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ABAF faz entrega do Bahia Florestal

No encerramento de mais um ano de 
muito trabalho e, também, conquis-
tas; e com perspectiva de um ano me-
lhor; é com satisfação que entrega-

mos o  ‘Bahia Florestal 2017’ – relatório da As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) que reúne os principais dados do setor 
de base florestal na Bahia.

Os dados nacionais estão reunidos no Rela-
tório Ibá 2017 (iba.org/pt), mas sentíamos a ne-
cessidade de atualização dos números estadu-
ais. Estamos caminhando no sentido da valori-
zação e fortalecimento do setor de árvores plan-
tadas e dos produtos dele derivados.

Neste relatório mostramos a importância e a 

diversificação de atividade do setor florestal que, 
além de papel, celulose, carvão vegetal e produ-
tos de madeira, amplia sua produção. Hoje, es-
tamos presenciando a chegada de empresas de 
energia de biomassa florestal e um crescimento 
de empreendimentos agrosilvipastoris.

Além disso, ressaltamos neste relatório a po-
sição do setor nos índices estaduais referentes a 
desenvolvimento econômico, social e ambien-
tal. Destacamos a contribuição do setor na ofer-
ta de emprego, na atração de divisas e em pro-
gramas socioambientais.
Confira o Bahia Florestal no site da ABAF 

(http://www.abaf.org.br/categoria/
publicacoes/).

Wilson Andrade
Diretor Executivo

Desejamos que 2018

seja ainda mais 

produtivo para todos!

Aproveito este momento de celebração para, em sintonia com a nossa representação nacional - 
a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) -, compartilhar essa mensagem de renovação.

Assista o vídeo no: https://www.youtube.com/watch?v=nF9TsINV8yQ&feature=youtu.be
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A Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal 
(ABAF) acaba de entregar 
o Bahia Florestal 2017 - re-

latório que mostra um panorama 
completo da cadeia produtiva de 
base florestal no estado da Bahia (e 
com referências ao Brasil). O docu-
mento foi feito com a cooperação 
das empresas (e associações de pro-
dutores) associadas à ABAF e teve 
dados compilados pela STCP Enge-
nharia de Projetos Ltda.

“Dentre os principais setores 
econômicos da Bahia, destaca-se o 
setor de base florestal que tem ala-
vancagem de diversos outros seg-
mentos que demandam madeira 
nos seus processos produtivos, a 
exemplo da construção civil, da in-
dústria de papel e celulose, a meta-
lúrgica, energia de biomassa, a seca-
gem de grãos do agronegócio, ma-
deira e móveis, entre outros. Isso 
faz com que, mesmo nos últimos 
dois anos de redução de economia 
nacional (e do estado), o setor de 
base florestal continuou crescen-
do em referência a empregos, ex-
portações, investimentos, diversifi-
cação e desconcentração da ativida-
de econômica no estado. Tudo isso 
está sendo demostrado nesse rela-
tório”, informa o diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade.

Inegavelmente, a Bahia possui 
uma expressiva importância e ativa 
participação no setor de base flores-
tal nacional. Detentor de 647,8 mil 
hectares plantados principalmente 
com eucalipto, o estado está entre 
os líderes do ranking de área flores-
tal plantada. Possui ainda 32,3 mil 
hectares plantados com seringuei-
ra, que alimenta a indústria da bor-
racha (látex). Os plantios florestais 
estão concentrados principalmente 
na Região Sul e Extremo Sul, Lito-
ral Norte, Oeste e Sudoeste do esta-
do da Bahia. 

As condições edafoclimáticas 
adequadas e favoráveis (além da 
elevada tecnologia empregada) ao 
desenvolvimento florestal contri-
buem para os expressivos indicado-
res estaduais de produtividade flo-
restal. A média nacional de produ-
tividade florestal para o eucalipto é 
de 36 m³/ha/ano. O estado da Bahia 
corrobora ativamente para que a 
média nacional esteja acima de ou-
tros players mundiais. Na Bahia, a 
produtividade florestal média aos 

Bahia Florestal 2017 reúne principais dados do setor

7 anos é de 34 m³/ha/ano (conside-
rando madeira com casca e volume 
comercial com diâmetro a partir de 
8 cm); e em determinadas regiões 
ultrapassa 45 m³/ha/ano, acima da 
média nacional. 

