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PREÇOS EM DÓLAR DA CELULOSE DE FIBRA 
LONGA DEVEM AUMENTAR NA EUROPA EM 
DEZEMBRO

A forte queda dos estoques de celulose nos portos 
europeus em outubro e a segunda onda do corona-
vírus estão causando aumentos do preço em dólar 
da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) na 

Europa desde outubro. Este tipo de celulose é uma das maté-
rias-primas utilizadas para produzir alguns tipos de máscaras e 
aventais, bem como embalagens descartáveis. As fontes de in-
formação divergem sobre a dimensão dos aumentos, mas todas 
elas indicam que há aumento do preço da celulose de fibra longa 
na Europa neste último trimestre do ano de 2020.

Os preços internacionais em dólar norte-americano de ma-
deiras caíram em novembro, quebrando o ritmo de altas dos três 
meses anteriores. Em parte, isto se associa com a dificuldade de 
construção civil no Hemisfério Norte à medida que o inverno se 
aproxima no mesmo e a previsão de desaceleração econômica 
causada pela segunda onda do coronavírus.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
Há diversas fontes de dados sobre preços de celulose nos 

EUA, Europa e China e, nesta edição, acrescentamos mais uma: 

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

Fonte: Natural Resources Canada.
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os dados da Norexeco. Trata-se de uma firma localizada na No-
ruega e que providencia operações futuras com celulose e papel.

As fontes de dados que apresentamos nesta edição não coin-
cidem na magnitude que dão para o mesmo preço (por exemplo, 
para o preço da tonelada de celulose de fibra longa na Europa), 
mas coincidem ao indicarem a mesma tendência.

Tanto a Natural Resources Canadá (ver Gráfico 1 e Tabela 1) 
quando o Governo da British Columbia (ver Tabela 2) quanto a 
Norexeco (ver Tabela 3) indicam aumentos dos preços em dólar 
da celulose de fibra longa (NBSKP) na Europa, em outubro e 
novembro passados.

Os preços em dólar da tonelada de NBSKP também têm 
aumentado na China em outubro passado, mas não nos EUA, 
segundo dados da Natural Resources Canada (ver Gráfico 1).

Já os preços em dólar da tonelada de celulose de fibra 
curta (BHKP e BEK) estão estáveis na Europa e no Brasil no 
segundo semestre de 2020, mas há previsões de aumento no 
começo de 2021.

Europa
Observa-se, ao comparar os dados das tabelas 1 a 3, que as 

fontes sobre preços da celulose de fibra longa (NBSKP) na Eu-
ropa indicam valores distintos para a mesma no mesmo mês. 
Por exemplo, em outubro passado a Natural Resources Canada 
(ver Tabela 1) indicava o preço de US$ 870 por tonelada da 
NBSKP, o Governo da British Columbia indicava US$ 850 por 
tonelada (ver Tabela 2) e a Norexeco, US$ 840 para o mesmo 
produto (ver Tabela 3). Mas essas três fontes indicam que o pro-
duto está em alta de preço. A Norexeco fala que a tonelada de 
NBSKP em novembro na Europa foi negociada a US$ 851 (alta 
de 1,3% em relação ao mês anterior) e o Governo da British 

Columbia fala em US$ 910 por tonelada (valor que a Norexeco 
acredita que só ocorrerá no começo do próximo ano).

Essas altas do preço da tonelada de NBSKP na Europa no úl-
timo trimestre do corrente ano devem-se, em parte, à significa-
tiva queda dos estoques de celulose nos portos europeus. Vê-se 
na Tabela 4 que esses estoques caíram 9% em setembro frente a 
seu valor de agosto e novamente caíram 11% em outubro frente 
a seu valor de setembro. Junto a isto deverá haver aumento da 
demanda de deste tipo de celulose (NBSKP) para produzir EPI 
para uso na segunda onda da Covid-19 (como certos tipos de 
máscaras e aventais) e para produzir embalagens descartáveis.

Os dados da EUWID (ver www.euwid-paper.com) indicam 
estabilidade dos preços em euros dos papéis A4 e offset na Ale-
manha e Itália em dezembro, frente a suas cotações de novem-
bro, e ligeira queda dos preços médios em euros desses produ-
tos na França no mesmo período. Já os preços médios em euros 
do papel kraftliner aumentaram nesses três países em dezembro 
frente a suas cotações de novembro.

