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QUANTO VALEM OS PLANTIOS FLORESTAIS BRASILEIROS?
O plantio florestal comercial precisa ser visto como qualquer outra 

atividade econômica: um business. Mesmo que se tenham os pilares 
legais e socioambientais como suporte à produção, não é natural supor 
que alguém faça investimentos em atividade produtiva sem esperar re-
torno econômico.

O Brasil conta hoje com aproximadamente 8,5 milhões de hectares 

de florestas plantadas cuja maior parte está localizada nas regiões Su-
deste, Sul e Centro-Oeste do País (Figuras 1 e 2). Na última década, a 
área plantada brasileira quase dobrou. 

Os plantios florestais do Brasil são bastante concentrados. Estudos da 
Consufor mostram que quase a metade das florestas plantadas do País 
pertence atualmente às empresas de setor de celulose e papel (Figura 3).
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Figura 1 – Localização Esquemática dos Plantios Florestais no Brasil

Figura 2 – Distribuição da 
Área dos Plantios Florestais no Brasil

Figura 3 – Distribuição da Área dos Plantios Florestais 
no Brasil, por Proprietário

Fonte: cálculos da Consufor com dados da Ibá

Fonte: cálculos da Consufor com dados da Ibá Fonte: banco de dados da Consufor 
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Figura 4 – Distribuição da Área Plantada 
de Eucalipto no Brasil, por Proprietário

Figura 6 – Evolução do preço médio das exportações de celulose do Brasil (últimos cinco anos)*

Fonte: banco de dados da Consufor Fonte: banco de dados da Consufor 

Figura 5 – Distribuição da Área Plantada de 
Pínus no Brasil, por Proprietário 

Essa concentração, em termos setoriais, é mais significativa em se 
tratando do eucalipto (Figura 4) do que do pínus (Figura 5). Como 
justificativa, no caso do eucalipto o País tem presença de grandes 
produtores de celulose de mercado, em que a variável “escala do 
negócio” é fundamental para a competitividade. Quanto ao pínus, 
apesar da também forte presença no setor de celulose e papel, exis-
te uma mais significativa diversidade de aplicações de mercado em 
comparação ao eucalipto.

Além dos termos setoriais, a área plantada também é bastante 
concentrada em relação à quantidade de proprietários. O banco 
de dados de produtores e consumidores florestais da Consufor 
mostra que metade da área plantada do Brasil pertence a apenas 
27 grandes proprietários. Vale ainda informar que os 52 maiores 
proprietários de áreas plantadas detêm cerca de 60% da área 
plantada total do País. 

A Figura 6 compara a quantidade de proprietários florestais do 

Brasil que possuem área plantada superior a 5 mil hectares, por 
porte. Os dados mostram que apenas três empresas detêm área 
superior a 300 mil hectares de efetivo plantio ou que apenas 12 
proprietários no Brasil têm mais do que 100 mil hectares de área 
plantada, entre outros aspectos. 

Apesar da elevada concentração da área plantada, o Brasil é muito 
promissor em negócios florestais, com mercado atual consolidado e bom 
espaço para crescimento. Somente apontar o tamanho da área plantada, 
porém, não basta para dimensionar o potencial de negócios do setor. 

Para tanto, a equipe da Consufor desenvolveu um estudo no final de 
2016 para estimar o valor dos plantios florestais comerciais do Brasil. 
A Consufor chegou ao valor de R$ 65 bilhões, considerando 
apenas os gêneros eucalipto e pínus.

A Região Sul concentra 53% do valor montante: cerca de R$ 35 
bilhões (Figura 7). A Região Sudeste aparece como a segunda região 
com maior valor avaliado, correspondendo a aproximadamente R$ 17 

Fonte: banco de dados da Consufor 
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bilhões (26% do valor total). Interessante notar que, em termos de área 
plantada, há inversão de representatividade: aproximadamente 41% 
está no Sudeste ficando o Sul com 25%. 

Para a Consufor, a principal justificativa para a distribuição do 
valor dos ativos é o gênero cultivado. Na região Sul predomina o 
cultivo de pínus, enquanto nas demais regiões lidera o eucalipto, 
quando não representa a totalidade da área plantada. Sendo o eu-
calipto destinado quase exclusivamente à produção de celulose, 
carvão vegetal e biomassa, os regimes de manejo adotados para 
sua produção contemplam um ciclo curto com foco no volume total, 
desconsiderando classes diamétricas de toras.

Por outro lado, o pínus, mesmo quando cultivado para abasteci-
mento de plantas de celulose (que consomem toras de menor diâ-
metro), é manejado em ciclos mais longos, geralmente entre 15 e 25 
anos. Desse modo, produz toras de maior diâmetro, adquiridas pelos 
segmentos de serrados e laminados por preços muito superiores aos 
praticados para os toretes destinados à produção de energia e pro-
cesso (celulose, MDF, MDP e OSB, entre outros). 

Essa produção adiciona um valor significativamente maior às flo-
restas de pínus, mesmo que demande mais tempo para atingir seu 
ponto de colheita. Mesmo representando apenas 23% do total de 

área total plantada, portanto, o pínus corresponde a cerca de 43% 
do valor total dos ativos florestais do Brasil (mais de 28 bilhões), 
conforme mostra a Figura 8. 

Por fim, o estudo da Consufor aponta que as 20 maiores empresas 
florestais do Brasil possuem o correspondente a quase 35% do total 
investido em ativos florestais dos gêneros Pinus e Eucalyptus cujo valor, 
nos últimos cinco anos, teve valorização da ordem de 30%. 

O setor florestal, ainda muito conservador, está acostumado a ser 
visto apenas através de sua área plantada, porém, com a exigência 
do padrão IFRS (que demanda anualmente uma avaliação dos ativos 
a valor justo de mercado), muitas empresas descobriram em seus ati-
vos biológicos valores antes não imaginados, o que lhes possibilitou 
levantar capital de longo prazo e baixo custo no mercado financeiro, 
maximizando seus resultados industriais.

Considerando os investimentos em andamento e os anunciados em 
expansões das grandes unidades fabris do setor de celulose, não é di-
fícil prever que até 2025 o setor florestal acumulará ativos biológicos 
com valor superior a R$ 100 bilhões. Com a possibilidade de revisão 
das regras de compra de terras para o investidor estrangeiro, inúmeras 
oportunidades de negócio poderão aquecer a economia setorial nos 
próximos anos. Essa pauta será desenvolvida em um próximo artigo.   n

Figura 7 – Distribuição do Valor dos 
Ativos Biológicos Por Região

Figura 8 – Composição da Área Plantada e do 
Valor dos Ativos Florestais no Brasil, por Gênero

Fonte: banco de dados da Consufor Fonte: banco de dados da Consufor 


