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PREÇOS INTERNACIONAIS DA CELULOSE TÊM 
FORTES ALTAS EM JANEIRO E FEVEREIRO

Apesar das expressivas diferenças entre as fontes de dados 
sobre o valor da tonelada de celulose no mesmo mercado 
houve, em final de janeiro e começo de fevereiro do cor-
rente ano, fortes aumentos dos preços em dólar norte-ame-

ricano da tonelada de celulose de fibra longa e de fibra curta ao redor 
do mundo. As causas dessas elevações são as dificuldades de produ-
ção e transporte do produto em certos países do hemisfério norte 
(devido ao forte inverno que ocorre neles) e ao aumento da demanda 
por esse produto devido, de um lado, às fortes quedas dos estoques 
de celulose nos principais países importadores da mesma, como os 
europeus, por exemplo; e, de outro, devido às boas expectativas de 
retomada do crescimento econômico na Europa e nos EUA à medida 
que há sinais claros do avanço da vacinação contra o coronavírus e o 
arrefecimento da segunda onda desta pandemia nesses países.

A China é um claro exemplo de que, mesmo com as fontes de 
dados indicando valores diferentes para o mesmo produto e no 
mesmo mercado, há expressivas altas de preços de celulose. Segun-
do a Natural Resources Canada, ver Tabela 1, o preço da tonelada 
de celulose de fibra longa (NBSKP) na China foi de US$ 660 em 
dezembro do ano passado e de US$ 750 por tonelada em janeiro do 
presente ano, alta de 13,6%. O Governo da British Columbia (ver 
Tabela 2) indicava que a tonelada de NBSKP na China era vendida a 
US$ 609 em novembro passado, a US$ 630 em dezembro retrasado 
e a US$ 720 em janeiro do corrente ano, com alta de 14,3% deste 
preço entre dezembro e janeiro. E a Norexeco (ver Tabela 3) indica-
va que a tonelada do mesmo produto (NBSKP) na China (especifi-
camente em Shanghai) era de US$ 664 em dezembro e de US$ 818 
em janeiro. Para a Norexeco, a alta do preço da tonelada de NBSKP 
na China entre dezembro e janeiro passados foi de 23,2%. E, para 
fevereiro, este produto (NBSKP) está sendo cotado a US$ 893 a to-
nelada na China, segundo a Norexeco, nova alta de preços em 9,2% 
frente ao valor praticado em janeiro do corrente ano.

As altas de preços em dólar norte-americano da tonelada de ce-
lulose de fibra curta (BHKP e BEK) na China foram ainda mais ex-
pressivas do que as que ocorreram nos preços da tonelada de celu-
lose de fibra longa. Observa-se na Tabela 5 que o preço da tonelada 
de BEK na China na primeira semana de dezembro do ano passado 
era de US$ 555, passando na primeira semana de janeiro de 2021 
a US$ 656 e atingindo US$ 804 na primeira semana de fevereiro 

do corrente ano (alta acumulada de quase 45% neste preço em três 
meses). E esta alta deve-se, basicamente, à elevação da cotação na 
moeda local (o Yuan) do preço deste produto.

Tem-se o preço em dólar norte-americano da tonelada de celu-
lose de fibra curta sendo mais elevado na China do que na Europa e 
no Brasil. Na Europa, segundo os dados da Norexeco (ver Tabela 3), 
a tonelada de celulose de fibra curta (BHKP e BEK) era negociada 
a US$ 680 em dezembro do ano passado, a US$ 692 em janeiro do 
corrente ano e, provavelmente, ao valor mínimo de US$ 725 em 
fevereiro. No Brasil, a tonelada de BEK era cotada, sem desconto 
(o chamado preço lista) em US$ 712 em começo de fevereiro do 
corrente ano (ver Tabela 6). 

Enquanto há claras tendências de altas dos preços em dólar 
norte-americano das celuloses (tanto a de fibra longa quanto da de 
fibra curta) nos distintos mercados mundiais, os preços dos papéis 
tiveram comportamentos diferentes segundo o tipo considerado e o 
mercado em que é negociado, refletindo condições locais diferentes 
de oferta e demanda por esses produtos.

