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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL –  FEVEREIRO/2017
Figura 1.  Evolução de preços médios nacionais de Pínus em pé         
(Base jan./2015 = 100)

Fonte: Banco de dados da Consufor 

Figura 2.  Evolução de preços médios nacionais de Eucalipto em pé         
(Base: jan./2015 = 100)

Fonte: Banco de dados da Consufor 

Figura 3.  Evolução de preços médios da indústria nacional       
(Base: jan./2015 = 100)

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE

Considerando os valores médios nacionais, a tora de pínus encerrou 
fevereiro com preços relativamente estáveis em relação aos praticados 
em janeiro de 2017. Apesar da aparente estabilidade, os preços médios 
nacionais das toras para serraria média têm apresentado ligeira ten-
dência de crescimento no período demonstrado, em termos nominais. 
No ano, o aumento nominal acumulado foi de apenas 0,3%.

No caso das toras dos demais diâmetros, tem-se percebido uma 
pequena pressão para redução de preços médios nacionais, tam-
bém em termos nominais. A redução de preços em 2017 acumula 
valores que variam entre 0,3% e 0,5%, em termos nominais, de-
pendendo do diâmetro da tora. 

Nos últimos 12 meses, os preços apresentam aumento nominal 
que varia de 3% a 9%, a depender do diâmetro.

Os preços médios nominais da tora de eucalipto para serraria en-
cerraram fevereiro de 2017 com pequeno aumento em relação aos 
preços do mês anterior. Em 2017, o aumento nominal de preços foi 
pouco superior a 0,5%. 

Essa trajetória tem sido percebida desde o � nal do ano de 2016. A 
escalada regular de preços não é verdadeira para a tora de eucalip-
to para processo (celulose e chapas de madeira reconstituída). Para 
essa classe de produtos, fevereiro resultou em nova redução de pre-
ços médios nominais, mantendo a tendência de queda desde o � nal 
de 2016. No ano, a queda nominal de preços é da ordem de 0,6%.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a madeira para serraria 
teve aumento nominal de 4,1%, e a de processo acumulou queda 
de quase 1% (nominal).

Com relação aos preços médios da indústria nacional, tem-se 
um cenário de estabilidade de valores em fevereiro para a in-
dústria geral e da transformação, cujos preços médios, desde 
janeiro de 2017, apresentam crescimento nominal de 0,6% e 
0,4%, respectivamente. 

A indústria extrativa percebe, no ano, um crescimento nominal 
de preços de 2,6%. Cabe lembrar que os preços dessa indústria 
sofrem forte oscilação de sazonalidade. Somente para fins de 
comparação, o preço médio de fevereiro de 2017 é 37% supe-
rior ao registrado em julho de 2016. Em relação aos valores de 
dezembro de 2013, os preços de fevereiro de 2017 são cerca de 
15% menores (em termos nominais).

OBS.: t odas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS
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Figura 4.  Evolução de preços nacionais médios setoriais          
(Base: jan./2015 = 100)

Fonte: Cálculos da Consufor com base no IBGE

Figura 5.   Evolução de preços médios internacionais de insumos         
(Base: jan./2015 = 100)

Fonte: Cálculos da Consufor com base no Banco Mundial

Figura 6.  Evolução de preços médios internacionais de commodities � orestais         
(Base: jan./2015 = 100)

Fonte: Cálculos da Consufor com base no Banco Mundial

OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS

Também em nível nacional, os preços médios praticados pela in-
dústria da madeira em fevereiro de 2017 são menores do que 
os vistos no � nal de 2016. No ano, a queda nominal de preços é 
pouco maior do que 3%. Comparando-se com os valores de um 
ano atrás, tem-se uma queda de preços da ordem de 7,1%, em 
termos nominais. 

Na indústria de celulose e papel, os preços de 2017 demons-
tram pressão de queda desde o início do ano (redução nominal 
acumulada de quase 2%). Ademais, os preços de fevereiro de 
2017 são 9,3% menores do que os de fevereiro de 2016, em 
termos nominais. 

No mercado internacional, os preços médios mundiais de fertili-
zantes mantiveram em fevereiro a trajetória de crescimento regis-
trada desde o � nal do ano passado. No ano de 2017, o crescimen-
to nominal dos preços médios mundiais é da ordem de 5,3%. Com 
relação ao mesmo período de 2016, veri� ca-se uma retração de 
preços de aproximadamente 5% em termos nominais. 

Os preços médios mundiais de energia acumulam crescimento no-
minal de 1,5% em 2017. Com relação ao mesmo período de 2016, 
fevereiro de 2017 registra crescimento nominal da ordem de 68%. 

Ainda no cenário internacional, os preços médios mundiais de 
produtos de madeira acumulam crescimento nominal de ape-
nas 0,7% desde o início de 2017. Os valores de fevereiro deste 
ano são quase 10% inferiores aos registrados em fevereiro de 
2016, também em termos nominais. 

Comparativamente, os preços médios mundiais de alimen-
tos acumulam crescimento nominal de quase 2,5% desde o 
início de 2017. Em relação ao mesmo período em 2016, os 
preços atuais são, nominalmente, 10% maiores do que os re-
gistrados no passado.                n
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