipos de culturas 
• Heterogeneidade de atividades é desejável para municípios e ou 

micro regiões 
• Escala: resolução de 1:100.000 ou 1:25.0000 (Buscar imagens de 

alta resolução -SPOT e trabalhar na escala de 1:50.000, ver a 
possibilidade das empresas disponibilizarem imagens pré-tratadas 
para este fim. Verificar se dessa forma pode-se escapar das 
cláusulas contratuais de compra de imagens). 

 



Com as imagens de que dispõe a Flora Brasil já  consegue trabalhar 
na escala de 1:100.000 

• Necessário verificar declividades 
• Necessário levantar IDH dos municípios 

 
 
 
Objetivos: 
 
• Maximizar os impactos positivos nas áreas social, econômica e 

ambiental 
• Incrementar com estudos sobre paisagens 
• Propor que sociedade e poder público façam uma gestão territorial 

compartilhada 
 

Indicadores propostos para serem discutidos: 
 

• Nenhuma monocultura agropecuária ou florestal deverá exceder 50% 
das áreas dos municípios; 

• Nos entorno de UCs as áreas prioritárias para formação de 
corredores ecológicos deverão apresentar critérios especiais 

 
Para os participantes do Fórum as seguintes atividades ficaram definidas (a 
serem concentradas na Flora Brasil): 
 

• Recolher o máximo de informações para alimentar os mapas originais do 
ZEE até o dia 18 de fevereiro 

• Após recolhidas as informações, verificar a necessidade de contratar 
alguém para montar a proposta (técnico em SIG) 

• Em março: tentar fechar uma primeira proposta do Fórum para 
aprovação geral 

 
 

• Informações sobre tráfego de barcaças e sua relação com as rotas 
das baleias-jubarte e barcos de pesca 

 
Os mapas foram entregues aos pescadores, que não relataram mais nenhuma 
ocorrência de incidentes nas rotas. 
Foi reiterada a solicitação do representante da NORSUL que caso algum 
problema seja detectado nos percursos, que denúncias sejam feitas 
diretamente aos Órgãos competentes - identificando Barcaça e horários, além 
da própria NORSUL e este Fórum Florestal. 
 

• GT sobre plantios em Zonas de Entorno de Unidades de 
Conservação 

 
Participantes do Fórum Florestal relataram alguns problemas de entendimento 
das propostas que estão sendo discutidas. 



Sugeriu-se verificar o que está ocorrendo e aguardar até o mês de março de 
2008 para próximos passos. 

 
• Proposta de Parceria entre Embrapa x Aracruz x Veracel x 

Suzano x I-Bio x Flora Brasil para realização de plantios 
experimentais de nativas na região (arboretos florestais). 

 
Relatado que Embrapa aceita que os direitos autorais dos trabalhos pertençam 
a todas as entidades envolvidas. 
Cópia da proposta será enviada a todos as entidades citadas acima para que 
possam opinar sobre o conteúdo e definir suas participações até o dia 30 de 
janeiro de 2008. 
Concentrar os retornos em Gleice da Aracruz Celulose até a contratação de 
profissional para atuar no Fórum Florestal da Bahia. 
 

• Contratação de Profissional para atuação no Fórum Florestal 
(Secretaria) 

 
Pecin, do I-Bio, se responsabilizou por enviar para os participantes ativos do 
Fórum Florestal o nome dos candidatos, com seus respectivos CVs e uma 
tabela para pontuação dos mesmos, de acordo com os requisitos constantes 
na especificação para a contratação. 
 
Após a pontuação de todos os candidatos, far-se-á a escolha e o I-Bio deve 
proceder com a contratação (neste item, favor especificar claramente para as 
Instituições envolvidas com o pagamento mensal das despesas: ARA, VCC, 
SUZ e I-Bio) os valores envolvidos. 
 
Objetivo: contratar o profissional até o final de janeiro/início de fevereiro, para 
que o mesmo já esteja presente na próxima reunião a ser realizada em março 
deste ano, em Porto Seguro. 
 

• GT de Fomento 
 
 
Pecin trouxe resumo das informações do GT de Fomento e dos trabalhos 
realizados em 2007, com as seguintes recomendações: 
 

• Faltam dados dos fomentados da SUZ para integrar a base de dados 
de informações que está sendo aglutinada por I-Bio; 

• Curso para os profissionais que licenciam fomentados na Bahia deve 
ser realizado em abril de 2008 para que as novas orientações 
possam ser efetivadas a partir deste ano; 

• Discussões sobre as Diretrizes do Fomento aprovadas no Fórum 
Florestal foram encerradas em 2007 e a partir de 2008 a necessidade 
se transfere para a efetiva implementação das mesmas. 

