
AbAf - Unindo o setor florestal
Desde 2004 o setor de base florestal na Bahia se 

uniu para criar uma representação forte e atuante: a As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal- ABAF. 
Foi o passo inicial para um novo posicionamento, que se 
consolida a cada ano, e tem como meta primeira contri-
buir para que o setor que representa se desenvolva sobre 
bases sustentáveis, seja do ponto de vista econômico, 
ambiental ou social.

Para isso, foi preciso atuar para além da própria ca-
deia produtiva: dialogar com as comunidades direta ou 
indiretamente influenciadas pela atividade de base flores-
tal, com a sociedade civil organizada, com os Governos 
e parlamentares para sedimentar os alicerces para um 
crescimento ordenado e virtuoso. Essas práticas fazem 
parte de uma atividade constante, uma vez que há sem-
pre novas demandas e frentes de atuação em um seg-
mento pulsante como o de florestas plantadas.

A ABAF representa as empresas de base florestal do 
estado, assim como os seus fornecedores. Essa plurali-
dade dá à Associação a possibilidade de planejar e agir 
com respaldo nos mais variados âmbitos e em horizontes 
largos. Por isso, a ABAF fomenta a pesquisa, investe na 
coleta e tabulação de dados, a exemplo do anuário Bahia 
Florestal, cuja função expande sua rede de associados.

As árvores plAntAdAs são o futuro 
dAs mAtériAs-primAs renováveis

Ela também desenvolve campanhas de educação 
ambiental e de conscientização da sociedade e dos 
agentes de cada elo da cadeia produtiva, com temas que 
vão desde o uso sustentável da floresta e seus produtos, 
até as relações de trabalho. Essas ações contribuem 
para desfazer muitos dos mitos que ainda pesam sobre 
o setor, e, em contraponto, enfatizam o seu caráter pre-
servacionista e os benefícios sociais que vêm a reboque 
da chamada Economia Verde, que podem e devem ser 
compartilhados pelo grande público.

Entre esses trabalhos, destaque para o Programa 
Mais Árvores Bahia (que pretende estimular a produção 
de florestas plantadas com o trabalho desenvolvido nas 
três vértices do triângulo da cadeia produtiva do setor 
florestal, com estímulo aos produtores de madeira, com-
pradores e indústrias beneficiadoras e os consumidores 
finais por meio das revendas de madeiras de indústrias 
de móveis e construção civil); o Programa Fitossanitário 
de Controle da Lagarta Parda e o Programa Ambiente 
Florestal Sustentável (ações de disseminação de infor-
mações sobre Regulamentação Ambiental; Preservação 
dos Recursos Hídricos; Pecuária em Áreas de Proteção; 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF); Plano ABC; 
e Prevenção e Controle de Incêndios Florestais).

AssociAdos:

ABAfhttp://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.br71 3342.6102
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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

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

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.

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

Lançado em outubro de 2015, 
em uma parceria da Secretaria da 
Agricultura (Seagri-BA), através da 
Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia (ADAB), da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) e entidades parceiras, o Pro-
grama Fitossanitário de Controle da 
Lagarta Parda (PFCLP) vem realizan-
do treinamentos com produtores ru-
rais no Sul e Extremo Sul da Bahia.

O programa visa a conscientiza-
ção da população sobre o plano de 
controle e manejo integrado da la-
garta parda desfolhadora que con-
templa uma série de medidas que 
vão desde o monitoramento ade-
quado até a recomendação das me-
lhores soluções de controle para o 
produtor. 

Desde o início de 2016, a cam-
panha ‘Lagarta Parda. Você deve 
controlar’ vem reforçando o trabalho 
de divulgação do PFCLP. A campa-
nha, que está on line nos principais 
canais da Internet, está sendo traba-
lhada fisicamente especialmente no 
Sul e Extremo Sul da Bahia. 

ocorrênciAs - Essa iniciativa 
veio após a constatação que os plan-
tios de eucalipto, café e outras cultu-
ras localizados no Sul e Extremo Sul 
da Bahia têm sofrido com o ataque 
de lagartas, com predomínio da es-
pécie lagarta parda (Thyrinteina arno-
bia), responsável pelo desfolhamento 
de plantas. Este inseto é nativo, com 
presença já registrada ao longo dos 
anos em 14 estados brasileiros. Espe-
cialistas acreditam que mudanças no 
clima e desaparecimento de inimigos 
naturais podem estar favorecendo o 

aumento momentâneo da popula-
ção deste inseto. 

As lagartas – e as mariposas 
que elas se transformam – ficam nor-
malmente nas áreas de cultivo. Uma 
das possíveis causas da presen-
ça dos insetos nas áreas urbanas é 
a forte atração que a luminosidade 
exerce sobre as mariposas. A atra-
ção pela luz é, inclusive, utilizada no 
controle de surtos esporádicos des-
ses insetos por meio da instalação de 
armadilhas luminosas que atraem e 
apreendem as mariposas.

