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Carta do Presidente

O potencial de investimentos no agronegócio está diretamente ligado aos 
novos hábitos de consumo de uma sociedade cada vez mais tecnológica 
e em busca de um modelo de vida mais sustentável. Além disso, os setores 
produtivos precisam ser cada vez mais competitivos para também contri-

buírem com o crescimento e desenvolvimento que o Brasil precisa.
E, entre as oportunidades que temos em nosso país, não existe outro setor mais 

atento que o florestal às novas possibilidades de crescimento; mais em sintonia e 
com condições de suprir as novas demandas da sociedade, bem como dos diversos 
segmentos da economia. O setor florestal traz exemplos de um trabalho sério pauta-
do nas novas utilizações da madeira plantada para atender novos hábitos de consu-
mo sustentável.

A madeira é matéria-prima renovável de cerca de cinco mil produtos que usa-
mos no nosso dia a dia. Produtos de origem florestal vão desde os mais evidentes, 
como papel e móveis, até produtos de beleza, medicamentos, alimentos e roupas. 
O setor também investe fortemente em inovação e tecnologia para desenvolver so-
luções alternativas ao uso de recursos fósseis e finitos, em prol de uma economia 
de baixo carbono. 

Estes produtos, de base renovável, vêm de florestas plantadas para fins comer-
ciais. São plantios planejados e manejados por um setor compromissado sob o pon-
to de vista social, econômico e ambiental. É um setor que planta árvores, colhe e de-
pois planta de novo. Sempre em áreas antes degradadas (zero desmatamento) e sem 
vocação agrícola para outras culturas. 

Através de um manejo sustentável e recorde, o setor registra crescente produtivi-
dade com o lema “produzir mais com menos”. Sua alta competitividade é baseada 
nas condições edafoclimáticas e na avançada tecnologia aplicada por nossos produ-
tores e empresas. Neste contexto, é bom realçar que a área com florestas plantadas 
no Brasil ocupa apenas 1% da área do país, mas é responsável por 91% de toda a ma-
deira produzida para fins industriais. E a Bahia possui expressiva relevância e contri-
bui ativamente com o setor de base florestal nacional. 

O setor de florestas plantadas movimenta os municípios onde estão instalados os 
plantios, bem como as indústrias e toda a cadeia de suprimentos. Desta forma, torna-
-se uma das atividades que mais tem contribuído para a transformação social e eco-
nômica de diferentes regiões da Bahia.  

Nosso setor está fortemente integrado com outros segmentos da economia como: 
mineral, papel e celulose, construção civil, projetos de energia e pellets, processa-
mento de grãos e fibras. Assim, ao tempo em que recebemos alavancagem desses 
setores, nosso setor atende a demanda de cada um deles por madeira, em perfeita 
sintonia, possibilitando o crescimento dos investimentos no interior do estado.

Nesse cenário, destaca-se o trabalho da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) que representa a cadeia produtiva florestal do estado, incluindo par-
ceiros de produção e fornecedores de insumos e serviços. Assim, a ABAF trabalha na 
defesa dos interesses da silvicultura alinhada com o desenvolvimento sustentável.

Dados mais completos e analisados deste setor (de 2020) estão presentes neste re-
latório Bahia Florestal 2021, compilado pela empresa STCP Engenharia de Projetos 
Ltda., renomada consultoria florestal a qual agradecemos. Aqui são apresentadas in-
formações e estatísticas atualizadas que seguramente vão subsidiar a tomada de de-
cisão dos diferentes agentes da cadeia produtiva florestal e dos demais agentes que 
contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa economia.

Boa leitura!
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Moacyr Fantini JUnior
PresiDente Da aBaF
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A Bahia possui expressiva relevância e contribui ati-
vamente com o setor de base florestal nacional. O es-
tado detém 618 mil hectares (ha) com florestas plan-
tadas, sendo 95% (585,6 mil ha) relativo a áreas com 
eucalipto, o que leva a Bahia a ocupar o 4º lugar no 
ranking nacional de cultivo dessa espécie. A tradição 
na heveicultura também pode ser destacada, conside-
rando os 32,3 mil ha (5% da área total) com plantios 
de seringueira no estado, que visam atender principal-
mente a indústria nacional de látex.

Nesse cenário, destaca-se a notória representativida-
de da Associação Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF), já que seus associados (empresas individuais 
e associações regionais) são responsáveis por 80% (495 
mil ha) do total da área florestal plantada no estado.

Quanto à produtividade, o estado sentiu um leve 
recuou em 2020, ainda que seus índices estejam próxi-
mos da média Brasil, sendo a máxima (38 m³/ha/ano) 
no estado, superior à média nacional. Essa pequena 
redução pode estar associada à escassez hídrica, em 
linha com os efeitos causados pelas mudanças climá-
ticas. Historicamente, entretanto, o estado possui con-
dições edafoclimáticas favoráveis que refletem em al-
tos níveis de produtividade das florestas plantadas, 
que combinado ainda com os investimentos em Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) florestal por parte das 
empresas do setor, são responsáveis por manter o es-
tado em altos patamares de produtividade.

Com relação à certificação, as associadas da ABAF 
são responsáveis por 678,4 mil ha certificados pelo 
Programa de Certificação Florestal Brasileira (CER-
FLOR) e 542,1 mil ha certificados através do siste-
ma Forest Stewardship Council (FSC), evidenciando 
a preocupação das empresas do setor em garantir a 
adoção de práticas sustentáveis, que geram benefí-
cios para os produtores, para comunidades nas áreas 
de atuação e para os consumidores nacionais e inter-
nacionais, que têm a garantia de um produto origina-
do de áreas bem manejadas.

A cadeia produtiva do setor florestal-madeireiro no 
estado da Bahia pode ser considerada como diversifi-
cada com alto grau de aproveitamento do recurso flo-
restal, sendo composta por 521 empresas. Cerca de 
52% dessas empresas estão associadas com a produ-
ção de móveis de madeira, 32% com a indústria ma-
deireira (serrarias e usina de tratamento de madeira) 
e 16% com a indústria de celulose, papel e papelão. 
Destacam-se entre os principais produtos do setor flo-
restal baiano a celulose de fibra curta, celulose solú-
vel/especial, papel/papelão, madeira serrada, madei-
ra tratada, móveis de madeira, carvão vegetal, além 

de biomassa/pellets e resíduos oriundos da atividade 
florestal, que suprem a indústria do agronegócio e de 
bioenergia no estado.

Em relação à produção de madeira em tora, sabe-
-se que o estado da Bahia é reconhecidamente um 
dos principais neste quesito, sendo responsável pela 
produção de 12,1 milhões de m³ (2019), o que faz o 
estado ocupar o 7° lugar no ranking geral de produ-
ção de tora do país. O destino preponderante da ma-
deira em tora de florestas plantadas no estado da 
Bahia é para atender a indústria de celulose e papel 
(88%). O estado ocupa a 4° colocação no ranking de 
produção de madeira em tora para celulose no Brasil 
(10,6 milhões de m³).

A produção de celulose, por sua vez, é outro desta-
que do estado. Em 2020, estima-se que a produção te-
nha sido de 3,21 milhões de toneladas de celulose bran-
queada (utilizada para a fabricação de papéis para fins 
sanitários, embalagem, imprimir e escrever, entre ou-
tros) e celulose solúvel/especial (utilizada pela indústria 
têxtil, farmacêutica e alimentícia, por exemplo).

Este volume representa participação de 15% da 
produção brasileira de celulose, refletindo assim a im-
portância nacional e estadual dessa indústria.

O Produto Interno Bruto (PIB) florestal-industrial 
de base florestal plantada do estado alcançou R$ 
14,32 bilhões em 2020. Este valor representa uma 
contribuição do setor na ordem de 5% no total do 
PIB estadual, reforçando a relevância do setor flores-
tal para a economia baiana.

A contribuição do setor florestal-industrial de base 
plantada na arrecadação tributária do estado foi de 
4%, equivalente a estimados R$ 4,14 bilhões em 2020, 
evidenciando a relevante participação do setor para as 
contas do estado.

Quanto ao comércio internacional, o setor de base 
florestal plantada da Bahia segue com perfil exporta-
dor, contribuindo relevantemente para o saldo da ba-
lança comercial do estado. Em 2020, o setor foi res-
ponsável por exportar US$ 1,17 bilhão. Este montante 
representa cerca de 15% do total das exportações es-
taduais, fazendo com que o setor florestal esteja sem-
pre entre os três primeiros da economia estadual, 
quando considerado o comércio internacional. O se-
tor florestal baiano representa também 8,3% do total 
embarcado pelo setor florestal brasileiro, aproxima-
damente US$ 1,2 bilhão. A celulose branqueada conti-
nua sendo o principal produto florestal exportado pelo 
setor florestal baiano, com participação de 67% no to-
tal embarcado, seguido pela celulose solúvel/especial 
(17%) e pela ferroligas (14%).

