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BAHIA: setor de base florestal é mais uma vez líder nas exportações
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O setor de base florestal se coloca mais uma 
vez em primeiro lugar no montante das exporta-
ções da Bahia. De acordo com dados disponibi-
lizados pela Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (FIEB), a Bahia exportou U$S 6.8 bi-
lhões em 2016. O setor florestal teve participa-
ção de 18%, com U$S 1,2 bilhão. Na sequência, 
outros setores importantes como o de Química 
e Petroquímica, com 13% (U$S 880 milhões); o 
setor de Cobre e outros Metais com 12% (U$S 
816 milhões) e o de Produtos do Agronegócio 
com 11,4% (U$S 780 milhões). Os dados dispo-
nibilizados pela FIEB mostram ainda que as ex-
portações da Bahia em 2016 tiveram uma redu-
ção de 14% em relação ao ano de 2015.

Uma retração também foi apontada pelas in-
formações analisadas pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
autarquia da Secretaria do Planejamento (Se-
plan). Segundo a SEI, no período de janeiro a 
novembro de 2016, comparando-se com o mes-
mo período do ano anterior, a produção indus-
trial baiana registrou taxa negativa de 4,7%. Nes-
te período, porém, o setor de base florestal foi 
um dos que teve aumento na produção, com 
2,2%.

O diretor executivo da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson 

Balança Comercial do setor brasileiro 
de árvores plantadas registra 

saldo positivo de US$ 6,6 bilhões (+2,4%)

O setor brasileiro de árvores plantadas re-
gistrou crescimento no volume de ex-
portações em 2016. Neste período o re-
sultado alcançado foi de 12,9 milhões 

de toneladas de celulose (+12%); 2,1 milhões 
de toneladas de papel; e 1 milhão de m3 (+64%) 
de painéis de madeira. Confira a seguir os demais 
indicadores de desempenho do setor de árvores 
plantadas, divulgados pela Indústria Brasileira de 
Árvores.

RECEITA DE EXPORTAÇÃO - Em 2016, o se-
tor registrou exportações no valor de US$ 7,6 bi-
lhões (-1,6%); a celulose alcançou 5,5 bilhões 
(-0,5%), o papel US$ 1,8 bilhão (-7,4%) e os pai-
néis de madeira US$ 250 milhões (+28,2%). O 
saldo da balança comercial do setor de janeiro a 
dezembro de 2016 é de US$ 6,6 bilhões, o que cor-
responde a um crescimento de 2,4% em relação 
ao saldo.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES - O mercado 
chinês se consolidou no ano como o principal des-
tino das exportações de celulose, atingindo 38,9% 
de participação (US$ 2,1 bilhões), seguido pela Eu-
ropa com 33,1% (US$ 1,8 bilhão). A América Lati-
na foi o principal mercado consumidor dos segmen-
tos de papel e painéis de madeira, cujas exportações 
para a região representaram 60,6% (US$ 1,1 bilhão) 
e 54,4% (US$ 136 milhões), respectivamente.

PRODUÇÃO - A produção brasileira de celulo-
se atingiu 18,7 milhões de toneladas (+8,1%) no 
ano passado; e a de papel manteve-se estável tota-
lizando 10,3 milhões de toneladas.

VENDAS DOMÉSTICAS - As vendas de papel 
no mercado interno superaram 5,4 milhões de to-
neladas (-0,3%) em 2016; enquanto o segmento 
de painéis de madeira registrou mais de 6,2 mi-
lhões de m³ negociados (-2,1%).

PERSPECTIVAS 2017 - “Este ano exigirá 
das indústrias do setor de árvores plantadas 
um grande esforço para recuperar a queda nos 
preços da exportação e garantir um crescimen-
to real de receita. O Banco Central já vem tra-
balhando para que a inflação fique dentro do 
centro da meta, porém é fundamental que con-
cretizar outras reformas para que vejamos ain-
da este ano a recuperação sustentável da econo-
mia brasileira”, afirma Elizabeth de Carvalhaes, 
presidente executiva da Ibá. “Nesta conjuntu-
ra, o setor florestal pode ter grande destaque, 
pois vive a expectativa que o Brasil salte do 4º 
para o 2º lugar em produção mundial de celulo-
se já nos primeiros meses de 2017, ultrapassan-
do o Canadá e a China. Esta conquista aumenta-
rá, ainda mais, a visibilidade do setor brasileiro 
no mercado mundial, agregando valor e reputa-
ção, além de potencializar o comércio e os in-
vestimentos”, conclui Elizabeth.

