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1. Introdução

É com satisfação que divulgamos esta segunda edição do boletim Mercado 
Florestal Certificado. 

Concebido para orientar com informações de mercado os diversos agentes 
que atuam na cadeia produtiva do setor florestal certificado, tem também 
como objetivo disponibilizar informações objetivas para empresários, comuni-
dades, trabalhadores e poder público na definição de políticas relacionadas a 
produção e consumo de produtos de origem florestal.

Nesta edição, destacamos três grupos de dados: a ampliação da base de 
informações com recursos florestais não-madeireiros, os preços pagos pelos 
consumidores na cidade de São Paulo por diversos produtos de origem flo-
restal certificados e as áreas de florestas certificadas pelo FSC (Conselho de 
Manejo Florestal).

Dos produtos florestais não-madeireiros, estamos disponibilizando informa-
ções de preços recebidos pelos produtores de 80% dos empreendimentos cer-
tificados de seis estados (Amapá, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul) e dois biomas (Amazônia e Mata Atlântica).

Em relação aos preços pagos pelos consumidores na cidade de São Paulo, 
relacionamos uma grande variedade de produtos tais como compensados, pai-
néis, MDF e pranchas serradas de diversas espécies. O acompanhamento de 
preços de produtos não-certificados, previsto para as próximas edições, será 
uma informação adicional aos consumidores nas suas decisões de compra. 

Ainda, a área total certificada pelo FSC no Brasil apresentou um incremento 
significativo, resultado basicamente de algumas certificações de florestas 
plantadas. 

Esperamos com esta publicação dar o segundo passo no sentido de estrutu-
rar a situação florestal e as cadeias de custódia dos produtos certificados, 
ou seja, da matéria-prima certificada em todo seu processo produtivo até o 
consumidor final.
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2. Mercados

Florestas Plantadas

Preços recebidos pelos produtores de toras e toretes provenientes de 
florestas plantadas certificadas pelo FSC

Espécie Bitola (cm) Preço (R$)/
tonelada Unidade Estado

Pinus

24 - 29,9     132,62 

tonelada

Paraná

30 - 39,9     161,30 

> 40     201,50 

Eucalipto
32 - 37,9     129,60 

> 38     201,20 

Pinus

25 - 30     100,80 

Santa Catarina30 - 39,9     122,76 

> 40     143,75 

Preços recebidos pelos produtores de painéis de madeira certificados 
pelo FSC

Produto Preço (R$) Unidade Estado
Aglomerado 380,00 m3

São Paulo
Chapa de Fibra 2,50 m2

Produtos Florestais Não-Madeireiros

Preços recebidos pelos produtores de não-madeireiros provenientes de 
florestas manejadas certificadas pelo FSC

Grupo Produto Moeda Preço/kg Estado Bioma

Óleos e 
Resinas

Óleo de 
Copaíba

R$ 32,00 Amapá

Amazônia

R$ 30,00       Acre

Óleo de 
Castanha-
do-Brasil

R$ 34,00 Mato 
Grosso

R$ 31,25 Amapá

R$ 29,00 Rondônia

Alfa-
bisabolol de 

Candeia
US$  240.00 Minas 

Gerais

Mata 
Atlântica

Ervas

Erva-Mate 
para 

Chimarrão
R$ 4,50 

Rio Grande 
do SulErva-Mate 

para 
Cosmético

R$ 7,00 

Alimentícios Palmito de 
Açaí R$ 10,00 Amapá Amazônia

 



Mercado Consumidor

Preços médios pagos pelos consumidores de madeira beneficiada 
com certificado FSC na cidade de São Paulo  