2 - SÍntESE Do SEtor FLorEStaL na BaHia
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vantagens sociais
O setor de florestas plantadas movimenta o comércio 

e os serviços locais dos municípios onde estão instalados 
os plantios, bem como as indústrias e toda a cadeia de su-
primentos que faz desta uma das atividades que mais tem 
contribuído para a transformação social e econômica de 
diferentes regiões da Bahia.

Na Bahia, o setor está presente em quatro polos de pro-
dução: Sul e Extremo Sul, Sudoeste, Oeste e Litoral Nor-
te. Contribui para a desconcentração do desenvolvimento 
econômico do estado, levando ao interior mais empregos 
qualificados, renda, impostos e contribuições ambientais.

O setor está fortemente integrado com outros segmen-
tos da economia como: mineral, papel e celulose, constru-
ção civil, projetos de energia e pellets, processamento de 
grãos e fibras. Ao tempo em que recebe alavancagem des-
ses setores, o setor viabiliza a existência deles, em perfei-
ta sintonia possibilitando o crescimento dos investimen-
tos no interior do estado.

Os investimentos das empresas viabilizam projetos so-
cioambientais, P&D florestal e industrial, iniciativas de lo-
gística (portos, estradas, pontes, barragens etc.), bem 
como qualificação de mão de obra e foco na contratação e 
compras nos próprios municípios (ou região). Em 2020, o 
setor de base florestal do estado investiu cerca de R$ 837,3 

milhões, valor 31% superior ao investido em 2019, que fi-
cou próximo de R$ 637,2 milhões (considerando as asso-
ciadas da ABAF).

Outro indicador de relevância do setor florestal e indus-
trial do estado está relacionado ao contingente de mão de 
obra (direto e indireto). Estima-se que em 2020, o setor de 
base florestal brasileiro gerou cerca de 3 milhões de em-
pregos, considerando 20% de empregos diretos, 35% indi-
retos e 45% de efeito renda. Do total de empregos gerados 
pelo setor no Brasil, a Bahia foi responsável por cerca de 
7% (222,7 mil empregos) em 2020, sendo 21,8 mil empre-
gos diretos, 84,3 mil indiretos e 116,6 mil de efeito renda.

O fomento florestal no estado também vem crescendo 
significantemente. Com relação aos associados da ABAF, 
notou-se crescimento nessa modalidade de parceria em 
2020 em comparação com 2019. O número de contratos 
passou de 419 para 453, em linha com o avanço no núme-
ro de beneficiários, que passou de 322 para 334, eviden-
ciando aumento da ordem de 8% e 4% respectivamente.

Analisando indicadores de desenvolvimento municipal 
(Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal), observa-se 
que para diversos municípios do estado que possuem maci-
ços florestais ou que concentrem indústrias de base florestal, 
há uma maior evolução no desenvolvimento regional.

vantagens ambientais
Os plantios florestais são feitos em áreas já antropizadas, com zero desmatamento. Contribuem para a preservação das 

matas nativas, para a mitigação de mudanças climáticas, especialmente por remover e estocar carbono nas florestas e pro-
dutos, além de evitar emissões ao prover produtos e serviços de origem renovável. As florestas cultivadas têm ainda um 
enorme valor na regulação do fluxo hídrico, conservação do solo, manutenção da biodiversidade, entre outros serviços am-
bientais fundamentais para produção agrícola e qualidade de vida.

Outros benefícios gerados pelo setor de florestas plantadas envolvem, por exemplo, os plantios sustentáveis em mosaicos, 
que conciliam desenvolvimento econômico e conservação ambiental, fazendo a manutenção de corredores ecológicos para 
que a fauna e a flora possam circular livremente em convivência harmoniosa, resultando em ganhos econômicos e ambientais.

No que diz respeito à proteção e conservação, estima-se que juntas, as associadas da ABAF (empresas individuais e asso-
ciações regionais) preservam e protegem cerca de 310 mil ha (2021) de florestas, sob a forma de áreas de preservação perma-
nente (APP), reserva legal (RL), reserva particular do patrimônio natural (RPPNs), entre outras.

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é uma estratégia dos parceiros de produção das indústrias também muito 
utilizada, que vem crescendo consideravelmente no Brasil nos últimos anos. Nesse modelo há a integração de diferentes sis-
temas produtivos, tanto agrícolas, como pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Busca-se otimizar o uso da terra, 
aumentando a produtividade em uma mesma área, diversificando a produção, com maior rentabilidade, permitindo a me-
lhor utilização da mão de obra e equipamentos. Os benefícios ambientais são imensos, já que o manejo realizado é susten-
tável, com baixa emissão de gases do efeito estufa e com a diminuição do impacto à biodiversidade.

Nota-se que o setor florestal contribui consideravelmente com a preservação ambiental no país, dada as diversas ca-
racterísticas supracitadas, auxiliando ainda no atendimento de acordos mundiais de combate às mudanças climáticas, 
onde o Brasil se comprometeu com o plantio de 12 milhões de hectares de florestas e mais 5 milhões de hectares no mo-
delo ILPF até 2030.

A ABAF, por sua vez, também auxilia na promoção e disseminação de programas socioambientais – entre outros de in-
teresse do setor -, com destaque para o Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS).

O detalhamento completo dos fatores tratados nesta síntese pode ser analisado no relatório Bahia Florestal – lançado 
a cada dois anos (e disponível no site: abaf.org.br). O objetivo primário desse estudo é de dar subsídios para a tomada de 
decisão dos diversos agentes da cadeia produtiva, buscando a integração e expansão desse tão importante setor para o 
estado da Bahia. n
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1.1 - evolução área florestal 
plantada eucalipto

1.2 - visão geral

3 - FLorEStaS PLantaDaS na BaHia
Os principais indicadores quanto à relevância do setor de florestas plantadas da Bahia serão apresentados nesse ca-

pítulo, com ênfase na evolução da área plantada, participação por grupos de espécies, principais regiões e municípios 
com plantios florestais no estado, bem como a representatividade das associadas da ABAF no total florestal da Bahia.

3.1 área florestal plantada e principais grupos de espÉcies

Ao longo dos últimos anos, a Bahia tem ganhado representatividade no setor florestal nacional. Dados de 2020 evidenciam 
que o estado detém 618 mil hectares (ha) com florestas plantadas, sendo 95% (585,6 mil ha) relativo ao eucalipto. O cultivo des-
ta espécie teve seu crescimento impulsionado pelo avanço de importantes players industriais, em especial do segmento de ce-
lulose e papel, os quais são os responsáveis pelos grandes maciços florestais existentes no estado. Com isso, a Bahia está classi-
ficada como o 4º estado com a maior área plantada com eucalipto do Brasil.

O estado detém ainda 32,3 mil ha (5% da área total) com plantios de seringueira. O estado tem tradição no cultivo desta es-
pécie para atender à indústria nacional de látex (borracha natural). Trata-se de um produto com diversos usos, em especial para 
fabricação de pneus (motos, carros, caminhões e aviões), calçados, brinquedos, bem como pelo setor de saúde, para fabricação 
de luvas cirúrgicas, seringas, cateteres, dentre outros. Diante da diversidade de setores que atende, a borracha natural pode ser 
considerada um produto estratégico, o que confere o elevado grau de importância econômica da espécie para o estado.

O pinus nunca foi protagonista no estado. Em 2006, menos de 10% da área florestal plantada era composta por espécies de 
pinus. Desde então, essa área foi sendo cortada e substituída pelo eucalipto, dado o perfil da indústria local, além das condições 
edafoclimáticas que não são as mais propícias ao cultivo do pinus.

Figura 1 - Área florestal plantada na Bahia | consolidação dos principais dados

618 mil ha
com floresta plantada de

eucalipto e seringueira (2020)

4º lugar
no ranking nacional de 

estados com floresta

plantada de eucalipto

Divulgação
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A maior concentração dos plantios florestais ocorre na região Sul (68%) do estado, seguindo pelo Litoral Norte (22%), Oeste 
(5%) e Sudoeste (2%). Destaque para os municípios de Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Alcobaça, Inhambupe, Entre Rios, Santa 
Cruz de Cabrália, Eunápolis, Belmonte e Porto Seguro.

A ABAF possui notória representatividade no setor florestal. Dados de 2020 evidenciam que seus associados (empresas in-
dividuais e associações regionais) são responsáveis por 80% (495 mil ha) do total da área florestal plantada no estado. Tal fato é 
possível em virtude da proeminência e posicionamento da Associação perante o setor.

1.3 - participação das principais regiões com floresta de eucalipto

Fonte: aBaF (2021), iBÁ (2019-2020), iBGe (2020), compilado por stCP (2021).

Figura 2 - Área florestal plantada pelas associadas aBaF | Participação no total estadual

Fonte: aBaF (2021), iBÁ (2020), compilado por stCP (2021).

Em função do perfil edafoclimático da Bahia, os plantios florestais estão localizados ao longo do estado, distribuído em qua-
tro polos produtores principais.