Há na Europa, no segundo semestre do corrente ano, em es-
pecial em outubro e novembro, expressivas altas dos preços em 
dólar norte-americano de aparas de papelão (ver Tabela 3). Em 
parte, essas altas devem-se à desvalorização do dólar frente ao 
euro e ao seu maior consumo para produzir papéis da linha mar-
rom usados para produzir embalagens descartáveis.

EUA
Os dados da Natural Resources Canada (ver Tabela 1) indi-

cam estabilidade da cotação em dólar da tonelada de NBSKP 
nos EUA nos meses de agosto a outubro. Já os gráficos da Eu-
wid indicam ligeiro aumento do preço em dólar deste produto 
no final de 2020.

Gráfico 2. Índice de preços de celulose e papel nos EUA - base junho de 2006

Fonte: FED Saint Louis
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Observação: as metodologias de cálculo dos preços 
apresentados nas tabelas 5 a 11 estão no site http://www.
cepea.esalq.usp.br/florestal. Preste atenção ao fato dos preços 
das tabelas 7 e 9 serem sem ICMS e IPI (que são impostos), mas 
com PIS e COFINS (que são contribuições).

Os dados da Tabela 2 indicam queda da cotação do papel im-
prensa nos EUA em novembro, frente a sua cotação de outubro, 
passando-se de US$ 530 por tonelada em outubro para US$ 525 
em novembro.

O índice de preços de celulose, papéis e artefatos de papéis 
nos EUA, calculado pelo Banco Central de Saint Louis (ver 
Gráfico 2) indica o valor de 98,5 em novembro frente aos 97 de 
outubro, ou seja, elevação de 1,5% (esse índice tem base igual 
a 100 em junho de 2006). Esta alta do índice já indica uma pe-
quena elevação do preço da celulose nos EUA no final de 2020.

China
Há tendência de aumento do preço em dólar da tonelada de 

celulose, tanto de fibra longa (NBSKP) quando de fibra curta 
(BEK), na China, em novembro e começo de dezembro. Os da-
dos da Norexeco (ver Tabela 3) mostram o valor de US$ 619 
por tonelada de NBSKP em novembro, frente aos US$ 611 de 
setembro. Os dados da SunSirs Group (ver Tabela 5) mostram 
o valor de US$ 555 por tonelada de BEK em dezembro, frente 
aos US$ 537 de novembro.

Houve também na China em dezembro, quando compa-
rado a novembro, aumento do preço em dólar da tonelada 
de papelão, que passou de US$ 510 na primeira semana de 
novembro para US$ 513 por tonelada na primeira semana de 
dezembro (ver Tabela 5).

Em parte, as altas de preços em dólar acima relatadas de-
vem-se à valorização do yuan frente ao dólar de final de outubro 
a começo de dezembro.

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
O preço lista vigente no Brasil para a tonelada de celulose 

de fibra curta de eucalipto (sem desconto) é de US$ 680 (ver 
Tabela 6), o mesmo vigente na Europa (ver Tabela 3), o que 
tem se mantido durante todo o segundo semestre de 2020. 
Como há perspectivas de que a partir de janeiro do próximo 
ano haja aumento do preço da BEK na Europa (para até US$ 
718 por tonelada), este deverá também ser pensado no Brasil 
no próximo ano.

Mercado de papéis no Brasil
Houve em dezembro, frente a novembro, expressivos au-

mentos dos preços em reais de papéis de embalagem (tanto da 
linha branca quanto da linha marrom), mas não dos preços dos 

papéis de imprimir e escrever (todos considerados no nível de 
venda da indústria a grandes compradores). Essas altas varia-
ram de 9,8% no aumento do preço médio da tonelada do papel 
miolo a 3,1% no preço médio da tonelada do papel duplex em 
bobina. Como diferentes produtores tiveram comportamentos 
distintos de altas de preços para seus produtos, algumas dis-
torções de preços relativos de papéis já surgem (como entre os 
preços do papel testliner e kraftliner, por exemplo).

