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PREÇOS DA CELULOSE CAEM NOS EUA E NA 
CHINA EM JULHO E AGOSTO E SE MANTÊM 
ESTÁVEIS NA EUROPA

O s meses de julho e agosto presenciam fortes que-
das dos preços da celulose, tanto a de fibra longa 
(NBSKP) quanto a de fibra curta (BHKP e BEK), 
nos EUA e na China, mas esses preços permanece-

ram relativamente estáveis na Europa nesses dois meses (ajus-
tando-se para atingir o patamar de US$ 1.140 por tonelada de 
BEK e US$ 1.340 por tonelada de NBSKP). Para setembro se 
preveem pequenas quedas dos preços em dólar norte-america-
no desses tipos de celulose na Europa.

Os comportamentos distintos dos preços da celulose na Eu-
ropa frente ao que ocorreu em julho e agosto na China e nos 
EUA é explicado pelo fato de que na Europa há quedas expres-
sivas dos estoques de celulose, e na China há a deliberada atitu-
de do governo local em vender seus estoques para diminuir os 
preços de commodities e, com isto, aliviar as pressões de alta da 
taxa de inflação que o país tem sofrido. Os EUA, por sua vez, 
veem perspectivas de melhorar a oferta do produto à medida 
que normalizar a oferta de containers.

No Brasil, os fabricantes de celulose de fibra curta de eucalip-
to (BEK) tendem a seguir o preço lista vigente na Europa, mas 
nas vendas externas, em especial para a China, há pressões para 
quedas de preços em relação ao preço lista sugerido.

Os mercados de papéis apresentam comportamentos dis-
tintos segundo o produto considerado e a região analisada. Na 
Alemanha e França, por exemplo, há tendência de estabilidade 
dos preços em euros dos papéis A4, offset, couchê e imprensa 
frente a suas cotações de julho. Mas na Itália, os preços em eu-
ros dos papéis offset, couchê e imprensa elevaram-se no período 
mencionado. Nesses três países, os preços em euros do papel 
kraftliner aumentaram em agosto frente a sua cotação de julho. 
As altas de preços de celulose e a pouca expansão dos preços de 
papéis A4 e offset em vários países europeus já causam expres-

siva contração da margem de lucro dos fabricantes europeus 
desses produtos (como informado pela Euwid).

Nos EUA, em agosto, houve aumento dos preços em dólar 
do papel imprensa, refletindo altas dos custos com celulose. E 
no Brasil, em setembro, frente a suas cotações de agosto, não 
deverão alterar os preços em Reais dos papéis de embalagem da 
linha branca, mas alguns tipos de papéis da linha marrom deve-
rão terem quedas de preços em Reais (como o papel testliner), 
o que se associa, no mesmo período, com quedas dos preços em 
Reais de aparas marrons.

Agosto e início de setembro presenciam fortes reduções dos 
preços em dólar norte-americano de madeiras serradas e de 
chapas de madeiras na América do Norte, em especial no Ca-
nadá. Isto se associa com a tendência da volta à normalidade 
na oferta desses produtos e à diminuição da demanda ocasional 
que ocorreu durante a pandemia por esses produtos.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS

Apesar de fontes distintas indicarem valores diferentes para 
o mesmo produto, na mesma região e no mesmo momento do 
tempo, as fontes apresentadas nesta análise coincidem em ex-
por a queda de preços da tonelada de celulose de fibra longa 
(NBKSP) nos EUA e na China, mas a sua relativa estabilidade 
na Europa nos meses de julho e agosto.

O gráfico 1 (e a Tabela 1) trazem os preços da tonelada de 
NBSKP nos EUA, Europa e China. Claramente, o valor deste 
produto na Europa tem se mantido em US$ 1.340 por tonelada 
em julho e deverá o manter em agosto (ver Tabela 3). Já na Chi-
na, a queda de preços em dólar norte-americano da tonelada de 
NBSKP ocorre desde maio e continuou até agosto (ver Tabela 3). 
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Comportamentos diferentes também ocorrem entre as re-
giões para o preço em dólar norte-americano da tonelada de 
celulose de fibra curta (BHKP e BEK). Observa-se, pelos dados 
da Tabela 3, que a cotação deste produto na China passou de 
US$ 779 em maio para US$ 638 em agosto (queda de 18,1%). 
E na Europa, nesses meses, os valores para a venda da tonelada 
de deste tipo de celulose foram, respectivamente, US$ 1.008 e  
US$ 1.140 (alta de 13,1%).