Andrade, informa que o setor de base florestal 
continua com possibilidade de crescimento em 
termos de exportações e investimentos. “Isso 
ocorre porque o setor recebe alavancagem de 
cinco diferentes setores que utilizam madeira 

plantada em seus processos produtivos: papel 
e celulose; construção civil; mineração; energia 
de biomassa; e painéis, pisos e laminados. Estes 
setores terão recuperação com a expectativa de 
volta do crescimento do Brasil”.
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Setor de base florestal conhece o MAP

No último dia 07/02, repre-
sentantes das empresas as-
sociadas da ABAF estiveram 
reunidos com a equipe da 

Secretaria do Meio Ambiente da 
Bahia (SEMA). A pauta do encontro 
foi conhecer o Módulo de Avaliação 
Preliminar (MAP) - ferramenta vin-
culada ao Sistema Georreferenciado 
de Gestão Ambiental da Bahia (GE-
OBAHIA). Idealizado pela SEMA, o 
MAP possibilita o cruzamento de in-
formações descritivas e dados geor-
referenciados, proporcionando uma 
visão integrada da situação socioam-
biental do Estado.

O superintendente Luiz Antônio 
Ferraro Junior, o especialista em Meio 
Ambiente Tiago Jordão Porto e o En-
genheiro Ambiental Felipe Humberto 
da Silva (todos da SEMA) fizeram uma 
demonstração das funcionalidades do 
MAP e acolheram sugestões para apli-
cação no sistema que está em estágio 
final de desenvolvimento.

De acordo com Ferraro, o MAP vai 
auxiliar empreendedores, técnicos do 
sistema de meio ambiente, pesquisa-
dores, dentre outros, na análise prévia 
da viabilidade ambiental do empre-
endimento. “A partir das informações 
geradas o técnico definirá, por exem-
plo, quais estudos devem ser apresen-
tados, bem como evitar o pedido de 
informações que já constem no ban-
co de dados”, pontuou. O MAP é uma 
ferramenta inédita no Brasil, mais um 
investimento que vai proporcionar 
melhorias no planejamento e monito-
ramento ambiental, garantindo mais 
segurança na emissão e na antecipa-
ção de complexidade das licenças am-
bientais.

O diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF), Wilson Andrade, informou 
que a SEMA ofereceu às associadas da 
ABAF conhecerem e estudarem a pos-
sibilidade de parceria para utilização 
de nova plataforma de integração e 
análise de dados que permite a visu-
alização da informação ambiental es-
pecializada, assim como a analise es-
pacial entre o empreendimento a ser 
instalado (ou já instalado) e os mais 
diversos planos de informações dis-
poníveis nos órgãos governamentais. 

Após esta primeira reunião com 
a ABAF, os técnicos da SEMA devem 
agendar outros encontros para que 
os especialistas da área florestal pos-
sam efetivamente contribuir com a 
plataforma. Os setores envolvidos es-
tão sendo chamados para ajudar na 
apresentação estudos específicos para 
cada um deles, incluir potencialidades 
e vulnerabilidades  e planos de escalas 
que possam refinar a ferramenta.

O MAP é uma seção do Geobahia 
com objetivo primordial de apoiar à 
tomada de decisão ambiental mais 
consciente, responsável e sustentá-
vel, dando suporte à análise da via-
bilidade de projetos e atividades no 
território baiano. Os usuários do 
MAP serão capazes de acessar infor-
mações espacializadas organizadas e 
realizar consultas sobre característi-
cas ambientais de áreas de interesse 
para instalação de empreendimen-
tos. Já estão em curso aprimoramen-
tos na ferramenta para otimizar e fo-
mentar seu uso mais frequente, com 
significativo aumento na segurança 
e acessibilidade às informações de 
apoio à tomada de decisão.
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CRISE

Economia deve
sair da recessão
no primeiro de
2017, diz Loyo

VINICIUS NEDER
Estadão Conteúdo, Rio de
Janeiro

A economia brasileira deve-
rá sair da recessão neste pri-
meiro trimestre de 2017, na
avaliação de Eduardo Loyo,
economista-chefe e sócio do
banco BTG Pactual. A pers-
pectiva é sustentada em sin-
tomas que apontam para
um crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB), ainda
neste trimestre, em relação
aos três últimos meses do
ano passado.

Para ele, esses sinais são
como "brotos verdes" de re-
cuperação, que estão nas-
cendo e devem ser cuidados.
“Brotos verdes são assim:
eles são delicados. A gente
tem de torcer e cuidar para
que eles cresçam e flores-
çam”, disse Loyo, que me-
diará um debate com o mi-
nistro da Fazenda, Henrique
Meirelles, na CEO Conferen-
ce, evento promovido pelo
BTG Pactual de terça a quin-
ta-feira em São Paulo.

COMÉRCIO Salvador responde por
30% da movimentação de carga

Mais de 600
mil toneladas
vão passar
pelo Porto
DA REDAÇÃO

Com um total de quase 14
mil metros quadrados de ca-
pacidade, os seis armazéns
cobertos do Porto de Salva-
dor são responsáveis por
30% da movimentação de
carga solta. Os principais
produtos acondicionados
nos armazéns são a celulose
e o trigo, que têm a expec-

tativa de fechar 2017 com ex-
portação de 290 mil tone-
ladas e importação de 350
mil t., respectivamente.

