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PREÇOS DA CELULOSE DE FIBRA LONGA 
CAEM NA EUROPA EM FINAL DE OUTUBRO E 
COMEÇO DE NOVEMBRO DE 2021

F inal de outubro e começo de novembro deste ano 
evidenciam queda do preço em dólar da tonelada de 
celulose de fibra longa (NBSKP) na Europa, mas o pre-
ço em dólar da tonelada de celulose de fibra curta (da 

BHKP ou da BEK) continua estável nesse continente. Este cenário 
ocorre diante de nova queda dos estoques de celulose nos portos 
europeus em outubro passado em relação a setembro retrasado.

Observando o Gráfico 1 e a Tabela 1, que resumem dados 
coletados pelo Natural Resources Canada (NRC), constata-se 
que o preço da tonelada de celulose de fibra longa (NBKSP) na 
Europa passou de US$ 1.340 em setembro para US$ 1.300 em 
outubro. Segundo a Norexeco, ver Tabela 3, o preço médio da 
tonelada de NBSKP na Europa foi de US$ 1.340 em outubro, de 
US$ 1.310 em novembro e atingirá US$ 1.300 em dezembro. Pode-
-se, assim, concluir que o processo de queda de preço em dólar 
norte-americano da tonelada de NBSKP na Europa iniciou-se 
em final de outubro e prolonga-se por novembro.

De outro lado, a própria Norexeco, ver Tabela 3, informa que 
o preço da tonelada de celulose de fibra curta (BHKP e BEK) 
se mantém em US$ 1.140 nos meses de outubro a dezembro na 
Europa. Surge, assim, dinâmicas de preços diferentes dos tipos 
de celulose no mercado europeu.

Nos EUA e na China continuam a ocorrer, em outubro e co-
meço de novembro, quedas dos preços em dólar da tonelada de 
celulose de fibra longa (como evidenciam as informações cons-
tantes das tabelas 1 a 3). 

No entanto, na China, há grandes diferenças entre as fontes de 
informações sobre o patamar do preço da tonelada de celulose de 
fibra curta (BHKP e BEK). Não obstante, essas cotações caíram 
em novembro (frente a outubro) e subiram em dezembro.

Os meses de novembro e dezembro evidenciam comporta-
mentos distintos de preços de diferentes tipos de papéis nas mo-
edas dos países analisados nesta coluna.

De modo geral, os preços em euros da maioria dos papéis 
(de imprimir, escrever, imprensa e krafltiner) ficaram estáveis 
na Alemanha, França e Itália em novembro, quando compara-
dos com os valores praticados em outubro. Exceção foi a ligeira 
alta no preço médio em euros do papel kraftliner na Itália no 
período em apreço.

Na China houve, em começo de dezembro, quando com-
parado a começo de novembro (ambos referentes a este ano), 
expressivas quedas dos preços em Yuan e em dólar norte-ame-
ricano do papelão. 

No Brasil há estabilidade dos preços em Reais de papéis 
de imprimir e de cartão da linha branca em dezembro fren-
te a suas cotações de novembro. Mas no mesmo período há 
queda do preço médio do papel miolo e alta no preço médio 
do papel testliner.

A maioria das aparas negociadas em São Paulo teve quedas 
dos seus preços médios em Reais praticados em dezembro, fren-
te aos vigentes em novembro, com exceção das aparas brancas 
do tipo 1 (que tiveram aumento de seus preços médios).

Com a proximidade do inverno no Hemisfério Norte, e as 
dificuldades que a neve traz para a extração de madeira e seu 
processamento, já se observa pequenas altas dos preços em dó-
lar norte-americano do metro cúbico de compensado, de chapa 
de OSB e de madeiras serradas, em especial no Canadá. Mas são 
altas sazonais e que não refletem a escassez desses produtos que 
havia  um ano atrás.

