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Carta do Presidente

O plantio de árvores para fins indus-
triais representa uma importante ca-
deia produtiva no país, sustentável e 
com benefícios econômicos, sociais 

e ambientais diretos. Este setor usa a madeira 
como matéria-prima e se utiliza de alta tecnolo-
gia para se desenvolver, ótimas condições eda-
foclimáticas e também com a importante par-
ceria de pequenos produtores nos programas 
de fomento florestal. 

É ainda uma atividade fortemente preserva-
cionista, que convive em harmonia com as ma-
tas nativas e fornece toda a matéria-prima ne-
cessária ao processo industrial, reduzindo a 
pressão sobre os maciços florestais remanes-
centes. 

Além disso, a área com florestas plantadas 
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no Brasil ocupa apenas 1% da área do país, mas é responsável por 91% de toda 
a madeira produzida para fins industriais. Atualmente, de acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área cultivada chega a 10 
milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinus e acácias.

Estes avanços no setor são compartilhados na Bahia que se destaca como 
quarto polo florestal pela competitividade dos plantios baianos (em determi-
nadas regiões a produtividade ultrapassa 40 m³/ha/ano), baseada nas condi-
ções edafoclimáticas e na avançada tecnologia aplicada por nossos produtores 
e empresas. Tudo isso coloca o estado em uma posição privilegiada ante o mer-
cado internacional, preocupação ambiental e disposição econômica para atrair 
grandes negócios e proporcionar geração de emprego e renda. Além disso, as 
empresas investem na ampliação da interação com as comunidades e apoio ao 
desenvolvimento da economia local.  

Dados mais completos e analisados estão presentes neste relatório Bahia 
Florestal produzido pela Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) que representa o setor de florestas plantadas na Bahia. 

Este documento é o terceiro Bahia Florestal, onde estão presentes assuntos 
relevantes do e para o setor florestal baiano. São apresentadas informações e 
estatísticas atualizadas que seguramente vão subsidiar a tomada de decisão 
dos diferentes agentes da cadeia produtiva florestal e da indústria da madeira, 
além de auxiliar demais entidades de classe e instituições do governo estadual e 
federal no delineamento de ações estratégicas setoriais.

Este ano, a ABAF comemora 15 anos de existência e também o fortalecimen-
to de nossa própria atuação, com representatividade em quase 40 dos mais im-
portantes fóruns ambientais, econômicos e sociais a nível regional, estadual e 
nacional. Estas participações nos possibilitam a defesa dos interesses da silvi-
cultura e de nossos associados, além de uma atuação coerente e alinhada com 
o desenvolvimento sustentável do estado.
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Moacyr FaNtiNi JUNior
Presidente da ABAF 

Associação Baiana das 

Empresas de Base Florestal
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Abaf: 15 anos de intensa 
atuação no setor florestal

A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) foi instituída em 
2004 com o propósito de contribuir 
para que o setor que representa se 

desenvolva sobre bases sustentáveis, do pon-
to de vista econômico, ambiental ou social.

Com 15 anos de significativa atuação, a 
ABAF mantém interlocução ativa com os di-
versos agentes da cadeia produtiva, como 
também com as comunidades que direta ou 
indiretamente influenciam o setor de base flo-
restal da Bahia. A associação representa as di-
versas empresas de base florestal e respectivos 
fornecedores setoriais que atuam no estado da 
Bahia, além de atuar em benefício do desen-
volvimento da  silvicultura e da indústria de 
base florestal. 

Ao longo destes 15 anos de história, a ABAF 
estabeleceu ambientes de integração e conso-
lidou parcerias em mais de 40 fóruns estaduais 
e federais. Esse aspecto tem garantido à ABAF 
uma atuação eficiente e abrangente, o que ele-

va sua  representatividade no setor de base flo-
restal e na socioeconomia estadual.

Por congregar um setor tão variado e acre-
ditar que a troca de informações e ideias é fun-
damental para o fortalecimento da associação, 
a ABAF criou Grupos Permanentes de Trabalho 
em Legislação (GT-LEGIS) e Comunicação (GT-
-COM), além de grupos temporários, criados 
sob demanda. Esses grupos são compostos por 
representantes das empresas associadas que 
trazem suas experiências para a formação da vi-
são conjunta dos assuntos analisados e, assim 
definir posicionamento e tomadas de decisões 
coletivas da ABAF.

A ABAF também permanece atenta à edu-
cação ambiental, disseminando para a so-
ciedade em geral aspectos relacionados à 
importância das florestas plantadas e a ne-
cessidade de proteger e preservar as florestas 
nativas. Um bom exemplo disso é o Programa 
Ambiente Florestal Sustentável (leia mais nas 
páginas 29 a 31).

Diretoria aBaF:
Presidente:

Moacyr Fantini Junior
1º Vice-Presidente: 

Mariana Nogueira Lisbôa Pereira
2º Vice-Presidente: 

Pedro Moraes Torres Pinto
3º Vice-Presidente: 
Sabrina de Branco
4º Vice-Presidente: 

Sebastião da Cruz Andrade
Diretor executivo: 
Wilson Andrade
conselho Fiscal: 

Fernando Branco Guimarães
José Luís Vieira de Araújo

Renato Gomes Carneiro Filho
Leonardo José Conde

Joice Trave Barreto

exPeDieNte:
realização: ABAF

coordenação de jornalismo: 
Yara Vasku – DRT 2904/PR

Projeto gráfico e diagramação: 
Márcio Oliveira Machado

Foto de capa: Gleison Rezende
impressão: Gráfica Trio

coNsUltoria técNica, aNÁlise De 
DaDos e elaBoração:

stcP engenharia de Projetos ltda.
rua euzébio da Motta, n.º 450 – Juvevê
ceP 80530-260 | curitiba-Pr - Brasil
Fone: +55 (41) 3252-5861 
Fax:   +55 (41) 3252-5871
www.stcp.com.br
stcp@stcp.com.br 

CONSULTORIA

ENGENHARIA

GERENCIAMENTO

3



Bahia Florestal • relatório aBaF 2019

Síntese do setor florestal na Bahia

A Bahia contribui ativamente 
para o desenvolvimento do 
setor de base florestal nacio-
nal. O estado possui 657 mil 

hectares (ha) de plantações florestais, 
com expressiva presença de plantios 
de eucalipto (94% do total), o que colo-
ca a Bahia em 4º lugar no ranking na-
cional de cultivo com a espécie. No es-
tado há áreas plantadas com outras 
espécies, em menor proporção, po-
rém com representatividade dentro 
dos seus segmentos. Os plantios  de 
seringueira (34 mil ha), por exemplo, 
utilizados na indústria da borracha (lá-
tex), posicionam o estado no segundo 
lugar nacional em área plantada com 
a espécie, atrás apenas  de São Paulo. 

As associadas da ABAF detêm 528 
mil ha de florestas plantadas, o que 
corresponde ao expressivo percentu-
al de 85% do total estadual, corrobo-
rando com  a amplitude de atuação 
da associação.

As condições edafoclimáticas fa-
voráveis, juntamente com os inves-
timentos em Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) florestal, especialmente 
nas áreas de silvicultura e manejo, re-
fletem nos altos níveis de produtivida-
de das florestas plantadas no estado. 
Na Bahia, onde  atuam importantes 

players do setor, os níveis de produti-
vidade médios das florestas de euca-
lipto ultrapassam os 30 m³/ha.ano. 
Em alguns casos os incrementos su-
peram 40 m³/ha.ano, o que confirma 
o desenvolvimento tecnológico da 
silvicultura local, que é tratada como 
benchmarking internacional.  

No que se refere à certificação, o 
estado possui 744 mil ha de áreas cer-
tificadas (entre florestas de produ-
ção e remanescentes florestais nati-
vos). As cerificações são voluntárias 
e reconhecidas pelo Forest Stewar-
dship Council (FSC) e pelo Progra-
ma de Certificação Florestal Brasileira 
(CERFLOR). A maioria das áreas certi-
ficadas (mais de 99%) pertence a seis 
empresas associadas da ABAF, junta-
mente com seus fomentados e par-
ceiros. Mais de 65% das áreas de flo-
restas plantadas  no estado pelas 
empresas estão certificadas por al-
gum dos selos (FSC e/ou CERFLOR), 
confirmando que estas adotam prá-
ticas sustentáveis, geram benefícios 
para os produtores, comunidades do 
entorno e para os consumidores na-
cionais e internacionais. 

