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Introdução
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Dentre as poucas variações nos preços dos produtos madeireiros in natura e semi-processados no

estado de São Paulo há destaque para o preço médio do estéreo da lenha de eucalipto cortada e empilhada

na fazenda na região de Sorocaba que apresentou variação positiva de 2,34% no mês de março de 2017 em

relação a fevereiro do mesmo ano. Para os produtos semi-processados, houve variações nos preços médios nas

regiões de Bauru, Campinas e Sorocaba, destacando-se que em Campinas o preço médio do metro cúbico da

prancha de eucalipto apresentou elevação de 4,19%.

O mercado interno de pranchas e toras de essências florestais nativas do estado do Pará, quando

comparado março de 2017 com fevereiro do mesmo ano, apresentou variações nos preços médios das

pranchas de Angelim Vermelho e de Cumaru e nos preços médios de toras de Maçaranduba. Em relação aos

preços médios do metro cúbico de pranchas Angelim Vermelho aconteceu aumento de 0,60%, enquanto para

o preço médio da prancha de Cumaru houve queda de 1,36% no período analisado. Por outro lado, o preço

médio do metro cúbico da tora de Maçaranduba apresentou queda de 7,59% no período supracitado.

Com relação ao mercado doméstico de celulose ocorreu aumento nos preços médios em dólar da

tonelada de celulose de fibra curta de 1,59% no mês de abril de 2017 em relação ao mês de março do mesmo

ano.

O valor total das exportações brasileiras de produtos florestais apresentou aumento de 19,41% no mês

de março de 2017 em comparação ao mês antecessor. Essa elevação foi devida ao aumento de 17,82% e 20%,

respectivamente, nos valores exportados de madeira e painéis de madeira e de papel e celulose nesse período.

Espécie: 

Araucaria angustifolia

A espécie Araucaria angustifolia é nativa do Brasil e

possui uma ampla área de distribuição, contribuindo para que o

pinheiro-do-paraná se diferencie em raças locais ou ecotipos, em

variedades, a saber: Araucaria angustifolia: elegans, sancti

josephi, angustifolia, caiova, indehiscens, nigra, striata, semi-

alba e alba.

Trata-se de uma planta dióica (há árvores femininas e

masculinas), podendo ser monóica quando submetida a traumas

ou doenças.

Fonte: retirado de Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). Imagem: : Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF).

O pinheiro-do-paraná apresenta madeira moderadamente densa. A coloração da madeira é branco-amarelada

e bastante uniforme, sendo o alburno pouco diferenciado do cerne. A textura é fina e uniforme e a grã é direita.

Outrora, a madeira do pinheiro-do-paraná era muito utilizada na construção civil, inclusive na construção de

casas na Região Sul do Brasil. O esgotamento das árvores nativas dessa espécie e o plantio de pinus levou à redução

do consumo da madeira da espécie analisada neste boxe.
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Mercado Interno de Produtos

Florestais – Estado de São Paulo
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O mês de março de 2017, quando comparado com fevereiro do presente ano,

para as cinco regiões estudadas no estado de São Paulo (a saber: Bauru, Campinas,

Itapeva, Marília e Sorocaba), apresentou variações pontuais dos preços em reais dos

produtos florestais, sendo esses subdividido em três categorias: madeiras in natura e semi

processadas procedentes de florestas plantadas e pranchas de essências florestais nativas.

Para produtos in natura a variação se restringiu apenas ao preço médio do

estéreo da lenha cortada e empilhada na fazenda de eucalipto em Sorocaba, variando

positivamente em 2,34% .

Considerando os produtos semi-processados, houve variações nos preços médios

nas regiões de Bauru, Campinas e Sorocaba. Em Sorocaba, o preço do metro cúbico da

viga de eucalipto subiu 0,63% e o preço médio do metro cúbico da prancha de eucalipto

subiu em 0,57%. Enquanto em Campinas o preço médio do metro cúbico da prancha de

eucalipto teve alta de 4,19%. Já em Bauru, o preço médio da prancha de pinus apresentou

leve queda de 0,63% .

Para pranchas de madeiras provenientes de florestas nativas, apenas o preço

médio do metro cúbico de prancha de peroba em Bauru apresentou variação, sendo essa

de queda de 0,63% em março do corrente ano frente a seu preço de fevereiro passado. Os

demais preços das demais regiões permaneceram estáveis.

As regiões de Itapeva e Marília não apresentaram variações nos preços médios

de produtos de origem florestal.
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Mercado Interno de Produtos

Florestais – Estado do Pará
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Os mercados paraenses de pranchas e toras de essências florestais nativas da

Amazônia apresentaram poucas alterações de preços médios de seus produtos no mês de

março de 2017 em relação ao mês de fevereiro do mesmo ano.

