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PEVS 2019
Panorama geral

• Queda no Valor de Produção (VP) 
da produção florestal total, após 
três anos de crescimento

• Silvicultura: VP supera o do 
Extrativismo desde o ano 2000, 
entretanto, em 2019 a proporção foi 
menor (queda de 5,0%)

• Extrativismo: aumento de 6,4% no 
VP em 2019

• Em 4.867 municípios brasileiros 
houve registro de produção florestal 
em 2019



PEVS 2019
Valor de produção florestal primária

Ranking

Ranking Estado Participação (%)

1o. Minas Gerais 22,2

2o. Paraná 17,8

3o. Pará 8,8

4o. Santa Catarina 8,0

5o. Rio Grande do Sul 8,0



Participação da Silvicultura e do Extrativismo
1997 a 2019



Silvicultura e Extrativismo Vegetal
2019

• Silvicultura (77,7% VP)

• Madeira em tora para papel e 
celulose

• Valor de Produção: - 11,0%
• Quantidade: - 15,1%

• Madeira em tora para outras 
finalidades

• Valor de Produção: - 3,0%
• Quantidade: - 2,8%

● Extrativismo: (22,3% VP)

● Aumento do VP em 7 dos 9 grupos

● Madeireiros: 8,8%
● Alimentícios: 0,8%
● Ceras: 15,8%
● Borrachas: 11,6%
● Medicinais: 9,6%
● Tanantes: 52,7%
● Gomas não elásticas: 16,3%



Ranking estadual e municipal por tipo de 
atividade



Silvicultura
Participação de cada grupo no valor de produção

2018/2019



Silvicultura
Retração no setor de papel e celulose: baixos preços no 

mercado internacional

Revista B. Forest, ano V, ed. 62, Dezembro 2019



Silvicultura
Papel e Celulose: exportação e geração de empregos

Fonte:

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis

Fonte: https://ilo.org/global/industries-and-
sectors/forestry-wood-pulp-and-paper/lang-
-en/index.htm *texto em inglês: livre 
adaptação

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis
https://ilo.org/global/industries-and-sectors/forestry-wood-pulp-and-paper/lang--en/index.htm


Silvicultura
Produtos madeireiros

● Madeira em tora para papel e celulose
● VP 11,0% menor

● Madeira em tora para outras finalidades
● VP 3,0% menor

● Carvão vegetal: VP 4,0% menor (setor siderúrgico estável em 2019, pouca 
alteração na demanda por carvão vegetal e preços mais baixos)

● Lenha: único produto madeireiro da silvicultura que apresentou aumento do 
VP (1,1%)



Destaques no ranking da Silvicultura
Produtos madeireiros

•Minas Gerais, desde 2018, apresenta o maior valor de produção florestal 
de R$ 4,4 bilhões e responde por 86,8% do total nacional de carvão 
vegetal

•Paraná ocupa o segundo lugar no ranking e responde pela maior 
produção de madeira em tora para outras finalidades e lenha (34,2% e 
24,6%, respectivamente, do total nacional)

•Mato Grosso do Sul continua sendo o maior produtor de madeira em 
tora para papel e celulose, entretanto, com queda de 16,6%



Destaques no ranking da Silvicultura
Produtos não-madeireiros

● Nesse grupo, todos apresentaram aumento do valor de produção

● Resina: 2,6%; São Paulo é o maior produtor

● Casca de Acácia-negra: 36,4%; produção concentrada no Rio 
Grande do Sul



Área de Florestas Plantadas

● Aumento de 118,1 mil hectares

● Sudeste superou a região Sul

● Minas Gerais com a maior área, 
seguido pelo Paraná



Área de Florestas Plantadas
Ranking Municipal

•Dentre os 10 municípios com
maior área de florestas plantadas: 5
estão no Mato Grosso do Sul e
Três Lagoas segue na liderança



Extração vegetal
Aumento de 8,8% no valor de produção da extração de 

madeireiros

•IMPORTANTE: Os dados da extração vegetal “madeira” são os mais sensíveis da pesquisa. Atenção às fontes de informação



Aumento da exploração extrativista de 
madeireiros em 2019

● Participação de 64,5% no valor de produção total dos produtos do 
extrativismo. Aumento total de 8,8%

● Madeira em tora: aumento de 3,6% na quantidade e 10,8% no valor 
de produção. Pará (1a. posição) e Mato Grosso (2a. posição), juntos, 
respondem por dois terços da quantidade de madeira extraída no País

● Carvão: maior aumento de volume no grupo (10,1%)