 A indústria de base florestal esta-
dual pode ser considerada diversifica-
da, estando ativas  636 empresas. São 

empresas que atuam na indústria de 
celulose e papel (papel, papelão, ce-
lulose de fibra curta, celulose solúvel/
especial, entre outros), na indústria 
de madeira sólida (madeira serrada, 
madeira tratada, móveis de madeira 
etc.) e na indústria de material ener-
gético (carvão vegetal, biomassa/pel-
lets e resíduos da atividade florestal). 

O estado da Bahia possui relevân-
cia nacional no quesito de produ-
ção de madeira em tora de floresta 
plantada. Em 2017 o estado produ-
ziu aproximadamente 16 milhões de 
m³ madeira, o que representou 7% 
da produção nacional. Do total, qua-
se 13 milhões de m³ foi destinado à 
indústria de C&P (88%), que é o prin-
cipal segmento consumidor do esta-
do. Esse segmento, em 2018, no es-
tado da Bahia produziu mais de 3,3 
milhões de toneladas de celulose, re-
presentando 15% do total produzido 
no país. Esse produto tem  grande im-
portância na pauta das exportações 
do setor florestal brasileiro.

Considerando a cadeia produtiva 
do setor florestal-industrial na Bahia, 
o Produto Interno Bruto (PIB) atingiu 
R$ 14,2 bilhões em 2018. O setor con-
tribuiu com mais de 5% do PIB esta-
dual, no mesmo ano.  Estima-se que a 
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arrecadação tributária do setor foi su-
perior a R$ 4 bilhões em 2018, o equi-
valente a 4,3% do total arrecadado 
na Bahia. Tais números demonstram 
que a participação do setor na econo-
mia estadual é representativa.

Quanto ao comércio internacional, 
o setor  em questão tem sido histori-
camente um dos principais da  econo-
mia baiana. Em 2018, foi responsável 
por 18,4% do total das exportações 
do estado. Os produtos da sua cadeia 
produtiva somaram mais de US$ 1,62 
bilhão nas exportações, contribuindo 
de maneira significativa no saldo posi-
tivo da balança comercial do estado.

Esse mesmo  setor  recebeu investi-
mentos  da ordem de R$ 728 milhões 
em 2018, 16% a mais do que em 2017. 
A maioria desse montante (90%) foi 
direcionada à reforma, implantação e 
manutenção dos plantios florestais, o 
que expressa a preocupação setorial 
quanto à qualidade de seus ativos flo-
restais, principal  fonte de suprimen-
to de madeira em tora para atender 
as demandas  industriais. As empre-
sas associadas da ABAF estimam que, 
para o período entre 2019 e 2024, se-
rão investidos mais de R$ 2 bilhões no 
setor de base florestal.

Outro indicador de relevância do 
setor de base florestal no estado é o 
contingente de mão de obra (direto 
e indireto) e a geração de renda. Em 

2018, o contingente setorial alcançou 
234,5 mil empregos, cerca de 8% do to-
tal nacional florestal. Esse aspecto de-
monstra a importância do setor no de-
senvolvimento e qualificação da mão 
de obra estadual. O setor investe em 
quatro regiões distintas da Bahia e isso 
contribui para a desconcentração da 
atividade econômica (e oferta de em-
prego) no estado (as plantações flores-
tais na Bahia estão localizadas no Sul, 
Sudoeste, Litoral Norte e Oeste).

Bastante tradicional na Bahia des-
de a década de 90, os programas de 
fomento florestal no estado vêm sen-
do incrementados ao longo dos anos. 
Até o ano de 2018,  as empresas asso-
ciadas da ABAF apoiaram proprietá-
rios rurais locais em diferentes moda-
lidades de fomento, os quais detêm 
juntos 42 mil ha de florestas, repre-
sentando um aumento superior a 9% 
em  relação à área total de 2017. Ainda 
em 2018, as empresas baianas firma-
ram 370 novos contratos de fomento 
florestal, beneficiando cerca de 300 fa-
mílias no estado.

Analisando-se os indicadores de de-
senvolvimento municipal (Índice FIR-
JAN de Desenvolvimento Municipal), 
observa-se que em regiões e municí-
pios onde a cadeia de florestas planta-
das está consolidada, ocorrem índices 
superiores a outras. Na Bahia não é di-
ferente, os polos de florestas plantadas 

têm apresentado melhoria nos índices, 
com crescimento percentual superior à 
variação estadual, ou índices absolutos 
superiores à média estadual. 

No que diz respeito às florestas de 
proteção e conservação, estima-se 
que no estado existam entre 400 a 500 
mil ha de florests nativas destinadas 
à preservação ambiental. Deste to-
tal, as empresas associadas da ABAF 
contribuem com 380 mil ha, o que re-
presenta 87% do total. Em resumo, o 
setor tem mais de 0,7 hectare preser-
vado para cada hectare de produção.

Paralelamente, a ABAF  e outros 
atores locais e estaduais  atuam na 
promoção de atividades socioam-
bientais, com destaque ao Programa 
Ambiente Florestal Sustentável (leia 
mais sobre esse tema  nas páginas 29 
a 31 deste relatório). 

Mais  detalhes dos aspectos tra-
tados nesta síntese introdutória po-
dem ser avaliados ao longo deste do-
cumento [Bahia Florestal 2019]. Este 
estudo tem o propósito de apoiar  a 
tomada de decisões dos diversos 
agentes da cadeia produtiva, visando 
o desenvolvimento do setor de base 
florestal estadual e nacional, incluin-
do a integração dos pequenos-mé-
dios produtores e processadores de 
madeira. Além disso, pode servir de 
subsídio para a construção de políti-
cas públicas adequadas ao setor.
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1 –  PlaNtaçÕes Florestais Na BaHia
Este capítulo apresenta detalhes das plantações florestais na Bahia, enfatizando a localização  geográfica das 

áreas plantadas, produtividade e aspectos relacionados da área florestal certificada.

1.1 – Área PLaNTaDa e PrINCIPaIS eSPÉCIeS 

A Bahia possui ampla área com florestas plantadas que totalizam 657 mil ha (2018). Deste total, 94% (620 mil 
ha) são plantios com eucalipto, o que coloca a Bahia em 4º lugar no ranking nacional de cultivo com este grupo 
de espécie. Devido à presença de grandes players na Bahia, principalmente relacionados ao setor de celulose e 
papel (C&P), a área plantada de eucalipto aumentou o equivalente a 70 mil ha em 12 anos (2007-2018), um cres-
cimento anual de 1,1%. 

Na Bahia também é relevante a área plantada com seringueira. Os plantios com essa espécie são utilizados 
pela indústria nacional para a produção de látex (borracha natural). Trata-se de uma commodity com diversida-
de de aplicação industrial, essencial para indústria pneumática, automotora (com unidades na Bahia), além de 
ser utilizada na fabricação de pisos industriais e materiais cirúrgicos, o que confere o elevado grau de importân-
cia econômica da espécie.  

Os plantios com seringueira são de pequenos, médios e grandes produtores florestais, os quais estão pulveri-
zados no estado, com maior concentração nas proximidades dos polos produtores de borracha (i) Ituberá (Baixo 
Sul); (ii) Una (Litoral Sul); e (ii) Itamaraju (Extremo Sul). O estado possui 34 mil ha (2018) com seringueira (5% do 
total das florestas plantadas no estado), atrás apenas de São Paulo.

Os plantios com pinus representam 1% da área florestal do estado (3 mil ha). Estão localizados principalmen-
te na região Oeste do estado, os quais foram reduzidos ao longo dos últimos anos em função das condições  eda-
foclimáticas locais, bem como pela redução de sua utilização na cadeia produtiva florestal-madeireira da Bahia. 
Isto se deu, especialmente, pela alta competitividade do eucalipto no estado. Entre 2007-2018, a área com pinus 
no estado foi reduzida a taxas de 21,2% ao ano.
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Dados de 2018 evidenciam que as empresas e instituições associadas da ABAF (empresas individuais e asso-
ciações regionais) detêm 528 mil ha plantados com eucalipto e pinus, equivalente a 85% do total do estado, o que 
comprova a representatividade da associação em área plantada.

Além disso, a expressiva representatividade da área de florestas plantadas na Bahia, em relação a outros esta-
dos, é resultado dos níveis de produtividade alcançados, motivados pelas condições de solo e clima favoráveis à 
silvicultura, bem como com a tecnologia incorporada pelas grandes empresas presentes no estado.

Figura 1.01 – evolução histórica da área plantada com eucalipto e pinus, 
ranking do eucalipto e participação por grupo de espécie na Bahia

Fonte: IBÁ (2019), compilado por STCP.
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1.2 – DISTrIBuIção geogrÁFICa 

As florestas plantadas da Bahia estão dispostas basicamente nas bordas do estado devido ao perfil edafocli-
mático destas regiões. As regiões Sul e Extremo Sul da Bahia são onde se encontram as maiores concentrações de 
plantios florestais, seguido pela região do Litoral Norte, Oeste e Sudoeste do estado. A figura 1.02 apresenta, de 
forma esquemática, a distribuição geográfica dos maciços florestais no estado.