A Bahia possui 730,5 mil hecta-
res de florestas certificadas (entre 
áreas de produção e de remanes-
centes nativos) voluntariamente pe-
las empresas através do sistema FSC 
e/ou CERFLOR. Esta área é significa-
tiva e evidencia a adesão das empre-
sas do setor à preocupação mun-
dial de diferenciação e valorização 
de produtos originados de flores-
tas manejadas de forma sustentável 
e responsável. Dados de 2016 evi-
denciam que 64% da área plantada 
no estado está certificada com selos 
FSC e/ou CERFLOR.

No campo industrial, a Bahia se 
destaca pela diversidade de segmen-
tos de base florestal que compõem 
sua cadeia produtiva. Entre estes seg-
mentos, destaque para celulose, ce-
lulose solúvel e papel, além de ser-
rados, madeira tratada, móveis, car-
vão vegetal, biomassa e resíduos flo-
restais que alimentam principalmen-
te o agronegócio e a indústria de bio-
energia. O estado abriga atualmente 
636 empresas diretamente ligadas ao 
setor de base florestal.

Historicamente, a média de pro-
dução de madeira em tora na Bahia 
é 16 milhões m³/ano. A produção 
destinada à produção de celulose e 
papel (C&P) é a mais representati-
va no estado, sendo que dos 16 mi-
lhões m³ produzidos pelo setor flo-
restal estadual em 2016, 86% foi 
para atender a indústria de celulo-
se e papel. A produção total de ma-
deira em tora na Bahia (2016) re-
presenta 7% do total nacional, sen-
do que praticamente 100% referem-
-se à madeira de eucalipto. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 
da cadeia produtiva do setor flores-
tal-industrial da Bahia atingiu R$ 9,3 
bilhões em 2016. Este setor contri-
buiu com cerca de 4,0% no total do 
PIB estadual no referido ano, o que 
evidencia o grau de participação do 
setor na economia da Bahia.

Estima-se que a arrecadação tri-
butária do setor florestal-industrial 
para a Bahia em 2016 foi de R$ 2,69 
bilhões, o que representa contri-
buição de 3,2% no total arrecadado 
pelo estado, evidenciando a rele-
vante contribuição tributária do se-
tor florestal estadual. 

Responsável por comercializar 
internacionalmente 19% do total 
das exportações gerais do estado, 
o setor de produtos de base flores-
tal é o principal da economia baia-
na quanto ao recebimento de divi-
sas (exportações), sendo a China o 
principal destino comercial. O setor 
florestal da Bahia é responsável pela 
construção do saldo positivo da ba-
lança comercial do estado.

Em 2016, o setor investiu R$ 713 
milhões no estado, sendo que 60% 
deste total foi destinado aos plan-
tios florestais, 37% à indústria e os 
outros 3% referem-se a programas 
socioambientais, bem como à pes-
quisa e inovação florestal. Dos 3,04 
milhões de empregos do setor flo-
restal brasileiro em 2016, a Bahia foi 
responsável por 7,5%, ao ter gera-
do 228,7 mil empregos (diretos, in-
diretos e efeito-renda) para 2016. 
Este total incorpora as diversas ati-
vidades que compõem o setor flo-
restal, desde o pré-plantio (preparo 
de mudas e terreno), efetivo plantio 
e colheita florestal até o efetivo pro-
cessamento industrial dos diferen-
tes produtos de madeira.

Estima-se que em 2016, a renda 
gerada pelo setor florestal-industrial, 

que representa o montante total de 
salários líquidos pagos aos trabalha-
dores (considerando emprego dire-
to, indireto e efeito renda), atingiu 
R$ 608,5 milhões, o que representa 
cerca de 6% do total nacional (R$ 10 
bilhões – IBÁ, 2017). Esse total é, via 
de regra, reinvestido na economia 
através destes trabalhadores na aqui-
sição de bens e consumo.

Os programas de fomento flo-
restal firmados pelas associadas da 
ABAF totalizaram mais de 78 mil 
hectares plantados, com cerca de 
410 contratos em 2016, benefician-
do mais de 2.500 famílias, contri-
buindo para geração de benefícios 
econômicos e financeiros, crian-
do empregos, renda e tributos aos 
municípios, e promovendo assim 
o desenvolvimento local e estadual 
como um todo. 