 
 
 



Dia 20 de dezembro de 2007: 
 
 
Presentes: 

 
1. Rosane Borges – Aracruz Celulose 
2. Oscar Artaza – Flora Brasil 
3. Marcio S. R. Braga - Veracel 
4. Maria de Fátima G. Ramalho - APPA 
5. Jeferson Pecin Bravim - Instituto BioAtlântica 
6. Luiz Quaglia - Veracel 
7. José Francisco A. Júnior - Semarh 
8. William P. Rodrigues - Suzano Papel e Celulose 
9. Elvacy Venâncio dos Santos - Suzano Papel e Celulose 
10. Eloi Catani Jr. - Aracruz Celulose 
11. Arival Parente - Flora Brasil 
12. José Batista Prolideira - Artesão 
13. Sebastião Gomes de Amaray - Artesão 
14. Fernando G. Soares - Artesão 
15. Arival Parente - Flora Brasil 
16. Alonso O. Nascimento - Artesão 
17. Jovanildo Jesus Souza - Artesão 
18. Osvaldina Rocha - Flora Brasil 
19. Kleber Santos Meira - Flora Brasil 
20. Elismario Lopes Santana - Artesão 
21. Ebenevaldo Ramos de Souza - Artesão 
22. Ronaldo Novais Vieira - Artesão 
23. Valdir dos Santos Guedes - Artesão 
24. Murilo Silva Santos - Flora Brasil 
25. Juranei N. Santos - Artesão 
26. Paulo Dimas Menezes 
 
 
• Projeto Artesão Legal: resultados dos testes realizados com 

eucalipto para a produção de POMs (Pequenos Objetos de 
Madeira): 

 
Artesãos apresentaram o resultado dos testes realizados com madeira de 
eucalipto para a produção de pequenos objetos de madeira. 
Amostras foram levadas para ficarem a disposição dos interessados (outros 
artesãos da região) na Flora Brasil e também foram disponibilizadas amostras 
para as Empresas para que fossem mostradas nas suas áreas florestais. 
 
Fotos de alguns objetos foram enviadas por Flora Brasil. 
Interessante que outras fotos possam ser disponibilizadas também para as 
Empresas e demais interessados. 
 



Artesãos relataram os pontos positivos e de melhorias (dificuldades) que 
tiveram com a produção experimental dos POMs. 
Solicitaram que pessoal da área de pesquisa da Aracruz esteja presente na 
próxima reunião, pois querem maiores informações sobre qual tipo de madeira 
de eucalipto melhor se adapta a produção de POMs, bem como sobre a 
facilidade ou dificuldade de obtenção da mesma. 
 
Flora ficou responsável por contactar CAF para saber sobre disponibilidade de 
madeira desta Empresa que possa também estar sendo utilizada para esta 
produção em mais larga escala. 
 
Próximos passos: 
 

• Reunião no dia 10 de janeiro de 2008, na Flora Brasil (Oscar 
responsável por contactar representantes das Empresas para participar) 
para verificar condições atuais de fornecimento, preço, condições de 
entrega e outras informações necessárias para avançar com o projeto; 

• Verificar como avançar com a questão do associativismo (Flora); 
• Verificar a questão da implantação das Oficinas (Veracel / UF Lavras); 
• Verificar a possibilidade de diversificar o plantio dos fomentados para 

atender esta demanda dos artesãos (Empresas e Flora); 
• Contato com CAF para integrar o pool de empresas / fomentados de 

fornecimento de madeira (Flora); 
• Próxima reunião: solicitar a presença do pessoal da área de Pesquisa da 

Aracruz e/ou outras Empresas para conversar com Artesãos. 
 
 
 
PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Dias 6 e 7 de março de 2008, em Porto Seguro (BA). 
Local a ser informado oportunamente. 
 
Para 2008, algumas sugestões em relação às reuniões foram feitas: 
 

• Freqüência: manter a atual (bimestral); 
• Buscar realizá-las no meio da semana, nos finais de cada mês 

estipulado; 
• Após março: agenda tentativa para próxima reunião nos dias 28 e 

29 de abril; 
• Com a contratação do profissional para a Secretaria do Fórum, 

providenciar informativos sobre as reuniões e resultados (uma das 



primeiras atividades, além do entendimento do funcionamento do 
mesmo); 

• Repassar primeiramente para a pessoa contratada as 
responsabilidades sobre as agendas das reuniões, providências de 
locais / alimentação / reservas, pagamento das despesas de 
representante das ONGs que solicitam reembolso, confecção e 
distribuição das Atas; 

• Após o entendimento da operação do Fórum, iniciar o repasse das 
atividades de auxílio no gerenciamento das diversas iniciativas do 
Fórum, bem como dos contatos necessários com os diversos 
atores para facilitar / encaminhar os projetos / iniciativas; 

• Na seqüência, buscar aumentar a participação de Empresas e 
Organizações, aumentando os projetos sócio-ambientais na região 
(em parcerias entre Empresas e Organizações + Universidades); 

• Combinar outras atividades necessárias, ao longo das reuniões do 
ano de 2008. 


