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Pergunta nº: 1229/Question nº: 1229 

 
Título: /Title: Informações sobre novas plantas de fabricar 

celulose ou outros produtos florestais do eucalipto 

 

    Por: / By:  Cristopher Filippon 

 
E-mail: cfilippon@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 
 

Sr. Celso, 

  

Boa tarde, sou pecuarista e planto um pouco de eucalipto todo ano, 

estou em uma região onde se tem plantado muito reflorestamento, e  
vejo que esta sobrando madeira para comercialização como lenha, 

principal consumidor desta oferta. 

 

Qual seria o tamanho mímino de planta para extração de celulose para 
se montar uma fábrica que fosse viável economicamente (quantas 

toneladas de celulose /dia)? 
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Qual seria o capital necessário para tal empreendimento? 

Quantos hectares de floresta iria consumir/ano?  

Que outras oportunidades de negócios poderiam ser implantadas para 

maior aproveitamento desta madeira? 
 

Aproveito para parabenizá-lo pela iniciativa do site, pois achei muita 

informação para aqueles que se interessam sobre os temas que 

envolvem florestas. 
 

Agradeço sua atenção, 

  

Cristopher Filippon 
_________________________________________________ 

 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Senhor Cristopher Filippon – boa tarde. 

 

Atualmente, as plantas de celulose branqueada de mercado se 

apresentam como grandes unidades produtivas e com produção anual 
variando entre 200.000 a 1,5 milhões de toneladas de celulose ao ano. 

 

As celuloses que podem ser fabricadas com o eucalipto de maneira 

competitiva são: pastas de alto rendimento e celulose kraft branqueada. 
As pastas de alto rendimento são as que podem ser construídas em 

dimensões menores, mas as de celulose kraft branqueada estão em 

ambiente muito competitivo e se demandam altas produções para 

barateamento de custos fixos de produção. 
 

Considero improvável que produtores rurais possam entrar nesse 

negócio se não estiverem alicerçados em muita disponibilidade de 

capital e muita competência tecnológica. Não há espaços para 

empirismos ou improvisações – o tombo é muito grande no caso de uma 
queda. 

 

No caso de uma fábrica de celulose branqueada de mercado de cerca de 

1 milhão de toneladas estimam-se demandas de capital de quase 5 
bilhões de reais, levando em conta também as necessidades em 

florestas. 

 

Mesmo para fábricas menores, de pastas de alto rendimento, as 
demandas de capital não são pequenas. 

 



Outras alternativas que são de menor demanda de investimentos: 

 

• manejo para florestas de toras de maior volume e destinadas à 

produção de madeira isenta de nós para abastecer serrarias e 
manufaturas de moveis, tábuas, pisos, molduras, etc.;  

 

• produção de chapas de fibras (MDF) ou de partículas (MDP);  

 
• produção de briquetes ou de péletes energéticos. 

 

Em todos os casos, as demandas por madeira serão grandes pela 

necessidade de escala dos empreendimentos. Até mesmo os custos de 
avaliação de viabilidade técnica e econômica são elevados junto às 

empresas de consultoria especializada. 

 

Um abraço e tudo de bom. 
Celso Foelkel 
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