Por meio da análise de indicado-
res de desenvolvimento municipal 
(Índice FIRJAN de Desenvolvimento 
Municipal - IFDM de 2005 e 2013), 
observa-se que municípios com 
operações florestais, via de regra, 
apresentam melhoria do índice (va-
riação percentual) superior à varia-
ção estadual no período (18%). Isso 
evidencia o alto grau de desenvolvi-
mento proporcionado pelo setor de 
base florestal em áreas em que atua 
diretamente, ressaltando sua im-
portância socioeconômica para as 
famílias em que está inserido, para 
os munícipios, estado e para o país 
como um todo.

Estima-se que entre 450-500 mil 
hectares com ecossistemas florestais 
nativos no estado são destinados à 
proteção e preservação ambiental. 
Deste total, as empresas associadas 
da ABAF contribuem com 381 mil 
hectares, o que representa cerca de 
88% do total. Paralelamente a estas 
iniciativas empresariais, a ABAF jun-
to a outros atores locais e estaduais 
também age diretamente na promo-
ção de programas socioambientais 
com destaque ao programa “Ambien-
tal Florestal Sustentável” e ao progra-
ma “Mais Árvores Bahia”. 

Através destes dados e informa-
ções fica evidente a intensa e cres-
cente preocupação do setor flores-
tal da Bahia com o desenvolvimen-
to de atividades florestal-industriais 
com a preservação de ecossistemas, 
geração de emprego e renda, bem 
como com a disseminação e promo-
ção de treinamentos e capacitações.
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Associação de Produtores de Eucalipto Elege Nova 
Diretoria e se Consolida como Referência no Brasil

A Associação dos Produtores de Eucalipto do Sul e Extremo Sul da 
Bahia (Aspex) elegeu, no último dia 08.12, sua nova diretoria para 
o biênio 2018/2019.

E entidade, que possui 86 associados e aproximadamente 17 mil 
hectares de florestas plantadas de eucalipto em municípios da região de Eu-
nápolis (BA), segue para seu décimo segundo ano de atividade.

Gleyson Araújo de Jesus foi reconduzido à presidência executiva ao lado 
de Albert Sartório, vice-presidente executivo e Robson Costa, que seguirá 
como tesoureiro da associação.

A diretoria foi eleita por aclamação e tem, como objetivo, continuar o 
trabalho que posicionou a entidade como referência no Brasil. Atualmen-
te, a Aspex é modelo de organização de pequenos e médios produtores de 
eucalipto no país.

“Nossa união nos fortalece a cada dia. Temos, pela frente, grandes desa-
fios mas - tenho certeza - vamos saber superá-lo com a união de nossos as-
sociados e apoio dos parceiros”, ressaltou Gleyson.

Nova diretoria da Aspex: Gleyson Araújo (presidente), Albert Sartório (vice-presiden-
te) e Robson Costa (tesoureiro)

Ferbasa assina contrato de compra de complexo eólico

A Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) – 
principal fornecedora de ferroligas do 
Brasil e única produtora de ferrocromo 
das Américas – assinou ontem o contrato 

de compra de 100% das ações do Complexo Eó-
lico Guirapá que pertenciam ao Santander Inves-
timentos e a Brazil Wind. A operação compreen-
deu a aquisição indireta das sociedades de pro-
pósito específico Central Eólica Angical, Central 
Eólica Caititu, Central Eólica Coqueirinho, Cen-
tral Eólica Corrupião, Central Eólica Inhambu, 
Central Eólica Tamanduá Mirim e a Central Eóli-
ca Teiú, localizadas entre os municípios de Pindaí 
e Caetité, no sudoeste da Bahia, as quais se en-
contram em fase operacional e com energia ne-
gociada no montante total de 81 MW médios.

Juntos, o sete parques eólicos contam com 92 
aerogeradores e 170 MW de capacidade. O pre-
ço de aquisição acordado foi de R$ 450 milhões e 
poderá ser acrescido pelo pagamento de um va-
lor de até R$ 40 milhões a título de preço contin-
gente, observado o atingimento de metas futu-
ras estipuladas no contrato de compra e venda.

