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BAHIA BUSCA NOVOS INVESTIMENTOS 
NO SETOR FLORESTAL

Troca de experiências, apro-
ximação com representan-
tes do setor de outros esta-
dos e a atração de empresas 

âncoras do setor de madeira planta-
da para a Bahia foram os principais 
objetivos da ida do diretor executi-
vo da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF), Wilson 
Andrade, à Semana Internacional da 
Madeira que aconteceu de 08 a 11 
de março de 2016 em Curitiba (PR). 
Além disso, Andrade foi convidado 
para coordenar o painel “Transfor-
mação de Energia da Madeira na In-
dústria”, realizado na manhã de 11 
de março.

No período aconteceram sete 
eventos: a Lignum Brasil, 2ª Expo 
Madeira & Construção, Woodtrade 
Brazil, Encontro Brasileiro de Ener-
gia da Madeira, XV Ebramem (En-
contro Brasileiro em Madeiras e em 
Estruturas de Madeira), 59ª SWST 
International Convention (Society 
of Wood Science and Technology) e 
a Reunião de Associados da Abimci 
(Associação Brasileira da Indústria de 
Madeira Processada Mecanicamen-
te). A Lignum Brasil e 2ª Expo Ma-
deira & Construção, realizadas nos 
dias 09, 10 e 11 de março, reuniram 

5.169 visitantes, de 22 estados e 11 
países. As negociações realizadas nos 
três dias dos eventos, geraram mais 
de R$ 53 milhões em vendas e pros-
pecções. “Este valor só confirma a ca-
rência, vivida até então, de uma fei-
ra forte e o potencial do segmento”, 
afirmou Jorge R. Malinovski, dire-
tor geral da Lignum Brasil. As feiras 
contaram com 71 empresas exposi-
toras, que apresentaram máquinas e 
equipamentos para a transformação, 
beneficiamento, energia e uso da ma-
deira, assim como as últimas tendên-
cias e soluções para a aplicação da 
madeira na construção civil.

“A demanda por produtos de ma-
deira cresce a cada dia nos quatro 
polos de produção de eucalipto da 
Bahia – Sul, Oeste, Sudoeste e Litoral 
Norte – o que se configura uma boa 
oportunidade de negócio, principal-
mente se considerarmos que o Esta-
do oferece um pacote de incentivos, 
além de a Bahia ser campeã mun-
dial em produtividade de eucalipto 
(42 m³/ha/ano). Estamos buscando 
atrair empresas do setor madeireiro 
para atender a demanda local. É im-
portante estarmos em contato com 
empresas e profissionais do setor 
nesses eventos que englobam todo 

Jorge Malinovski e Wilson AndradeWilson Andrade coordena painel sobre energia da madeira

o ciclo produtivo e industrial da ma-
deira plantada. Além disso, preten-
demos contribuir para que ocorra o 
mesmo que o Governo do Estado fez 
no ano passado com o setor de plás-
tico: criar e divulgar uma série de in-
centivos e oportunidades para que a 
Bahia possa atrair novas empresas e 
ajudar a desenvolver as já existentes 
no setor madeireiro”, completa An-
drade.

Para isso, o diretor da ABAF re-
presentou também o Programa Mais 
Árvores Bahia que tem por objetivo 
a inclusão dos pequenos e médios 
produtores e processadores de ma-
deira para uso múltiplo, visando o 
atendimento da demanda por mó-
veis, peças e partes de madeira na 
Bahia - hoje atendida, na sua maior 
parte, por outros estados brasileiros.

O Programa Mais Árvores Bahia 
é uma iniciativa da (ABAF), em par-
ceria com uma série de entidades 
ligadas à agricultura, indústria e à 
qualificação de mão de obra, que 
busca incentivar o produtor rural a 
investir no plantio e manejo de flo-
restas para uso múltiplo com tecno-
logia aplicada. Prevê a implantação 
de duas vertentes de atuação, um 
chamado Projeto Indústria e outro 

Projeto Produção, em quatro polos 
na Bahia - Litoral Norte, Sul, Sudo-
este e Oeste.