 
MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS

Como dito acima, na Europa, EUA e China se observam em 
novembro (quando comparado a outubro) quedas dos preços 
em dólar norte-americano da tonelada de celulose de fibra lon-
ga (NBSKP). Mas os preços da celulose de fibra curta (BHKP e 
BEK) ainda continuam estáveis na Europa.
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Europa
Após ficarem de julho a meados de outubro estáveis em 

US$ 1.340 por tonelada, o preço da tonelada de NBSKP co-
meçou a cair na Europa em final de outubro e começo de no-
vembro. As fontes de dados que dispomos nesta coluna não 
coincidem sobre o ritmo desta queda, mas confirmam a sua 
tendência de queda.

A Natural Resources Canada (NRC), ver Gráfico 1 e Tabela 1, 
indica que já em outubro vigorou o preço médio de US$ 1.300 
por tonelada da NBSKP na Europa. Mas a Norexeco, ver Tabela 
3, fala que em outubro o preço médio da tonelada de NBSKP na 
Europa ainda foi de US$ 1.340, caindo para US$ 1.310 em no-
vembro e só em começo de dezembro passou a ser de US$ 1.300.

Mas o preço médio da tonelada de celulose de fibra curta 
(tanto de BHKP quanto de BEK) continua estável em US$ 1.140 
na Europa, tanto em outubro, quanto em novembro e começo 
de dezembro (ver Tabela 3).

Esse cenário misto de comportamento dos preços dos dois 
principais tipos de celuloses se explica, em parte, pelos relativos 
baixos estoques desses produtos nos portos europeus. Observa-se 
pelo Gráfico 2 que esses estoques aumentaram em agosto e se-
tembro, mas voltaram a cair em outubro.

De acordo com os gráficos da Euwid (ver euwid-paper.com), 
os preços em euros dos papéis A4, off-set, couchê e imprensa 
na Alemanha, França e Itália em novembro foram iguais aos de 
outubro. Nos dois primeiros países citados houve, também, es-
tabilidade dos preços em euros do papel kraftliner no período 
analisado. Mas na Itália houve aumento em novembro, frente 
a sua cotação de outubro, do preço em euros o papel kraftliner.

 
EUA

O preço da tonelada de NBSKP nos EUA em outubro é  
US$ 20 mais baixo do que o valor praticado em setembro (ver 
Tabela 1). Completam-se, assim, quatro meses de sucessivas 

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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quedas do preço deste produto nos EUA (ver Gráfico 1). No 
entanto, em outubro de 2021 a cotação vigente para a tonelada 
de NBSKP nos EUA era 15% superior à vigente para produto 
idêntico na Europa e pouco mais do que o dobro do preço de 
produto similar vigente na China (ver Tabela 1).

A queda de preços de celulose explica, em parte, a queda do 
índice de preços de celulose, papéis e derivados (calculado pelo 
Banco Central de Saint Louis) mostrado na Figura 3. Este índi-
ce, cuja base 100 é de junho de 2006, atingiu 146,4 em outubro e 
caiu para 144,8 em novembro, redução de 1,1%. 

China
As fontes de dados apresentadas nesta coluna divergem forte-

mente sobre o patamar dos preços em dólar norte-americano da 
tonelada de NBSKP e da BEK na China, em especial nos meses 
de outubro a dezembro (compare os valores das tabelas 1 a 4 para 
este país). No entanto, há claros sinais de persistência, no segundo 
semestre de 2021, de queda dos preços em dólar norte-americano 
da tonelada de NBSKP e uma indefinição da tendência do preço 
em dólar da tonelada de BEK nos três últimos meses de 2021.

Segundo a Natural Resources Canada, ver Tabela 1, o preço da 
tonelada de NBKSP na China em outubro foi de US$ 735. O governo 
da British Columbia coloca este valor, para o mesmo mês (outu-
bro), em US$ 790 (ver Tabela 2). E a Norexeco (ver Tabela 3) coloca 
este produto valendo US$ 832 em outubro. Mas segundo essas fon-
tes, esses valores são menores do que os vigentes em setembro. 

