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Pergunta nº: 1213/Question nº: 1213 

 
Título: /Title: Informações sobre comercialização de madeira em 

Goiás 

 

    Por: / By:  Jorge Rodovalho 

 
E-mail: jorgerodovalho@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 
 

Olá Celso, tenho uma floresta de eucalipto em Cristalina, Goiás, 65 ha 

e tenho dificuldade de encontrar um bom comércio para venda. 

Gostaria que se possível, me indicasse compradores, pois não quero cair 
na mão de atravessadores. 

Desde já, agradeço a atenção. 

Aguardando resposta, 

Jorge 
_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia Jorge – a situação de oferta e demanda de madeira está se 

mostrando bastante desequilibrada nesse momento no Brasil, em função 

da crise internacional que se instalou no mundo em 2008 e de sua 

continuidade até o momento, fazendo com que diversos projetos 

industriais de produção de celulose, papel, painéis, madeira serrada e 
produtos de alto valor agregado fossem postergados. 

 

Enquanto na região sul da Bahia e leste do Mato Grosso do Sul falta 

muita madeira e os preços escalaram para cima, em outras regiões 
como Rio Grande do Sul, Vale do Paraíba/SP, Goiás e centro de Minas 

Gerais a madeira sobra e o mercado é crítico. 

 

Não sei como lhe ajudar no momento – se não houver consumidores 
grandes locais, a madeira, mesmo que de qualidade excepcional, 

acabará sendo utilizada como biomassa energética de menor valor em 

relação a outros usos. Além disso há o fator distância em relação a 

mercados maiores.  

 
Sugiro entrar em contato com as universidades que oferecem cursos de 

engenharia florestal em Brasília (http://ftd.unb.br/index.php/pt-br/), em 

Jataí (http://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/ ), em Mineiros 

(http://www.fimes.edu.br/paginas/index/curso.php?curso=engenhariafl
orestal&id=6 ), em Goiania (http://www.agro.ufg.br/pages/6033 ), em 

Ipameri (http://agroflorestaueg.blogspot.com.br/p/o-curso.html ). 

 

Sugiro ainda ler o que escrevi sobre “O Mundo dos Eucaliptos – Brasília” 
em: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev11.html#dois  

 

É mais provável que os professores de economia florestal tenham 
respostas melhores sobre sua região. 

 

Desejo boa sorte e um abraço 

Celso Foelkel 
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