O Projeto Indústria tem o obje-
tivo de aumentar a competitividade 
dos micro e pequenos produtores e 
processadores de madeira (serrarias 
e marcenarias), primeiramente no 
Sul e Extremo Sul da Bahia – onde 
já existe uma tendência natural para 
este segmento. Já o Projeto Produção 
(liderado pela Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado da Bahia/
Faeb e pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil/CNA) visa 
informar, orientar e capacitar peque-
nos e médios produtores para pro-
dução de madeira para uso múltiplo, 
notadamente serrarias e movelarias 
regionais.

Ambos os projetos do Mais Árvo-
res Bahia contam com a coordena-
ção local das entidades regionais que 
agregam os produtores de eucalipto: 
Aspex (Associação dos Produtores de 
Eucalipto do Extremo Sul Bahia), As-
sosil (Associação dos Silvicultores do 
Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sin-
dicato das Empresas Florestais da 
Bahia que atua no Litoral Norte), e 
Aiba (Associação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia, no Oeste).
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Destaques ABAF na revista Referência Florestal de fevereiro

Leia o conteúdo da ABAF publicado na Referência Florestal e no Anuário de Silvicultura no site da ABAF 
(http://www.abaf.org.br/categoria/sala-de-imprensa/clipping/).

Destaques ABAF no Anuário de Silvicultura 2016

As lagartas estão entre as principais pragas 
que atingem os plantios de eucalipto. Somente 
no Brasil, são 110 espécies nativas registradas. 
Uma das lagartas que causam maior apreensão 
entre os produtores é a parda (Thyrinteina ar-
nobia). Ao longo dos anos, já foi identificada 
em 14 estados brasileiros. Especialistas acre-
ditam que os picos populacionais desse inse-
to geralmente estão associados a eventos que 
provoquem algum tipo de desequilíbrio am-
biental, como as mudanças climáticas e o desa-
parecimento de inimigos naturais. As lagartas – 
e depois as mariposas em que se transformam 
– ficam nas áreas de cultivo e são responsáveis 
pelo desfolhamento das plantas. 

O controle da lagarta parda na silvicultu-
ra vem mobilizando o setor. Além da utilização 
de armadilhas luminosas para atrair e prender 
as mariposas nas áreas produtivas, o combate é 
feito com um inseticida biológico à base de Ba-
cillus thuringiensis. Conforme o professor do 
Departamento de Ciências Ambientais da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar), Pe-
dro José Ferreira Filho, o produto é específi-
co para controle das desfolhadoras, sem causar 
prejuízos aos homens e a outros animais, pre-
servando os inimigos naturais da invasora. “Tra-
ta-se de um agente atóxico ao meio ambiente, 
inclusive porque a bactéria já existe naturalmen-
te, sem causar danos a outros organismos”, frisa.

No nordeste do País, mais especificamen-
te na Bahia, um surto da lagarta parda ao longo 
de 2015 motivou a integração de forças para en-
frentar o problema. Uma das ações adotadas e 
difundidas entre os silvicultores foi a cartilha so-
bre o Programa Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda, que apresenta todas as informações 
sobre a espécie e contatos para apoio técnico. 
O Estado também empossou a Comissão Téc-
nica Regional (CTR), que agrega todos os elos 
da cadeia envolvidos no aspecto do refloresta-

Lagarta parda já foi registrada em 14 estados 
brasileiros e figura entre as pragas que causam 
maior apreensão junto aos produtores de madeira

Todos contra ela
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mento e representantes de outras culturas que 
possam ser impactadas. A proposta é buscar so-
luções coletivas a fim de coibir o avanço e, por 
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consequência, evitar danos à produtividade jun-
to aos agricultores da região.