E para novembro o Governo da British Columbia indica que 
a tonelada de NBSKP na China estava em US$ 725 (8,2% abaixo 
do vigente em outubro). E a Norexeco colocava para novembro 
o preço deste produto em apenas US$ 685 (ou seja, astronômi-
cos 17,7% abaixo do vigente em outubro). Provavelmente, isso 
ocorreu por causa de algumas vendas no mercado a vista (mer-
cado spot), pois a Norexeco já prevê para dezembro da cotação 
de US$ 786 para a tonelada de NBSKP na China (ver Tabela 3). 

O mercado chinês de commodities, como a celulose, tem sido 
um grande desafio para os exportadores, o que explica grandes 

diferenças entre os preços em dólar da tonelada de BEK segundo 
as fontes de informações que utilizamos na elaboração de nossa 
análise. Observe na Tabela 3 que a Norexeco indicava o valor 
de US$ 587 por tonelada de BEK em outubro na China. Para 
novembro este valor foi de US$ 552 e em dezembro de US$ 560.

Mas, observando os dados do SunSirs Commodity Data 
Group (ver Tabela 3), a tonelada de BEK na primeira semana de 
outubro foi de US$ 713, passando a US$ 702 na primeira sema-
na de novembro e a US$ 755 na primeira semana de dezembro.

Os preços da tonelada de BEK segundo a Norexeco são de 
20% a 35% superiores aos informados pelo SunSirs Commodity 
Data Group. E não há clareza entre as fontes de informação so-
bre a tendência do preço da tonelada de BEK no último trimes-
tre do ano de 2021.

O mês de dezembro de 2021, quando comparado ao mês de 
novembro do mesmo ano, deverá presenciar queda dos preços 
médios em dólar norte-americano da tonelada de papelão na 
China. Os dados da Tabela 4 indicam que em novembro passa-
do o preço deste produto foi de US$ 657 e deverá permanecer 
nos US$ 639 por tonelada em dezembro.

Brasil

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

mantendo, ao longo do segundo semestre do corrente ano, nas 
vendas no mercado interno, os preços listas sugeridos para ven-
das de produto similar na Europa, ou seja, US$ 1.140 por tone-
lada (ver Tabela 5).

Este valor é quase três vezes o valor FOB da exportação de 
cada tonelada de celulose feita no Brasil (ver Tabela 5), que em 
novembro deste ano estava em US$ 416 por tonelada. O preço 
lista em dólar praticado no Brasil também é cerca de 50% acima 
do preço mais elevado que se pratica para produto similar na China 
(ver Tabela 4). Isto sugere que há possibilidade de fortes descon-
tos nas vendas de celulose de fibra curta a clientes internos.

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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Mercado de papéis no Brasil
No mês de dezembro completam-se sete meses seguidos de 

estabilidade nos preços em Reais dos papéis off-set e de cartão 
duplex nas vendas da grande indústria a grandes compradores 
(ver Tabelas 6 e 7). 

Os preços em Reais de venda de papéis off-set e couchê das 
distribuidoras a pequenas gráficas e copiadoras da Região de 
Campinas deverão ficar estáveis em dezembro frente a suas co-
tações de novembro (ver Tabela 9).

No entanto, em dezembro, frente a novembro, há previsão 
de queda dos preços em Reais do papel miolo e alta do preço do 
papel testliner nas vendas da indústria a grandes compradores 
(ver Tabela 8).

Chama a atenção o grande aumento do preço em dólar do 
papel kraftliner importado em novembro frente a sua cotação 
em outubro (ver Tabela 10).

 
Mercado de aparas no Brasil

Para dezembro, quando comparado a novembro, há previsão 
de quedas dos preços da maioria dos tipos de aparas negociadas 

no mercado de São Paulo. A exceção é a pequena alta no preço 
médio das aparas brancas do tipo 1 e a estabilidade da cotação 
do preço médio das aparas brancas do tipo 3 (ver Tabela 11).

