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✓ Desde 2004, a ABAF contribui para que o setor que representa se desenvolva sobre bases de ESG. 

✓ A força da ABAF: 17 empresas associadas – Coopera com 4 associações regionais - 320 pequenos e 
médios produtores. 

✓ Sintonia com as 9 estaduais florestais e Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

✓ Um dos principais objetivos: maior integração de pequenos e médios produtores – e 
processadores – de madeira plantada para seu uso múltiplo. 

✓ Atende e ganha alavancagem de outros segmentos com crescimento destacado: construção civil, 
metalurgia, papel&celulose, embalagem, aquecimento de grãos, móveis, pellets, energia, têxtil etc.

✓ Diálogo permanente: própria cadeia produtiva, comunidades, sindicatos de produtores rurais, 
sociedade civil, academia, Governos e parlamentares. 

✓ Participação formal em mais de 40 fóruns estaduais e federais. 

✓ Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS).

✓ Agenda Positiva do Setor Florestal junto ao Governo do Estado da Bahia.
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Três equipes (engenheiros florestais e agrônomos) desde a criação (2016):
✓ Capacitam e orientam estudantes e produtores rurais de frutas, eucalipto, café, entre outras culturas da

região Sul e Extremo Sul da Bahia;
✓ 350 mil quilômetros percorridos;
✓ 277 treinamentos em 234 comunidades;
✓ 12 mil estudantes e produtores rurais.

✓ Parcerias: Governo do Estado, através da Seagri e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; Associação de
Produtores de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, através de suas secretarias de agricultura e meio
ambiente.

✓ Temas: Uso Múltiplo da Floresta Plantada/Programa Mais Árvores Bahia ------ Regulamentação
Ambiental das Propriedades Rurais (Código Florestal/ CAR/ Cefir) ------ Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta (ILPF)/Plano ABC ------ Preservação dos Recursos Hídricos ------ Prevenção e Controle de
Incêndios Florestais ----- Controle de Gado nas Áreas de Preservação ------ Combate ao Carvão Ilegal ------
Programa Fitossanitário de Pragas ------ Combate à Caça de Animais Silvestres ----- Prevenção de Animais
em Rodovias.
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Área plantada de eucalipto: 586 mil hectares 
4 º lugar no ranking nacional
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Investimentos, empregos e  
impostos no interior
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Clima, solo e tecnologia a favor da produtividade 
florestal de eucalipto (Brasil x Bahia)
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Área preservada/Bahia
Associadas ABAF
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Área florestal certificada
Associadas ABAF
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521 empresas do setor
Maior integração PME 
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Produção de madeira 
em tora
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Produção dos principais produtos
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5% PIB

4% Tributos
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Exportações – fonte de divisas

Em 2020, o setor contribuiu com 40% do Saldo da Balança Comercial da Bahia.
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Investimentos permanentes
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Emprego – no interior vale por 2!
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Fomento – 22% da madeira utilizada pelas indústrias na Bahia
Crescimento de 8% a 10% por ano
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Municípios com atividade florestal crescem mais!
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Investimentos voluntários em programas socioambientais 
nas comunidades e municípios de produção
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Programas socioambientais

✓ Recuperação de áreas degradadas

✓ Controle e erradicação de espécies exóticas

✓ Monitoramento da fauna e da flora

✓ Monitoramento dos recursos hídricos

✓ Educação ambiental

✓ Educação indígena

✓ Formação de professores | Reforço à educação

✓ Empreendedorismo e geração de renda complementar

✓ Valorização cultural e cidadania

✓ Apoio à prática de esportes

✓ Apoio à saúde

✓ Produção e distribuição de mudas de árvores nativas



Valores ambientais I

✓ 1 milhão de árvores para fins industriais plantadas
todos os dias no Brasil. Na Bahia: 70 mil/dia.

✓ São 9 milhões de hectares no Brasil destinados para
fins produtivos - Menos de 1% do território nacional
e quase 100% de toda a madeira utilizada
industrialmente no país (mais de 5 mil produtos).
O mesmo vale para a Bahia.