Como já dito, as autoridades chinesas estão se desfazendo 
de estoques de commodities para forçar a baixa de suas cota-
ções internacionais. Mas na Europa, de outro lado, os estoques 
de celulose estão em baixo patamar e caindo nos meses de ju-
nho e julho (ver Gráfico 2). Em julho, por exemplo, os estoques 
de celulose nos portos europeus foram de 1.042 mil toneladas, 

aproximando-se do que existia em final de 2018 e que motivou 
a alta de preços de celulose no segundo semestre de 2018 (como 
se observa no Gráfico 1).

Europa
A Europa se diferencia da maioria dos países quanto a ten-

dência dos preços da celulose em meados de 2021. A forte que-
da dos estoques deste produto nos portos europeus (ver gráfico 2)  
leva à possibilidade dos preços da celulose se manterem no pa-
tamar de US$ 1.040 pela BEK (ou pela BHKP) e de US$ 1.340 
por tonelada de NBSKP em agosto. No entanto, para setembro 
já há previsão de queda de US$ 10 por tonelada de cada produto 
(ver Tabela 3). Mas trata-se de redução ainda pífia em relação ao 
que ocorreu no mercado chinês.

Gráfico 2 - Evolução dos estoques de celulose nos portos europeus 

Gráfico 1 - Evolução do Preço da tonelada de NBSKP nos EUA, Europa e 
China, valores em US$ por tonelada

Fonte: Europulp

Fonte: Natural Resources Canada.
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Mais preocupante na Europa é a forte redução da margem de 
lucro dos fabricantes de papéis de imprimir e escrever diante do 
aumento do preço da celulose. Situação mais confortável estão 
os produtores de papéis kraftliner, que têm conseguido aumento 
dos preços desses produtos.

 EUA
A tendência é dos preços da celulose de fibra longa e de fibra 

curta caírem nos EUA em julho e agosto, mas de pequenas altas 
dos preços de alguns tipos de papéis, como o papel imprensa. 
Observa-se na Tabela 2 que o preço da tonelada de papel im-
prensa nos EUA passou de US$ 635 em julho para US$ 660 em 
agosto, alta de 3,9%. 

O índice de preços de celulose, papéis e artefatos de papéis 
calculado pelo Banco Central de Saint Louis (cuja base 100 é 
de junho de 2006, ver Gráfico 3) atingiu 150,6 em julho e 145,9 
em agosto. Isto reflete a queda dos preços de celulose nos EUA.

China
Como já ressaltado em várias de nossas análises anteriores, 

nós apresentamos aqui várias fontes de dados de preços para o 
mesmo produto, na mesma região e no mesmo momento do 
tempo, que não são coincidentes entre si, mas refletem a mesma 
tendência. Este é o caso do preço da tonelada de celuloses de 
fibra curta (BHKP) e longa (NBSKP) na China. Os dados da 
Norexeco indicam que o preço da tonelada de BHKP na Chi-
na em julho foi de US$ 700 e de US$ 638 em agosto e será de  
US$ 623 em setembro (ver Tabela 3). A SunSirs Commodity Data 
Group (ver Tabela 4) traz os seguintes valores, respectivamente,  
US$ 760, US$ 737 e US$ 724. Claramente, a tendência é de queda.

Ao se analisar as informações dos preços da tonelada de 
NBSKP na China, a Natural Resources Canada (ver Tabela 1) 
indica o valor de US$ 960 em maio, de US$ 885 em junho e de  
US$ 850 em julho. A Norexeco indica, para esses meses, os valo-
res de US$ 1.018. US$ 855 e US$ 881, respectivamente. E a No-
rexeco indica que o preço da tonelada de NBSKP na China em 

agosto foi de US$ 877 e em setembro será de US$ 893. Novamen-
te, prevalece a tendência de baixa desses preços de maio a agosto, 
mas já sugerindo a interrupção deste processo de queda de preços 
em setembro. Isso porque os chineses têm forçado a redução de 
preços de celulose por meio das vendas de seus estoques e, pos-
sivelmente, eles terão que ser recompostos em futuro próximo.

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
Os fabricantes nacionais de celulose de fibra curta estão man-

tendo, para setembro, nas vendas no mercado interno, os preços 
listas sugeridos para vendas na Europa, ou seja, US$ 1.140 por 
tonelada (ver Tabela 5).

Mercado de papéis no Brasil
Observa-se pelos dados das tabelas 6 e 7 que os preços em 

Reais dos papéis cartão e offset, nas vendas da grande indústria 
a grandes compradores, não devem se alterar em setembro fren-
te a suas cotações de agosto. No entanto, pequena redução é es-
perada para o preço da venda de papel offset cortado em folhas 
nas vendas das distribuidoras a pequenas gráficas e copiadoras 
na Região de Campinas em setembro, frente a suas cotações de 
agosto, como se observa na Tabela 9.