A região Sul e Extremo Sul do estado concentram-se players de celulose e papel, serraria e tratadores de madeira que pos-
suem grandes áreas com plantios (próprio e arrendado), bem como áreas com fomento florestal. A região do Litoral Norte, se-
gundo polo importante no estado, por sua vez, apresenta plantios florestais orientados à indústria de celulose, bem como para 
a produção de energia, serrarias e usinas de tratamento de madeira. Na região Oeste do estado, as áreas existentes com euca-
lipto atendem à demanda do agronegócio para a geração de energia (biomassa florestal) para a secagem de grãos (soja/milho), 
além da indústria de madeira tratada.

618 mil ha 495 mil ha80%

totaL 2020: 586 mil ha
- Sul: 396,2 mil ha 
- Litoral norte: 128,4 mil ha
- oeste: 26,9 mil ha
- Sudoeste: 14,3 mil ha
- outros: 19,7 mil ha
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A presença dos pequenos e médios produtores florestais – independentes ou associados às empresas através de pro-
gramas de fomento florestal (cerca de 20% dos plantios no estado) –  é de grande relevância para a dinâmica de oferta de 
madeira em tora no mercado, bem como para a inclusão destes pequenos e médios produtores na cadeia produtiva do 
setor florestal estadual.

A ABAF incentiva proprietários rurais do estado a, além de trabalhar com fomento florestal, cultivar a terra através do sistema 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Trata-se de um modelo de produção agrícola sustentável que permite a condução 
de produtos da agricultura, criação de gado (corte e/ou leite), bem como do manejo de florestas plantadas dentro de uma mes-
ma propriedade. Essa integração entre as culturas permite melhorar o aproveitamento econômico do solo, dos equipamentos 
e da mão de obra disponível durante o ano todo, favorecendo o abastecimento dos três setores, além de gerar emprego e ren-
da no campo.

Figura 3 - Distribuição geográfica das florestas plantadas na Bahia

Fonte: iBGe (2020), elaborado por stCP (2021). Fonte: iBGe (2020), elaborado por stCP (2021).
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Figura 4 - Produtividade florestal do eucalipto [Brasil x Bahia]

¹ Produtividades obtidas junto às associadas da aBaF, considerando iMa na rotação de 7-8 anos.

Fonte: associadas aBaF (2021), iBÁ (2017), compilado por stCP (2019).

3.2 produtividade florestal

4.1 - evolução histórica da 
produtividade no brasil

4.2 - bahia¹ 2020 
[mÉdia, máximo e mínimo]

produtividade florestal
fatores condicionantes

Fonte: elaborado por stCP (2021).

• PreciPitação
• temPeratura
• Solo
• material Genético
• Silvicultura
• PraGaS/DoençaS
• PlantaS DaninhaS
• relevo

A produtividade é essencialmente um reflexo da combinação de diversos fatores bióticos e abióticos, possuindo também gran-
de influência de aspectos ligados diretamente à produção florestal, entre eles, as técnicas silviculturais utilizadas, o regime de ma-
nejo adotado e o melhoramento genético. 

O Brasil, hoje reconhecido mundialmente por possuir um dos menores ciclos de plantio e colheita do mundo, possuía, nos 
anos 60, produtividade média próxima de 10 m³/ha/ano para plantios de eucalipto. Desde então, com os grandes avanços silvi-
culturais e investimentos em novas tecnologias, o país alcançou índices recordes de produtividade chegando à marca de 36 m³/
ha/ano em 2018 (vide Figura 4). Em 2019, entretanto, houve um leve recuo nesse referencial, associado, entre outros fatores, aos 
efeitos das mudanças climáticas, especialmente as secas.

A Bahia, por sua vez, também sentiu um leve recuou na sua produtividade florestal, ainda que seus índices estejam próximos da 
média Brasil, sendo a máxima (38 m³/ha/ano) no estado, superior à média nacional. Historicamente, as áreas onde o maciço flo-
restal do estado está contido possuem um regime hídrico adequado. No entanto, nos últimos anos, a Bahia tem sofrido com crises 
mais extensas relacionadas à escassez hídrica, em linha com os efeitos causados pelas mudanças climáticas em todo país.

A não gestão e mitigação dos fatores condicionantes impactará nos níveis de produção florestal, acarretando em eventuais 
lacunas de desabastecimento industrial.
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3.3 área florestal certificada

Fonte: elaborado por stCP (2021).

Fonte: aBaF (2021), compilado por stCP (2021).
preservação e produção

678,4
mil ha

542,1
mil ha

A certificação florestal atua como uma garantia de origem, guiando os consumidores na escolha de produtos que não de-
gradam o meio ambiente e que possuem elevado valor social, já que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e 
econômico das regiões onde são produzidos. Para as empresas, a certificação é responsável por agregar valor ao produto e por 
abrir novos mercados.

O processo de certificação é estritamente voluntário e visa garantir, de maneira geral, que a produção e os produtos de uma 
empresa sigam determinados padrões de qualidade e sustentabilidade, baseando-se no tripé da sustentabilidade (ecologica-
mente correto, socialmente justo e economicamente viável). Dessa maneira, o consumidor tem a certeza de que está adquirin-
do madeira de origem legal, ou seja, colhida respeitando critérios de ESG - sigla em inglês para boas práticas ambientais (E), so-
ciais (S) ou de governança (G).

O FSC (Forest Stewardship Council – Conselho de Manejo Florestal) e o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certi-
fication Schemes - Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal) são os sistemas de certificação de maior abran-
gência, possuindo atuação global. No Brasil, o FSC é representado pelo FSC Brasil, enquanto o PEFC endossa o CERFLOR (Pro-
grama Brasileiro de Certificação Florestal) como o sistema nacional de certificação.

As associadas da ABAF são responsáveis por 678,4 mil hectares (ha) certificados pelo CERFLOR e 542,1 mil ha certificados pelo 
FSC, contemplando área de preservação e produção, o que evidencia o cuidado e preocupação das empresas do setor em garantir 
que os produtos originados sejam provenientes de áreas onde há práticas sustentáveis e responsabilidade socioambiental.

Figura 5 - Área florestal certificada pelas associadas da aBaF
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4 - inDÚStria DE BaSE FLorEStaL na BaHia
A indústria do setor florestal-industrial participa ativamente na dinâmica de mercado da Bahia. Como forma de evi-

denciar a importância desta indústria, este capítulo apresenta a visão geral da cadeia produtiva do setor, a macroloca-
lização das principais indústrias de base florestal no estado, indicativo do número de empresas atuantes no setor, bem 
como dados de produção estadual de madeira em tora e de produtos beneficiados.

4.1 cadeia produtiva

A cadeia produtiva do setor florestal-madeireiro é diversificada com alto grau de aproveitamento do recurso florestal, seja do 
ponto de vista de produtos florestais madeireiros (PFM) como não madeireiros (PFNM). 

Dentre os produtos do setor baiano que merecem destaque, citam-se a celulose de fibra curta, celulose solúvel/especial, pa-
pel/papelão, madeira serrada, madeira tratada, móveis de madeira, carvão vegetal, além de biomassa/pellets e resíduos oriun-
dos da atividade florestal, que suprem a indústria do agronegócio e de bioenergia no estado.

notas: (i) Biomassa atende principalmente o setor do agronegócio (processadores de grãos) e de bioenergia no estado, ambos consumidores de madeira para a geração de 

energia; (ii) Produtos Florestais não Madeireiros (PFnM) não são foco deste trabalho, mas destaca-se que o estado é um importante produtor de borracha (seringueira). 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 (2021).

• Borracha/Seringueira

• aromáticos/medicinais

agronegócio

celulose e papel

MErcaDo

carvão vegetal

Madeira tratada

Bioenergia

(estadual, nacional e internacional)

celulose solúvel/especial

Serrados

Móveis

produtos florestais
madeireiros

produtos florestais
não madeireiros

floresta plantada
pfnmpfm
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4.2 distribuição geográfica industrial

A indústria consumidora de madeira em tora está distribuída no entorno dos maciços florestais, conforme está evidenciado, 
de forma esquemática, na Figura 6. Observa-se que há grande concentração de empresas na costa Leste do estado, principal-
mente nas regiões Centro Norte e Sul do estado, onde se situam empresas do setor de celulose e papel, ferroliga, madeira sólida 
e usinas de tratamento de madeira. No extremo Oeste do estado, concentram-se empresas produtoras de grãos, que utilizam a 
biomassa florestal em seu processo de secagem/caldeira (geração de energia).

O Oeste baiano compõe a região denominada de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), considerada como grande 
fronteira agrícola nacional e responsável por parte significativa da produção de grãos no Brasil. A expansão da agricultura no es-
tado propicia o aumenta de demanda por madeira para fins energéticos.

Fonte: elaborado por stCP (2021).