O produto - O controle à praga 
de lagartas nos plantios de eucalip-
to está sendo realizado com o inseti-
cida biológico à base de Bacillus thu-
ringiensis. Trata-se de um produto 
biológico, de ocorrência natural, que 
controla de maneira eficaz as lagar-
tas desfolhadoras. O produto é es-
pecífico para lagartas, ou seja, não 
oferece risco à saúde do homem e 
animais. O mecanismo de ação do 
B. thuringiensis se dá através da li-
beração de toxina no sistema diges-
tivo alcalino das lagartas e, por isso, 
é inofensivo a todos os demais orga-
nismos, inclusive aos pássaros que 
se alimentam das lagartas mortas.

Também não causam efeito 
de dispersão dos insetos para ou-
tros locais fora das áreas de contro-
le. Além disso, preserva os inimigos 
naturais da praga, permitindo o es-
tabelecimento do equilíbrio natural, 
assim que rompido o ciclo do surto 
atual. O produto (que é utilizado há 
mais de 70 anos) pode ser pulveri-
zado de forma terrestre ou aérea e 
deve ser realizado sob rigoroso mo-
nitoramento de técnicos e de em-

presas especializadas.

resultAdos - Mais de três mil 
pessoas, de cerca de 80 comunida-
des, já foram treinadas em 90 en-
contros, desde o início das ações do 
plano operacional do PFCLP. No perí-
odo, a equipe do plano operacional – 
composta por um Engenheiro Agrô-
nomo e dois Engenheiros Florestais 
– percorreu mais de 42 mil quilôme-
tros para a realização dos treinamen-
tos, além das reuniões e seminários 
com parceiros. Nos treinamentos fo-
ram distribuídos mais de 12 mil fol-
ders – uma das peças produzidas 
pela campanha de comunicação do 
PFCLP.

Além da atuação da equipe 
contratada para a realização dessas 
ações, o PFCLP conta com o apoio 
dos sindicatos rurais do Sul e Extre-
mo Sul da Bahia e da Aspex e seus 
associados. 

Entre as ações realizadas no iní-
cio do programa estão as visitas para 
apresentação do PFCLP às Prefeituras, 
Secretarias de Agricultura, Secretarias 
de Meio Ambiente, Sindicatos Rurais, 
Agências Bancárias com carteira ru-
ral e lojas de produtos agropecuários, 
buscando parceria e o apoio dos mu-
nicípios para a realização do plano 
junto às comunidades. Neste primei-
ro momento, as cidades alcançadas 
foram: Alcobaça, Belmonte, Canaviei-
ras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, 
Ibirapuã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, 
Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova 
Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa 
Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas e 
Vereda, incluindo comunidades rurais, 
aldeias e assentamentos vizinhos.

lagarta Parda: você deve controlar

3 mil
mais de 

pessoas treinadas

12 mil
distribuídos mais de

folders
900

mais de

inserções em rádios
255
outdoor ficaram

dias em veiculação

260
nos sites da região foram

dia de exposição de banners
42 mil

quilômetros percorridos

Mais de

80
comunidades

Atendidas mais de
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nha, que está on line nos principais 
canais da Internet, está sendo traba-
lhada fisicamente especialmente no 
Sul e Extremo Sul da Bahia. 

ocorrênciAs - Essa iniciativa 
veio após a constatação que os plan-
tios de eucalipto, café e outras cultu-
ras localizados no Sul e Extremo Sul 
da Bahia têm sofrido com o ataque 
de lagartas, com predomínio da es-
pécie lagarta parda (Thyrinteina arno-
bia), responsável pelo desfolhamento 
de plantas. Este inseto é nativo, com 
presença já registrada ao longo dos 
anos em 14 estados brasileiros. Espe-
cialistas acreditam que mudanças no 
clima e desaparecimento de inimigos 
naturais podem estar favorecendo o 

aumento momentâneo da popula-
ção deste inseto. 

As lagartas – e as mariposas 
que elas se transformam – ficam nor-
malmente nas áreas de cultivo. Uma 
das possíveis causas da presen-
ça dos insetos nas áreas urbanas é 
a forte atração que a luminosidade 
exerce sobre as mariposas. A atra-
ção pela luz é, inclusive, utilizada no 
controle de surtos esporádicos des-
ses insetos por meio da instalação de 
armadilhas luminosas que atraem e 
apreendem as mariposas.

O produto - O controle à praga 
de lagartas nos plantios de eucalip-
to está sendo realizado com o inseti-
cida biológico à base de Bacillus thu-
ringiensis. Trata-se de um produto 
biológico, de ocorrência natural, que 
controla de maneira eficaz as lagar-
tas desfolhadoras. O produto é es-
pecífico para lagartas, ou seja, não 
oferece risco à saúde do homem e 
animais. O mecanismo de ação do 
B. thuringiensis se dá através da li-
beração de toxina no sistema diges-
tivo alcalino das lagartas e, por isso, 
é inofensivo a todos os demais orga-
nismos, inclusive aos pássaros que 
se alimentam das lagartas mortas.

