


O Setor Florestal e a ABAF
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✓ Representa o setor de base florestal na Bahia, seus
fornecedores e parceiros.

✓ Promove a diversificação e sustentabilidade das
atividades florestais.

✓ Ajuda a diversificar a economia.

✓ Entre os principais exportadores da Bahia.

✓ Integração do PM produtor e processador de
madeira – uso múltiplo.

✓ 5% do PIB da Bahia.

✓ 4% da arrecadação de impostos no estado.



O Setor Florestal e a ABAF
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✓ São 4 polos de produção.

✓ Atende a demanda por vários segmentos que
usam madeira: mineração, papel&celulose,
secagem de grãos, têxtil, construção civil,
móveis, energia etc.

✓ 500 empresas.

✓ Ocupa quase 1 milhão de hectares, sendo 618
mil hectares de produção (1% da área do
estado) e outros 310 mil hectares de
conservação (APP, RL, RPPN).

✓ Desconcentra a economia – Leva para o
interior: mais empregos qualificados, renda,
impostos e contribuições sociais e ambientais
de elevada significância.



Representatividade ABAF
Mais de 40 Fóruns 

Regionais e Nacionais
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De acordo com o IBGE, a produção de mel na Bahia (de 2010 a 2020) teve um aumento de 109%,

ocupando o terceiro lugar no ranking nacional (ficando atrás de Maranhão 121% e Amapá 113%). A

variação, para o Brasil, foi de 35%.

Tabela 1 – Variação da produção de mel nos estados do Brasil (2010/2020)
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Fonte: IBGE



Nos últimos três anos, a produção teve um acréscimo de 65%; o valor da produção cresceu 104% e o preço do

mel, por quilo, aumentou 26%.

Tabela 2 – Produção de mel na Bahia (2018 – 2020)
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Fonte: IBGE



* 1,5 mil toneladas (30% da produção da Bahia) tem origem em apenas sete (07) municípios do semiárido.

Tabela 3 – Municípios que mais produzem mel (+ 50 ton/ano) na BA (2018 a 2020)
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Fonte: IBGE



A produção de mel cresceu bastante em alguns municípios e diminuiu em outros; e diversas causas podem ser
apontadas para essas variações. A principal, apontam técnicos, é o clima, principalmente em relação a falta (ou
concentração) de chuva em determinados períodos.

Tabela 4 – Municípios com crescimento (ou pouca variação) na produção 
(em quilos) de mel – 2018 a 2020
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Fonte: IBGE



Segundo Heber Luiz Pereira, doutor em zootecnia (instrutor de apicultura e meliponicultura do Senar, Sindiveg, Sindag,
Governo da Bahia, entre outros, e apicultor do Paraná), na produção de mel “80% é clima e 20% é manejo”.

Tabela 5 – Municípios que tiveram queda da produção 
(em quilos) de mel – 2018 a 2020

09

03/01/2022

Fonte: IBGE



Há uma variação, a cada

ano, no total de área

plantada entre as diversas

empresas.

Tabela 6 – Evolução da área florestal plantada (eucalipto) na Bahia
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Fonte: Bahia Florestal 2021



Tabela 7 – Produtividade florestal – Fatores condicionantes

11 03/01/2022

Fonte: Bahia Florestal 2021



Tabela 9 – Evolução da produção de madeira em tora na BA (2010 a 2019)
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Tabela 8 – Produção de madeira em tora na Bahia (2018 e 2019)

Fonte: Bahia Florestal 2021



✓ Crescimento do fomento florestal.

✓ Integração Lavoura-Pecuária-Florestas (ILPF).

✓ Plantios em áreas antropizadas (zero desmatamento).

✓ Plantios em mosaico – corredores ecológicos.

✓ Outras contribuições ambientais: preservação das matas nativas, mitigação de mudanças

climáticas, regulação do fluxo hídrico, conservação do solo, manutenção da biodiversidade etc.

Plantios Florestais - Características
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Projetos Socioambientais Voluntários
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Montante investido R$ 47 milhões/2020 - Beneficiam 600 mil pessoas – 211 municípios.

Desses, aproximadamente, para o setor apícola:

✓ R$ 1 milhão/ano

✓ 1.000 produtores

✓ 28 associações

✓ 10 mil colmeias

✓ 22 municípios

✓ 300 toneladas/ano

✓ Renda geral: R$ 2 milhões



Projetos de Apoio à Apicultura
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✓ Cessão de áreas

✓ Laboratório para criação de rainhas

✓ Capacitações em implantação de projetos, manejo, alimentação, troca de rainha, sanidade etc.

✓ Capacitação para produção de produtos a partir do mel

✓ Apoio à comercialização

✓ Apoio à organização e gestão de associações e entrepostos

✓ Doação de equipamentos



Objetivos Gerais – Apoio à Apicultura
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✓ Contribuir para a profissionalização da apicultura onde haja demanda pela atividade nas

regiões das empresas

✓ Promover a inclusão social através da atividade apícola

✓ Capacitar as associações participantes para equacionar suas demandas visando o

fortalecimento e autonomia

✓ Promover o atendimento às conformidades legais nas associações

✓ Contribuir para a obtenção de certificações que agreguem valor ao produto

✓ Estimular a diversificação dos produtos visando acesso à novos mercados.



Sugestões 1
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1- O setor cede áreas e dá apoio a 1.000 apicultores - 28 associações – 22 municípios.

2- Apesar de todas as dificuldades é evidente o crescimento da produção de mel no estado da Bahia.

3- As condições climáticas têm grande peso na produção e resultado de renda dos produtores. Esta
variação é permanente e impacta não somente a apicultura, mas outras atividades do agro na mesma
região.

4- É necessário o constante investimento na organização do setor e no conhecimento dos fatores que
interferem na produção.

5- Os dados gerais do setor, incluindo produção por município, cadastro, formalização e registro dos
apicultores, precisam ser incrementados; bem como as causas de produtividade, produção e ocorrências.

6- Também precisa ser implementado um sistema de comunicação que permita o atendimento - nos
prazos necessários - de ocorrência de mortandade de abelhas, em parceria com diversos órgãos no estado,
apicultores e proprietários das áreas onde estão instaladas as colmeias.



7 - A ABAF recomenda um plano estratégico para viabilizar maior desenvolvimento e crescimento
sustentável do setor; organizado e com a participação dos diversos atores ligados direta ou
indiretamente à cadeia produtiva do mel – a exemplo produtores de café, frutas, pecuária etc.

8 - O plano deve focar nos dados e informações técnicas; contrato de cessão de área; cadastro dos
produtores junto a ADAB; georreferenciamento das colmeias; acesso a linhas de crédito e assistência
técnica para o manejo e comercialização; plano de desenvolvimento de abelhas-rainhas; registros de
produção; sistema de comunicação para aviso prévio (de um lado) para o uso de defensivo e (de outro)
no caso de ocorrências de mortandade das abelhas (para detectar a causa, origem e determinar a
mitigação das ocorrências), entre outros.

9 - Sugerimos que este plano seja implementado e conduzido pela Câmara Setorial de Apicultura e
Meliponicultura que já conta com a participação das associações de apicultores, do setor florestal, SDR,
Seagri, da academia, Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA), Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab), instituições financeiras, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
da Bahia (OCEB), dentre outros.

Sugestões 2
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O setor florestal é parte da solução. Estamos à disposição!
Obrigado pela oportunidade!

Wilson Andrade - Diretor executivo – Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF)
(71) 98801-3000 / wilsonandrade@terra.com.br / www.abaf.org.br
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