Figura 6 - Macrolocalização das principais indústrias de base florestal da Bahia
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4.3 nÚmero de empresas

A cadeia produtiva do setor florestal-industrial da Bahia é composta por 521 empresas (2021). Cerca de 52% deste total, ou 
seja 269 empresas, tem interface com a produção de móveis de madeira. A indústria madeireira é responsável por 32% do to-
tal (165 empresas), contemplando serrarias e usina de tratamento de madeira. Cerca de 16% (87 empresas) é relativo à indús-
tria de celulose, papel e papelão.

Fonte: FieB (2021), compilado por stCP (2021).

Segundo dados de 2021 (FIEB-BA), o estado da Bahia detém 7.793 empresas considerando todos os setores da economia. 
Assim, o setor florestal representa cerca de 7% deste total, evidenciando a importância da indústria florestal-madeireira para a 
economia estadual.

4.4 produção de madeira em tora

O estado da Bahia é reconhecidamente um dos maiores produtores de madeira em tora do Brasil, sendo responsável pela 
produção de 12,1 milhões de m3 (2019), o que faz o estado ocupar o 7° lugar no ranking geral de produção de tora do país. Esse 
volume, entretanto, sofreu decréscimo em comparação ao ano de 2018 (15,2 milhões de m3). Essa redução pode estar vincula-
da com a retração observada na produção de celulose no período, experimentada em todo país, e com a ligeira diminuição da 
taxa de produtividade, associada a um período de secas mais rigorosas.

O destino preponderante da madeira em tora de florestas plantadas no estado da Bahia é para atender a indústria de celulo-
se e papel (C&P), com 88% da produção sendo destinada para o abastecimento desse segmento. O estado ocupa a 4° colocação 
no ranking de produção de madeira em tora para celulose no Brasil (10,6 milhões de m3).

Aproximadamente 9% da produção é direcionada para processos de geração de energia, atendendo ao setor de energia e ao 
setor siderúrgico regional. O estado é atualmente o 3° colocado no ranking de produtores de tora para carvão vegetal no Brasil 
(921,1 mil m3). Os outros 3% restantes são destinados para empresas do setor moveleiro, de madeira tratada e madeira serrada, 
somando produção de 373,1 mil m3 de madeira em tora de eucalipto.

Entre os principais municípios produtores de madeira em tora no estado, destacam-se Mucuri com produção de 1,9 milhão 
m3 e o município de Caravelas, com produção de 1,2 milhão m3. Ambos os municípios possuem produção quase que exclusiva-
mente voltada ao abastecimento das indústrias de celulose e papel do estado.

cELULoSE 
E PaPEL
87 EMPrESaS

inDÚStria 
MaDEirEira
165 EMPrESaS

móveiS De 
MaDEira
269 EMPrESaS

EMPrESaS
BaSE

FLorEStaL
521 EMPrESaS

16%

32%

52%
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Figura 7 - Produção de madeira em tora na silvicultura | Bahia

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 (2021), compilado por stCP (2021).

7.1 - evolução da produção 
de madeira em tora

7.2 - participação
por uso (2019)

classificação da BaHia

7.3 - ranking nacional na produção
de madeira em tora (2019)

3º

7º 4º

11º

7.4 - principais municípios produtores
de madeira em tora (2019)

totaL: 8,62 milhões m³ [71% da BaHia]

tora para
carvão vegetal
(921,1 mil m3)

tora para
outros usos2

(373,1 mil m3)

ranking geral de
produção de tora

(12,1 milhões m3)

tora para c&P
(10,6 milhões m3)

Divulgação
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4.5 produção e consumo de produtos

A Bahia se destaca na produção de alguns dos principais produtos da cadeia produtiva do setor florestal. O desempenho da 
sua floresta-indústria repercute em sua participação ativa em percentuais relevantes da produção nacional.

Em 2020, estima-se que o estado produziu cerca de 3,21 milhões de toneladas de celulose branqueada (utilizada para a fabri-
cação de papéis para fins sanitários, embalagem, imprimir e escrever, entre outros) e celulose solúvel/especial (utilizada pela in-
dústria têxtil, farmacêutica e alimentícia, por exemplo). Este volume representa participação de significativos 15% da produção 
brasileira de celulose, refletindo assim a importância desta indústria para o estado e para o setor baiano.

O estado também tem grande destaque na produção de ferroligas, material utilizado para a fabricação de aço. Estima-se que 
em 2020, a Bahia foi responsável por produzir 45% (296,4 mil de toneladas) do total nacional. Outro segmento importante no 
estado é o de produção de madeira tratada (usinas de tratamento de madeira). A Bahia abriga muitas empresas que produzem 
estacas, mourões e produtos tratados para a construção civil (pilares, vigas, caibros, entre outros) utilizando como matéria-pri-
ma principal o eucalipto. Estima-se que o estado foi responsável por produzir 136,0 mil m³ de madeira tratada em 2020, repre-
sentando 5% do total nacional.

tabela 1 - Estimativa da produção dos principais produtos de base 
florestal na Bahia e participação no total nacional (2020)

Com menor representatividade, porém não menos importante, outros produtos como o papel, carvão vegetal, serrado e le-
nha são produzidos no estado e, dados de produção na Bahia e respectiva participação na produção nacional, estão evidencia-
dos na tabela 1.

¹ metro de carvão (mDc) convertido em m³ de madeira – base iBGe 2019.

Fonte: Diversas, consolidado por stCP (2021).

Produto unidade Produção % da Bahia na
  na Bahia Produção nacional
Celulose e celulose especial (solúvel) tonelada 3.208.100 15%
Papel tonelada 413.900 4%
Serrado m³ 90.000 1%
Madeira tratada m³ 136.000 5%
Lenha m³ 161.600 0,3%
Carvão vegetal¹ m³ 921.100 3%
Ferroliga tonelada 296.400 45%

Fotos: Divulgação

Papel e celulose Madeira tratada carvão vegetal

Madeira serrada Ferroliga Lenha
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5 - iMPortÂncia SocioEconÔMica
O setor florestal possui significativa importância socioeconômica para o estado da Bahia, influenciando considera-

velmente em diversos indicadores, tais como o Produto Interno Bruto (PIB), arrecadação de tributos, balança comercial 
estadual e a geração de emprego e renda, sem desconsiderar ainda os investimentos no setor, que refletem na evolução 
de todos os outros índices. A seguir, cada um desses indicadores é apresentado detalhadamente.

Figura 8 - Principais indicadores da importância socioeconômica do setor florestal

Fonte: elaborado por stCP (2021).

5.1 produto interno bruto setorial (pib)

O Produto Interno Bruto (PIB) é um importante referencial econômico, visto que sinaliza o ritmo de crescimento e desen-
volvimento de um setor ou da economia como um todo. O PIB florestal-industrial de base plantada da Bahia totalizou R$ 
14,32 bilhões em 2020. Este montante significativo representa contribuição do setor de 5% no total do PIB estadual no referi-
do ano. Tal indicador só reforça a importância do setor florestal para a economia baiana, notadamente no interior.

Figura 9 – Estimativa do PiB florestal-industrial da Bahia e sua participação no total do estado (2020)

¹ Estimativa do PiB florestal-industrial da Bahia.  

² outras atividades: agropecuária, indústria e serviços.  

³ informações da SEPLan-Ba (2021).

Fonte: Diversas, compilado por stCP (2021).

totaL Setor florestal-industrial¹: r$ 14,32 bilhões
totaL estado 2020³: r$ 303,3 bilhões

r$ 14,32 BiLHõES
PiB1 SEtor FLorEStaL-inDUStriaL Da BaHia

5%
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Figura 11 - Exportações do setor de base florestal plantada da Bahia (2020)

Fonte: Ministério da economia (2021), compilado por stCP (2021).

5.3 comÉrcio internacional

O comércio internacional compreende transações comerciais entre países como forma de venda do excedente de produção, 
bem como permitir o acesso do seu mercado consumidor a produtos não prontamente disponíveis localmente. Nesse sentido, 
essa seção apresenta a visão geral das exportações e importações do setor de base florestal plantada na Bahia, bem como o sal-
do desta balança comercial.

5.3.1 – exportações

O setor de base florestal plantada da Bahia foi responsável por exportar US$ 1,17 bilhão em 2020. Este montante representa 
cerca de 15% do total das exportações do estado, fazendo com que o setor florestal esteja sempre entre os três primeiros da eco-
nomia estadual, quando considerado o comércio internacional.

11.1 - em valor (us$) 11.2 - em percentual (%)

totaL 2020: US$ 7,84 bilhões

totaL setor florestal-industrial¹: r$ 4,14 bilhões
totaL estado 2020: r$ 99,0 bilhões

r$ 4,14 BiLHõES
arrecaDação triButÁria1 

Do SEtor FLorEStaL-
inDUStriaL Da BaHia

¹ Estimativa de arrecadação de tributos pelo setor florestal-industrial da Bahia.  