Em fato relevante, a Ferbasa disse ainda que 
o fechamento da operação de aquisição do com-
plexo permanece condicionado, entre outras 
condições, a aprovação pela Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, nos termos do ar-
tigo 256 da Lei das S.A.; obtenção das aprovações 
necessárias perante as autoridades competentes 
e a manutenção do curso ordinário dos negócios 
das SPEs.

Desempenho
Fundada há 56 anos pelo engenheiro José 

Carvalho, a Ferbasa é a principal fornecedora 
de ferroligas do Brasil e única produtora de 
ferrocromo das Américas. Seus principais pro-
dutos são as ligas de ferrocromo alto carbono, 
ferrocromo baixo carbono, ferrossilício e fer-
rossilício cromo, destinadas, principalmente, 
ao setor siderúrgico e à produção de aços ino-
xidáveis.

A companhia encerrou o terceiro trimestre 
deste ano  com um lucro líquido de R$ 64,4 mi-
lhões, numa alta de 890,8% e relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Já a receita líquida da em-
presa do trimestre alcançou R$ 276,5 milhões – 
14,6% a mais ante igual período de 2016.
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ASSociAdoS:

Depois de conquistar o Prêmio Aberje em âmbito regional, a exposição 
“A floresta sob um novo prisma”, da Fibria, também conquistou o Prê-
mio Aberje Brasil, na categoria Comunicação de Programas voltados à 
Sustentabilidade Empresarial. Os vencedores da etapa nacional foram 

anunciados no dia 22 de novembro, em São Paulo e, nessa categoria, a Fibria di-
vidiu o prêmio com a empresa Neoenergia. A Aberje é a Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial e anualmente reconhece boas práticas no segmento.

A exposição “A floresta sob um novo prisma” celebra os 50 anos de atividades 
da empresa no Espírito Santo e é uma mostra que reúne fotos e vídeos gravados 
em perspectiva de 360 graus, com o recurso de realidade virtual. “Quem assiste aos 
vídeos tem a sensação de estar dentro dos plantios florestais e de outras atividades 
que a empresa desenvolve, numa experiência interativa”, explica Pedro Torres, co-
ordenador de Comunicação da Fibria.

A exposição é resultado de uma expedição do fotógrafo Araquém Alcântara, es-
pecialista em retratar a natureza, que percorreu 16 municípios do Espírito Santo e 
do sul da Bahia. O resultado está reunido em 40 fotografias, que retratam a Mata 
Atlântica, as aves, os mamíferos, as comunidades tradicionais e os produtores ru-
rais, incluindo agricultores familiares, nas áreas onde a Fibria atua, além dos vídeos 
e de um catálogo que contém outras 20 fotos que não estão na Mostra.

“A floresta sob um novo prisma” já percorreu as cidades de Vitória e Cachoeiro 
de Itapemirim, no Espírito Santo; Teixeira de Freitas, na Bahia; e Londres, na Ingla-
terra. O projeto foi realizado em parceria com as empresas Ativação Live Marketing, 
Estúdio República; Maffia.io.

A Confuderaçã da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou nesta terça-feira, dia 
12, a posse do presidente João Martins da diretoriaia e conselho fiscaI da entidade.

Eleito em votação unânimes com o apoio das 27 federações do pais de forma inedita, 
João Martins da Silva Junior comandará a entidade no período de 2018/2021. juntamente 
com seis novos vice-presidentes e seis integrantes do conselho fiscal.

Em setembro Martins havia afirmado que um dos desafios da entidade será incenti-
var a contribuição

sindical voluntária. “Nossa atividade precisa como nunca, de uma CNA forte, organiza-
da, preparada para os novos tempos. O nosso sistema precisa ser renovado, transforma-
do. Precisa ser vanguarda na prestação de serviços ao produtor, que sentirá a necessida-
de de fazer parte dele”. afirmou.

Outro foco da CNA em 2018 será a cadeia leiteira. Em divulgação do balanço deste 
ano, o super intendente técnico Bruno Lucchi, afirmou que a entidade estará atenta a to-
das as possibilidades de exportação dos produtos lácteos produzidos no Brasil.

Fibria conquista Prêmio Aberje Brasil com 
a exposição “A floresta sob um novo prisma”

Diretoria da CNA toma posse em Brasília

Eleito em votação unânime, João Martins da Silva Junior 
comandará a entidade no período 2018/2021


