
AbAf - Unindo o setor florestal
Fundada em 2004, a Associação Baiana 

das Empresas de Base Florestal (Abaf) repre-
senta as empresas do setor de base florestal 
atuantes no Estado e os principais fornece-
dores envolvidos na produção. O foco das 
atividades está na motivação ao plantio e ao 
uso racional das florestas, apoio a iniciativas 
para o crescimento e ordenamento do setor 
florestal e defesa de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável.

A Associação atua na defesa do desenvol-
vimento econômico do setor – e consequen-
temente do Estado – aliado à preservação do 
meio ambiente, promovendo a união dos ato-
res envolvidos e dedicados à indústria de base 

parceiros: as árvores plantadas são o futuro 
das matérias-primas renováveis

A
da

pt
aç

ão
 d

o 
m

at
er

ia
l p

ro
du

zi
do

 e
 c

ed
id

o 
pe

la
 e

m
pr

es
a 

Ve
ra

ce
l C

el
ul

os
e.

Do papel de caderno ao de higiene pessoal, até os móveis, brinquedos e peças de eletrônicos, muitos produtos dos quais
consumimos são feitos à base da madeira ou da celulose extraída dessa árvore. Mas, como fazer isso sem impactar o meio
ambiente? Por meio de florestas renováveis. Conheça quais os principais aspectos sociais, ambientais e econômicos presentes 
no cultivo de eucalipto e de que forma a tecnologia florestal do setor favorece o desenvolvimento sustentável da região.

No período de um ano, cada hectare* de
eucalipto é responsável pela absorção de
50 toneladas de C02 da atmosfera. Isso
equivale a neutralização do gás emitido por
16 carros médios rodando 20.000 km/ano.
*1 hectare = 10.000m2

Da flor do eucalipto é extraído o néctar que produz o
mel, própolis e geleia real. E, por meio da apicultura, a
produção deste alimento contribui para o incremento
da renda de centenas de famílias de diversas
comunidades da região.

No mínimo, 20% das áreas destinadas ao cultivo de
eucalipto devem ser preservadas. Na Bahia protegemos 
quase 50%, ou seja, para cada hectare de eucalipto
plantado, 0,7 hectare da mata nativa é preservado.

Diferente de muitas culturas,
cerca de 70% dos nutrientes

absorvidos por uma árvore de
eucalipto permanecem no

campo após a colheita. São
cerca de 25 toneladas/ha de

matéria orgânica vegetal
(cascas, galhos, folhas e raizes)

que contribuem para a
adubação e conservação da

fertilidade do solo.

Além de gerar emprego e renda com 
o plantio e a colheita da madeira 

destinada à produção de celulose, 
o eucalipto é matéria-prima para a 

fabricação de diversos produtos que 
fazem parte do nosso dia a dia.

Com urn comprimento médio de
2,5 metros, as raízes do eucalipto
plantado não atingem o lençol 
freático situado entre 
15-25 metros de profundidade. 
As raízes captam apenas as 
águas superficiais (chuva) e 
em menor quantidade que 
muitas outras culturas.

florestal bem como sua relação com órgãos 
públicos, ONGs e sociedade civil organizada.

A Abaf divulga e estimula a pesquisa e o 
aperfeiçoamento da atividade e atua em prol 
da humanização das relações do trabalho e 
da conservação dos recursos naturais, cole-
tando e divulgando dados e estatísticas que 
informem e construam uma imagem positiva 
das atividades que envolvem o setor.

A Abaf e as empresas representadas 
desenvolvem ações socioambientais que im-
pulsionam a sustentabilidade cotidiana. São 
estas práticas que a Associação representa 
e são elas que comprovam a qualidade dos 
produtos gerados pelos nossos plantios.

JohnDeere.com.br

que se produz nessa terra.
PARATUDO

os produtores desse país.
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Lançadora mundial de tendências no campo, a John Deere 
oferece soluções integradas para atender às necessidades 
de todas as culturas brasileiras. De norte a sul, do grão ao 
algodão, do pequeno ao grande produtor.
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Sustentabilidade é o nosso negócio!
O plantio de árvores para fins industriais representa um importante seg-

mento produtivo no país, com benefícios econômicos, sociais e ambientais. 
Este setor usa a madeira como matéria-prima e se utiliza de muita tecnolo-
gia e conhecimento para se desenvolver.  

A Bahia se destaca como grande polo florestal, por suas excelentes con-
dições de clima e solo – que colocam o Estado em uma posição privilegiada 
ante o mercado internacional -, preocupação ambiental e disposição eco-
nômica para atrair grandes negócios e proporcionar geração de emprego 
e renda. Além disso, as empresas investem na ampliação da interação com 
as comunidades e apoio ao desenvolvimento da economia local.  

