


Lançada em abril de 2014, a entidade representa 
as 60 empresas e nove entidades estaduais de 
produtos originários do cultivo de árvores      
plantadas, com destaque para painéis de          
madeira, pisos laminados, celulose, papel,    
florestas energéticas e biomassa, além dos 
produtores independentes de árvores          
plantadas e investidores financeiros.

A missão da Ibá é incrementar a 
competitividade do setor e alinhar as empresas 
associadas no mais elevado patamar de 
ciência, tecnologia e responsabilidade 
socioambiental ao longo de toda a cadeia 
produtiva das árvores, na busca por 
soluções inovadoras para o mercado         
brasileiro e global.

Com sede em Brasília (DF) e escritório em São 
Paulo, a Ibá atua em parceria com as 
Associações Estaduais do setor.

A Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá) é a associação

 responsável pela 
representação institucional 

da cadeia produtiva de 
árvores plantadas, do campo

à indústria, junto a seus
principais públicos de

interesses.



-

A importância das árvores plantadas

As árvores plantadas são uma matéria-prima           
renovável, reciclável e amigável ao meio ambiente, à 
biodiversidade e à vida humana. O Brasil possui 
7,74 milhões de hectares plantados de eucalipto, 
pinus e demais espécies para a produção de 
painéis de madeira, pisos laminados, celulose, 
papel, produção energética e biomassa. Essa área 
corresponde a 0,9% do território nacional. O setor 
brasileiro de árvores plantadas é responsável por 
91% de toda a madeira produzida para fins            
industriais no País - os demais 9% vêm de florestas 
nativas legalmente manejadas. 

Além das funções produtivas, os plantios de árvores 
desempenham importante papel na prestação de 
serviços ambientais: evitam o desmatamento de 
hábitats naturais, protegendo assim a biodiversidade; 
preservam o solo e as nascentes de rios; recuperam 
áreas degradadas; são fontes de energia renovável 
e contribuem para a redução das emissões de 
Gases causadores do Efeito Estufa por serem        
estoques naturais de carbono.

Os cultivos para fins industriais são realizados de 
acordo com princípios de manejo florestal           
sustentável que visam a reduzir os impactos 
ambientais e promover o desenvolvimento         
econômico e social das comunidades do entorno 
dos plantios e das fábricas. 

Do total de hectares de árvores plantadas, 63% são 
certificados pelo Forest Stewardship Council (FSC) 
e pelo Programa Nacional de Certificação Florestal 
(Cerflor), endossado pelo Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Systems (PEFC).

Essas certificações atestam que a gestão dos         
recursos naturais, da floresta até o produto final, 
gere o menor impacto possível e maximize os 
benefícios socioambientais da produção. 

Parcerias florestais - Os plantios são realizados 
pelas empresas do setor e por meio de
importantes programas de fomento, que geram 
valor social em regiões brasileiras distantes dos 
grandes centros, valorizam pequenos produtores 
e ajudam a reduzir a pressão sobre florestas 
nativas e recuperar solos degradados. Em 2014, 
17,8 mil famílias foram beneficiadas por programas 
de fomento em todo Brasil.

Por meio desses programas, as empresas
estabelecem parcerias de longo prazo com 
pequenos produtores, o que permite que eles 
participem da sua cadeia produtiva, fornecendo 
madeira de árvores plantadas em suas
propriedades e, muitas vezes, desenvolvendo 
outras atividades agrosilvopastoris, que reforçam a 
renda familiar. 



Área de árvores plantadas

Indicadores Econômicos
Receita bruta de R$ 60 bilhões: 5,5% do PIB Industrial.

Exportações de US$ 8,4 bilhões: 3,8% das exportações do País. 

4,2 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.

Investimentos: R$ 53 bilhões de 2014 a 2020 para duplicar a base florestal, ampliar
unidades industriais e em novas unidades.

Responsável pela geração de R$ 10,2 bilhões em tributos federais, estaduais e

municipais: 0,8% da arrecadação nacional.

Dados & Fatos

Celulose e Papel

Produtores Independentes

Serrados, móveis e outros produtos sólidos

Outros

Siderurgia e Carvão Vegetal

Painéis de Madeira

Investidores Institucionais

3,6%

26,8%

3,4%

34%

10,2%

15,2%

6,8%



Benefícios ambientais
7,74 milhões de hectares de árvores plantadas 

absorvem 1,69 bilhão de toneladas de
CO2 da atmosfera.