PESQUISA REFORÇADA
A ampliação e a reforma do Laboratório de 

Controle Biológico de Pragas Florestais da Fa-
culdade de Ciências Agronômicas (FCA), da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Botucatu, foi efetivada em 2015 com o obje-
tivo de ampliar as pesquisas sobre pragas flo-
restais. As novas instalações englobam espa-
ços para pesquisas com controle microbiano, 
voltadas ao estudo de inseticidas biológicos à 

base de bactérias e fungos. 
Uma das salas de criação foi estruturada se-

guindo normas para receber insetos em qua-
rentena. “No futuro, pretendemos solicitar o 
credenciamento junto ao Ministério da  Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para que 
possamos fazer a quarentena de pragas no labo-
ratório”, antecipa o professor Carlos Frederico 
Wilcken. O laboratório é considerado um dos 
mais bem montados do País no que diz respei-
to a pragas florestais e ainda é tido como fun-
damental para que a FCA continue auxiliando 
na resolução de demandas do setor produtivo.
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A Bahia possui na atualidade menos de 
10% da área total brasileira de eucalipto, com 
cerca de 617 mil hectares. Embora ainda seja 
tímida, a atividade deve tomar forte impulso 
no Estado nos próximos anos. A projeção da 
Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (Abaf ) é implantar outros 300 mil hec-
tares nas próximas safras a fim de atender a 
projetos da construção civil e de geração de 
energia a partir de biomassa, além da produ-
ção de celulose líquida e papel. 

Até 2020, a ideia é atingir 1 milhão de hec-
tares. Em janela menor, em até três anos, o au-
mento estimado das florestas cultivadas em 
território baiano deve ser de 40%. De acordo 
com o diretor-executivo da Abaf, Wilson An-
drade, o governo estadual tem se mobilizado 
para incrementar a atividade, oferecendo re-
dução e até isenção de Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
empreendedores. Os projetos ainda podem 
contar com redução de 25% do Importo de 
Renda, vantagem oferecida pela União para 
quem se instala na região Nordeste.

Afora os incentivos, a produtividade é o 
maior diferencial da Bahia no momento. An-
drade reitera que, enquanto no Brasil a média 
é de 35 metros cúbicos de eucalipto por hecta-
re ao ano, os baianos alcançam 42 metros cú-
bicos. O índice é superior a tradicionais países 
produtores, como Chile e China. “Temos seis 
biomas diferentes no Estado, com ilhas de ex-
celência para o eucalipto. No Sul, a produtivi-
dade chega a 60 metros cúbicos por hectare 
ao ano”, ressalta o dirigente.

As vantagens produtivas têm aberto novos 
mercados para a madeira cultivada – como a co-
geração de eletricidade – e possibilitado a explo-
ração de novas fronteiras florestais. Hoje, mui-
tas plantações surgem no Oeste da Bahia, após 
pesquisas que apontaram os materiais genéticos 

melhor adaptados às condições mais secas da re-
gião. O eucalipto ainda tem seu crescimento im-
pulsionado pelo avanço de empresas de celulo-
se, como a Fibria e a Suzano Papel e Celulose.

MAIS ÁRVORES
O Programa Mais Árvores busca incentivar o 

produtor rural a investir no plantio e no manejo 
de florestas comerciais para usos múltiplos com 
tecnologia aplicada. A iniciativa é da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf ), 
em parceria com entidades ligadas à agricultu-
ra, à indústria de formação e à qualificação de 
mão de obra. A ação, que tem como base o Pro-
grama Mais Árvores, da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), será 
aplicado em quatro polos na Bahia (Litoral Nor-
te, Sul, Sudoeste e Oeste), com duas vertentes: 
os projetos Indústria e Produção. Eles contarão 
com a coordenação local das entidades regio-
nais que agregam os silvicultores.