Figura 1.02 – Distribuição geográfica das áreas de plantios florestais na Bahia (2017)

A região Sul detém 2/3 (65%) dos plantios florestais do estado. O Litoral Norte, por sua vez, concentra 23% da 
área plantada, enquanto que a região Oeste apresenta 6% e a Sudoeste 4% dos plantios florestais do estado (vide 
figura 1.03).

Fonte: IBGE (2017), elaborado por STCP (2019).
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O setor florestal está distribuído, principalmente, em quatro polos na Bahia. Na região Sul/Extremo Sul do estado o 
setor tem maior destinação para celulose e papel, embora também atenda as serrarias e o tratamento de madeira. Na 
região do Litoral Norte, os plantios são voltados para atender à produção de energia, serrarias/tratamento de madeira, 
madeira para siderurgia, além da indústria de celulose. Na região Oeste da Bahia, os maciços florestais existentes aten-
dem ao agronegócio voltado à produção de grãos (soja/milho), para a geração de energia que é utilizada para a secagem 
e madeira tratada para construção civil, cercas, currais etc. No Sudoeste os plantios atendem serrarias, madeira tratada 
para cercas e currais, além de papel e celulose do Sul da Bahia.

Além da produção das grandes empresas, cerca de 20% dos plantios florestais no estado são de pequenos e 
médios produtores florestais, os quais são independentes ou associados às empresas através de programas de fo-
mento florestal. 

Além do fomento florestal, a ABAF estimula proprietários rurais do estado a cultivarem através do sistema Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Trata-se de um modelo sustentável que permite a produção agrícola, criação de gado 
(corte e/ou leite), além do manejo de florestas plantadas dentro de uma mesma propriedade. Essa integração entre as 
culturas permite melhorar o aproveitamento econômico do solo, dos equipamentos e da mão de obra disponível duran-
te o ano todo, favorecendo o abastecimento dos três setores, além de gerar mais emprego e renda no campo. 

Figura 1.03 – Participação das principais regiões com plantios florestais na Bahia

Fonte: IBGE (2017), elaborado por STCP (2019).
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1.3 – ProDuTIvIDaDe FLoreSTaL

A produtividade florestal pode ser influenciada por diversos fatores, tais como o manejo florestal, condições 
climáticas, material genético, tipo de relevo/solo com diferentes características físicas, químicas e biológicas, 
além de adubação, recursos hídricos/irrigação e fatores tecnológicos.

O Brasil é referência em produtividade florestal. O Incremento Médio Anual (IMA) do eucalipto no país se so-
bressai diante de países tradicionais no cultivo florestal, tais como China, Estados Unidos, Rússia e Canadá. A pro-
dutividade média do eucalipto no Brasil é de 36 m³/ha.ano, 3,5 vezes superior aos Estados Unidos e quase oito 
vezes maior que a Rússia e Canadá. 

As empresas detentoras de plantios florestais vêm assimilando novas tecnologias, reconhecidas mundialmen-
te, com foco no aumento da produtividade e melhoramento genético. As florestas plantadas com eucalipto no 
Brasil são provenientes de plantios clonais de alta produtividade, resultado dos investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento das grandes empresas do setor.

O estado da Bahia, onde se localizam importantes players do setor florestal que investem maciçamente em 
tecnologia e pesquisa, apresenta produtividade florestal média de 33 m³/ha.ano, podendo variar entre 25 a 43 
m³/ha.ano. 

A Bahia passou por um período de seca, principalmente entre 2013-2015, que afetou todo o complexo do agro-
negócio do estado. A redução nos níveis de produtividade das florestas, especialmente do eucalipto, impacta a 
produção de madeira ao longo do ciclo, visto que os efeitos da falta de água/chuva somente são sentidos nos 
anos subsequentes. 

Mesmo passando por períodos de crise hídrica, o setor florestal baiano apresenta produtividade florestal pra-
ticamente equiparada à nacional e superior a países tradicionais no cultivo do eucalipto, conforme fica eviden-
te na figura 1.04.

Figura 1.04 – comparativo da produtividade florestal (iMa) do eucalipto no Brasil, players mundiais e Bahia

Fonte: Associadas ABAF (2019), IBÁ (2017), compilado por STCP (2019).
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1.4 – Área FLoreSTaL CerTIFICaDa

Nas últimas décadas, o setor florestal tem investido em melhorias nos  processos produtivos, com o intuito 
de aliar produtividade com a utilização dos recursos naturais de forma sustentável; evoluindo na consciência de 
se produzir mais com menos. Assim, a certificação florestal é um diferencial de mercado para as empresas que a 
possui, principalmente se estas trabalham com o mercado internacional.

A certificação é um processo voluntário ao qual as empresas submetem-se para que alguns padrões de quali-
dade e sustentabilidade sejam reconhecidos. Possuindo três pilares (ecologicamente correto, socialmente justo 
e economicamente viável), a certificação florestal é uma demonstração das empresas de que seus produtos são 
de origem de florestas onde os limites ambientais, sociais e econômicos foram respeitados. 

São dois os sistemas de certificação mais conhecidos e difundidos internacionalmente: (i) Forest Stewardship 
Council (FSC), conhecido como Conselho de Manejo Florestal no Brasil; e o (ii) Programa de Certificação Florestal Bra-
sileira (CERFLOR), que possui reconhecimento internacional pelo Program for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes (PEFC). Estes sistemas de certificação possuem princípios e critérios e indicadores similares entre si.

A Bahia possui cerca de 744 mil ha com área florestal certificadas, sendo 57% (421,3 mil ha) referente a áreas 
plantadas e 43% (322,8 mil ha) a nativas (vide figura 1.05). Deste total, 99,9% da área pertencem a seis associadas 
da ABAF e seus fomentados. Estas empresas possuem certificação em áreas de floresta na Bahia junto a um ou 
ambos os sistemas (CERFLOR/FSC). Dados de 2018 evidenciam que 65% da área plantada no estado está certifi-
cada por algum dos selos (FSC e/ou CERFLOR), o que mostra a preocupação das empresas do setor florestal baia-
no em adotar práticas sustentáveis, resultaltando em benefícios para os produtores, comunidades do entorno e 
entre os consumidores nacionais e internacionais.

Figura 1.05 – Área florestal certificada na Bahia por tipo de floresta e certificado (2018)

Diversos benefícios são obtidos através da certificação das florestas. Para muitos consumidores, empresas 
que possuem certificação estão um passo à frente das demais. O consumidor possui a garantia de origem e tem 
a certeza de que a madeira utilizada na fabricação do produto que ele está comprando foi produzida através de 
técnicas adequadas de manejo florestal e de sustentabilidade social, econômica e ambiental.

A certificação florestal permite às empresas o aumento em sua credibilidade perante os consumidores nacio-
nais e internacionais com acesso a novos mercados, além de garantir que as leis trabalhistas e ambientais estão 
sendo cumpridas.

Área FLoreSTaL Na BahIa
Por TIPo De CerTIFICaDo

Total 2018: 744 mil ha  
[Plantada: 421,3 mil ha | Nativa: 322,8 mil ha]

Fonte: FSC/CERFLOR (2019), Associadas ABAF (2019), compilado por STCP (2019).
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2 – iNDÚstria De Base Florestal Na BaHia
O setor florestal da Bahia abrange diversos segmentos da cadeia produtiva florestal-madeireira. O estado 

possui algumas das principais empresas de diversos segmentos industriais, as quais são responsáveis pela dinâ-
mica de mercado de produção e consumo de madeira em tora.

Este capítulo apresenta, de forma sucinta, uma figura esquemática da cadeia produtiva no estado, com a lo-
calização das principais indústrias atreladas ao setor, o número de empresas, bem como a produção de toras e 
dos principais produtos de base florestal.

2.1 – CaDeIa ProDuTIva 

O setor de base florestal plantada destaca-se pelo alto grau de aproveitamento da matéria-prima (madeira em 
tora). Ao longo da cadeia produtiva dos produtos florestais têm-se os produtos florestais madeireiros (PFM) e pro-
dutos florestais não madeireiros (PFNM). Neste estudo, destaque especial para PFM.