Os mercados de madeiras sólidas apresentaram, em janeiro do 
corrente ano, frente a dezembro passado, expressivas altas dos pre-
ços em dólar americano de seus produtos.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
O Gráfico 1 mostra claramente uma nova fase de elevações ex-

pressivas nos preços internacionais de celulose desde o último tri-
mestre de 2020. Isto claramente se liga com as fortes quedas dos 
estoques nos principais países consumidores deste produto, como 
na Europa (ver Gráfico 2).

Europa
Como já dito no início desta coluna, as diversas fontes de dados 

indicam preços diferentes para o mesmo tipo de celulose e na mes-
ma região. Por exemplo, o preço da tonelada de celulose de fibra 
longa (NBSKP) na Europa em janeiro de 2021, segundo a Natural 
Resources Canadá, ver Tabela 1, era de US$ 960. Já a Norexeco in-
dicava para a mesma região e no mesmo mês o valor de US$ 902 
por tonelada de NBSKP (ver Tabela 3). Não obstante, todas as fon-
tes mostram que o preço deste produto está subindo mês a mês na 
Europa desde novembro do ano passado.
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Os preços em euros do papel A4 ficaram estáveis na Alemanha, 
França e Itália em janeiro de 2021 em relação a suas cotações de 
dezembro (segundo se constata dos gráficos da Euwid). Neste pe-
ríodo, também ficaram estáveis os preços em euros do papel offset 
em folha na Alemanha e França, mas com leve queda desses preços 
na Itália. Nesses três países europeus, os preços em euros do papel 
imprensa caíram em janeiro passado frente a dezembro retrasado. 
O preço em euros do papel kraftliner em janeiro de 2021 frente a 
dezembro de 2020 foram maiores na Alemanha e França, mas per-
maneceram iguais na França. Há para esses produtos diferentes 
condições de oferta e demanda e que variam entre os membros da 
União Europeia.

EUA
O preço da tonelada de celulose de fibra longa nos EUA passou 

de US$ 1.160 em dezembro do ano passado para US$ 1.190 em ja-
neiro do corrente ano segundo a Natural Resources Canada (ver 
Tabela 1). Comparando a evolução desses preços com as altas ocor-
ridas na Europa para produto similar (US$ 50 a mais por tonelada, 
equivalente a 5,5% de aumento) e na China (US$ 90 a mais por to-

nelada, equivalente a 13,6%), constata-se que os EUA tiveram me-
nor elevação absoluta (US$ 30 a mais por tonelada) e relativa (2,6%) 
do preço do produto em questão entre dezembro passado e janeiro 
deste ano. Isto se explica, em parte, porque os EUA são os que têm 
o maior preço pela tonelada de NBSKP entre os países analisados.

 O preço do papel imprensa nos EUA teve elevação de 
3,8% em janeiro de 2021 (quando foi cotado a US$ 540 por tonela-
da) frente a dezembro passado (quando era de US$ 520 por tonela-
da), conforme mostram os dados do Governo da British Columbia 
(ver Tabela 2). Trata-se de um dos poucos mercados com elevação 
do preço deste tipo de papel.

O índice de preços de celulose e papéis calculado pelo Banco 
Central de Saint Louis (ver Gráfico 3) passou de 98,5 em novem-
bro de 2020 para 99,1 em dezembro passado e atingindo 99,7 em 
janeiro de 2021 (tendo como base 100 em junho de 2006). Isto dá 
uma alta de 0,6% entre dezembro e janeiro e de 1,2% entre novem-
bro e janeiro, o que sugere que há tipos de papéis nos EUA que 
não tiveram as mesmas altas de preços que as verificadas para o 
preço do papel imprensa e nem tão elevadas como a alta do preço 
da celulose.

Gráfico 2 - Evolução dos estoques de celulose nos portos europeus 

Fonte: Europulp
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Observação: preste atenção ao fato dos preços das tabelas 7 
a 9 serem sem ICMS e IPI (que são impostos), mas com PIS e 
COFINS (que são contribuições).

China
A China está ampliando bastante a compra de celulose nos dois 

primeiros meses de 2021, já se preparando para a retomada do cres-
cimento econômico mundial. 