Produção de eucalipto toma forte impulso na 
Bahia, e o Estado já planeja incrementar em 
40% a área de cultivo nas próximas três safras

Com muito axé

projeção 
dA ABAf é 

ChegAr A 1 
milhão de 

heCtAreS de 
euCAlipto 

Até 2020
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Currently, Bahia is home to less than 10% of 
the area devoted to eucalyptus in Brazil, with ap-
proximately 617 thousand hectares. Although 
still on a fledgling stage, the activity is supposed 
to thrive in the State over the coming years. The 
projection by the Bahia State Association of For-
est Plantations (Abaf ) is the establishment of 
300 thousand hectares of eucalyptus in the com-
ing growing seasons in order to meet the needs 
of the civil construction projects and the gener-
ation of energy from biomass, besides the pro-
duction of liquid cellulose and paper. 

Until 2020, the idea is to achieve 1 million 
hectares. On a smaller basis, in three years, the 
estimated increase in planted forests in Bahia 
should reach 40%. According to Abaf executive 
director Wilson Andrade, the state government 
has been promoting the activity, offering tax re-
ductions and even exempting the entrepreneurs 
from the Tax on Consumption of Goods and 
Services (ICMS). The projects can also take ad-

With much axé
Production of eucalyptus is thriving in Bahia, and the 
State is planning to increase by 40% the area devoted 
to the tree over the next three growing seasons

ABAf iS 
projeCting 

1 million 
heCtAreS 

devoted to 
euCAlyptuS 

By 2020

vantage of a 25-percent Income Tax reduction, 
a benefit offered by the federal government for 
those who start agricultural operations in the 
Northeast.

Apart from these incentives, productivity is 
what really makes a difference in Bahia at the 
moment. Andrade reiterates that, while in Brazil 
35 cubic meters of eucalyptus are harvested per 
hectare, on average, in Bahia it is 42 cubic meters.  
It means that productivity is higher than in tradi-
tional eucalyptus producing countries, like Chile 
and China. “We have six different biomes in the 
State, with isles of excellence for eucalyptus. In 
the South, productivity reaches 60 cubic meters 
per hectare a year”, the official comments.

These productive advantages have paved the 
way for new markets of planted wood – like the 
cogeneration of electricity – and has led to new 
forest frontiers. Now, many plantations are estab-
lished in Western Bahia, after research works that 
came up with genetic materials that best adapt to 
the drier regions. Eucalyptus lots are equally driv-
en by newly established cellulose companies – 
like Fibria and Suzano Papel e Celulose.

MORE TREES
The More Trees Program aims to encourage 

the rural producers to invest in the establish-
ment and management of planted commercial 
forests, for multiple uses with applied technol-
ogy. The initiative is by the Bahia Association of 
Planted Forests (Abaf ), in partnership with enti-
ties linked to agriculture, formation industry and 
qualified labor. The initiative, which is based on 
the More Trees Program, of the Brazilian Con-
federation of Agriculture and Livestock (CNA), is 
to be applied in four hubs in Bahia (North Coast, 
South, Southeast and West), with two ramifica-
tions: the Industry and Production projects. 
They will rely on local coordination of regional 
entities that comprise all forest planters. 
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ABAF

http://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br

71 3342.6102

A integração dos pequenos produtores e processadores 

de madeira acontece na Bahia de forma pioneira

O Programa Mais Árvores Bahia é uma 
iniciativa da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF), em parceria 
com uma série de entidades ligadas à ag-
ricultura, indústria e à qualificação de mão 
de obra. Busca incentivar o produtor rural 
a investir no plantio e manejo de florestas 
para uso múltiplo com tecnologia aplicada. 
Prevê a implantação de duas vertentes de 
atuação, um chamado Projeto Indústria e 
outro Projeto Produção, em quatro polos na 
Bahia - Litoral Norte, Sul, Sudoeste e Oeste.