A cadeia produtiva florestal da Bahia possui forte ligação com a madeira de eucalipto. Como é possível obser-
var na figura 2.01, os principais produtos do setor que merecem destaque são: celulose de fibra curta, celulose 
solúvel/especial, papel/papelão, madeira serrada, madeira tratada, móveis de madeira, carvão vegetal, além de 
biomassa/pellets e resíduos oriundos da atividade florestal que suprem a indústria do agronegócio e de bioener-
gia no estado. 

Figura 2.01 – Visão geral da cadeia produtiva de base florestal plantada na Bahia

¹ Biomassa atende principalmente o setor do agronegócio 

(processadores de grãos) e bioenergia no estado, ambos 

consumidores de madeira para a geração de energia. 

² Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) não são 

foco deste trabalho, mas destaca-se que o estado é um 

importante produtor de borracha (seringueira) e cacau. 

os programas sociais desenvolvidos pelas empresas com 

as comunidades estimulam também a produção de mel, 

produtos medicinais e de limpeza a partir das plantações 

de eucalipto.

Fonte: Elaborado por STCP (2019).
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2.2 – DISTrIBuIção geogrÁFICa INDuSTrIaL

Como reflexo dos produtos gerados ao longo da cadeia produtiva baiana, apresenta-se (vide figura 2.02) a ma-
crolocalização dos principais players/polos industriais  baseados em florestas plantadas no estado. 

Figura 2.02 – Macrolocalização das principais indústrias de base florestal da Bahia

Grande parte das empresas está localizada na Costa Leste do estado, principalmente nas regiões Centro Norte 
e Sul do estado, onde se situam empresas do setor de celulose e papel, ferro liga e de madeira sólida. No Extremo 
Oeste do estado, concentram-se empresas produtoras de grãos, que utilizam a biomassa em seu processo de se-
cagem/caldeira (geração de energia).

Fonte: Elaborado por STCP (2019).
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Fonte: FIEB (2017), compilado por STCP (2019). 

2.3 – NÚmero De emPreSaS

As empresas que compõem o setor de base florestal da Bahia atuam em três principais segmentos: celulose e 
papel, indústria madeireira e móveis de madeira. 

Somando o número de empresas em cada segmento chega-se a 634 na totalidade. O estado possui 325 em-
presas relacionadas à produção de móveis de madeira, representando (51%) do total das empresas florestal-ma-
deireira do estado (vide figura 2.03). 

A indústria madeireira, por sua vez, é responsável por abrigar 221 empresas (35%) na Bahia, a qual contempla 
serrarias e usinas de tratamento de madeira. O setor de celulose e papel no estado é composto por 88 empresas 
(14%), dentre fabricantes de celulose, papel e papelão. 

Figura 2.03 – Número de empresas de base florestal no estado da Bahia (2017)

O setor de base florestal plantada da Bahia é responsável por cerca de 7% do total de empresas de todos os se-
tores da economia baiana (cerca de nove mil empresas ao total – FIEB, 2018). Este é mais um indicador que evi-
dencia a relevância do setor florestal para a economia do estado.

2.4 – ProDução De maDeIra em Tora

Cerca de 7% do total de madeira em tora produzida no Brasil (222,7 milhões m³ em 2017) é originária de flores-
tas plantadas da Bahia. Em 2017, o estado da Bahia produziu 14,6 milhões m³ de madeira em tora, pouco abaixo 
da média histórica (2008-2017), que foi de 15,6 milhões m³/ano. O pico de produção de tora foi em 2011, quando 
o estado produziu 19,5 milhões m³. Deste total, 88% foi orientado para a indústria de celulose e papel. O bom de-
sempenho do mercado editorial brasileiro, o aumento na produção de papel para embalagens, principalmente 
com o aumento nas exportações de celulose e papel, impulsionaram o setor a partir de 2010, conforme mostram 
as estatísticas de produção de madeira em tora.  

Total Bahia: 634 empresas  
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Evolução histórica [2008-2017]  

 

Taxa crescimento:  
Anual: +0,7%  |  Período: +6,0%  

Distribuição de toras por sortimentos [2017]   

 
Total 2017: 14,6 milhões m³  
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DISTrIBuIção De ToraS Por SorTImeNToS [2017]

Taxa crescimento:
anual: +0,7%  |  Período: +6,0%

¹ energia contempla madeira para lenha e equivalente em tora destinada à produção de carvão vegetal.

² outros usos: madeira em tora para produção de serrado, madeira tratada, indústria de móveis, entre outros.

Fonte: IBGE (2019), compilado por STCP (2019).

Total 2017: 14,6 milhões m³

Entre 2013-2015 observou-se redução nos níveis de produção, chegando à média de 13 milhões m³/ano de madei-
ra em tora. Tal fato é explicado principalmente pelo impacto negativo da crise econômica nacional sobre a economia 
em geral, assim como no setor de base florestal. Concomitantemente, pode-se constatar a ação de algumas empre-
sas em adquirir madeira em tora de estados vizinhos que possuíam oferta excedente para suprir a demanda indus-
trial da Bahia. Diante desse cenário, observou-se redução na produção de madeira em tora no estado neste período.  

A partir de 2016 houve recuperação dos volumes de produção de madeira superando (15,9 milhões m³ em 
2016) a média anual dos últimos anos (15,6 milhões m³/ano) – vide figura 2.04. Entre 2008 e 2017, a taxa de cres-
cimento anual da produção foi de +0,7%, equivalente a +6,0% ao longo do período.

Figura 2.04 – Produção de madeira em tora de silvicultura na Bahia

O principal destino da madeira em tora de florestas plantadas produzida na Bahia é atender a indústria de ce-
lulose e papel (C&P). Somente em 2017, 88% (12,8 milhões m³) de toda produção de madeira em tora do estado 
foi destinada a este segmento. Isso se deve à presença de importantes players ligados à essa indústria que conso-
me significativos volumes de madeira em tora.

Do restante da produção, 9% (833,3 mil m³ de lenha e madeira para carvão vegetal) é destinada a processos 
de geração de energia e/ou para atender a indústria regional de ferro ligas. Os demais 3% da produção (480,9 mil 
m³) referem-se à madeira em tora para processamento (outros usos), sendo principalmente destinada à produ-
ção de madeira serrada, madeira tratada e indústria de móveis. 
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¹ metro de carvão (MDc) convertido em m³ de madeira – base iBGe 2017.

Nota: a produção total de móveis na Bahia foi de 8,3 milhões de peças em 2017, o que representa 2% da produção nacional. esta estatística disponível considera colchões 

e móveis, em que a madeira é um dos componentes (aBiMÓVel, 2018).

Fonte: Diversas, elaborado por STCP (2019).

2.5 – ProDução e CoNSumo De ProDuToS

A Bahia está em evidência na produção de alguns dos principais produtos de base florestal da cadeia produti-
va nacional. O estado é referência na produção de celulose solúvel/especial (utilizada na indústria farmacêutica, 
alimentícia e têxtil) e celulose para a fabricação de papel; produtos que atendem ao mercado consumidor nacio-
nal e internacional. A celulose está consolidada como um dos principais produtos semimanufaturados de base 
florestal da economia baiana.

Em 2018, a Bahia produziu 3,33 milhões toneladas de celulose branqueada e celulose solúvel/especial, o que 
representa participação do estado em 15% do volume total produzido no Brasil. A maior parcela deste volume diz 
respeito à celulose para a fabricação de papel, porém a Bahia foi responsável por produzir cerca de 70% da pro-
dução brasileira de celulose solúvel/especial em 2018. Tais indicadores revelam a importância do estado para a 
cadeia produtiva nacional.

Outro produto de grande relevância para o estado é o ferro ligas que atende a indústria siderúrgica. A Bahia 
produziu 253,5 mil toneladas em 2018, participando com 46% do total produzido nacionalmente. Com menor re-
presentatividade, porém não menos importante, outros produtos como o papel, serrado, madeira tratada, lenha 
e carvão vegetal são produzidos no estado e dados de produção na Bahia e respectiva participação na produção 
nacional estão evidenciados na tabela 2.01.

tabela 2.01 – estimativa da produção dos principais produtos de 
base florestal na Bahia e participação no total nacional [2018]

ProDUto UNiDaDe
ProDUção 
Na BaHia

% Da BaHia 
Na ProDUção 

NacioNal

celUlose e celUlose esPecial 
(solÚVel)

 t 3.326.600 15%

PaPel  t 303.400 3%

serraDo M³ 117.600 1%

MaDeira trataDa M³ 82.000 3%

leNHa M³ 833.300 2%

carVão VeGetal¹ M³ 477.200 2%

Ferro liGas  t 253.500 46%
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3 – iMPortÂNcia socioecoNÔMica
Para a socioeconomia baiana, assim como para a nacional, o setor de base florestal contribui com parcela sig-

nificativa no Produto Interno Bruto (PIB), arrecadação de tributos, no saldo da balança comercial, investimentos 
no setor, geração de emprego e renda, bem como nos índices de desenvolvimento regional. Esta seção apresenta 
os principais indicadores que comprovam a importância socioeconômica do setor florestal na Bahia.