Também não causam efeito 
de dispersão dos insetos para ou-
tros locais fora das áreas de contro-
le. Além disso, preserva os inimigos 
naturais da praga, permitindo o es-
tabelecimento do equilíbrio natural, 
assim que rompido o ciclo do surto 
atual. O produto (que é utilizado há 
mais de 70 anos) pode ser pulveri-
zado de forma terrestre ou aérea e 
deve ser realizado sob rigoroso mo-
nitoramento de técnicos e de em-

presas especializadas.

resultAdos - Mais de três mil 
pessoas, de cerca de 80 comunida-
des, já foram treinadas em 90 en-
contros, desde o início das ações do 
plano operacional do PFCLP. No perí-
odo, a equipe do plano operacional – 
composta por um Engenheiro Agrô-
nomo e dois Engenheiros Florestais 
– percorreu mais de 42 mil quilôme-
tros para a realização dos treinamen-
tos, além das reuniões e seminários 
com parceiros. Nos treinamentos fo-
ram distribuídos mais de 12 mil fol-
ders – uma das peças produzidas 
pela campanha de comunicação do 
PFCLP.

Além da atuação da equipe 
contratada para a realização dessas 
ações, o PFCLP conta com o apoio 
dos sindicatos rurais do Sul e Extre-
mo Sul da Bahia e da Aspex e seus 
associados. 

Entre as ações realizadas no iní-
cio do programa estão as visitas para 
apresentação do PFCLP às Prefeituras, 
Secretarias de Agricultura, Secretarias 
de Meio Ambiente, Sindicatos Rurais, 
Agências Bancárias com carteira ru-
ral e lojas de produtos agropecuários, 
buscando parceria e o apoio dos mu-
nicípios para a realização do plano 
junto às comunidades. Neste primei-
ro momento, as cidades alcançadas 
foram: Alcobaça, Belmonte, Canaviei-
ras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, 
Ibirapuã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, 
Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova 
Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa 
Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas e 
Vereda, incluindo comunidades rurais, 
aldeias e assentamentos vizinhos.
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AbAf - Unindo o setor florestal
Desde 2004 o setor de base florestal na Bahia se 

uniu para criar uma representação forte e atuante: a As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal- ABAF. 
Foi o passo inicial para um novo posicionamento, que se 
consolida a cada ano, e tem como meta primeira contri-
buir para que o setor que representa se desenvolva sobre 
bases sustentáveis, seja do ponto de vista econômico, 
ambiental ou social.

Para isso, foi preciso atuar para além da própria ca-
deia produtiva: dialogar com as comunidades direta ou 
indiretamente influenciadas pela atividade de base flores-
tal, com a sociedade civil organizada, com os Governos 
e parlamentares para sedimentar os alicerces para um 
crescimento ordenado e virtuoso. Essas práticas fazem 
parte de uma atividade constante, uma vez que há sem-
pre novas demandas e frentes de atuação em um seg-
mento pulsante como o de florestas plantadas.

A ABAF representa as empresas de base florestal do 
estado, assim como os seus fornecedores. Essa plurali-
dade dá à Associação a possibilidade de planejar e agir 
com respaldo nos mais variados âmbitos e em horizontes 
largos. Por isso, a ABAF fomenta a pesquisa, investe na 
coleta e tabulação de dados, a exemplo do anuário Bahia 
Florestal, cuja função expande sua rede de associados.

As árvores plAntAdAs são o futuro 
dAs mAtériAs-primAs renováveis

Ela também desenvolve campanhas de educação 
ambiental e de conscientização da sociedade e dos 
agentes de cada elo da cadeia produtiva, com temas que 
vão desde o uso sustentável da floresta e seus produtos, 
até as relações de trabalho. Essas ações contribuem 
para desfazer muitos dos mitos que ainda pesam sobre 
o setor, e, em contraponto, enfatizam o seu caráter pre-
servacionista e os benefícios sociais que vêm a reboque 
da chamada Economia Verde, que podem e devem ser 
compartilhados pelo grande público.

Entre esses trabalhos, destaque para o Programa 
Mais Árvores Bahia (que pretende estimular a produção 
de florestas plantadas com o trabalho desenvolvido nas 
três vértices do triângulo da cadeia produtiva do setor 
florestal, com estímulo aos produtores de madeira, com-
pradores e indústrias beneficiadoras e os consumidores 
finais por meio das revendas de madeiras de indústrias 
de móveis e construção civil); o Programa Fitossanitário 
de Controle da Lagarta Parda e o Programa Ambiente 
Florestal Sustentável (ações de disseminação de infor-
mações sobre Regulamentação Ambiental; Preservação 
dos Recursos Hídricos; Pecuária em Áreas de Proteção; 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF); Plano ABC; 
e Prevenção e Controle de Incêndios Florestais).

AssociAdos:

ABAfhttp://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.br71 3342.6102
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