² outras atividades: agropecuária, indústria e serviços

Fonte: Diversas, compilado por stCP (2021)

5.2 arrecadação de tributos

A arrecadação de tributos é um dos mais importantes instrumentos do Governo (federal, estadual ou municipal) para viabi-
lizar investimentos e cobrir com as despesas de custeio da máquina pública, tais como saúde, educação e infraestrutura. Entre 
os principais tributos (impostos, contribuições e taxa) destacam-se o PIS/COFINS, IR, CSLL, ICMS e IPI. A contribuição do setor 
florestal-industrial de base plantada na arrecadação tributária do estado foi de 4%, equivalente a estimados R$ 4,14 bilhões em 
2020, evidenciando a relevante participação do setor para as contas do estado.

Figura 10 – Estimativa de arrecadação de tributos pelo setor florestal-industrial da Bahia e sua participação no total do estado (2020)

4%

15%
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O setor florestal do estado da Bahia, que desde 2016 apresentava tendência considerável de crescimento nas exportações, 
sofreu com duas quedas consecutivas em valor exportado nos anos de 2019 e 2020, de acordo com a série histórica apresenta-
da na figura 12. Entretanto, o estado continua a ter participação considerável nas exportações do setor florestal brasileiro, repre-
sentando 8,3% do total embarcado, aproximadamente US$ 1,2 bilhão.

A celulose branqueada (utilizada para a fabricação de papéis para fins sanitários, embalagem, imprimir e escrever, entre ou-
tros), continua sendo o principal produto florestal exportado pelo estado, com participação de 67% no total embarcado pelo se-
tor florestal baiano, seguido pela celulose solúvel/especial, com 17%. Juntos, ambos produtos representam 84% das exporta-
ções do setor florestal baiano, o que evidencia a importância dessa indústria tanto para o setor em si quanto para a economia 
do estado como um todo.

A China é o principal parceiro comercial da Bahia. Em 2020, esse foi o principal destino das exportações florestais do estado, 
adquirindo cerca de 61% do total exportado (em valor). Estados Unidos e Itália, por sua vez, também são importantes importa-
dores dos produtos florestais da Bahia, porém com menor representatividade, 8% e 5% respectivamente.

Figura 12 - Exportações do setor de base florestal plantada da Bahia

12.1 - evolução histórica das exportações do 
setor de base florestal na bahia (2010-2020)

12.2 - participação por produto 
do setor florestal (2020)

totaL 2020: US$ 1,17 bilhão

¹ Produtos de Madeira: considera os mais diversos produtos de madeira (serrado, compensado, painel reconstituído, produtos de maior valor agregado (portas, janelas, pisos, mol-

duras 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 (2021), compilado por stCP (2021).

12.3 - participação do setor florestal 
da bahia no setor brasileiro (2020)

12.4 - participação do setor florestal nas 
exportações gerais² do estado (2020)

total exportações gerais² da 
Bahia | 2020: US$ 7,8 bilhões

bahia 
Participação das 
exportações do

setOr FLOrestaL
da BaHia

8,3%
us$ 1,2 bi

brasil
tOtaL das 

exportações do
setOr FLOrestaL

us$ 14 bi
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5.3.2 – importações

Apesar da baixa relevância comparativamente à ordem de grandeza das exportações no estado, as importações al-
cançaram, em 2020, o valor de US$ 26,3 milhões, sendo o papel o principal produto importado pelo estado (64% das im-
portações), seguido pela celulose (26% das importações).

Figura 13 - importações do setor de base florestal plantada da Bahia

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 (2021), compilado por stCP (2021).

13.1 - evolução histórica das importações do 
setor de base florestal na bahia (2010-2020)

13.2 - participação por produto 
do setor florestal (2020)

totaL 2020: US$ 26,3 milhões

12.5 - principais parceiros comerciais | destinos das exportações 
do setor de base florestal da bahia (2020)

totaL 2020: US$ 1,17 bilhão | 74% deste total destinado à china, EUa e itália
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5.3.3 – saldo da balança comercial

O setor florestal baiano possui essencialmente um perfil exportador, influenciado fortemente pelos embarques de 
celulose para outros países. O setor segue contribuindo fortemente para o superávit da balança comercial do estado, 
que segue em alta puxada também por outros setores da economia, que ampliaram de forma acentuada suas exporta-
ções em 2020. A participação do setor florestal no saldo da balança comercial estadual apresentou significativa relevân-
cia, visto que em 2020 ficou em 40% (US$ 1,15 bilhão), de um total de US$ 2,87 bilhões. O setor florestal é altamente ex-
portador, enquanto os demais principais setores da economia baiana têm forte dependência de importações.

Figura 14 - 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 reconstituído, 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 (2021), compilado por stCP (2021).

14.1 - evolução histórica do saldo da 
balança comercial do setor de base florestal 

na bahia (2010-2020)

14.2 - participação por produto 
do setor florestal (2020)

Saldo setor florestal Brasil 2020: US$ 13,0 bilhões
Saldo geral² 

Bahia | 2020: US$ 2,87 bilhões

participação do setor florestal da bahia no saldo da balança comercial (2020)
 14.3 - no saldo nacional 14.4 - no saldo estadual 
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5.4 investimentos setoriais

Em 2020, o setor de base florestal do estado investiu cerca de R$ 837,3 milhões, valor 31% superior ao investido em 
2019, que ficou próximo de R$ 637,2 milhões (considerando as associadas da ABAF).

Destaca-se também o fato de que o setor de base florestal do estado, bem como do país, tem como característica in-
vestimentos constantes em manutenção e modernização, que fazem com que esse setor esteja em permanente desen-
volvimento, sendo referência a nível mundial.

Investimentos em plantio lideraram os aportes realizados no setor, com participação de 51% no total investido em 
2020, visando garantir o suprimento de matéria-prima às unidades industriais no futuro próximo. Investimentos na in-
dústria de base florestal (19%), terra (11,5%) e pesquisa e inovação (1,6%) apresentam-se na sequência em ordem de 
montante de investimento, conforme fica evidente na figura 15.

Figura 15 - investimentos totais realizados na Bahia pelo setor de 
base florestal – evolução e por segmentos | associadas aBaF

Fonte: Ministério da economia (2021), compilado por stCP (2021).

15.1 - evolução dos 
investimentos | 2019-2020

15.2 - por segmento | 2020

totaL 2020: US$ 837,3 milhões

Fotos: Divulgação Bracell, suzano e Veracel
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5.5 geração de emprego e renda

O setor florestal-industrial da Bahia é responsável pela geração de postos de trabalho, fomentando assim a economia 
regional e estadual através do emprego direto, indireto e de efeito renda.

Estima-se que em 2020, o setor de base florestal brasileiro gerou cerca de 3,0 milhões de empregos, considerando 
20% de empregos diretos, 35% indiretos e 45% de efeito renda. Do total de empregos gerados pelo setor, a Bahia foi res-
ponsável por cerca de 7% (222,7 mil empregos) em 2020, sendo 21,8 mil empregos diretos, 84,3 mil indiretos e 116,6 mil 
de efeito renda. 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 em diferentes elos da cadeia produtiva do se-
tor (indústria de celulose e papel, móveis de madeira, madeireira, ferroligas e carvão vegetal). Estes indicadores eviden-
ciam a importância do setor florestal na geração de empregos no estado da Bahia.

Figura 16 - Empregos gerados pelo setor florestal da Bahia (2020¹)

nota: emprego direto é a 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; e efeito renda é resultante da transformação da renda dos 

trabalhadores e empresários, ou seja, do gasto de salários ou dividendos para a aquisição de bens e serviços.

¹ Estimativa de empregos para o ano de 2020

Fonte: Ministério da economia (2021), compilado por stCP (2021).

A crise sanitária mundial, reflexo dos efeitos do COVID-19, exigiu adaptações em diversas esferas da indústria e da so-
ciedade. A rápida propagação do vírus e a adoção do distanciamento como uma das formas de prevenção impactaram 
diretamente nos níveis de produção industrial, bem como no mercado de trabalho. Ao longo de 2020-2021, empresas 
foram obrigadas a interromper e/ou reduzir sua produção de forma a atender as recomendações da autoridade de saú-
de (OMS – Organização Mundial da Saúde), bem como em virtude da queda do consumo por alguns produtos.

O setor florestal-industrial madeireiro, em função de sua capacidade de reação, não vivenciou grandes problemas de 
produção. Por se tratar de um setor com alguns produtos da cadeia produtiva essenciais ao combate à pandemia, mui-
tas fábricas no Brasil seguiram com suas operações produtivas, em maior ou menor grau. Seja para atender a demanda 
no mercado interno e/ou para o mercado externo, onde muitos países já detém o controle do novo coronavírus, voltan-
do aos seus níveis de consumo pré-pandemia. Com isso, os impactos nos níveis de emprego do setor florestal foram mi-
nimizados, comparativamente aos demais setores da economia.