Segundo a SunSirs Commodity Data Group (ver Tabela 5), o 
preço em Yuan da tonelada de celulose de fibra curta na China teve 
aumento de 22,4% entre a primeira semana de janeiro e a primei-
ra semana de fevereiro, quando atingiu 5.200 Yuans por tonelada. 
Neste período não houve significativa alteração na taxa de câmbio 
Yuan versus dólar norte-americano, implicando, portanto, em alta 
de 22,6% no preço em dólar norte-americano deste produto na 
China.

Em entrevista dada à agência Bloomberg, divulgada em 18 de ja-
neiro passado, o Diretor Comercial da Suzano Papel e Celulose S.A. 
informou que a empresa está exportando a tonelada de celulose de 
fibra curta para a China a US$ 580, frente aos US$ 440 que fazia 
em agosto do ano passado. E há possibilidade deste preço atingir 
US$ 640 em começo de abril. O que confirma a tendência de alta do 
preço em dólar norte-americano da tonelada de BEK na China. A 
tempo, esclareça-se que a diferença entre esses valores (US$ 580) e 
o que aparecem na Tabela 5 refletem custo de transporte, seguro e 
tributos de importação por parte da China.

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
Após 13 meses praticando o preço lista de US$ 680 por tonelada 

de celulose de fibra curta no mercado doméstico, esse valor pas-
sou a ser de quase US$ 712 em fevereiro (ver Tabela 6). Trata-se de 
um dos menores valores, sem descontos, negociados na Europa por 
produto similar. O preço lista no Brasil considera o preço colocado 
na Europa, descontando o frete, seguro e demais despesas para le-
var o produto brasileiro na Europa. 

Mercado de papéis no Brasil
Observa-se nas tabelas 7 e 8 que há em fevereiro, frente a janeiro 

do corrente ano, uma alta de 7% no preço em reais da tonelada de 
papel offset vendido pela indústria a grandes compradores. Esta alta, 
no entanto, ainda não foi repassada nas vendas das distribuidoras a 
pequenas gráficas e copiadoras, em especial as localizadas na região 
de Campinas (ver Tabela 10). Em razão de haver pequena atividade 
presencial em escolas e escritórios, o que limita a demanda existente 
nas gráficas e copiadoras, houve pequena redução do preço do papel 

offset em folha nas vendas das distribuidoras a pequenas gráficas e 
copiadoras em fevereiro frente às cotações de janeiro.

Os preços em reais dos papéis marrom que usam aparas tendem 
a buscar novo patamar, em especial o preço do papel Testliner. Este 
teve alta muito expressiva em janeiro (frente a dezembro), com que-
da em fevereiro (ver Tabela 9). 

Mercado de aparas no Brasil
Há grande falta de aparas na economia brasileira, em especial as 

aparas marrons, de jornal e de cartolina. Isto tem levado a aumen-
tos muitos expressivos dos preços delas desde novembro do ano 
passado. Ao se comparar os preços das aparas em fevereiro com ja-
neiro do presente ano em São Paulo, ver Tabela 12, constata-se que 
os preços da tonelada das aparas brancas dos tipos 2 e 3 elevaram-
-se em 4,5%. As altas de preços da tonelada de aparas marrons dos 
tipos 1, 2 e 3 nesse período foram de, respectivamente, 10,8%, 10% 
e 7,4%. O preço médio da tonelada de aparas de jornais aumentou 
em 10%. E os preços médios da tonelada de aparas de cartolinas dos 
tipos 1 e 2 aumentaram, respectivamente, em 10% e 16%. 

Essas altas de preços de aparas têm levado ao aumento de suas 
importações (ver Tabela 13) e gerado distorções entre os preços de 
papéis de embalagem, fazendo com que, por exemplo, o papel Tes-
tliner fique mais caro que o Kraftliner. 