5,4 milhões de hectares de áreas naturais na
forma de Áreas de Preservação Permanentes 
(APPs), de Reserva Legal (RL) e de Reserva          
Particular do Patrimônio Natural (RPPNs): estoque 
médio de 2,40 bilhões de toneladas de CO2.  

63% dos plantios são certificados,
garantindo a sustentabilidade e boas práticas do 
setor. 

64,3 milhões de gigajoules produzidos a

partir de energia limpa: 67% do consumo
energético do setor. 

Benefícios sociais
R$ 177 milhões investidos em programas
sociais.

2 milhões de pessoas beneficiadas.

Cerca de mil municípios localizados nas
regiões de influência das empresas.

Mais de 17 mil famílias beneficiadas por
programas de fomento.

As certificações
garantem aos

clientes e 
consumidores as 
boas práticas de 

manejo florestal e a 
origem sustentável 

dos produtos 
originários de 

árvores plantadas.



Nossa Marca
Ibá, em tupi-guarani, significa frutos. 

Frutos na dimensão econômica: toda a riqueza 
que vem da árvore. Madeira, painéis de madeira, 
pisos laminados, celulose, papel, biomassa, carvão 
vegetal, microfibras, matérias-primas não fósseis, 
nanopolímeros e muito mais. 

Frutos na dimensão social: fixação do homem no 
campo, capacitação produtiva, trabalho e renda, 
formação de futuras gerações com nova perspectiva 
e mais qualidade de vida, promoção de              
desenvolvimento humano e social. 

Frutos na dimensão ambiental: recuperação de 
áreas degradadas, captação de carbono, produção 
de água pelo reflorestamento, preservação de matas 
nativas, fortalecimento da biodiversidade.

As quatro fases da Lua simbolizam o respeito à Natu-
reza e ao seu tempo, aos recursos renováveis, mane-
jados com responsabilidade. Porque, respeitada e 
preservada, a Natureza se renova e é eterna. 

A quarta e última esfera é o futuro a ser preenchido 
por todos nós: cuidar e investir, para garantir novos 
frutos. 

Para sempre.

Toda marca 
gráfica expressa
um significado

A quarta e última esfera é o futuro a ser preenchido 
por todos nós: cuidar e investir, para garantir novos 



Empresas
Adami 
AMATA
Aperam BioEnergia 
Arauco 
ArcelorMittal BioFlorestas 
Berneck 
Bignardi 
Brookfield (Comfloresta) 
BSC 
Celulose Irani 
Cenibra 
CMPC Celulose Riograndense 
CMPC Melhoramentos 
Copapa 
Duratex 
Eldorado 
Eucatex
Facepa 

Pisa – Indústria de Papéis 
Plantar 
Primo Tedesco 
Ramires Reflortec S.A 
RMS do Brasil Adm. de Florestas 
Santa Maria 
Santher 
Sguario Florestal S/A
Sonoco 
Stora Enso 
Sudati MDF 
Suzano Papel e Celulose 
SWM  
Trombini  
TTG Brasil Investimentos Florestais  
Unilin Arauco Pisos Ltda 
Vallourec  
Veracel 
West Rock

Associações Estaduais
Associação Baiana das Empresas de Base Florestal - ABAF 
Associação Mineira de Silvicultura - AMS 
Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas - Reflore MS  
Associação Gaúcha de Empresas Florestais - Ageflor  
Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal - APRE  
Associação Catarinense de Empresas Florestais - ACR  
Associação Paulista de Produtores de Florestas Plantadas - Florestar São Paulo 
Associação dos Reflorestadores do Tocantins – Aretins  
Associação de Reflorestadores de Mato Grosso - AREFLORESTA 

Colaboradoras
Akzo Nobel
Albany International 
ArborGen 
FuturaGene 
Pöyry Tecnologia 

Fedrigoni
Fibraplac 
Fibria 
Floraplac 
Floresteca  
Gerdau 
Guararapes 
Ibema 
Iguaçu 
International Paper 
Kimberly-Clark Brasil 
Klabin 
Lwarcel 
MD Papéis 
Melhoramentos Florestal 
Munksjö 
OJI Papéis Especiais 
Papirus

Associadas



Brasília: 
SAS, Quadra 1, Bloco N, Lotes 1/2
Edifício Terra Brasilis, salas 1205/1206 - Brasília - DF
CEP: 70070-010
Tels.: (61) 3224-0108 / 3224-0109
Fax: (61) 3224-0115

São Paulo: 
Rua Olimpíadas, 66 - 9º andar - São Paulo - SP
CEP: 04551-000
Tel.: (11) 3018-7800

www.iba.org
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