● Lenha: único madeireiro que registrou queda (- 5,1%)



Extrativismo Vegetal
Aumento do valor de produção dos não-madeireiros

● Crescimento de 2,3% no valor de produção em 2019

● Em geral, produtos importantes para povos e comunidades 
tradicionais, além de pequenos agricultores

● Autonomia/Sobrevivência

● Aumento e melhor distribuição de renda

● Sustentabilidade



Extrativismo Vegetal
Participação de cada grupo no valor de produção



Extrativismo Vegetal
Açaí

• Maior valor de produção entre 
os não-madeireiros, apesar de 
0,6% de queda. Quantidade 
extraída teve aumento de 0,5%

• Pará é o maior produtor

Ranking UF

1o. Pará

2o. Amazonas

3o. Maranhão



Extrativismo Vegetal
Erva-mate

• 2o. maior valor de produção 
entre os não-madeireiros, 
apesar de 1,7% de queda. 
Quantidade extraída teve 
aumento de 4,5%

• Extração concentrada na 
Região Sul; Paraná é o maior 
produtor

Ranking UF

1o. Paraná

2o. Santa Catarina

3o. Rio Grande do Sul



Extrativismo Vegetal
Carnaúba - pó

● Aumento da quantidade (8,5%) e 
do valor de produção (15,8%)

● Piauí é o principal produtor 
(56,4% da produção nacional), 
mas o município em 1o. lugar no 
ranking fica no Ceará (Granja)

Ranking UF

1o. Piauí

2o. Ceará

3o. Maranhão



Extrativismo Vegetal
Castanha-do-pará ou Castanha-do-brasil

●A castanha-do-pará ou 
castanha-do-brasil, 
apresentou retração na 
quantidade (- 3,7%), porém 
aumento no valor de 
produção (3,7%) em 2019.

●Amazonas é o principal 
produtor

Ranking UF

1o. Amazonas

2o. Acre

3o. Pará



Extrativismo Vegetal
Babaçu, Pinhão e Pequi

● Babaçu
● Redução na 

quantidade (- 4,1%) e 
no valor de produção ( 
- 3,1%)

● Maranhão é o 
principal produtor

● Pinhão
● Redução na 

quantidade (- 2,3%), 
porém maior valor de 
produção (13,6%)

● Paraná é o principal 
produtor

● Pequi (fruto)
● Aumento da 

quantidade (23,1%) e 
do valor de produção 
(6,3%)

● Minas Gerais foi o 
maior produtor em 
2019

Ranking UF
1o. Maranhão
2o. Piauí
3o. Tocantins

Ranking UF
1o. Paraná
2o. Santa 

Catarina
3o. Minas 

Gerais

Ranking UF
1o. Minas 

Gerais
2o. Tocantins
3o. Goiás



Biodiversidade
Posição do Brasil no mundo

● Fonte: https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-
brasileira

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira


Obrigada!

Supervisão da Produção da Extração Vegetal e da 
Silvicultura  PEVS


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	PEVS 2019� Panorama geral
	PEVS 2019 � Valor de produção florestal primária �Ranking
	Participação da Silvicultura e do Extrativismo�1997 a 2019�
	Silvicultura e Extrativismo Vegetal�2019
	Ranking estadual e municipal por tipo de atividade
	Silvicultura� Participação de cada grupo no valor de produção �2018/2019
	 Silvicultura�Retração no setor de papel e celulose: baixos preços no mercado internacional
	Silvicultura�Papel e Celulose: exportação e geração de empregos
	Silvicultura�Produtos madeireiros
	Destaques no ranking da Silvicultura�Produtos madeireiros
	Destaques no ranking da Silvicultura�Produtos não-madeireiros
	Área de Florestas Plantadas
	Área de Florestas Plantadas�Ranking Municipal
	Extração vegetal�Aumento de 8,8% no valor de produção da extração de madeireiros
	Aumento da exploração extrativista de madeireiros em 2019
	Extrativismo Vegetal�Aumento do valor de produção dos não-madeireiros
	Extrativismo Vegetal�Participação de cada grupo no valor de produção
	Extrativismo Vegetal�Açaí
	Extrativismo Vegetal�Erva-mate
	Extrativismo Vegetal�Carnaúba - pó
	Extrativismo Vegetal�Castanha-do-pará ou Castanha-do-brasil
	Extrativismo Vegetal�Babaçu, Pinhão e Pequi
	Biodiversidade�Posição do Brasil no mundo�
	Obrigada!