Os preços do papel marrom de embalagem, nas vendas da 
grande indústria a grandes compradores, ver Tabela 8, mos-
tram tendências distintas em setembro frente a suas cotações de 
agosto, segundo o tipo de papel considerado. Haverá quedas dos 
preços dos papéis testliner e capa reciclada.

Mercado de aparas no Brasil
Observa-se na Tabela 11 que os preços médios de aparas 

brancas dos tipos 1 e 2, negociadas em São Paulo, em setembro 
estarão 9,8% e 4% superiores aos vigentes em agosto. Já os pre-
ços médios das aparas marrons, de jornal e de cartolina serão 
menores em setembro frente a seus valores de agosto.

Fonte: FED Saint Louis

Gráfico 3 - Índice de preços de celulose, papéis e artefatos de papéis nos 
EUA - base junho de 2006
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MERCADOS INTERNACIONAIS DE CAVACOS, 
PELLETS, CHAPAS DE MADEIRAS E DE 
MADEIRAS SERRADAS

Observa-se pelos dados da Tabela 13 as fortes quedas de 
preços, em dólar norte-americano, das chapas de compensado, 
OSB e madeiras serradas no Canadá em julho e agosto. No caso 
das madeiras serradas de spruce, pine e fir (espécies arbóreas 
do Canadá), passou-se de US$ 3.804 por metro cúbico em maio 
passado para US$ 859 em agosto, ou seja, queda acumulada de 
77,4% em quatro meses. 

No caso das chapas de compensado e OSB, os preços caíram 
nos meses de julho e agosto. Em junho, o preço do metro cúbi-
co do compensado no Canadá era de US$ 3.155,53 e passou a  

US$ 1.176,03 em agosto, ou seja, queda de 62,7%. Esses  
preços para o metro cúbico do metro cúbico de OSB foram, 
respectivamente, de US$ 3.745,98 e US$ 962,55, com queda 
de 74,3%.

Em caminho diferente seguiram os preços dos pellets ne-
cessários a produzir 1 MHz de energia na Europa, cujo valor 
passou de US$ 36,92 em julho para US$ 37,02 em agosto, mas 
ainda permanecendo abaixo dos valores praticados no primeiro 
semestre de 2021 para este produto.          

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 Mar/21 Abr/21 Maio/21 Jun/21 Jul/21

NBSKP – EUA 1.420 1.565 1.615 1.615 1.575

NBSKP – Europa 1.120 1.220 1.300 1.340 1.340

NBSKP – China 975 975 960 885 850

BCMP – China 650 650 573 495 450

Fonte: Natural Resources Canada
Notas: NBSKP = Northern Bleached Softwood Kraft Pulp; BCMP = Bleached Chemithermomechanical Pulp

Tabela 2 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) na China e do papel jornal nos EUA

Produto Mar/21 Abr/21 Maio/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21

NBSKP na China 921 970 984 971 899 849

Papel imprensa nos EUA 560 585 610 610 635 660

Fonte: Paperone (ver https://www.paperone.com/media-news/paper-industry-updates)

Tabela 3 – Preços negociados no mercado NOREXECO (US$ por tonelada)

Mês NBSKP na Europa BHKP na Europa NBSKP em 
Shangai-China

BHKP em 
Shangai-China

Aparas de papelão 
misto na Europa

Jan/21 902 692 818 526 134,0

Fev/21 953 760 893 603 151,7

Mar/21 1.018 833 988 722 184,1

Abr/21 1.101 919 982 768 210,7

Maio/21 1.195 1.008 1.018 779 215,5

Jun/21 1.277 1.083 855 775 209,1

Jul/21 1.329 1.133 881 700 205,1

Ago/21 1.340 1.140 877 638 207,3

Set/21 1.330* 1.130* 893* 623* n.d.

Fonte: Norexeco
Nota: * previsão; n.d. dado não disponível.