O Projeto Indústria, que tem como ob-
jetivo a implantação de polos madeireiros, 
começou em Teixeira de Freitas (Extremo Sul 
da Bahia), onde já existe um projeto piloto 
de polo madeireiro. Na região foi definido 
– em workshop realizado em 18/03 e apro-
vado no segundo encontro em 18/06 – o 
projeto para 2015 e outro com ações com-
plementares para ser executado entre 2016 
e 2019. Tudo isso sob a coordenação do 
Sebrae, Moveba/Fieb, Senai, ABAF e par-
ceiros locais que formam um Comitê Gestor 
(Sebrae Teixeira de Freitas, Suzano, Fórum 
Florestal, Madeireira Rancho Alegre, Lyptus, 

Sudic, Amesul, Covre, Senai, Abaf, Aspex, 
Prefeitura de Teixeira de Freitas e grupo de 
artesanato).

As ações incluem: mapeamento, di-
agnóstico, capacitação tecnológica e con-
sultoria gerencial para empresas do setor 
(serrarias, carpintarias etc); engajamento de 
serrarias âncoras; fortalecimento do coop-
erativismo; aplicação do Programa Mais Ár-
vores (CNA); ações de acesso a mercado e 
crédito e ação estruturante da Amesul. Com 
base nestas ações iniciais, será definido o 
programa mais amplo para 2016/2019. 
Posteriormente o programa também será 
ampliado para as regiões, considerando 
suas vocações econômicas.Já o Projeto Produção (liderado pela 

Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia/Faeb e pela CNA) prevê o 
desenvolvimento local do ‘Programa Mais 
Árvores’, da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil/CNA, na Bahia. Este pro-
jeto teve início em julho de 2015 com a reali-
zação do primeiro módulo ‘Dia de Campo’, 
em cada uma das quatro regiões produto-
ras da Bahia. 

Esta ação visa informar e orientar peque-
nos e médios produtores para produção de 
madeira para uso múltiplo, notadamente 
serrarias e movelarias regionais, através 
de cinco módulos: Sistemas Agroflorestais e 
Solos Florestais; Manejo Florestal para Usos 
Múltiplos; Legislação Florestal, CAR e Opor-
tunidades de Renda nas Áreas de Reserva 
Legal; Linhas de Crédito e Certificação Flo-
restal; Gestão da Propriedade Rural. Os 
módulos poderão ser modificados para 
atender as peculiaridades de cada uma 
das quatro regiões produtoras florestais da 
Bahia. Este segmento vai realizar 20 dias de 
campo, realizando quatro mil treinamentos 
com os produtores.Ambos os projetos do Mais Árvores 

Bahia contam com a coordenação local 
das entidades regionais que agregam os 
produtores de eucalipto: Aspex (Associação 
dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul 
Bahia), Assosil (Associação dos Silvicultores 
do Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sindicato 
das Empresas Florestais da Bahia que atua 
no Litoral Norte), e Aiba (Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia, no Oeste).
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A Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF) foi convidada a indicar representan-
tes institucionais para o Conselho de Administração 
do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia 
(PCTSul), localizado em Ilhéus (BA). Para compor 
o conselho, a ABAF designou o presidente Arman-
do Amorim e o diretor executivo Wilson Andrade.

“O Parque Científico e Tecnológico do Sul da 
Bahia enquadra-se dentro do que tem sido uma 
política contemporânea de desenvolvimento eco-
nômico de quase todos os países, ou seja: agre-
gar esforços e competências empresariais, acadê-
micas e governamentais (o chamado Triple-Helix) 
para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas. 
O caso mais clássico de sucesso deste tipo de po-
lítica é o chamado Vale do Silício que, a partir dos 
anos 50, produziu uma quantidade de riqueza ini-
maginável. A partir deste sucesso, nos Estados Uni-
dos temos, hoje, mais de 100 parques tecnológicos 
em operação. Na França, são cerca de setenta, e no 
Brasil já passam de trinta. A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Bahia trabalha com a hi-
pótese de virmos a ter quatro parques deste tipo: o 
de Salvador, em fase inicial de operação; o PCTSul 
, que é o mais avançado em termos de governança; 
e mais os de Camaçari e do Oeste da Bahia”, expli-