Os preços médios do metro cúbico de pranchas de Angelim Vermelho e de Cumaru

apresentaram variações em sentidos opostos: o preço médio da prancha de Angelim

Vermelho apresentou alta de 0,60% no mês de fevereiro de 2017 em comparação ao mês

anterior; enquanto o preço médio do metro cúbico da prancha de Cumaru apresentou

queda de 1,36% no mesmo período. Os preços médios do metro cúbico das demais pranchas

analisadas não apresentaram variação no período supracitado.

O mercado de toras de essências nativas florestais no estado do Pará permaneceu,

em grande parte, com preços estáveis de seus produtos. A única exceção foi a alta de 7,59%

no preço médio do metro cúbico da tora de Maçaranduba no mês de março de 2017 em

relação ao mês de fevereiro do mesmo ano. Os demais preços de toras permaneceram

estáveis no mencionado período.



7

Informativo CEPEA - Setor Florestal             Número 182| Março de 2017



O preço médio em dólar sem desconto (chamado de preço lista) da tonelada

de celulose de fibra curta tipo seca apresentou variação positiva no mês de abril de

2017 em relação ao mês de março de 2017 para as vendas feitas no estado de São

Paulo (Tabela 5). A alta desse preço foi de 1,59%, passando de US$ US$ 666,89 em

março de 2017 para US$ 677,47 por tonelada em abril de 2017.

Os preços médios em reais da tonelada do papel cut size ficaram estáveis em

abril de 2017 em relação ao mês de março de 2017, sendo esse valor de R$ 3.666,03

por tonelada. De forma semelhante, o preço médio da tonelada do papel offset em

bobina também permaneceu estável em de R$ 2.943,44, entre os meses de março e

abril de 2017 (ver Tabela 5).

8

Tabela 5 - Preços médios no atacado da tonelada de celulose e papel em São Paulo –

Março de 2017 e Abril de 2017

Mercado Doméstico de 

Celulose e Papel

Fonte: CEPEA. Nota: os preços acima incluem frete e impostos e são para pagamento a vista. Preço

lista para a celulose e preço com desconto para os papéis.

A = papel com gramatura igual ou superior a 70 g/m² B = papel tipo A4.

Informativo CEPEA - Setor Florestal             Número 183| Março de 2017



Mercado Externo de Produtos

Florestais
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No mês de março de 2017, as exportações totais de produtos florestais (madeiras, papel

e celulose) totalizaram US$ 841,91 milhões. Em relação ao mês de fevereiro do mesmo ano (quando

foram exportados US$ 705,04 milhões) ocorreu considerável aumento de 19,41% nessas exportações.

Essa elevação foi devida tanto ao aumento nas exportações de papel e celulose, bem como no

acréscimo no valor exportado de madeiras e painéis de madeira. Essas últimas apresentam um

aumento de 17,82% no valor exportado no mês de março de 2017 em relação ao mês anterior. Foram

exportados US$ 192,35 milhões em fevereiro de 2017, enquanto que essa quantia foi de US$ 226,62

milhões no mês subsequente.

O valor das exportações de papel e celulose apresentou aumento de 20% no mês de

março de 2017 em relação ao mês antecessor. Foram exportados US$ 512,69 milhões em papel e

celulose no mês de fevereiro de 2017. No mês de março do mesmo ano esse valor foi de US$ 615,29

milhões.

Fonte: SECEX/MDIC - Balança Comercial Brasileira.

Tabela 6 – Exportações brasileiras de produtos florestais manufaturados de dezembro de 2016 

a fevereiro de 2017
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dez/16 jan/17 fev/17

Celulose e outras pastas 548,35 595,37 374,83

Papel 164,72 149,99 137,85

Madeiras compensadas ou contraplacadas 47,26 38,91 40,94

Madeiras laminadas 2,76 1,63 1,72

Madeiras serradas 53,00 47,29 44,41

Obras de marcenaria ou de carpintaria 25,45 19,82 22,63

Painéis de fibras de madeiras 28,15 21,44 22,86

Outras madeiras e manufaturas de madeiras 64,19 54,65 59,78

Celulose e outras pastas 434,94 401,62 398,27

Papel 864,77 859,55 830,47

Madeiras compensadas ou contraplacadas 498,79 492,67 501,47

Madeiras laminadas 611,72 630,63 672,65

Madeiras serradas 489,04 459,63 470,74

Obras de marcenaria ou de carpintaria 1635,94 1521,29 1685,49

Painéis de fibras de madeiras 303,64 314,11 311,25

Outras madeiras e manufaturas de madeiras 539,14 313,09 339,68

Celulose e outras pastas 1260,75 1482,42 941,15

Papel 190,48 174,50 166,00

Madeiras compensadas ou contraplacadas 94,76 78,97 81,64

Madeiras laminadas 4,51 2,59 2,55

Madeiras serradas 108,39 102,89 94,34

Obras de marcenaria ou de carpintaria 15,55 13,03 13,43

Painéis de fibras de madeiras 92,71 68,26 73,46

Outras madeiras e manufaturas de madeiras 119,06 174,55 175,99

Quantidade 

exportada (em mil 

toneladas) 