O plantio florestal é ainda uma atividade fortemente preservacionista, 
que convive em harmonia com as matas nativas e fornece toda a matéria-
-prima necessária ao processo industrial, reduzindo a pressão sobre os ma-
ciços florestais remanescentes. 

O plantio de 
madeira recupera terras 

degradadas, conserva 
o solo e promove o 

sequestro de carbono 
(CO

2
), principalmente 

na fase de crescimento 
da floresta. Atualmente, 

o maciço de florestas 
plantadas no Brasil 

absorve um bilhão de 
toneladas/ano de CO

2
, 

e cerca de 10% desse 
sequestro é absorvido 

pelas florestas 
plantadas na Bahia.

Sequestro
de carbono

20% da celulose, 

91% da celulose líquida, 

4% do papel, 

6% dos serrados, 

29% de ferro-ligas, 

4% do carvão vegetal

Grande parte do consumo baiano de 
produtos de base florestal - principalmente 
papel, painéis de madeira e móveis - é 
suprido por outros estados brasileiros, 
o que configura uma oportunidade de 
investimento nesses segmentos.

lugar4º
hectare de mata 
nativa, muito além 
do que preconiza a 
legislação ambiental.0,7Para cada 

hectare plantado, 
o setor preserva

Produtividade média do eucalipto

A bahia, em relação ao brasil, produz:

florestas plantadas 
preservam florestas nativas

Há uma tendência natural da expansão geográfica 
da atividade florestal no estado da Bahia, contribuindo 
para a desconcentração do desenvolvimento 
econômico-social e geração de emprego e renda.

A Bahia é o estado 
com as melhores 

condições de 
crescimento do 

setor e isso precisa 
ser conjuntamente 

aproveitado 
pelos governos e 

empresários.

produto
volume consumido

% Bahia
Brasil Bahia

celulose (t) 5.794.000 360.000 6,20

papel¹ (t) 9.570.000 476.000 5,00

móveis² (un) 326.000 23.000 7,10

serrados e pmva³ (m³) 8.320.000 347.000 4,20

carvão vegetal (m³) 27.000.000 540.000 2,00

painéis de madeira¹ (m³) 6.500.025 58.000 0,90

madeira tratada (m³) 1.500.000 7.000 0,50

lenha (m³) 44.700.000 1.680.000 3,80

¹ Este item compreende o consumo de papel de imprimir e escrever, embalagens de papel e papel tissue.
² Este item compreende móveis com algum componente de madeira.
³ Produtos de Maior Valor Agregado.
   Fonte: Anuário ABRAF (2013) e Pöyry Silviconsult (2013)

Consumo anual dos produtores de base florestal

Principais indicadores do setor
indicadores Brasil Bahia % Bahia

produtividade (m3/ha/ano) 35 42 +20,0

área de florestas plantadas (ha) 6,6 milhões 617 mil 9,2

hectares – preservados X plantados 0,7 0,7 -

empregos (direto, indireto e renda) 4,4 milhões 320 mil 7,3

crescimento anual do setor (%) 5 5 -

arrecadação de tributos (r$/Bi) 7,6 1,1 14,8

exportação (us$/Bi) 7,5 1,8 24,0

saldo balança comercial (us$/Bi) 5,5 1,7 31,0

investimentos (r$) 4,6 bi 350 mi 7,6

investimento p&d (r$/mi) 200 7 3,5

investimentos sociais e ambientais (r$/mi) 149 21 14,0

municípios produtores 1,4 mil 60 -

participação no piB (%) 4,5 5 -

Dados relativos a 2012

Setor floreStAl

Os plantios realizados pelas empresas do setor valorizam pequenos e 
médios produtores, através de programas de fomento e contratos de com-
pras. Com isso, as empresas estabelecem parcerias de longo prazo, con-
tribuindo com o desenvolvendo de outras atividades agrosilvopastoris que 
reforçam a renda.

Integração da cadeia produtiva

Dados relativos a 2012

MÉdIA

por hectare/ano

dos principais 
países produtores

24
por hectare/ano

bAhIA

42
tem a maior 
produtividade

por hectare/ano

brASIl

35
tem a média 
de produtividade

em área plantada com árvores 
de eucalipto no brasil.

A bahia ocupa o

pg 04
- o título “florestas plantadas preservam...” 
acompanha o teXto com o 0,7/ faltou a 
palavra “nativa” depois de “mata” no teXto 

- com isso, o teXto “há uma tendência...” 
precisa de uma gracinha...

