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Pergunta nº: 1173/Question nº: 1173 

 
Título: /Title: Preços da madeira de eucalipto 
 

    Por: / By:  Vinicius Figueiredo 

 
E-mail: vinicius.forfig@gmail.com  

  

Questão: /Question: 

 
Boa tarde, Celso, 

 

Estava navegando na internet buscando informações sobre o valor do 

eucalipto no mercado atual. Achei, em seu site, um arquivo no Word 
contendo a informação que o preço do m³ gira em torno de 30~50 

reais. Minha dúvida é sobre a data que essa resposta foi dada, pois no 

mercado atual não estou recebendo ofertas acima de 30 reais (recebi 

uma proposta de R$31 pelo eucalipto cortado e outra de R$25 da 
madeira em pé). Como eu sou leigo no assunto, pois o eucalipto que eu 

possuo é uma herança de família, gostaria, se possível, receber mais 

informações. 
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Agradeço desde já. 
 

Att. 

 

Vinícius Figueiredo 
 

Obs.: Os eucaliptos estão com 6 anos. 

 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Caro Vinicius – boa tarde. 

 

A madeira, como outras commodities, está sofrendo com a queda de 

consumo de seus derivados, em função da crise financeira e econômica 
global. Isso pela retração no consumo de madeira para construção civil, 

móveis e até mesmo celulose e papel. 

Com isso, a partir de 2008, o preço está oscilando e pouca tem sido a 

recuperação. O preço no Brasil varia muito em função das distâncias ao 
consumidor final e das quantidades. Para quantidades pequenas, muitas 

empresas industriais não se interessam pelas dificuldades de deslocar o 

aparato de colheita para o local, o que consome recursos. Com isso, a 

madeira, mesmo que de boa qualidade, acaba indo para consumidores 
locais pequenos e que pagam pouco – às vezes é até um risco vender a 

alguns. 

Bom, sugiro que você olhe algumas estatísticas recentes em: 

http://www.iea.sp.gov.br/out/floresta/mercados.php 
http://cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2012/09set.pdf 

http://www.congressoflorestalpr.com.br/upload/conteudos/1209271054

59_psc_mercado_contextotendenc.pdf 

Cuidado com as unidades: 1 st = 0,65 a 0,7 m³, dependendo do 

diâmetro e tortuosidade das toras. 
 

Um abraço bons negócios. 

Celso Foelkel 
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Outros comentários / Other comments: 
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