“Não há outra alternativa
na Bahia para a exportação
da celulose”, destacou o di-
retor da operadora Interna-
cional Serviço Marítimo, Va-
leriano Santiago, que atua
no mercado há 25 anos. Esta
operação portuária é através

de 18 a 24 navios por ano e
gera empregos para todas as
categorias de portuários.
“Os armazéns do Porto de
Salvador são de extrema im-
portância para o embarque
da celulose, uma vez que,
sem eles, o processo prova-
velmente não existiria”, des-
tacou Santiago.

Uma das empresas usuá-
ria dos armazéns é a Bahia

Celulose (Bahia Specialty
Cellulose), instalada no mu-
nicípio de Camaçari, que
tem o Porto de Salvador co-
mo a única alternativa para
exportação da matéria pri-
ma da Bahia. A carga vem
através de caminhões até o
Porto, é armazenada e segue
para o mercado externo,
principalmente para países
do Sudeste Asiático. Para es-

te ano, a empresa estima ex-
portar 505 mil toneladas do
produto pelo Porto, sendo
que 57% disso (290 mil to-
neladas) necessitará dos ar-
mazéns.

“A operação completa de
celulose através dos arma-
zéns do Porto de Salvador
gera contratos de serviço
com diversos fornecedores
da cadeia logística, estiman-

do investimentos na ordem
de R$ 12 milhões anuais. O
faturamento com estas ex-
portações está estimado em
R$ 550 milhões por ano", re-
vela o gerente sênior de Sup-
ply Chain da empresa, Bru-
no Carneiro Felix, sobre o
impacto das operações.

Felix destaca que os pos-
tos de trabalho gerados por
esta cadeia de serviço envol-
vem atividades florestais,
insumos, produção de celu-
lose, transporte terrestre,
operação portuária, trans-
porte marítimo e despa-
chante. “A possibilidade de
não podermos contar com a
armazenagem do nosso pro-
duto nos armazéns do Porto
de Salvador poderá causar
impactos diretos e indiretos
em toda esta cadeia”, diz.

Por outro lado, o trigo im-
portado chega da Argentina,
EUA e Uruguai, e permanece
sempreemtrêsarmazénsdo
Porto de Salvador até a trans-
ferência para os silos dos
moinhos localizados no Co-
mércio. Dentre os portos pú-
blicos da Bahia, o único a
fazer movimentação de tri-
go é o Porto de Salvador.

Em 2016, o armazena-
mento das cargas apresen-
tou um significativo incre-
mento no resultado final da
movimentação no porto de
Salvador. “Os armazéns se
mostraram, novamente, im-
portantes aparelhos para as
atividades da dinâmica do
comércio portuário, além de
exercer o papel de regulador
na atividade comercial do
Porto de Salvador”, ressaltou
o presidente da Codeba, Pe-
dro Dantas.

Porto de Salvador
recebe cargas para
importação e
exportação

“Não há outra
alternativa na
Bahia para a
exportação da
celulose”
VALERIANO SANTIAGO, operador

Fotos Codeba / Divulgação

Celulose e trigo são
principais produtos
acondicionados

A Tarde - 19/02

A Tarde 19/02
Correio 20/02

A Tarde - 05/02

A Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá) lançou o infográfico “As Árvores 
Plantadas e seus Múltiplos Usos”. O 
material demonstra a importância das 
plantações florestais brasileiras no su-
primento mundial de madeira. 

Confira no site:
http://iba.org/images/shared/Bi-
blioteca/Multiplos_Usos_da_Ma-
deira.pdf
http://www.abaf.org.br/wp-con-
tent/uploads/2017/02/Multiplos_
Usos_da_Madeira_Iba.pdf

Infográfico Ibá

Material disponível no site da ABAF (http://www.abaf.org.br/categoria/sala-de-imprensa/clipping/)
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ASSOCIADOS:

50 anos da Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel (ABTCP)

Referência como entidade técnica do se-
tor, a Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel (ABTCP) comemo-
ra em marco seus 50 anos de atuação. 

Também traça planos para contribuir ainda 
mais para a competitividade das empresas e o 
desenvolvimento de seus profissionais. 

Este ano, como parte das comemora-
ções a ABTCP realiza o 50° Congresso Inter-
nacional de Celulose e Papel. Com o tema 
“Indústria do Futuro: Novos Caminhos, No-
vos Processos e Inovações Tecnológicas”, o 
evento acontece em 23, 24 e 25/10 em São 
Paulo (SP).
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de Celulose e Papel (ABTCP)

O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, em visita ao diretor da ABTCP, Dárcio Berni

O diretor da Regional Norte/Nordeste/ MT/ MS do grupo Va-
lor Econômico, Carlos Chetto esteve em reunião com o 
diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, em fevereiro 
de 2017. Na conversa, a potencialidade do setor de flore-

tas plantadas a nível econômico e também para a realização de even-
tos e divulgação.

 Jornal Valor Econômico

Mais informações: 
http://www.abtcp2017.org.br/pt-br/
Confira a edição especial da revista O Papel: 
http://www.abaf.org.br/wp-content/uploads/2017/02/O-papel_50-anos-abtcp.pdf
Ou: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas.php