- o item “dados relativos a 2012” fica no pé da 
pg, lado direito
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Do papel de caderno ao de higiene pessoal, até os móveis, brinquedos e peças de eletrônicos, muitos produtos dos quais
consumimos são feitos à base da madeira ou da celulose extraída dessa árvore. Mas, como fazer isso sem impactar o meio
ambiente? Por meio de florestas renováveis. Conheça quais os principais aspectos sociais, ambientais e econômicos presentes 
no cultivo de eucalipto e de que forma a tecnologia florestal do setor favorece o desenvolvimento sustentável da região.
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AbAf - Unindo o setor florestal
Fundada em 2004, a Associação Baiana 

das Empresas de Base Florestal (Abaf) repre-
senta as empresas do setor de base florestal 
atuantes no Estado e os principais fornece-
dores envolvidos na produção. O foco das 
atividades está na motivação ao plantio e ao 
uso racional das florestas, apoio a iniciativas 
para o crescimento e ordenamento do setor 
florestal e defesa de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável.

A Associação atua na defesa do desenvol-
vimento econômico do setor – e consequen-
temente do Estado – aliado à preservação do 
meio ambiente, promovendo a união dos ato-
res envolvidos e dedicados à indústria de base 

parceiros: as árvores plantadas são o futuro 
das matérias-primas renováveis
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Do papel de caderno ao de higiene pessoal, até os móveis, brinquedos e peças de eletrônicos, muitos produtos dos quais
consumimos são feitos à base da madeira ou da celulose extraída dessa árvore. Mas, como fazer isso sem impactar o meio
ambiente? Por meio de florestas renováveis. Conheça quais os principais aspectos sociais, ambientais e econômicos presentes 
no cultivo de eucalipto e de que forma a tecnologia florestal do setor favorece o desenvolvimento sustentável da região.

No período de um ano, cada hectare* de
eucalipto é responsável pela absorção de
50 toneladas de C02 da atmosfera. Isso
equivale a neutralização do gás emitido por
16 carros médios rodando 20.000 km/ano.
*1 hectare = 10.000m2

Da flor do eucalipto é extraído o néctar que produz o
mel, própolis e geleia real. E, por meio da apicultura, a
produção deste alimento contribui para o incremento
da renda de centenas de famílias de diversas
comunidades da região.

No mínimo, 20% das áreas destinadas ao cultivo de
eucalipto devem ser preservadas. Na Bahia protegemos 
quase 50%, ou seja, para cada hectare de eucalipto
plantado, 0,7 hectare da mata nativa é preservado.

Diferente de muitas culturas,
cerca de 70% dos nutrientes

absorvidos por uma árvore de
eucalipto permanecem no

campo após a colheita. São
cerca de 25 toneladas/ha de

matéria orgânica vegetal
(cascas, galhos, folhas e raizes)

que contribuem para a
adubação e conservação da

fertilidade do solo.

Além de gerar emprego e renda com 
o plantio e a colheita da madeira 

destinada à produção de celulose, 
o eucalipto é matéria-prima para a 

fabricação de diversos produtos que 
fazem parte do nosso dia a dia.

Com urn comprimento médio de
2,5 metros, as raízes do eucalipto
plantado não atingem o lençol 
freático situado entre 
15-25 metros de profundidade. 
As raízes captam apenas as 
águas superficiais (chuva) e 
em menor quantidade que 
muitas outras culturas.

florestal bem como sua relação com órgãos 
públicos, ONGs e sociedade civil organizada.

A Abaf divulga e estimula a pesquisa e o 
aperfeiçoamento da atividade e atua em prol 
da humanização das relações do trabalho e 
da conservação dos recursos naturais, cole-
tando e divulgando dados e estatísticas que 
informem e construam uma imagem positiva 
das atividades que envolvem o setor.

A Abaf e as empresas representadas 
desenvolvem ações socioambientais que im-
pulsionam a sustentabilidade cotidiana. São 
estas práticas que a Associação representa 
e são elas que comprovam a qualidade dos 
produtos gerados pelos nossos plantios.

JohnDeere.com.br

que se produz nessa terra.
PARATUDO

os produtores desse país.
PARATODOS

Lançadora mundial de tendências no campo, a John Deere 
oferece soluções integradas para atender às necessidades 
de todas as culturas brasileiras. De norte a sul, do grão ao 
algodão, do pequeno ao grande produtor.

anuncioS 200X270mm.indd   1 10/12/12   13:49

associados:

av. professor magalhães neto, 1752 
edifício lena empresarial, sala 207
pituba, 41810-012 salvador, Bahia
71 3342-6102 | abaf01@terra.com.br

www.abaf.org.br

FOLDER_44x21_6.indd   1 21/11/14   8:07 PM


