
 

 

Grupo técnico visita projetos de restauração florestal no Sul da Bahia 

 

Para conhecer projetos de restauração florestal com fins econômicos, um grupo técnico formado 

por representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, da Bioflora, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF), do 

Laboratório de Silvicultura de Florestas Tropicais (LASTROP) e de entidades signatárias do Pacto 

pela Restauração da Mata Atlântica esteve no Sul da Bahia no final de janeiro.  A maioria desses 

projetos visitados foi laborada e implantada no campo pelas equipes técnicas da BIOFLORA, LERF e 

LASTROP, em parceria com o PACTO e com empresas e ONGs da região. 

Os integrantes do grupo acompanharam, inicialmente, um curso de capacitação técnica em 

monitoramento de áreas restauradas oferecido pela Bioflora, LERF e LASTROP a 25 técnicos do Sul 

da Bahia e organizado pela ONG Natureza Bela, em Itabela, com duração de quatro dias (foto1). 
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O grupo visitou, na sequencia, o Projeto Trancoso, da Symbiosis, empresa que busca definir um 

novo modelo econômico de produção de madeira de espécies nativas na Mata Atlântica para uso 

na indústria madeireira, controlando o ciclo completo dessa produção, desde a seleção de 

espécies até o produto final. Há dois anos, APPs e áreas de Reserva Legal dessas propriedades 

foram restauradas e há 6 meses foi iniciado o plantio de espécies nativas madeireiras na área 

agrícola. Estão concluídos cerca de 800 hectares de plantio de espécies madeireiras nesse 

processo. “Essa deve ser inicialmente uma área demonstrativa, chegando, no futuro, a 100 mil 

hectares destinados a investimentos”, explica André Nave, diretor da Bioflora Tecnologia da 

Restauração. (foto2: Renato de Jesus e Domingos, no viveiro da Symbiosis) 
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Logo depois, os técnicos estiveram no viveiro de produção de mudas de espécies nativas regionais  

da Bioflora em Teixeira de Freitas, onde conheceram a estrutura e os processos de produção de 

mudas nativas usadas em projetos dessa natureza (foto3). De lá seguiram para um experimento 

sobre restauração de florestas com fins econômicos implantado pela Suzano há oito meses, em 

Mucuri, com coordenação do LERF, LASTROP e BIOFLORA e parceria do PACTO (foto4). Nesse 

experimento, além das madeiras de lei para aproveitamento econômico, há também o 

aproveitamento de pimenta rosa, de frutíferas nativas, como o cajá, de madeira para laminação (o 

guapuruvu – que se assemelha em muito ao paricá da Mata Atlântica) e madeira para celulose e 

serraria (eucalipto).  O grupo se mostrou surpreso com o grande desenvolvimento das mudas de 

espécies nativas plantadas sozinhas ou combinadas com o eucalipto, mas com todos os tratos 

silviculturais necessários (calagem, adubação etc),  bem acima do esperado. 
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Paralelamente a visita, André Nave, da Bioflora, e Ricardo Ribeiro Rodrigues, do LERF, participaram 

de uma reunião técnica com o núcleo regional da Promotoria Pública Estadual para discutir a 

regularização ambiental dos fomentados das empresas Fibria e Suzano na região.  

O grupo técnico finalizou suas atividades no Espírito Santo, onde visitou o experimento montado 

pela Fíbria em Aracruz, em parceria com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, BIOFLORA, 

LERF e LASTROP. No local são testadas combinações entre as nativas para aproveitamento de 

madeira de diferentes grupos de exploração (10, 20 e 40 anos) e também de nativas com eucalipto 

em diferentes espaçamentos e combinações (foto 5). 
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De lá o grupo seguiu até Guarapari, onde o pequeno agricultor Vidalcy Junior conduz, há mais de 

15 anos, plantio de espécies nativas para exploração econômica. O agricultor conseguiu ganhos 

através da produção de espécies ornamentais dentro da floresta nativa que ele mesmo implantou. 



 

 

 

Programa Globo Rural faz reportagem no Sul da Bahia 

 

Uma equipe do programa Globo Rural acompanhou a visita técnica descrita acima e realizou uma 

extensa reportagem no Sul da Bahia, falando sobre a Cadeia da Restauração Ecológica. A equipe 

do Globo Rural acompanhou coletas de sementes feitas por um pequeno produtor capacitado pela 

BIOFLORA, LERF e LASTROP e por uma empresa de produção de sementes de nativas, fornecedora 

para viveiros da região. Além disso, captou imagens da implantação do projeto de restauração de 

APP e reserva legal por uma cooperativa de restauradores de Nova Caraíva chamada Cooplantar, 

também capacitada pela BIOFLORA , LERF e LASTROP, e realizou entrevistas com vários técnicos 

em restauração ecológica da região e com o promotor público estadual da área de  Meio 

ambiente, Dr. Fabio Fernandes Correira, de Teixeira de Freitas. Eles também registraram os 

experimentos de restauração com fins econômicos implantados na Suzano, Fibria e pelo pequeno 

proprietário em Guarapari, acompanhando a equipe da BIOFLORA, LERF E LASTROP.(foto6: Ricardo 

Rodrigues, do LERF, sendo entrevistado pela repórter Priscila Brandão) 
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