16.1 - nÚmero de empregos 
diretos por segmento

16.2 - participação 
por tipo de emprego

totaL 2020¹: 222,7 mil empregos
Diretos: 21,8 mil empregos

indiretos: 84,3 mil empregos
Efeito-renda: 116,6 mil empregos
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5.6 fomento florestal

O fomento florestal é um instrumento relevante e cada vez mais utilizado por empresas do setor florestal brasileiro. 
De modo geral, o fomento funciona como uma parceria entre a empresa e o produtor, resultando no financiamento das 
atividades, juntamente com a transferência de tecnologias e insumos por parte da empresa fomentadora.

Para as empresas, o fomento é responsável pelo fortalecimento regional da companhia e, principalmente, pela am-
pliação de sua base florestal para suprir a demanda por matéria-prima. O proprietário da terra, por sua vez, é inserido 
na cadeia produtiva florestal, garantindo renda extra, aproveitando áreas subutilizadas, com todo o apoio e assistência 
técnica da empresa fomentadora. Ainda, de acordo com a necessidade de cada produtor, os plantios florestais podem 
ser integrados a outras atividades, resultando em diferentes arranjos com a condução simultânea de lavoura e/ou pecu-
ária, resultando na formação de sistemas agrossilvipastoris.

Com relação aos associados da ABAF, notou-se crescimento nessa modalidade de parceria em 2020 em comparação 
com ano anterior. O número de contratos passou de 419 para 453, em linha com o avanço no número de beneficiários, 
que passou de 322 para 334, evidenciando aumento da ordem de 8% e 4% respectivamente. A área plantada, por sua 
vez, também apresentou evolução, passando de 41,5 mil hectares (ha) em 2019 para 43,8 mil ha em 2020 (6%).

Figura 17 - número de contratos, beneficiários e área plantada nos programas 
de fomento florestal na Bahia | associadas aBaF

Fonte: associadas aBaF (2021), compilado por stCP (2021).

5.7 desenvolvimento regional

Dentre alguns dos principais municípios do estado que possuem maciços florestais ou ainda que concentrem indús-
trias de base florestal, observa-se evolução no desenvolvimento regional (figura 18), conforme evidencia o Índice FIR-
JAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) nos últimos anos. O IFDM é um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha, 
desde 2008, o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros com base em estatís-
ticas públicas oficiais. A escala de classificação varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o nível de 
desenvolvimento e qualidade de vida da localidade em análise.

Entre os municípios do estado que apresentaram maior desenvolvimento no período de 2008 a 2016 (último dado 
disponível), destacam-se o município de Alcobaça, com evolução de mais de 24% no seu IFDM, o município de Mucuri 
com crescimento de quase 17% e o município de Inhambupe, com evolução superior a 15%. De maneira geral, em todo 
país, nota-se uma melhora nas condições dos municípios associados ao setor de base florestal, visto que há maior gera-
ção de empregos e investimentos privados por parte das empresas nessas localidades.

O setor florestal-industrial auxilia na desconcentração de renda e crescimento econômico no estado. Disponibiliza 
empregos de qualidade com maior remuneração que a média local, além de oferecer treinamentos e capacitações que 
propiciam o desenvolvimento do profissional e, consequentemente seu nível de qualidade de vida.

17.1 - nÚmero 
de contratos

17.2 - nÚmero 
de beneficiários

17.3 - área plantada | 
fomento
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Figura 18 - Índice FirJan de Desenvolvimento Municipal (iFDM) em municípios com atividade florestal-industrial da Bahia

Fonte: FirJan (2021), compilado por stCP (2021).
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5.8 programas socioambientais voluntários

As empresas do setor de base florestal da Bahia são responsáveis pela execução de diversos programas socioam-
bientais voluntários, destacando-se as ações de preservação da fauna, da flora, do solo e dos recursos hídricos. Além 
disso, as empresas do setor realizam inúmeros programas visando o desenvolvimento social das comunidades locais, 
trazendo benefícios tanto para os colaboradores quanto para a população geral situada nas áreas de atuação das em-
presas. Entre os programas realizados pelas associadas da ABAF, pode-se citar:

Em 2020, os programas das associadas da ABAF atenderam cerca de 600 mil pessoas em 211 municípios, como ob-
servado na figura 19. Apesar de leve redução na área de abrangência dos programas em relação ao ano de 2019, nota-
-se crescimento substancial no montante de investimentos e número de beneficiários, o que indica uma tendência cada 
vez mais evidente de aumento na integração das populações e das empresas, tendo impacto positivo para sociedade 
como um todo e para o meio ambiente.

Figura 19 – número de beneficiários, municípios atendidos e montante de investimentos 
nos programas socioambientais | associadas aBaF

A ABAF, por sua vez, realiza diversas iniciativas paralelas às iniciativas privadas, juntamente com outros atores esta-
duais, que serão apresentados no próximo capítulo deste relatório.

19.1 - nÚmero 
de beneficiários

19.2 - nÚmero de 
municípios atendidos

19.3 - montante 
de investimentos

Fonte: associadas aBaF (2021), compilado por stCP (2021).
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Fonte: associadas aBaF (2021) e outras, consolidado por stCP (2021).

desafios

• Falta de incentivos governamentais voltados para a produção florestal para uso múltiplo

• Segurança fundiária associada à ocupação de terras e demora na reintegração de posse

• Investimentos na infraestrutura rodoviária e desenvolvimento da malha ferroviária

• Manter/aumentar a produtividade das àreas florestais (alteracões climáticas)

• Expansão da àrea florestal plantada para atender o mercado

• Expansão e desenvolvimento da heveicultura, visando autossuficiência e diminuição das 

importações de borracha

5.9 diferenciais e desafios da bahia no setor florestal

O setor florestal da Bahia apresenta inúmeras características que o fazem ser um dos mais desenvolvidos e produti-
vos do Brasil. Essas características, por sua vez, proporcionam um grande número de oportunidades, que impulsionam 
o crescimento do setor no estado. Nesse sentido, alguns diferenciais que contribuem para o surgimento de novas opor-
tunidades podem ser destacados como, por exemplo, a expertise e tradição no cultivo de eucalipto, a disponibilidade 
de terras para plantio, as condições edafoclimáticas favoráveis e a mão de obra disponível e qualificada.

Nota-se também que o setor ainda enfrenta alguns desafios que impactam negativamente na evolução e expansão 
das empresas plantadas no estado. Destacam-se aqui a instabilidade nos processos de licenciamento ambiental, a situ-
ação precária de parte da malha rodoviária e ferroviária e a falta de incentivos governamentais para a produção flores-
tal para uso múltiplo.

O saldo, entretanto, é bastante positivo e apesar da existência de algumas dificuldades/desafios, sabe-se que o setor 
florestal baiano é bastante capaz de se adaptar e deve continuar sua expansão de maneira ainda mais acentuada nos 
próximos anos.

oportunidades

• Expertise e tradição no setor florestal (principalmente em eucalipto)

• Disponibilidade de terras pare plantio ftorestal a preços competitivos

• Condições edafoclimáticas favoráveis ao setor de florestas plantadas

• Crescimento das plantações florestais não associadas ao desmatamento (plantio em àreas degradadas 

ou abandonadas por outras culturas)

• Demanda crescente por madeira no estado e em estados vizlnhos

• Expansão da indústria de celulose e papel - Bahia possui grandes players deste setor

• Demanda da indústria de madeira para uso múltiplo

• Mão de obra qualificada e disponível

• Logística facilitada para escoamento internacional da produção (proximidade à costa/portos disponíveis)

• Ferrovia de integração Oeste-Leste (Fiol) disponibilizará novas áreas para plantios

• Presença de grandes players do setor pneumático no estado (consumo de borracha - seringueira)

• Estado com tradição no agronegócio - expansão agrícola e aumento na demanda por biomassa florestal
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5.9.1 ações do setor florestal baiano no enfrentamento À covid-19

O setor de base florestal vem seguindo as orientações dos órgãos de saúde, obedecendo rigorosamente os protocolos de 
segurança, com o investimento sistemático na prevenção do avanço da Covid-19 em suas áreas, de modo a cuidar da saúde 
de seus colaboradores e familiares. Além disso, as empresas vinculadas à Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) vêm mantendo outras ações externas para contribuir com o enfrentamento do problema.

Mantendo seu compromisso social, para a prevenção à Covid-19, enfrentamento da doença e mitigação dos impactos, as 
empresas do setor florestal realizaram doações, ações e parcerias que beneficiaram não somente os colaboradores e seus fa-
miliares, mas como a comunidade no entrono de suas operações.

Foram criados leitos e doados EPI’s (aventais, luvas, toucas e protetores faciais), álcool em gel e líquido, medicamentos, cilin-
dros de oxigênio e unidades de respiradores. Outra ação é a doação de hipoclorito de sódio na concentração de 2,5% de cloro, 
substância utilizada para a desinfecção de ambientes e tem as mesmas características da água sanitária de uso doméstico. Mui-
tas das doações foram feitas em parceria com as secretarias de saúde dos municípios onde as empresas têm operação.