Total setor florestal-industrial: 
r$ 14,2 bilhões  

Total estado 2018²:
r$ 261,7 bilhões

t¹ outras atividades: agropecuária, indústria e serviços 

² estimativa stcP, base sei-Ba (2019).

Fonte: Diversas, compilado por STCP (2019). 
                 Total setor florestal - industrial: R$ 14,2 bilhões    

Total estado 2018²: R$ 261,7 bilhões     

Outras 
atividades¹  

94,6% 

Setor 
florestal -
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3.1 – ProDuTo INTerNo BruTo SeTorIaL (PIB)

O PIB da cadeia produtiva do setor florestal-industrial da Bahia atingiu R$ 14,2 bilhões em 2018. Este setor con-
tribuiu com 5,4% no total do PIB estadual para o ano em análise, o que evidencia o alto grau de participação e de 
importância do setor na economia da Bahia (vide figura 3.01).

Figura 3.01 – estimativa da participação do PiB florestal-industrial da Bahia no total do estado (2018)
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3.3 – ComÉrCIo INTerNaCIoNaL

3.3.1 – exPorTaçõeS

Em 2018, o setor de florestas plantadas da Bahia exportou cerca de US$ 1,62 bilhão em produtos florestais-ma-
deireiros. Este valor representou 18,4% das exportações totais do estado. O setor florestal é o principal da econo-
mia baiana no recolhimento de divisas diante das transações comerciais internacionais (vide figura 3.03). 

O setor do agronegócio (grãos, sementes e frutos diversos) tem ganhado representatividade na Bahia nos últi-
mos anos, o que o coloca em segundo lugar na pauta dos principais grupos de produtos exportados pelo estado 
(17,6% do total das exportações baianas). Considerando que este setor (grãos) é um dos principais consumido-
res de lenha/biomassa florestal para a geração de energia, utilizado em seu processo industrial (ex.: caldeira), seu 
crescimento impulsiona o mercado estadual de madeira em tora/lenha (produtos de base florestal).

18

3.2 – arreCaDação De TrIBuToS

O setor florestal-industrial de base plantada é importante arrecadador de tributos, na forma de impostos, con-
tribuições e taxas. Entre os principais, em âmbito federal, estadual e municipal, destacam-se o PIS/COFINS (Pro-
grama Integração Social / Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IR (Imposto de Renda), CSLL 
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços) e IPI (Imposto Sobre Produto Industrializado). 

Estima-se que a contribuição do setor florestal-industrial para o estado em 2018 foi de R$ 4,12 bilhões, o que 
representa 4,3% no total arrecadado pela Bahia, demonstrando a relevante contribuição tributária do setor flo-
restal estadual (vide figura 3.02).

Figura 3.02 – estimativa da participação da arrecadação de tributos 
do setor florestal-industrial da Bahia no total do estado (2018)

¹ outras atividades: agropecuária, indústria e serviços 
 
Fonte: Diversas, compilado por STCP (2019).
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Fonte: Ministério da Economia (2019), compilado por STCP (2019).

Total das exportações da Bahia | 2018: uS$ 8,80 bilhões

em vaLor (uS$)

em PerCeNTuaL (%)
Em percentual (%)  

 

Total das exportações da Bahia | 2018: US$ 8,80 bilhões   
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A Bahia está em segundo lugar do ranking dos principais estados brasileiros exportadores de celulose (2018), 
atrás apenas do Mato Grosso do Sul. A Bahia participa com 18% do total das exportações nacionais do produto.

De acordo com a série histórica apresentada na figura 3.04, as exportações do setor de base florestal da Bahia 
têm apresentado crescimento de +1,8% a.a. e +17,7% entre 2009-2018. Em 2018, o setor de celulose branqueada 
(utilizada na produção de papel) participou com 75,8% da totalidade das exportações do setor de base florestal 
da Bahia, seguido de 14,7% de celulose solúvel/especial. Juntos, estes dois segmentos representam 90,5% das 
transações internacionais do setor florestal do estado, o que enfatiza a importância da indústria de celulose para 
as exportações da Bahia.

Cerca de 54% das exportações de produtos de base florestal do estado tem como destino a China que se en-
contra entre os principais consumidores e importadores mundiais de celulose. Historicamente, esse país conso-
me celulose do Brasil e tem apresentado potencial para ampliar ainda mais seus níveis de importação junto ao 
mercado global, visto que a China tem investido na ampliação de sua indústria de papel, o que demandará gran-
de volume de celulose importada. 

Figura 3.03 – exportações do setor de base florestal da Bahia 
comparativamente aos demais setores da economia baiana [2018]
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¹ Produtos de madeira: considera os mais diversos produtos de madeira (serrado, compensado, painel reconstituído, produtos de maior valor agregado (portas, janelas, 
pisos, molduras e outros), pellets, cavaco e carvão vegetal). ² exportação geral do estado, considerando todos os setores da economia, inclusive o setor florestal. Fonte: 
Ministério da economia (2019), compilado por stcP (2019).

O potencial e a representatividade da Bahia na produção e exportação de produtos florestais-madeireiros vêm 
crescendo. Em 2018, a Bahia exportou o equivalente a US$ 550,4 mil em produtos de madeira (exceto móveis, 
C&P e ferro-ligas). Deste total, 90% (US$ 494,4 mil) referem-se a exportações de pellets. Esse montante representa 
a comercialização de 3,6 mil toneladas de pellets que foram destinadas à Europa, principalmente (mais de 90%) 
para a Itália, onde é amplamente consumido para aquecimento térmico residencial.

Evolução histórica das exportações do   
setor de base florestal na Bahia (2008- 2018)  

Taxa crescimento: Anual: +1,8 % |  Período: +17,7 %  

Participação por produto  
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3.3.2 – ImPorTaçõeS 

Comparativamente às exportações, as importações de produtos de base florestal pela Bahia são bem menos 
representativas. O estado importou o equivalente a US$ 16,5 milhões em produtos florestais-madeireiros. Este 
montante é inferior à média histórica de importações (US$ 23,8 milhões). Entre 2009-2018, a taxa de crescimen-
to anual foi de -3,8%, equivalente a -29,6% no período. É  importante ressaltar que as importações equivalem a 
apenas 1% do volume exportado pelo setor. A figura 3.05 apresenta dados das importações do setor de base flo-
restal para o estado da Bahia.

Figura 3.05 – importações do setor de base florestal da Bahia

¹ Produtos de madeira: considera os mais diversos produtos de madeira (serrado, compensado, painel reconstruído, produtos de maior valor agregado (portas, janelas, 

pisos, molduras e outros), pellets, cavaco e carvão vegetal). ² exportação / importação geral do estado, considerando todos os setores da economia, inclusive o setor flo-

restal. Fonte: Ministério da economia (2019), compilado por stcP (2019).
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3.3.3 – SaLDo Da BaLaNça ComerCIaL

Pelo fato de o setor florestal baiano ter perfil exportador, isto faz com que, historicamente, o saldo da balança 
comercial do setor seja positivo, apresentando taxa de crescimento de +2,7% a.a. e +27,1% entre 2009 e 2018. O 
produto que possui a maior participação no saldo da balança comercial é a celulose branqueada, com 76,5% da 
totalidade, seguida da celulose solúvel/especial, que alcançou 14,8% de participação em 2018. 

Em 2018, o superávit comercial atingiu cerca de US$ 1,6 bilhão (vide figura 3.06), fazendo com que o setor flo-
restal da Bahia contribuísse com 10,3% para o setor florestal nacional.

Figura 3.06 – saldo da balança comercial do setor de base florestal da Bahia

¹ Produtos de madeira: considera os mais diversos produtos de madeira (serrado, 

compensado, painel reconstruído, produtos de maior valor agregado (portas, 

janelas, pisos, molduras e outros), pellets, cavaco e carvão vegetal). ² saldo geral 

do estado, considerando todos os setores da economia, inclusive o setor florestal. 

Fonte: Ministério da economia (2019), compilado por stcP (2019).