Item Produtos
Mês

Valor das 

exportações (em 

milhões de dólares)

Preço médio do 

produto embarcado 

(US$/t)
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Notícias

Desempenho do setor florestal

Instituto Brasileiro de Árvores (Ibá) registra as altas nos volumes das exportações brasileiras 

de produtos florestais no 1o bimestre de 2017

O volume de exportações de produtos oriundos de árvores plantadas registrou

desempenho positivo no primeiro bimestre de 2017. A celulose totalizou 2,3 milhões de

toneladas exportadas em janeiro e fevereiro de 2017, alta de 4,5% em relação ao mesmo

período de 2016, quando foram negociadas 2,2 milhões de toneladas. No segmento de

painéis de madeira, o volume exportado nos dois primeiros meses de 2017 somou 174 mil m³,

crescimento de 40,3% na comparação com igual intervalo do ano passado, quando

registrou volume de 124 mil m³. Neste mesmo período, as exportações de papel alcançaram

335 mil toneladas, volume 6% maior em relação às 316 mil toneladas exportadas em 2016.

De janeiro a fevereiro de 2017, o setor registrou exportações no valor de US$ 1,3

bilhão; as de celulose alcançaram US$ 971 milhões; as de papel, US$ 287 milhões; e as de

painéis de madeira, US$ 39 milhões. Como resultado a balança comercial do setor registrou

um saldo positivo de US$ 1,15 bilhão nos dois primeiros meses do presente ano.

A celulose exportada para a China - que representa o mais importante destino

deste produto brasileiro - cresceu sua receita em 19,1% (US$ 418 milhões) neste bimestre. Já

os países latino-americanos continuaram como os principais mercados dos segmentos de

papel e de painéis de madeira no período, cujas receitas de exportações aumentaram

20,8% (US$ 186 milhões) e 16,7% (US$ 21 milhões), respectivamente.

A produção brasileira de celulose superou as 3,0 milhões de toneladas em

janeiro e fevereiro de 2017; e a de papel registrou 1,7 milhão de toneladas.

No primeiro bimestre de 2017, as vendas de papel no mercado interno

alcançaram 832 mil toneladas; enquanto o segmento de painéis de madeira registrou 1,05

milhão m³ negociados.

Fonte: Texto retirado do Portal do Painel Florestal (05/04/2017).
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Notícias

Política FlorestalNotícias

Política Florestal

Receita Federal inclui ‘papel imune’ nas investigações prioritárias a serem realizadas em 

2017

Papel Imune é o nome dado a todo papel que é destinado à impressão de livros,

jornais e periódicos e que, conforme estabelece o Artigo 150 da Constituição Federal,

não se cobra tributos de comercialização (o IPI, PIS/Cofins, ICMS e o Imposto de

Importação), incidentes sobre papéis similares destinados a outros fins. O objetivo desta

isenção é viabilizar e ampliar o acesso à informação, difundir o conhecimento e o hábito

da leitura, e fortalecer a educação. Por meio desta isenção, em média, há uma

diferença de até 36% da carga tributária, quando comparada aos tributos pagos pelo

papel comercial.

O Plano Anual de Fiscalização de 2017 da Receita Federal do Brasil, divulgado em

março de 2017, inclui, pela primeira vez, o desvio de finalidade do papel imune, que

passa a compor a lista dos principais alvos de fiscalização para este ano, atrás apenas

dos setores de bebidas e cigarros.

De acordo com a Receita Federal, serão criados grupos de fiscalização específicos

para esse segmento, intensificando ainda mais o combate às fraudes fiscais

relacionadas ao papel imune e à concorrência desleal, que chegará a todos os estados

e elos da cadeia produtiva. Após identificar e comprovar a ocorrência de desvio de

finalidade, a Fiscalização cobrará os tributos devidos e lavrará as Representações Fiscais

para Fins Penais ao Ministério Público Federal.

Com esta ação, espera-se minimizar os atos ilícitos tributários que retiram cerca

R$300 milhões por ano da arrecadação dos governos federal, estaduais e municipais, de

acordo com último levantamento realizado pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

Fonte: Texto retirado do Portal do Painel Florestal (15/03/2017).