As empresas do setor florestal também participaram, dividindo custos, com a Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb) que doou, ao sistema púbico de saúde, respiradores novos; e com a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) na do-
ação de respiradores para UTIs e proteções faciais para profissionais de saúde da rede pública, entre outros. A Fieb também 
garantiu a recuperação de respiradores sem custo.

Com a crise econômica agravada com a pandemia, as empresas também realizaram doações de alimentos e itens de lim-
peza e higiene. O setor possui zona de influência em cerca de 1.000 cidades brasileiras, contribuindo para a geração de em-
pregos e renda, sendo fundamental para as economias locais. Além disso, os bioprodutos da indústria de base florestal estão 
se mostrando ainda mais fundamentais neste período pandêmico, em que o setor reforça seu compromisso social.

O setor de base florestal tem cuidado de seus colaboradores para poder continuar produzindo itens essenciais do dia a 
dia, como embalagens de papel, papel higiênico, lenços, fraldas, máscaras cirúrgicas, entre outros.

As indústrias vêm ajustando seu sistema produtivo para atender a demanda dos produtos que produz e vêm adotando 
rigidamente os protocolos de segurança de saúde. O trabalho remoto foi adotando em todos os casos possíveis. Para quem 
não está trabalhando remotamente, um dos esquemas adotados é o sistema de revezamento com a intensificação de ações 
de cuidados com a saúde.

Fotos: divulgação Bracell, suzano e Veracel

Doações em geral apoio comunidades

cuidados com colaboradoresHospital de campanha
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6 - iMPortÂncia aMBiEntaL

Fonte: associadas aBaF (2021) e outras, consolidado por stCP (2021).

Área total PreServaDa PelaS aSSociaDaS 
Da aBaF rl/aPP/rPPns (2021)

310 MiL
HEctarES

6.1 área preservada

Juntas, as associadas da ABAF (empresas individuais e associações regionais) preservam e protegem cerca de 310 mil 
hectares (ha) de florestas (2021), sob a forma de áreas de preservação permanente (APP), reserva legal (RL), reserva par-
ticular do patrimônio natural (RPPNs), entre outras.

Além de apresentar importante pa-
pel econômico e social no estado da 
Bahia e em todo Brasil, o setor de base 
florestal contribui intensamente na con-
servação e proteção do meio ambiente.

O país possui 65% do seu território 
com cobertura vegetal e também uma 
legislação ambiental avançada.

Neste contexto, é bom realçar que a 
área com florestas plantadas no Brasil 
ocupa apenas 1% da área do país, mas 
é responsável por 91% de toda a ma-
deira produzida para fins industriais. 
Esta madeira é plantada em áreas an-
tropizadas ou sem vocação agrícola, 
mas boas para plantios florestais. São 
plantios em áreas recuperadas, sem 
provocar desmatamento.

A expectativa para 2030 é que o país 
amplie em 2 milhões de hectares os cul-
tivos comerciais em áreas antropizadas, 
de acordo com o Plano Nacional de De-
senvolvimento de Florestas Plantadas 
(PNDF) do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA).

Além disso, as empresas associa-
das da ABAF cumprem rigorosamen-
te as legislações vigentes, os mais al-

tos padrões nacionais e internacionais 
de qualidade de produto e serviços, ga-
rantindo o compromisso com a segu-
rança das pessoas, com a sustentabili-
dade e com o meio ambiente.

Outros benefícios gerados pelo se-
tor de florestas plantadas envolvem, 
por exemplo, os plantios sustentáveis 
em mosaicos, que conciliam desenvol-
vimento econômico e conservação am-
biental, fazendo a manutenção de cor-
redores ecológicos para que a fauna e 
a flora possam circular livremente em 
convivência harmoniosa, resultando 
em ganhos econômicos e ambientais. 
Os plantios provêm ainda outros servi-
ços ecossistêmicos interessantes, com 
conservação de solo e recursos hídricos.

A Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF) é uma estratégia de pro-
dução também muito utilizada, que 
vem crescendo consideravelmente no 
Brasil nos últimos anos. Nesse mode-
lo há a integração de diferentes siste-
mas produtivos, tanto agrícolas, como 
pecuários e florestais dentro de uma 
mesma área. Busca-se otimizar o uso 
da terra, aumentando a produtivida-

de em uma mesma área, diversifican-
do a produção, com maior rentabili-
dade, permitindo a melhor utilização 
da mão de obra e equipamentos. Os 
benefícios ambientais são imensos, já 
que o manejo realizado é sustentável, 
com baixa emissão de gases do efeito 
estufa e com a diminuição do impacto 
à biodiversidade.

Nota-se que o setor florestal contri-
bui consideravelmente com a preserva-
ção ambiental no país, dada as diversas 
características supracitadas, auxiliando 
ainda no atendimento de acordos mun-
diais de combate às mudanças climáti-
cas, onde o Brasil se comprometeu com 
o plantio de 12 milhões de hectares de 
florestas e mais 5 milhões de hectares 
no modelo ILPF até 2030.

Ainda nesta seção estão evidencia-
dos algumas das contribuições ambien-
tais associadas diretamente ao setor 
florestal do estado da Bahia, principal-
mente relacionadas à preservação de 
áreas de florestas nativas e a criação, por 
parte das empresas do setor, de progra-
mas socioambientais voltados ao de-
senvolvimento sustentável no estado.
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6.2 estoQue de carbono eQuivalente

Outro ponto muito positivo inerente ao setor florestal baiano e ao setor florestal brasileiro como um todo está relacio-
nado à quantidade de carbono estocado em áreas florestais. O estoque de carbono tem sua origem por meio da remo-
ção e fixação do CO2 da atmosfera na biomassa, na forma de açúcar, amido (carboidrato) e celulose. O carbono, retirado 
da atmosfera através da fotossíntese, integra-se às árvores principalmente durante a fase de desenvolvimento, quando 
há uma extensa demanda por esse elemento. Logo, florestas mais jovens são responsáveis por um maior sequestro de 
carbono, dada sua maior utilização. Florestas maduras, apesar de não sequestrarem carbono como as florestas mais jo-
vens, atuam como reservatórios, evitando que o mesmo volte para a atmosfera.

Segundo estimativa da IBÁ (2020), considerando os 9 milhões de hectares (ha) com florestas plantadas, o Brasil é res-
ponsável por estocar cerca de 1,88 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Adicionalmente, considerando que o setor, 
no país, detém aproximadamente 6 milhões ha de florestas destinadas à conservação/preservação (RL/APP/RPPN), há 
ainda o potencial estimado de estocar outros 2,6 bilhões de toneladas de carbono equivalente (CO2 eq.). Assim, o setor 
florestal brasileiro é responsável por estocar cerca 4,5 bilhões de toneladas de CO2 eq., o que equivale a 2 anos de emis-
sões em todo país, sendo um dos setores que contribui mais ativamente no combate às mudanças climáticas. O setor 
também é um dos grandes responsáveis por diminuir a pressão sobre florestas nativas, evitando o desmatamento e im-
pedindo que o CO2 seja novamente lançado na atmosfera.

De forma análoga, estima-se que o estado da Bahia, detentor de 618 mil ha de florestas plantadas e cerca de 310 mil 
ha de floresta de preservação, seja capaz de estocar 308 milhões de toneladas de CO2 eq. (7% do total nacional). Tais es-
timativas somente reforçam a importância do estado no setor florestal nacional e para o meio ambiente.

Figura 20 – Estoque de carbono Equivalente

Fonte: iBÁ (2021), associadas aBaF (2021) e outras, consolidado por stCP (2021).
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O estado da Bahia possui 114 RPPNs cadastradas e averbadas (2021), totalizando 48 mil ha de área sob esta moda-
lidade de conservação distribuída em 47 municípios do estado (ICMBio, 2021). A RPPN é uma categoria de unidade de 
conservação de domínio privado (sem desapropriação de terra), com o intuito de conservação da diversidade biológica 
local. A partir dessa iniciativa de criação de RPPNs, o proprietário rural assume o compromisso da preservação ao tem-
po em que auxilia na proteção de recursos hídricos, manejo dos recursos naturais, apoio ao desenvolvimento de pes-
quisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos, além da preservação de belezas cênicas e ambien-
tes históricos, entre outros serviços ambientais. Nestas localidades são permitidas atividades relacionadas à pesquisa 
científica, educação ambiental, além de visitação turística.

No Brasil, o setor, em média, mantém 0,7 hectare (ha) de preservação ambiental (IBÁ, 2020) para cada ha de floresta 
plantada para fins industriais. Na Bahia, as empresas associadas da ABAF contribuem com cerca de 310 mil ha preser-
vados e protegidos.
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O setor de base florestal na Bahia se uniu para criar, em 2004, uma representação forte e atuante: a Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal - ABAF. Foi o passo inicial para um novo posicionamento, que se consolida a cada 
ano, e tem como meta primeira contribuir para que o setor que representa se desenvolva sobre bases que respeitem 
os preceitos do ESG - sigla em inglês para boas práticas ambientais (E), sociais (S) ou de governança (G).