✓ Brasil: 5,9 milhões de hectares em áreas para
conservação entre RPPN, APP e RL. Para cada hectare
plantado, outro 0,7 é conservado, indo além do que a
legislação exige.
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Valores ambientais II

✓ Não desmata – recupera áreas degradadas.

✓ Incentivo ao ILPF/ABC.

✓ Certificações nacionais e internacionais.

✓ Diminui a pressão sobre as matas nativas.

✓ Preserva os recursos hídricos, o solo e a biodiversidade.

✓ Plantios sustentáveis em mosaico – corredores ecológicos.

✓ Gera e tem excedente de energia.

✓ Produz cada vez mais com menos.

www.iba.org

http://www.iba.org/
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Valores ambientais III
Mudanças climáticas

✓ Setor de árvores cultivadas - um dos principais players no enfrentamento às mudanças climáticas, em
especial na redução de emissões e aumento de remoção de gases de efeito estufa, das florestas até o
produto final.

✓ São quatro os vetores de mitigação:
1) Remoções e estoques de carbono nas florestas plantadas,
2) Remoções e estoques de carbono nas florestas de conservação,
3) Emissões evitadas pela produção de produtos que substituem itens ou insumos de fontes fósseis,
4) Carbono estocado nos produtos.

✓ A madeira é o único material usado na construção civil que estoca mais carbono do que emite.
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Valores ambientais IV
Estoque de carbono equivalente
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Bahia Florestal – Oportunidades de investimentos verdes I

✓ O mercado atual continua crescendo 3% ao ano – maior população e maior nível de renda.

✓ Nova demanda por novos produtos de baixo carbono – têxtil, energia, bioprodutos, embalagens.

✓ O setor é rentável: investiu R$ 24 bi nos últimos 3 anos e está investindo R$ 56 bi até 2024.

✓ A participação dos pequenos e médios produtores cresce 10% ao ano – Indicação de que o setor é
rentável.

✓ O Programa ABC+ dobrou o orçamento – R$ 5 bi - Destaque ILPF.

✓ Novas áreas disponíveis na Bahia com as ferrovias – FIOL/ FCA.

✓ Tendência de desverticalização das grandes empresas – oportunidade para pequenos e médios
produtores.

✓ Câmbio favorável.



25

Bahia Florestal – Oportunidades de investimentos verdes II

✓ Expertise e tradição no setor florestal.

✓ Tecnologia e condições edafoclimáticas favoráveis - elevada produtividade.

✓ Receita por crédito de carbono e pagamento por serviços ambientais.

✓ Plano Nacional de Florestas Plantadas (MAPA) - 2 milhões de hectares de cultivos comerciais em áreas
antropizadas até 2030.

✓ Contribui com o compromisso brasileiro, nos acordos mundiais de combate às mudanças climáticas:
plantio de 12 milhões de hectares de florestas e mais 5 milhões de hectares no modelo ILPF.

✓ Setores em crescimento que precisam de madeira em seus processos produtivos: construção civil,
metalurgia, papel&celulose, embalagem, aquecimento de grãos, móveis, energia, pellet, têxtil etc.
Exemplo: Exportação de pellets: 24 mil/t (2015) e 360 mil/t (2020).
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Bahia Florestal – Oportunidades de investimentos verdes III

✓ Fundos financeiros florestais:
• Ativos de florestas de eucalipto e pinus: 800 mil hectares
• Valor de mercado estimado: R$ 16 bi
• Expectativa de retorno: 7% a 10% ano, além da inflação
• Gestoras que atuam no setor: Copa, Lacan, XP Asset (Brasil); Brookfield e Hanckock (estrangeiras)
Fonte: InfoMoney

✓ Experientes consultorias imobiliárias, agroflorestais e de financiamento.

✓ Agentes financeiros: BB - BNB - Desenbahia - Caixa

✓ Interesse e apoio do Governo do Estado da Bahia e suas Secretarias.
Agenda Positiva do Setor Florestal



ABAF está disposta a apoiar o seu investimento na Bahia! 

Wilson Andrade – Diretor Executivo da ABAF
(71) 98801-3000 / wilsonandrade@terra.com.br

mailto:wilsonandrade@terra.com.br