Através do gráfico do saldo geral da Bahia (vide figura 3.06) pode-se observar que o resultado do superávit da 
balança comercial é diretamente influenciado pelo saldo do setor de base florestal do estado. O saldo obtido pelo 
setor florestal baiano, em 2018, foi de US$ 1,6 bilhão. Já os demais setores juntos apresentaram déficit de US$ 
-724 milhões, resultando em saldo geral de US$ 881 milhões na balança comercial da Bahia. Isto quer dizer que o 
setor florestal baiano possui grande influência para que a balança comercial do estado seja positiva, visto que os 
demais setores possuem saldo negativo.

evoLução hISTórICa ParTICIPação Por ProDuTo

ParTICIPação Do SeTor FLoreSTaL Para  
SaLDo geraL² Do eSTaDo [2018]

ParTICIPação Do SaLDo Do
 SeTor FLoreSTaL Da BahIa No BraSIL

Evolução histórica  Participação por produto  

 
Taxa crescimento :  

Anual: +2,7%  |  Período: + 27,1 %  
Total Bahia | 201 8: US$ 1,6  bilhão  

Participação do saldo do setor florestal da 
Bahia no Brasil  

Participação do setor florestal para 
saldo geral² do estado [2018]

 

Saldo setor florestal  
Brasil | 2018: US$ 15,6  bilhões  

Saldo geral ²   
Bahia | 2018: US$ 881,2  milhões 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S$

 b
ilh

õe
s

 

Celulose  
76,5% 

Celulose 
solúvel/ 
especial 
14,8%  

Ferro liga  
8,1%  

Papel 
0,63% 

Móveis de 
madeira 

0,0% 

 10,3  2018

0 20 40 60 80 100

Participação % saldo  

BRASIL Bahia

1.605 

-724 

881  

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Setor florestal Outros setores Saldo Bahia

U
S$

 m
ilh

õe
s

 

Taxa crescimento:
anual: +2,7%  |  Período: +27,1%

Saldo setor florestal  
Brasil | 2018: uS$ 15,6 bilhões

Total Bahia | 2018: 
uS$ 1,6 bilhão

Saldo geral²  
Bahia | 2018: uS$ 881,2 milhões 

Evolução histórica  Participação por produto  

 
Taxa crescimento :  

Anual: +2,7%  |  Período: + 27,1 %  
Total Bahia | 201 8: US$ 1,6  bilhão  

Participação do saldo do setor florestal da 
Bahia no Brasil  

Participação do setor florestal para 
saldo geral² do estado [2018]

 

Saldo setor florestal  
Brasil | 2018: US$ 15,6  bilhões  

Saldo geral ²   
Bahia | 2018: US$ 881,2  milhões 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S$

 b
ilh

õe
s

 

Celulose  
76,5% 

Celulose 
solúvel/ 
especial 
14,8%  

Ferro liga  
8,1%  

Papel 
0,63% 

Móveis de 
madeira 

0,0% 

 10,3  2018

0 20 40 60 80 100

Participação % saldo  

BRASIL Bahia

1.605 

-724 

881  

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Setor florestal Outros setores Saldo Bahia

U
S$

 m
ilh

õe
s

 

Evolução histórica  Participação por produto  

 
Taxa crescimento :  

Anual: +2,7%  |  Período: + 27,1 %  
Total Bahia | 201 8: US$ 1,6  bilhão  

Participação do saldo do setor florestal da 
Bahia no Brasil  

Participação do setor florestal para 
saldo geral² do estado [2018]

 

Saldo setor florestal  
Brasil | 2018: US$ 15,6  bilhões  

Saldo geral ²   
Bahia | 2018: US$ 881,2  milhões 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S$

 b
ilh

õe
s

 

Celulose  
76,5% 

Celulose 
solúvel/ 
especial 
14,8%  

Ferro liga  
8,1%  

Papel 
0,63% 

Móveis de 
madeira 

0,0% 

 10,3  2018

0 20 40 60 80 100

Participação % saldo  

BRASIL Bahia

1.605 

-724 

881  

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Setor florestal Outros setores Saldo Bahia

U
S$

 m
ilh

õe
s

 

Evolução histórica  Participação por produto  

 
Taxa crescimento :  

Anual: +2,7%  |  Período: + 27,1 %  
Total Bahia | 201 8: US$ 1,6  bilhão  

Participação do saldo do setor florestal da 
Bahia no Brasil  

Participação do setor florestal para 
saldo geral² do estado [2018]

 

Saldo setor florestal  
Brasil | 2018: US$ 15,6  bilhões  

Saldo geral ²   
Bahia | 2018: US$ 881,2  milhões 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S$

 b
ilh

õe
s

 

Celulose  
76,5% 

Celulose 
solúvel/ 
especial 
14,8%  

Ferro liga  
8,1%  

Papel 
0,63% 

Móveis de 
madeira 

0,0% 

 10,3  2018

0 20 40 60 80 100

Participação % saldo  

BRASIL Bahia

1.605 

-724 

881  

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Setor florestal Outros setores Saldo Bahia

U
S$

 m
ilh

õe
s

 

22



Bahia Florestal • relatório aBaF 2019

3.4 – INveSTImeNToS SeTorIaIS

O setor de base florestal da Bahia investiu R$ 728 milhões em 2018, 16% a mais do que foi investido em 2017 
(R$ 627 milhões). Cerca de 90% do total investido em 2018 foi direcionado aos plantios florestais no estado, o que 
mostra a preocupação do setor com suas fontes de suprimento de madeira em tora para atender as demandas 
do processo industrial.

Investimentos na indústria de base florestal foram da ordem de R$ 39 milhões (5% do total) em 2018, conforme 
relato das associadas da ABAF. Pesquisa & Inovação Florestal tiveram aporte da ordem de R$ 24 milhões, equiva-
lente a 3% do total investido no setor florestal baiano. Programas socioambientais, por sua vez, receberam inves-
timentos de R$ 16 milhões (2% do total) em 2018 (vide figura 3.07).

Figura 3.07 – investimentos totais realizados e previstos na 
Bahia pelo setor de base florestal – evolução e por segmentos | associadas aBaF

¹ Previsão inicial das associadas da aBaF para 2019-2024.

Fonte: Associadas ABAF (2019), compilado por STCP (2019).

As associadas da ABAF estimam que, no ano corrente (2019) e nos próximos cinco anos (2019-2024), cerca de 
R$ 2 bilhões sejam investidos pelo setor florestal-madeireiro do estado.
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3.5 - geração De emPregoS e reNDa

A geração de empregos durante as atividades florestais-madeireiras, bem como seu efeito multiplicador (em-
pregos indiretos e efeito renda), certamente é um dos principais aspectos positivos resultantes dos processos 
produtivos ao longo da cadeia do setor florestal. 

Em 2018, o setor de base florestal brasileiro gerou cerca de três milhões de empregos, sendo que 20% referem-
-se a empregos diretos, 35% indiretos e 45% de efeito renda. Do total de empregos gerados pelo setor, a Bahia foi 
responsável por cerca de 8% (234,5 mil empregos) em 2018, sendo 23,1 mil empregos diretos, 89,1 mil indiretos e 
122,2 mil de efeito renda (vide figura 3.08). Neste total são consideradas as atividades de pré-plantio (preparo de 
mudas e terreno), efetivo plantio, colheita florestal, prestadores de serviços, até o processamento industrial nas 
diferentes frentes de produção de madeira. Estes valores indicam a importância do setor florestal na geração de 
empregos no estado da Bahia.

Figura 3.08 – empregos gerados pelo setor florestal da Bahia

Nota: emprego direto: trata-se da mão de obra adicional necessária pelo setor em função do aumento de produção. emprego indireto: refere-se ao número de postos 

de trabalho oriundos dos demais setores que compõem a cadeia produtiva, visto que a fabricação de um produto estimula a produção de diversos insumos necessários 

à sua produção. efeito renda: resultante da transformação da renda dos trabalhadores e empresários, ou seja, do gasto de salários ou dividendos para a aquisição de 

bens e serviços.

Fonte: Ministério da Economia (2019), compilado por STCP (2019).

A certa estabilidade no número de empregos gerados nos últimos anos está atrelada à crise político-econômi-
ca nacional que afetou diretamente o setor florestal. Estimativas indicam que em 2018 a renda gerada pelo setor 
florestal-industrial, que representa o montante total de salários líquidos pagos aos trabalhadores (considerando 
emprego direto, indireto e efeito renda), chegou a R$ 611,7 milhões, montante este que representa 6% do total 
nacional (R$ 10 bilhões – IBÁ, 2017). Via de regra, esse total é reinvestido na economia pelos trabalhadores atra-
vés da aquisição de bens e consumo no mercado, gerando impostos e receitas nos municípios localizados nas di-
versas regiões do estado.
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3.6 - FomeNTo FLoreSTaL

O fomento florestal é uma das modalidades de produção florestal com tendência crescente no país. Trata-se 
de uma forma de parceria entre o produtor rural e as empresas consumidoras de madeira, em que os plantios 
são conduzidos pelo proprietário da terra com aportes financeiros e tecnológicos da empresa fomentadora. As 
empresas do setor têm promovido programas de fomento florestal com o intuito de complementar o suprimen-
to de madeira às suas indústrias de transformação, reduzindo assim a imobilização em ativos fundiários. Neste 
processo, as empresas oferecem uma fonte adicional de renda aos participantes, principalmente aos pequenos 
e médios produtores rurais. 