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

 A proximidade do inverno no Hemisfério Norte já 
dificulta o corte, transporte e transformação das toras de ma-
deiras, o que, associado ao aumento do custo da energia, tem 
justificado altas dos preços em dólar norte-americano do metro 
cúbico de chapas de compensado e OSB e do metro cúbico de 
madeiras serradas, em especial no Canadá (ver Tabela 13). As 
cotações desses produtos em novembro, frente a seus valores de 
outubro, foram 1,8%, 2,8% e 2,3%, respectivamente, maiores. 

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

NBSKP – EUA 1.615 1.575 1.535 1.515 1.495

NBSKP – Europa 1.340 1.340 1.340 1.340 1.300

NBSKP – China 885 850 835 807,5 735

BCMP – China 495 455 465 465 460

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 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21

NBSKP na China 971 899 849 840 790 725

Papel imprensa nos EUA 610 635 660 660 685 n.d.

Fonte: Governo da British Columbia.
Nota: o preço da NBSKP é preço delivery colocado na China e o preço do papel imprensa é também delivery e colocado na costa leste dos EUA.

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

Jul/21 1.329 1.133 881 700 204,3

Ago/21 1.340 1.140 877 638 207,3

Set/21 1.340 1.140 889 622 218,4

Out/21 1.340 1.140 832 587 222,5

Nov/21 1.310 1.140 685 552 214,2

Dez/21* 1.300* 1.140* 786* 560 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 

setembro de 2021
1a semana de 

outubro de 2021
1a semana de 

novembro de 2021
1a semana de 

dezembro de 2021

Celulose
Yuan/ton 4.675 4.600 4.490 4.790

US$/ton 724,4 713,1 701,7 755,1

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.788 3.840 4.204 4.056

US$/ton 586,97 595,3 657 639,4

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
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
Out/2021 9.088 9.371 9.254 5.555
Nov/2021 9.088 9.371 9.254 5.555
Dez/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

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

Out/2021 11.637 11.999 11.850 7.114

Nov/2021 11.637 11.999 11.850 7.114

Dez/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
Outubro/21 Novembro/21 Dezembro/21

Venda doméstica Preço lista médio 1.140,00 1.140,00 1.140,00

Venda externa Preço médio 445,89 416,18 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

Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21

Miolo 5.132 5.132 5.218 4.627 4.527 4.076

Capa reciclada 5.955 5.955 5.845 5.171 4.970 4.970

Testliner 6.131 6.131 6.129 5.344 4.846 5.139

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

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

Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21

Offset cortado em folha 9,38 9,27 9,93 10,47 10,47

Couchê 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34
Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP.
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Tabela 10 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 334 573 665 628

Médio 732 694 772 765

Máximo 777 807 826 904

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 835 809 803 1.118

Médio 835 809 803 1.118

Máximo 835 809 803 1.118
Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100

Tabela 11 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 
Produto Outubro de 2021 Novembro de 2021 Dezembro de 2021

Aparas brancas

1a 1.850 2.250 2.500

2a 1.200 1.200 1.150

3a 950 850 850

Aparas marrons 
(ondulado)

1a 1.061 1.041 1.013

2a 907 900 857

3a 675 675 675

Jornal 1.700 1.400 1.200

Cartolina
1a 1.303 1.303 1.225

2a 1.400 1.400 1.300
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

Set/2021 1.842.402 6.728.724 273,81

Out/21 1.729.230 6.130.462 282,07

Nov/21 1.068.453 3.679.118 290,41
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
Mai/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
Set/21 n.d. 978,93 977,07 1.026,60
Out/21 n.d. 992,44 1.052,93 1.231,92
Nov/21 n.d. 1.010,31 1.081,80 1.260,24
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). N.d:  indica dado não disponível quando da publicação