Produto Medida Preço (R$) Unidade

Compensado Virola

2,44x1,22x10 mm       75,74 

chapa
 Laminado       94,46 

2,44x1,22x15 mm     106,68 
2,44x1,22x18 mm     141,88 

Compensado Curupixá 2,44x1,22x10 mm       83,10 
chapa

Compensado Amapa 2,44x1,22x10 mm       83,10 

Forma Plastificada
2,44x1,22x12 mm       70,12 

chapa2,44x1,22x15 mm       82,80 
2,44x1,22x18 mm       97,42 

MDF Cru

2,75x1,83mx03mm       31,91 

chapa

2,75x1,83mx06mm       51,90 
2,75x1,83mx09mm       63,90 
2,75x1,83mx12mm       88,00 
2,75x1,83mx15mm       94,89 
2,75x1,83mx18mm     112,90 
2,75x1,83mx20mm     143,00 
2,75x1,83mx25mm     171,89 

Painel Eucalipto Maciço
2,30x0,60mx21mm     109,34 

chapa
2,30x0,60mx27mm     154,68 

Painel Teca Mosaico 
Especial

2,30x0,60mx16mm     159,81 
peça2,30x0,88mx34mm     443,84 

2,30x0,88mx50mm     655,80 

Preços médios pagos pelos consumidores de madeira serrada com certi-
ficação FSC na cidade de São Paulo  

Produto Espécie Preço (R$) Unidade

Prancha Serrada

Amarelinho  2.567,00 

m3

Angelim Amargo  2.567,00 
Angelim Pedra  2.453,00 

Cedro Rosa  3.424,00 
Cumaru  3.627,00 

Louro Faia  3.413,00 
Muiracatiara  2.613,00 

Piqui  2.378,00 
Roxinho  2.451,00 
Sucupira  2.976,00 



3. certIfIcação fsc no BrasIl

O FSC Brasil lançou na última edição da feira Brasil Certifi-
cado o “Páginas Verdes”, um guia de compras de produtos 
certificados FSC. A publicação tem o objetivo de orientar 
o consumidor sobre certificação e onde encontrar produtos 
com o selo FSC. O guia pode ser obtido pelo site 
www.fsc.org.br e a consulta sobre produtos certificados 
pode ser feita na página www.brasil.fsc-products.org/ 

Números sobre a certificação FSC no Brasil 

De abril a setembro de 2008, a área certificada pelo FSC no 
Brasil aumentou cerca de 869 mil hectares, um crescimento 
de 16,11% no período. Deste total, 95%, ou 825 mil hect-

ares, se referem ao crescimento da 
certificação de florestas plantadas, 
que atingiu 3,5 milhões de hectares 
certificados pelo FSC. 

Ainda naquele semestre, houve 
crescimento significativo do número 
de gráficas certificadas. Esse cresci-
mento refletiu-se no número de 
produtos de papel com a marca do 
FSC, com destaque para os setores 
de embalagens e publicações. 

Do total de 23 certificados de cade-
ia de custódia (COC) emitidos pelo 

FSC no Brasil de abril a setembro de 2008, 10 foram out-
orgados a indústrias gráficas. O crescimento no número de 
certificados foi de 125% no período para esse setor. 

Em números totais de certificados de cadeia de custódia, o 
crescimento foi significativamente menor, passando de 210 
certificados para os atuais 226. Ainda, sete certificados 
COC foram suspensos ou cancelados no período, não sendo 
possível determinar se a suspensão ou cancelamento se deu 
por iniciativa da certificadora ou do detentor do certificado. 
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Semente de Copaíba
WWF-Brasil/Juvenal Pereira

Áreas comunitárias: 25% ou 1,59 Mha

Áreas governamentais: 1% ou 61 mil ha

Áreas comunitárias: 74% ou 4,6 Mha

Área certificada pelo FSC no Brasil, por tipo posse/uso da terra

Florestas plantadas: 44% ou 2,76 Mha 

Florestas nativas: 56% ou 3,49 Mha

Área certificada pelo FSC no Brasil, por tipo de floresta

Área certificada pelo FSC no Brasil, por tipo de manejo florestal
Manejo Florestal Não-madeireiro: 25% ou 1,56 Mha

Manejo Florestal Madeireiro: 71% ou 4,41 Mha

Ambos:  4% ou 274 mil ha

Florestas plantadas

Florestas nativas

3,49 Mha

2,76 Mha

2,63 Mha

2,75 Mha

abr/08 set/08

Evolução da área certificada pelo FSC