Mais do que garantir o abastecimento industrial com madeira em tora, o fomento florestal corrobora com o 
desenvolvimento socioeconômico das famílias e comunidades envolvidas. Para estes produtores, o programa de 
fomento representa uma oportunidade de produção da terra com garantia de compra de toda ou grande parte 
da madeira em tora a ser produzida.

Em 2018, os programas de fomento florestal firmados pelas empresas associadas da ABAF totalizaram cerca 
de 42 mil ha, evidenciando acréscimo de 9,4% em área comparativamente ao ano anterior (2017). Ainda em 2018, 
as empresas baianas firmaram quase 370 contratos nos programas de fomento florestal, beneficiando cerca de 
300 famílias no estado.

A figura 3.09 sintetiza a evolução da área plantada florestal em programas de fomento pelas grandes empresas 
do setor na Bahia (associadas à ABAF).

Figura 3.09 – Área plantada nos programas de fomento florestal na Bahia | associadas aBaF

Fonte: Associadas ABAF (2019), compilado por STCP (2019).

O fomento não precisa ser exclusivamente de produção florestal, pode ser atrelado à lavoura e pecuária, re-
sultando no modelo ILPF, sendo uma atividade agrícola mais sustentável. Esta integração traz vantagens ao pro-
dutor, gerando maior aproveitamento econômico do solo e dos equipamentos, além de gerar mais empregos e 
maiores rendas no campo.

Para economias locais, o fomento florestal também contribui para a geração de empregos, renda, tributos aos 
municípios e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento social local e estadual. Isto pode ser obser-
vado pelo índice FIRJAN, apresentado na seção 3.7 deste documento.
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3.7 - DeSeNvoLvImeNTo regIoNaL

O desenvolvimento regional de municípios que possuem plantios florestais e/ou que concentrem indústria de 
base florestal-madeireira pode ser percebido através de índices de desenvolvimento como o do sistema FIRJAN 
(IFDM). Este índice pode ser comparado ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), visto que ambos acompa-
nham o desenvolvimento socioeconômico dos diversos municípios brasileiros, considerando indicadores de em-
prego & renda, educação e saúde.

No Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), a escala de classificação varia entre 0 e 1. Quanto 
mais alto o valor, ou seja, mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento e qualidade de vida da localidade 
em análise. A figura 3.10 apresenta a evolução do IFDM entre 2007 e 2016 de alguns municípios da Bahia que pos-
suem relevância para o setor, seja pela presença de plantações florestais e/ou indústrias de base florestal.

Figura 3.10 – Índice FirJaN de Desenvolvimento Municipal (iFDM) em municípios selecionados com 
atividade florestal-industrial da Bahia (2007 e 2016)

¹ estimativa com base em média ponderada pela população estadual.

Fontes: FIRJAN (2019), compilado por STCP (2019). 
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4 – iMPortÂNcia aMBieNtal
O setor de base florestal plantada contribui ativa e significativamente para a manutenção dos recursos flores-

tais nativos, bem como de sua biodiversidade. Entre as principais contribuições, cita-se a preservação de áreas 
nativas de biomas, consequentemente com impacto positivo sobre a fauna e flora, além da proteção ambiental 
através do desenvolvimento de programas ambientais. Essa seção apresenta alguns dos principais indicadores 
que evidenciam a relevância do setor florestal, em particular do estado da Bahia, para a conservação ambiental.

4.1 – Área PreServaDa

As associadas da ABAF preservam e protegem cerca de 271 mil ha (2018) de florestas, sob a forma de áreas de 
preservação permanente (APP), reserva legal (RL), reserva particular do patrimônio natural (RPPNs), entre outras.

Ao longo do território, a Bahia possui 112 RPPNs cadastradas e averbadas (2018), o que perfaz 48 mil ha de 
área sob esta modalidade de conservação, que estão distribuídas em 46 municípios do estado (ICMBio, 2019). A 
RPPN é uma categoria de unidade de conservação de domínio privado (sem desapropriação de terra), com o in-
tuito de conservação da diversidade biológica local. A partir dessa iniciativa de criação de RPPNs, o proprietário 
rural assume o compromisso da preservação ao tempo em que auxilia na proteção de recursos hídricos, mane-
jo dos recursos naturais, apoio ao desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáti-
cos ecológicos, além da preservação de belezas cênicas e ambientes históricos, entre outros serviços ambientais. 
Nestas localidades são permitidas atividades relacionadas à pesquisa científica, edução ambiental, além de visi-
tação turística.

Considerando que em média cada hectare de floresta plantada, para fins industriais, mantém 0,7 ha destinado à 
preservação ambiental (IBÁ, 2016), as empresas e proprietários detentores de plantios florestais na Bahia mantém 
atualmente entre 400 e 500 mil ha protegidos com ecossistemas florestais nativos no estado. Em conjunto, as empre-
sas associadas da ABAF contribuem com cerca de 380 mil ha deste total, o que representa 87% da área total protegida.

Via de regra, municípios onde as atividades de base florestal são instaladas, os índices socioeconômicos ten-
dem a ser superiores e apresentar melhorias ao longo do tempo. Observa-se que, diante dos municípios listados, 
a maioria apresenta IFDM-2016 superior, em números absolutos, à média estadual (0,610 em 2016), posicionan-
do tais municípios na classificação de desenvolvimento “moderado”, enquanto o estado apresenta-se com de-
senvolvimento “regular”. 

Em termos percentuais, considerando o crescimento do IFDM entre 2007-2016, alguns municípios de relevân-
cia para o setor de base florestal no estado apresentaram melhorias de cerca de  30% em seus índices, ficando 
bem acima da média estimada para o estado, que apresentou melhoria de 18% no período. Santa Cruz Cabrá-
lia, município tradicional como fonte de suprimento (madeira em tora) para a indústria de C&P no estado, apre-
sentou incremento de 30% (2007-2016) em seu desenvolvimento socioeconômico, conforme evidencia o indica-
dor IFDM. 

Barreiras, município com vocação agropecuária no estado, que utiliza madeira em seu processo industrial, 
apresentou melhorias de 32% no seu IFDM no período de análise. Outros municípios, com forte atuação no setor 
florestal, também apresentaram percentuais de variação expressivos, conforme evidencia a figura 3.10.

4.2 – ProgramaS SoCIoamBIeNTaIS

As empresas do setor de base florestal plantada desenvolvem e executam programas de cunho ambiental, 
nos quais se destacam ações de conservação da fauna e flora, dos recursos hídricos, do solo, ou seja, do meio am-
biente como um todo. Adicionalmente, as empresas estruturam programas de educação ambiental e socioeco-
nômica que são disseminados junto aos colaboradores das empresas, bem como junto às comunidades locais. 
Dentre eles, podem-se citar alguns exemplos principais dos programas desenvolvidos pelas associadas da ABAF:
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• Programa de educação ambiental / programa de educação continuada.
• Programa de monitoramento e controle de resíduos sólidos.
• Programa de monitoramento de recursos hídricos.
• Programa de monitoramento de biodiversidade.
• Programa de monitoramento de fauna e flora.
• Programa de recuperação de áreas degradadas.
• Programa de empreendedorismo e geração de renda complementar (agricultura, apicultura, piscicultura, cacau sustentável, 
Farmácia Verde, piaçava, Fábrica de Fardamentos).
• Programa de desenvolvimento rural territorial.
• Programa de educação indígena.
• Programa de ação e cidadania/saúde.

Os programas socioambientais das empresas do setor de base florestal beneficiam milhares de pessoas ao 
longo do território estadual, de forma direta ou indiretamente. Em 2018, os programas das associadas da ABAF 
atenderam mais de 500 mil pessoas em quase 160 municípios, evidenciando aumento de mais de 100% no nú-
mero de beneficiários e de 10% no número de municípios atendidos comparativamente ao ano anterior 2017 
(vide figura 4.01). O aporte de investimentos para a execução dos programas socioambientais, por parte das em-
presas associadas da ABAF, totalizou R$ 16 milhões em 2018, alta de 26% em relação aos investimentos realiza-
dos em 2017 para tal fim (R$ 13 milhões).