MERCADOS INTERNACIONAIS DE CAVACOS, 
PELLETS, CHAPAS DE MADEIRAS E DE MADEI-
RAS SERRADAS

A perspectiva de retomada do crescimento econômico à medida 
que a segunda onda do coronavírus se arrefece (fruto, em parte, 
do avanço da vacinação) e o forte inverno do Hemisfério Norte 
têm causado o aumento dos preços de madeiras sólidas e de suas 
pranchas em alguns países em começo de 2021, como no Canadá. 
Observa-se pelos dados da Tabela 14 que o preço em dólar norte-
-americano do metro cúbico do compensado aumentou, no Ca-
nadá, em 9,2% em janeiro frente a sua cotação de dezembro. Esta 
alta para o preço do metro cúbico da placa de OSB foi de 22,2%. 
E houve o forte aumento de 31,2% no preço do metro cúbico das 
pranchas de abeto (spruce e fir) e de pinho (pine).      

Fonte: FED Saint Louis
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Tabela 3 – Preços negociados no mercado NOREXECO (US$ por tonelada)
Mês NBSKP na Europa BHKP na Europa NBSKP em Shangai-China Aparas de papelão misto na Europa
Jul/20 844 680 541 78,1
Ago/20 840 680 570 66,2
Set/20 840 680 611 80,1
Out/20 840 680 597 96,5
Nov/20 851 680 619 98,2
Dez/20 875 680 664 115,6
Jan/21 902 692 818 134,0.
Fev/21 955* 725 a 755* 893 n.d.
Fonte: Norexeco   Nota: * previsão;      n.d. dado não disponível.

Tabela 5 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca)  
na China na primeira semana dos meses reportados

1a semana de 
Novembro de 2020

1a semana de 
Dezembro de 2020

1a semana de 
Janeiro de 2021

1a semana de 
Fevereiro de 2021

Celulose
Yuan/ton 3.550 3.625 4.250 5.200
US$/ton 536,90 554,98 656,10 804,11

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.375 3.353 3.385 3.590
US$/ton 510,44 513,33 522,56 555,15

Fonte: SunSirs Commodity Data Group

Tabela 1 – Preços em dólar da tonelada de celulose branqueada de fibra longa (NBSKP)  
nos EUA, Europa e China e o preço da tonelada da pasta de alto rendimento na China

Produto Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21
NBSKP – EUA 1.130 1.130 1.160 1.190
NBSKP – Europa 870 880 910 960
NBSKP – China 610 638 660 750
BCMP – China 445 463 473 505
Fonte: Natural Resources Canada
Notas: NBSKP = Northern Bleached Softwood Kraft Pulp; BCMP = Bleached Chemithermomechanical Pulp

Tabela 4 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)
Média mensal no 
1º trimestre de 

2020

Média mensal no 
2º trimestre de 

2020

Média mensal no 
3º trimestre de 

2020

Média mensal no 
4º trimestre de 

2020
Out/20 Nov/20 Dez/20

1.517.181 1.578.237 1.686.809 1.423.087 1.469.563 1.486.787 1.312.910
Fonte: Europulp

Tabela 2 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) na Europa, na China e do papel jornal nos EUA
Produto Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21

NBSKP na Europa 840 850 910 910 n.d.
NBSKP na China n.d. 600 609 630 720
Papel imprensa nos EUA 530 530 525 520 540
Fonte: Governo da British Columbia Nota: o preço da NBSKP é preço delivery colocado no Norte da Europa e o preço do papel imprensa é também delivery 
e colocado na costa leste dos EUA.   n.d. indica que o valor não está disponível.

Tabela 6 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) 
posta em São Paulo – em dólares norte-americanos

Dez/20 Jan/21 Fev/21

Venda 
doméstica Preço lista

Mínimo 680,00 680,00 711,97
Média 680,00 680,00 711,97
Máximo 680,00 680,00 711,97

Venda externa Preço médio 301 309 n.d.
Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP e MDIC
Nota: Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos   n.d. valor não disponível

Tabela 7 – Preço lista médio da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – sem ICMS e IPI mas 
com PIS e COFINS – vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores

Mês Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em boblina Papel off-set
Jul/2020 7.361 7.590 7.496 4.113
Ago/2020 7.361 7.590 7.496 4.401
Set/2020 7.361 7.590 7.496 4.401
Out/2020 7.361 7.590 7.496 4.401
Nov/2020 7.729 7.969 7.870 4.401
Dez/2020 8.263 8.367 8.115 4.401
Jan/2021 8.263 8.367 8.115 4.621
Fev/2021 8.263 8.367 8.115 4.945