ABAF é indicada para o Conselho de Administração do 
Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia

10 anos de 
Ponsse no Brasil

Este ano a Ponsse Brasil completa 10 anos 
de atuação no mercado nacional. Para cele-
brar a data, a empresa está divulgando os va-
lores do seu fundador, o finlandês Einari Vid-
grën. Honestidade, ser verdadeiro, confiável 
e transparentes são estes valores que a em-
presa procura manter. A ABAF, em nome de 
sua diretoria e associados, parabeniza a Pons-
se Brasil por todos estes anos de trabalho sé-
rio que repercute em sucesso.

A Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa (BM&FBovespa: FESA3 e FESA4) divulgou nota pública infor-
mando aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração indicou como novo Dire-
tor Presidente Rafael Machado Tibo.  Tibo, atualmente, ocupa o cargo de Diretor de Novos Negócios da 
Ferbasa. A reorganização administrativa terá efeitos a partir de 29 de abril de 2016, data da próxima reu-
nião do Conselho de Administração, onde as formalidades para essa finalidade serão cumpridas.  Geral-
do de Oliveira Lopes, atual Diretor Presidente, continuará como membro do Conselho de Administra-
ção da Companhia.

Ferbasa anuncia novo 
presidente da empresa

ca Rogério Quintella, assessor especial para assun-
tos estratégicos do PCTSul).

Para que seu objetivo seja plenamente atendi-
do, informou Quintella, foi concebido que o Con-
selho de Administração do Parque seja composto 
por representantes indicados pelos diferentes or-
ganismos. O Conselho de Administração represen-
ta os associados, é o órgão máximo da gestão do 

PCTSul e delibera sobre as diretrizes, objetivos e 
metas do parque, bem como contratar e fiscalizar 
sua diretoria por meio de contratos de gestão.

“A ABAF foi convidada a participar porque en-
tendemos que ela é a organização mais represen-
tativa de um segmento econômico que se constitui 
em uma das quatro áreas de concentração do PCT-
Sul, a de ‘Cadeias de Produção Agroflorestal’. Isto 
significa que é missão do PCTSul agregar esforços 
empresariais, acadêmicos e governamentais para o 
desenvolvimento de tecnologias que possam agre-
gar valor econômico e sustentabilidade ambiental 
a este segmento”, completa o assessor.

O Parque Científico e Tecnológico do Sul da 
Bahia é uma associação civil sem fins lucrativos e 
econômicos que tem por objetivo a concepção, 
estruturação e gestão sustentável de um ambien-
te de negócios capaz de criar e consolidar empre-
endimentos de classe mundial, através da intera-
ção e cooperação entre universidades, empresas, 
organizações governamentais e não-governamen-
tais. O projeto inclui quatro áreas de concentra-
ção: a) Biotecnologia e alimentos; b) Cadeias Pro-
dutivas Agroflorestais; c) Engenharias, Transporte 
e Logística e d) Tecnologias de Informação e Co-
municação.
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ASSociAdoS:

22 dE MArço
dia Mundial da Água

Florestas plantadas e nativas ajudam a preservar o 
solo e a água - elemento importante para nossas vidas.

19 dE MArço
dia do carpinteiro e Marceneiro

Nossa homenagem a esses profissionais que, com talento e 
profissionalismo, ajudam a nos dar conforto com seu trabalho 
em móveis, peças para construção civil, entre outros.

20 dE MArço 21 dE MArço
dia Mundial da Agricultura dia Mundial das Florestas

Uma comemoração dupla para as florestas plantadas que são 
consideradas agricultura. Florestas plantadas: matéria-prima 
renovável que preserva floresta nativa!

FLorEStAS, MEio AMBiENtE, MAdEirA PLANtAdA, 
ABAF E você - tUdo A vEr!


