
A cadeia florestal tem papel fundamental, não so-
mente na transformação da economia do setor flo-
restal na Bahia, mas também nos âmbitos social e 
ambiental. A Bahia Florestal é uma cadeia produti-
va global que, além dos efeitos positivos no âmbito 
econômico, gera uma série de outros benefícios, es-
pecialmente na proteção ao meio ambiente.  

O plantio florestal é uma atividade fortemente pre-
servacionista, que convive em harmonia com as 
matas nativas e fornece toda a matéria-prima ne-
cessária ao processo industrial, reduzindo assim a 
pressão sobre os maciços florestais remanescentes.

O setor de florestas na Bahia está sendo firmado e 
consolidado a partir de uma visão na qual a geração 
de riqueza econômica, por si só, não é suficiente. O 
lucro deve ser admirado. Admirado pela qualidade de 
vida que promovemos e pela conservação ambiental 
da qual somos parceiros. 

Do ponto de vista ambiental, com a produção de 
madeira das florestas plantadas, é possível recupe-
rar terras degradadas, conservar o solo e promover 
o sequestro de carbono (CO2), principalmente na 
fase de crescimento da floresta.

As florestas plantadas absorvem CO2 e se constituem 
em uma maneira racional e econômica de reduzir 
milhares de toneladas de gás carbônico que são joga-
das na atmosfera da terra, fruto, principalmente, da 
queima de combustíveis. Atualmente, o maciço de 
florestas plantadas no Brasil absorve um bilhão de to-
neladas/ano de CO2, e cerca de 10% desse sequestro é 
absorvido pelas florestas plantadas na Bahia. 

Sustentabilidade é o nosso negócio!

Benefícios para o planeta.
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A plantação de eucalipto sequestra grande quantidade de gás 
carbônico da atmosfera.
Após a colheita, 70% dos nutrientes da árvore permanecem no 
local e incorporam-se à terra como matéria orgânica.
Protege os solos contra processos erosivos, aumenta a taxa de 
infiltração das águas pluviais e regulariza o regime de distribui-
ção hídrica nas áreas plantadas.
O uso da madeira proveniente de floresta plantada é um dos 
fatores fundamentais para a manutenção da biodiversidade.
Nossas plantações, bem manejadas, não secam nem empobre-
cem o solo, geram benefícios sociais, econômicos e ambientais 
no seu entorno e em todo o Estado.
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Fundada em 2004, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(Abaf) representa as empresas do setor de base florestal atuantes no 
Estado e os principais fornecedores envolvidos na produção. O foco das 
atividades está na motivação ao plantio e ao uso racional das florestas, 
apoio a iniciativas para o crescimento e ordenamento do setor florestal 
e defesa de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.

A associação atua na defesa do desenvolvimento econômico do setor – 
e consequentemente do Estado – aliado à preservação do meio ambien-
te, promovendo a união dos atores envolvidos e dedicados à indústria 
de base florestal bem como sua relação com órgãos públicos, ONGs e 
sociedade civil organizada.

A Abaf divulga e estimula a pesquisa e o aperfeiçoamento da atividade 
e atua em prol da humanização das relações do trabalho e da conserva-
ção dos recursos naturais, coletando e divulgando dados e estatísticas 
que informem e construam uma imagem positiva das atividades que 
envolvem o setor.

A Abaf e as empresas representadas desenvolvem ações socioambien-
tais que impulsionam a sustentabilidade cotidiana. São estas práticas 
que a Associação representa e são elas que comprovam a qualidade dos 
produtos gerados pelos nossos plantios. 

A indústria de base florestal usa a madeira como matéria-prima. A 
partir da silvicultura – ciência dedicada ao estudo dos métodos natu-
rais e artificiais para melhorar e regenerar os povoamentos florestais 
–, assegurou-se uma produção mínima igual ao volume consumido 
pelos nossos associados. Grandes são os avanços do setor florestal, com 
os quais a Bahia tem se destacado como grande polo florestal, por suas 
excelentes condições de clima e solo – que colocam o Estado em uma 
posição de destaque ante o mercado internacional –, preocupação am-
biental e disposição econômica para atrair grandes negócios e propor-
cionar geração de emprego e renda. Hoje, a Bahia está em quarto lu-
gar na produção de maciços florestais plantados, com 638 mil hectares 
plantados, representando 10,1% do total da área plantada no Brasil.

O setor, que hoje é responsável pela proteção de mais de 370 mil hectares 
de mata nativa no Estado, seja em área de Reserva Legal de Proteção Per-
manente, reservas particulares de proteção natural e outras, gera nacional-
mente 800 mil empregos, dos quais cerca de 30 mil estão nos mais de 40 
municípios baianos onde existe atuação das empresas.

Por meio de investimentos em atividades que promovem a geração de 
renda, a saúde, a educação e a cultura, o setor de florestas plantadas 
vem sendo um importante parceiro para as melhorias sociais e eco-
nômicas alcançadas pela Bahia nos últimos anos. Ao mesmo tempo, 
vem atuando fortemente para preservar um dos mais importantes – e 
ameaçados – biomas brasileiros, a Mata Atlântica, com trabalhos de 
manutenção e monitoramento das áreas. Nacionalmente, o setor de-
tém 18% de toda a produção nacional de eucalipto.
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Espacialmente, a Bahia Florestal dissemina-se 
por mais de 40 municípios no território baiano. 
As principais regiões produtoras estão no Extre-
mo Sul, onde se encontram os maiores maciços, 
no Litoral Norte e na região Oeste do Estado.

As florestas plantadas, com eucalipto, pinus 
ou outras espécies de rápido crescimento, 
adaptam-se muito bem às mais diferentes con-
dições de solo e clima. A silvicultura, entre di-
versos benefícios, é uma alternativa racional 
contra a exploração das florestas nativas. 

30.000 
vagas de empregos nos 47 municípios 
onde existe atuação das empresas.

Áreas de plantio superior a 

660.000 hectares.

10% das áreas de florestas plantadas no Brasil.

13,3% das florestas de eucalipto do Brasil, sendo 
o quarto maior produtor.

5% de média de crescimento anual do setor.

80% das florestas plantadas de eucalipto são 
destinadas à produção de papel e celulose.

398

306

mil hectares de florestas 
plantadas próprias.

mil hectares de florestas 
nativas próprias.
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