Observação: caro leitor, preste atenção ao fato de os preços das 
tabelas 6 e 8 serem  sem ICMS e IPI (que são impostos), mas 
com PIS e COFINS (que são contribuições).
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Tabela 4 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) na China na primeira semana dos meses reportados
1a semana de 

junho  de 2021
1a semana de 
julho  de 2021

1a semana de 
agosto de 2021

1a semana de 
setembro de 2021

Celulose
Yuan/ton 5.000 4.925 4.760 4.675

US$/ton 781,87 760,1 736,7 724,4

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.625 3.638 3.633 3.788

US$/ton 566,85 561,47 562,28 586,97

Fonte: SunSirs Commodity Data Group   

Tabela 6 – 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 bobina Papel offset

Jan/2021 8.263 8.367 8.115 4.621

Fev/2021 8.263 8.367 8.115 4.945

Mar/2021 8.263 8.367 8.115 4.945

Abr/2021 8.882 8.994 8.723 4.945

Maio/2021 10.223 10.352 10.040 5.291

Jun/2021 9.088 9.371 9.254 5.555

Jul/2021 9.088 9.371 9.254 5.555

Ago/2021 9.088 9.371 9.254 5.555

Set/2021 9.088 9.371 9.254 5.555
Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP. 
Nota: os dados de meses anteriores estão em revisão e serão publicados na próxima edição

Tabela 7 –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 Cartão Skid Cartão duplex em resma Cartão duplex em bobina Papel offset
Jan/2021 10.581 10.714 10.391 5.917
Fev/2021 10.581 10.714 10.391 6.332
Mar/2021 10.581 10.714 10.391 6.332
Abr/2021 11.373 11.517 11.170 6.332
Maio/2021 13.090 13.256 12.856 6.775
Jun/2021 11.637 11.999 11.850 7.114
Jul/2021 11.637 11.999 11.850 7.114
Ago/2021 11.637 11.999 11.850 7.114
Set/2021 11.637 11.999 11.850 7.114

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

Tabela 5 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em São Paulo – em dólares norte-americanos

Jul/21 Ago/21 Set/21 Jun/21

Venda doméstica Preço lista médio 1.099,13 1.140,00 1.140,00 1.082

Venda externa Preço médio 415,34 444,82 n.d. n.d.
Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP e MDIC. 
Nota: n.d. indica que o valor não é disponível.  
Os valores para venda no mercado interno não incluem impostos.

Tabela 8 – Preços médios sem desconto e sem ICMS e IPI (mas com PIS e COFINS) da tonelada do papel miolo, 
testliner e kraftliner (preços em reais por tonelada) para produto posto em São Paulo

Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21

Miolo 4.792 5.032 5.067 5.132 5.132 5.218

Capa reciclada 5.756 5.756 5.826 5.955 5.955 5.845

Testliner 5.610 5.610 5.610 6.131 6.131 6.129

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP.
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Tabela 9 – 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

Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21

Offset cortado em folha 8,92 9,69 9,69 9,38 9,27

Couchê 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34

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

Tabela 10 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 488 560 555 334

Médio 582 636 687 732

Máximo 727 755 778 777

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 539 676 700 835

Médio 539 676 700 835

Máximo 539 676 700 835

Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100

Tabela 11 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 
Produto Julho de 2021 Agosto de 2021 Setembro de 2021

Aparas brancas

1a 2.000 2.050 2.250

2a 1.250 1.250 1.300

3a 1.100 1.075 1.075

Aparas marrons 
(ondulado)

1a 1.509 1.297 1.176

2a 1.341 1.164 1.070

3a 900 800 700

Jornal 1.700 1.800 1.700

Cartolina
1a 1.699 1.533 1.431

2a 1.700 1.500 1.500

Fonte: Grupo Economia Florestal – Cepea/ESALQ/USP

Tabela 12 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00)
Meses (descontínuos) Valor em US$ Quantidade  (em kg) Preço médio (US$ t)

Jun/2021 8.799.218 34.313.633 256,44

Jul/2021 4.935.832 19.399.129 254,44

Ago/2021 3.483.777 13.063.471 266,68

Fonte: Sistema Comexstat  

Tabela 13 – 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 pro-
dução de energia (US$ por 
MWh nos países nórdicos)

Compensados 
no Canadá 

(US$ por metro cúbico)

OSB no Canadá 
(US$ por metro cúbico)

Madeira serrada (SPF) 
no Canadá  2 por 10 

polegadas  
(US$ por metro cúbico)

Jan/21 41,04 1.501,37 1.790,52 1.956,44
Fev/21 42,35 1.742,39 2.015,45 2.265,60
Mar/21 40,56 2.221,06 2.180,04 2.617,24
Abr/21 38,49 2.415,50 2.888,80 2.876,84
Maio/21 39,32 2.952,83 3.712,91 3.804,32
Jun/21 38,28 3.155,53 3.745,98 2.685,68
Jul/21 36,92 2.146,92 2.630,31 1.430,16
Ago/21 37,02 1.176,03 962,55 859,04
Fonte: Governo da British Columbia no Canadá (ver https://www2.gov.bc.ca, no ícone Forestry).   
Notas: SPF indica que são madeiras serradas de spruce, pine e fir (espécies arbóreas do Canadá).