Para o ano corrente e os próximos cinco anos (2019-24), a previsão inicial das próprias associadas da ABAF é 
de atender quase 1,6 milhão de pessoas em cerca de 275 municípios do estado, aportando (de forma espontâ-
nea, após o pagamento de impostos e taxas) aproximadamente R$ 50 milhões em investimentos nos programas 
socioambientais (vide figura 4.01).

Figura 4.01 – evolução dos investimentos em programas socioambientais | associadas aBaF

¹ Previsão inicial das associadas da aBaF para 2019-2024

Fonte: Associadas ABAF (2019), compilado por STCP (2019).
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ProGraMa aMBieNte Florestal sUsteNtÁVel
• Promovendo a diversificação das atividades agroPecuárias

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) lançou o Programa Ambiente Florestal Sustentá-
vel (PAFS) no final de 2016. Este programa é uma ampliação do Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta 
Parda (PFCLP), lançado pela ADAB e ABAF em 2015, visando o monitoramento e controle da lagarta parda no Sul 
e Extremo Sul da Bahia. 

O PAFS vem trabalhando temas relativos à educação ambiental em diversas comunidades rurais: Uso Múltiplo 
da Floresta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia; Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais (Códi-
go Florestal/ CAR/ Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC; Preservação dos Recursos Hí-
dricos; Prevenção e Controle de Incêndios Florestais; Controle de Gado nas Áreas de Preservação; Combate ao 
Carvão Ilegal, além de manter o Programa Fitossanitário de Pragas.

Para isso foi elaborado um amplo programa de comunicação e foi montada e orientada uma equipe de três en-
genheiros (agrônomos e florestais) que vem trabalhando com uma estrutura formada por veículos, equipamen-
tos audiovisuais, campanha publicitária e material informativo.

Após intenso trabalho em quase 3 anos, o PAFS percorreu 243 mil quilômetros; realizou 200 treinamentos em 
aproximadamente 180 comunidades; instruiu e orientou cerca de 8 mil produtores rurais de frutas, eucalipto, 
café, entre outras culturas e estudantes, da região. (vide figura 4.02).

O resultado tem sido muito positivo graças às parcerias feitas com o Governo do Estado, através da Seagri e 
ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; Associação de Produtores de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, atra-
vés de suas secretarias de agricultura e meio ambiente. Leia a cartilha do PAFS no site da ABAF: abaf.org.br

Figura 4.02 – Programa ambiente Florestal sustentável (PaFs)

Fonte: ABAF (2019), compilado por STCP (2019).

De forma paralela às iniciativas privadas, a ABAF, junto a outros atores locais/estaduais, também atua direta-
mente na promoção de programas socioambientais. Destaque especial se dá ao Programa Ambiental Florestal 
Sustentável (PAFS).
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• regulamentação ambiental das ProPriedades rurais

O Novo Código Florestal (Lei 12.651) regulamenta a exploração de terras no Brasil, além de estabelecer regras 
para preservação das áreas ambientais das propriedades rurais como as Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e Reserva Legal (RL). O Novo Código criou instrumentos para que os proprietários rurais ou posseiros possam re-
gularizar a situação ambiental de seus imóveis como o Cadastro Ambiental Rural (CAR). No estado da Bahia, o 
CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) corresponde ao CAR. É um registro eletrônico de natureza 
declaratória e funciona como uma carteira de identidade ambiental das propriedades rurais e traz informações 
sobre o tamanho da propriedade, APPs, áreas de uso restrito, áreas consolidadas e áreas de RL, se existir.

• integração lavoura, Pecuária e floresta (ilPf)/Plano abc

Na integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) a distribuição de mão de obra é mais uniforme durante o ano e 
existe uma melhoria das condições de vida promovida pela diversidade de produção. As árvores no sistema fun-
cionam como quebra-vento, mantêm a umidade do solo, aumentam a fixação de nutrientes, restauram as pro-
priedades químicas, físicas e microbiológicas do solo, melhorando a qualidade da cultura agrícola ou pasto. Além 
disso, a atividade aumenta a renda do agropecuarista, resulta em maior estabilidade econômica, e segurança das 
futuras gerações para dar sucessão a atividade no campo.

• Preservação dos recursos hídricos 

O desmatamento seguido da implantação de atividades agropecuárias desprovidas de práticas corretas de 
manejo do solo, principalmente as relacionadas com a sua conservação, reposição de nutrientes, rotação de cul-
turas e diversificação de sistemas produtivos, resulta no esgotamento rápido da capacidade produtiva do solo, 
além de deixá-lo exposto às intempéries. A combinação do solo desprotegido pela vegetação com grandes volu-
mes de precipitação, permite que as partículas do solo (sedimentos) sejam arrastadas para dentro de rios, córre-
gos e nascentes, desencadeando assim os processos de erosão do solo e assoreamento dos corpos hídricos. Es-
tes dois processos podem levar à depreciação das propriedades rurais, contribuir com redução da fertilidade dos 
solos, com a perda da qualidade das águas, ocorrência de enchentes e morte dos organismos aquáticos. 

• controle de gado nas áreas de Preservação

O acesso livre de animais as áreas de preservação permanente, além de ser prejudicial ao meio ambiente, é 
proibido pela legislação ambiental, porém acessos que não comprometam a regeneração natural, podem ser au-
torizados pelos órgãos ambientais mediante a elaboração de projetos que devem justificar o uso dos corredores 
e apresentar suas metragens.

• Prevenção e combate aos incêndios florestais

As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Bra-
sil. As emissões resultantes da queima de biomassa vegetal colocam o país entre os principais responsáveis pelo 
aquecimento global e as mudanças climáticas. Tem-se por incêndio florestal a ocorrência descontrolada do fogo 
sobre qualquer forma de vegetação. De modo geral, o homem é o principal causador dos incêndios porque a 
maioria deles é iniciada em decorrência de algum tipo de atividade humana. Existem também, os incêndios cau-
sados por fenômenos naturais, porém eles são mínimos.
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• Programa fitossanitário de Pragas

A Secretaria da Agricultura (Seagri-BA), através da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), da ABAF 
e entidades parceiras lançaram o Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda no Estado da Bahia. Na 
ocasião também foi lançada a cartilha que traz informações sobre a praga, além de contatos para mais informa-
ções e apoio técnico etc. É possível ler a cartilha no site da ABAF (http://abaf.org.br).  

Essa iniciativa veio após a constatação de que os plantios de eucalipto, café e de outras culturas localizados 
no Sul e Extremo Sul da Bahia têm sofrido com o ataque de lagartas, com predomínio da espécie lagarta parda 
(Thyrinteina arnobia). Este inseto é nativo, com presença já registrada ao longo dos anos em 14 estados brasilei-
ros. Especialistas acreditam que mudanças no clima e desaparecimento de inimigos naturais podem estar favo-
recendo o aumento momentâneo da população deste inseto.

• combate ao carvão ilegal

A ABAF com a parceria do Governo do Estado da Bahia e do Ministério Público da Bahia - Centro de Apoio Ope-
racional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama) -, além do Núcleo de Defesa do Meio 
Ambiente (NUMA) apoia a campanha contra o roubo e a queima de madeira nativa e eucalipto para a produção 
ilegal de carvão vegetal. A ação “Carvão ilegal é crime” tem por finalidade conscientizar a população para os da-
nos irreparáveis ambientais, sociais e econômicos que essa ação ilegal traz.

• uso múltiPlo da madeira Plantada

A alternativa mais viável para substituir a madeira de espécies nativas e atender à demanda sempre crescente 
é a madeira plantada. Excelentes produtividades em áreas plantadas (especialmente degradadas) e domínio das 
tecnologias de produção da madeira do eucalipto geram volumes que atendam ao mercado. Numa mesma área 
plantada, podem-se ter vários padrões de madeira, para várias finalidades. Em geral, são feitos desbastes perió-
dicos, acompanhando o desenvolvimento da floresta. Tudo isso ajuda a criar uma alternativa para harmonizar a 
produção florestal rentável com a conservação ambiental.  

O Programa Mais Árvores Bahia é uma iniciativa da ABAF em parceria com uma série de entidades ligadas à 
agricultura, indústria e à qualificação de mão de obra. Busca incentivar o pequeno e médio produtor a investir no 
plantio, manejo e processamento da madeira de florestas comerciais para uso múltiplo. 
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aBaF: desde 2004 unindo o setor florestal

aBaFhttp://issuu.com/abaf_2014

av. Professor Magalhães Neto, 1752 - ed. lena empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 salvador, Bahia
www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102

associaDos:

Mais de 40 
representações
a nível regional, 

estadual 
e nacional.
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