Para isso, foi preciso atuar para além da própria cadeia produtiva: dialogar com as comunidades direta ou indireta-
mente influenciadas pela atividade de base florestal, com a sociedade civil organizada, com a academia, com os Go-
vernos e parlamentares para sedimentar os alicerces para um crescimento ordenado e virtuoso. Essas práticas fazem 
parte de uma atividade constante, uma vez que há sempre novas demandas e frentes de atuação em um segmento 
pulsante como o de florestas cultivadas.

O setor de base florestal produz e processa madeira para diversos setores que demandam madeira nos seus processos 
produtivos, a exemplo da construção civil, da indústria de papel e celulose, a metalúrgica, energia de biomassa, a seca-
gem de grãos do agronegócio, madeira e móveis, entre outros. A madeira utilizada é plantada e é considerada uma maté-
ria-prima renovável, reciclável e amigável ao meio ambiente, à biodiversidade e à vida humana.

A cada ano cresce a influência da ABAF que, atualmente, mantém representações em mais de 40 conselhos e enti-
dades estaduais e federais. Além disso, um dos principais objetivos da associação é a maior integração de pequenos e 
médios produtores – e processadores – de madeira plantada para seu uso múltiplo.

A força da ABAF, porém, vêm da participação das empresas associadas e também das associações regionais em 
cada polo produtor do estado que, por sua vez, representam e congregam produtores individuais. Da mesma forma, a 
ABAF em sintonia e integração com as demais estaduais, fortalecem a nossa entidade nacional que é a Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá).

A ABAF representa as empresas de base florestal do estado, assim como os seus fornecedores. Essa pluralidade dá à 
associação a possibilidade de planejar e agir com respaldo nos mais variados âmbitos e em horizontes largos. Por isso, 
a ABAF fomenta a pesquisa, investe na coleta e tabulação de dados, a exemplo do relatório Bahia Florestal – lançado a 
cada dois anos (e disponível no site: abaf.org.br).

Por congregar um setor tão variado e acreditar que a troca de informações e ideias é fundamental para o fortaleci-
mento 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 em-
presas associadas que trazem suas experiências para a formação da visão conjunta dos assuntos analisados e assim, 
definir posicionamento e tomadas de decisões coletivas.

Também desenvolve campanhas de educação ambiental e de conscientização da sociedade e dos agentes de cada 
elo da cadeia produtiva, com temas que vão desde o uso sustentável da floresta e seus produtos, até as relações de tra-
balho. Essas ações contribuem para desfazer muitos dos mitos que ainda pesam sobre o setor e, em contraponto, en-
fatizam o seu caráter preservacionista e os benefícios sociais que vêm a reboque da chamada Economia Verde que po-
dem e devem ser compartilhados pelo grande público.

Nossos desafios, porém, se mantém e se diversificam. Além de fortalecer a sua própria atuação, chegando a cada 
vez mais lugares, em um estado de grande extensão territorial e diversidade climática, a ABAF se prepara para uma ex-
pansão expressiva do setor, tanto pelo crescimento da população e do consumo, quanto pela entrada, cada vez mais 
forte, de novas indústrias, em função dos diferenciais competitivos naturais do Brasil e, especialmente, da Bahia.

7 - outraS iniciativaS



29

7.1 programa ambiente florestal sustentável (pafs)

A ABAF, em 2016 lançou o “Programa Ambiente Florestal Sustentável” (PAFS). Este programa é uma ampliação do 
“Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda” (PFCLP), lançado pela Agência de Defesa Agropecuária (ADAB) e 
ABAF em 2015, visando o monitoramento e controle da lagarta parda no Sul e Extremo Sul da Bahia. Após os bons resul-
tados alcançados pelo PFCLP, a aceitação dos diversos stakeholders e das empresas, a ADAB e a ABAF resolveram man-
ter o PAFS, ampliando os tópicos a serem trabalhados. Nesse sentido, o PAFS vem trabalhando temas relativos à educa-
ção ambiental em diversas comunidades rurais como:

• Uso Múltiplo da Floresta Plantada
• Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais 
(Código Florestal/ CAR/ Cefir)
• Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF)/
Agricultura de Baixo Carbono (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 Controle de Pragas
• Combate à Caça de Animais Silvestres
• Prevenção de Animais em Rodovias

Após intenso trabalho desde sua criação e até meados de 2021, o PAFS já percorreu mais de 350 mil quilômetros; re-
alizou 270 treinamentos em 234 comunidades; instruiu e orientou mais de 12 mil estudantes e produtores rurais de fru-
tas, eucalipto, café, entre outras culturas, da região.

O resultado tem sido muito positivo graças às parcerias feitas com o Governo do Estado, através da Seagri e ADAB; Sindi-
cados Rurais da FAEB/Senar; Associação de Produtores de Café, Frutas, Pecuária; e Prefeituras, através de suas secretarias 
de agricultura e meio ambiente. Hoje, o PAFS é citado como modelo de cooperação entre a ADAB e os setores produtivos.

Florestas plantadas para a diversiFicação do agronegócio

Fotos: Divulgação
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7. 2 programa mais árvores bahia

O Programa Mais Árvores Bahia é uma iniciativa da ABAF, em parceria com uma série de entidades ligadas à agricul-
tura, indústria e à qualificação de mão de obra, além da academia. Busca incentivar o pequeno e médio produtor a in-
vestir no plantio, manejo e processamento da madeira de florestas comerciais para uso múltiplo.

O programa trabalha, ao mesmo tempo, com os três vértices: produtores de madeira; compradores e processadores 
de madeira; e consumidores finais (através das revendas de madeira, indústrias de móveis e construção civil). Com isso, 
visa atender também a demanda por móveis, peças e partes de madeira para construção civil na Bahia – hoje atendida, 
na sua maior parte, por outros estados brasileiros.

Prevê a implantação de duas vertentes de atuação, um chamado Projeto Indústria e outro Projeto Produção, em qua-
tro polos na Bahia – Litoral Norte, Sul, Sudoeste e Oeste. O Projeto Indústria tem o objetivo de aumentar a competitivi-
dade dos micros e pequenos produtores e processadores de madeira (serrarias e marcenarias), primeiramente no Sul e 
Extremo Sul da Bahia – onde já existe uma tendência natural para este segmento. Já o Projeto Produção visa informar, 
orientar e capacitar pequenos e médios produtores para produção de madeira para uso múltiplo, notadamente serra-
rias e movelarias regionais.

Ambos os projetos do “Mais Árvores Bahia” contam com a coordenação local das entidades regionais que agregam 
os produtores de eucalipto: Aspex (Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul Bahia), Assosil (Associação 
dos Silvicultores do Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sindicato das Empresas Florestais da Bahia que atua no Litoral Norte), 
e Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, no Oeste).

7. 3 agenda positiva do setor florestal com o governo do estado (apflor)

• Segurança Jurídica

• Meio Ambiente

• Produção e Crédito

• Logística

• Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

Gleison rezende/Bracell

O ano de 2020 foi marcado por importantes conquistas 
da ABAF representando o setor florestal na Bahia, com a 
formalização da Agenda Positiva da ABAF com o Governo 
do Estado que visa a resolução de gargalos na produção 
e a ampliação dos investimentos do setor. Para isso, vem 
sendo trabalhados os tópicos priorizados pelas empresas 
associadas da ABAF em cinco grandes GTs: 
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conSELHo DirEtor

Presidente:

Moacyr Fantini Junior

Diretor Florestal da Veracel.

1º vice-Presidente:

Mariana nogueira Lisbôa Pereira

Gerente executiva de relações 

Corporativas da suzano.

2º vice-Presidente: 

altair negrello

Gerente Sênior de Operações 

Florestal da Bracell.

3º vice-Presidente: 

sebastião da Cruz andrade

Diretor de recursos Florestais da Ferbasa.

4º vice-Presidente: 

Márcio Penteado Geromini 

Gerente Florestal da Caravelas Florestal.

conSELHo FiScaL

Presidente: Fernando Guimarães

Gerente de tesouraria da Bracell.

1º titular: José Luis Araújo

Coordenador Tributário da Ferbasa.

2º titular: renato Gomes Carneiro Filho

 Diretor de sustentabilidade da Veracel.

1º Suplente: Joice Grave Barreto

Analista de Meio Ambiente Sênior da Suzano.

2º Suplente: 

Mouana sioufi Fonseca

Gerente de relações institucionais 

e de responsabilidade social da Bracell.

Diretoria executiva: 

Wilson andrade

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

conSultoria técnica, 
anÁliSe De DaDoS e elaBoração:

ExPEDiEntE:

realização: aBaF

coordenação de jornalismo: 

Yara Vasku – Drt 2904/Pr

administrativo/Financeiro: 

ravena Dantas

Projeto gráfico e diagramação: 

Márcio Oliveira Machado

Foto de capa: Divulgação

impressão: Pense Gráfica

aBaF 2020 - 2022
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