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP  
Nota: os dados de meses anteriores estão em revisão e serão publicados na próxima edição
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Tabela 10 – Preços médios da tonelada de papéis off set cortado em folhas e couchê nas 
vendas das distribuidoras (preços em reais e em kg) – posto na região de Campinas – SP

Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21

Off-set cortado 
em folha 8,98 8,98 8,76 9,24 8,92

Couchê 8,06 8,06 8,64 8,64 8,64

Fonte/Source: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP

Tabela 8 – Preço lista médio da tonelada de papel posto em São Paulo (em R$) – com PIS, COFINS, ICMS e IPI – 
vendas domésticas da indústria para grandes consumidores ou distribuidores – mês de Fevereiro de 2020

Mês Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em boblina Papel off-set

Jul/2020 9.426 9.719 9.599 5.267

Ago/2020 9.426 9.719 9.599 5.636

Set/2020 9.426 9.719 9.599 5.636

Out/2020 9.426 9.719 9.599 5.636

Nov/2020 9.897 10.204 10.077 5.636

Dez/2020 10.581 10.714 10.391 5.636

Jan/2021 10.581 10.714 10.391 5.917

Fev/2021 10.581 10.714 10.391 6.332

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP  
Nota: os dados de meses anteriores estão em revisão e serão publicados na próxima edição

Tabela 9 – Preços médios sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada 
do papel miolo, capa e testliner (preços em reais por tonelada) para produto posto em São Paulo 

Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21

Miolo 2.593 2.359 3.547 3.895 4.766 4.865

Capa reciclada 2.876 2.601 4.358 4.619 5.756 5.756

Testliner 2.919 3.512 3.932 3.932 6.058 5.357

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 11 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 401 371 401 409

Médio 507 500 500 493

Máximo 639 670 666 643

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 418 417 416 803

Médio 418 417 416 803

Máximo 418 417 416 803

Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100
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Tabela 13 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00)

Meses (descontínuos) Valor em US$ Quantidade  (em kg) Preço médio (US$ t)

Nov/2020 713.534 3.955.353 180,40

Dez/2020 1.434.218 7.928.382 180,90

Jan/2021 1.301.763 6.808.457 191,20

Fonte: Sistema Comexstat  
Nota: n.d. indica que a informação não é disponível

Tabela 14 – Preços de madeiras no Canadá e nos países nórdicos que 
competem pelo uso de florestas com a produção de celulose (valores em US$)

Mês

Pellets de madeira na 
produção de energia 
(US$ por MWh nos 

países nórdicos)

Compensados 
no Canadá 

(US$ por metro cúbico)

OSB no Canadá 
(US$ por metro cúbico)

Madeira serrada no 
Canadá de diferentes 

dimensões 
(US$ por metro cúbico)

Jul/20 39,06 1.026,47 755,88 1.281,48

Ago/20 40,16 1.109,36 1.389,76 1.803,04

Set/20 40,82 1.253,37 1.647,29 2.142,88

Out/20 40,06 1.302,09 1.658,83 1.175,28

Nov/20 40,07 1.254,79 1.411,64 1.083,24

Dez/20 41,48 1.375,51 1.465,61 1.491,52

Jan/21 41,04 1.501,37 1.790,52 1.956,44

Fonte: Governo da British Columbia no Canadá (ver https://www2.gov.bc.ca, no ícone Forestry)
Nota: n.d. indica dado não disponível quando da publicação desta coluna. SPF indica que são madeiras serradas de spruce, pine e fir (espécies arbóreas 
do Canadá).

Tabela 12 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 

Produto Dezembro de 2020 Janeiro de 2021 Fevereiro de 2021

Aparas brancas

1a 1.500 1.500 1.500

2a 1.100 1.100 1.150

4a 813 813 850

Aparas marrom 
(ondulado)

1a 1.037 1.117 1.239

2a 919 994 1.094

3a 675 675 725

Jornal 1.000 1.000 1.100

Cartolina
1a 1.125 1.125 1.237

2a 1.150 1.250 1.450

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP
Nota: n.d. valor não disponível