Com a proximidade das Festas de Final de Ano e devido ao 
ensino a distância, os preços em reais de papel de impressão 
(como o offset) nas vendas das distribuidoras às copiadoras (con-
siderando, por exemplo, na Tabela 10 a região de Campinas) di-
minuíram. Mas aumentaram os preços médios em reais do papel 
couchê, utilizado, entre outros fins, para elaborar cartões.

Mercado de aparas no Brasil
Há em dezembro, quando comparado a novembro, altas 

bastante elevadas nos preços de aparas no estado de São 
Paulo. Examinando a Tabela 12, constata-se que apenas o 
preço da tonelada de aparas de jornais não se alterou no 
período em análise.

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

A proximidade do inverno reduz o dinamismo da construção 
civil no Hemisfério Norte e, com isto, a demanda de chapas de 
madeira (como os compensados e OSB) e de madeira serrada. 
Associa-se a isto a segunda onda do Corona vírus, diminuindo a 
atividade econômica em certos países do Norte. Ambos os fenô-
menos levam, em condições coeteris paribus, à queda de preços 
desses produtos, como se observa ao comparar as cotações de 
novembro com as de outubro no Canadá (ver Tabela 14).

No entanto, dever-se-ia esperar aumento da demanda de 
pellets para aquecimento e, com isto, tendência de aumento de 
seu preço. Isto não ocorre na Europa, pois o preço do Kwh de 
energia gerado pelos pellets está ao redor de US$ 40 nos meses 
de outubro e novembro
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Tabela 3 – Estoques de celulose nos portos europeus – média mensal (em toneladas)
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
Previsão 1.o trimestre de 2021 910 718 n.d. n.d.
Fonte: Norexeco

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

1a semana de 
Setembro de 2020

1a semana de 
Outubro de 2020

1a semana de 
Novembro de 2020

1a semana de 
Dezembro de 2020

Celulose
Yuan/ton 3.843 3.675 3.550 3.625
US$/ton 561,64 541,15 536,90 554,98

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.317 3.300 3.375 3.353
US$/ton 484,76 485,93 510,44 513,33

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 Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20
NBSKP – EUA 1.140 1.130 1.130 1.130
NBSKP – Europa 835 840 840 870
NBSKP – China 565 575 598 610
BCMP – China 435 430 445 445
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
Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20

1.517.181 1.578.237 1.686.809 1.588.290 1.817.915 1.654.222 1.469.563
Fonte: Europulp

Tabela 2 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) e do papel jornal oriundos do Canadá
Produto Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20

NBSKP 835 835 840 850 910
Papel imprensa 545 535 530 530 525
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

Set/20 Out/20 Nov/20

Venda 
doméstica Preço lista

Mínimo 680,00 680,00 680,00
Média 680,00 680,00 680,00
Máximo 680,00 680,00 680,00

Venda externa Preço médio 386 370 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

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

Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20
Off-set 
cortado 
em folha 

9,24 8,98 8,98 8,98 8,76

Couchê 8,06 8,06 8,06 8,06 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 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

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, testliner e kraftliner (preços em reais por tonelada) para produto posto em São Paulo 

Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20

Miolo 2.384 2.451 2.593 2.359 3.547 3.895

Capa reciclada 2.644 2.688 2.876 2.601 4.358 4.619

Testliner 2.671 2.671 2.919 3.512 3.932 3.932

Kraftliner 3.227 3.227 3.227 3.261 3.366 3.525

Sack kraft 3.248 3.248 3.248 3.315 3.315 3.585

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

Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 256 430 401 371

Médio 507 507 507 500

Máximo 738 649 639 670

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 397 384 418 417

Médio 397 384 418 417

Máximo 397 384 418 417

Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100



46  Revista O Papel  •  Dezembro/December  2020

 INDICADORES PREÇOS

Tabela 13 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00)

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

Jul/2020 368.869 2.151.911 171,41

Ago/2020 343.264 2.124.827 161,55

Set/2020 38.945 248.159 156,94

Out/2020 n.d n.d n.d

Nov/2020 713.534 3.955.353 180,40

Jun/2020 182.883 875.082 208,99

Jul/2020 368.869 2.151.911 171,41

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

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 Outubro de 2020 Novembro de 2020 Dezembro de 2020

Aparas brancas

1a 1.325 1.375 1.500

2a 925 975 1.100

4a 675 712 813

Aparas marrom 
(ondulado)

1a 720 824 1.037

2a 670 790 919

3a 575 625 675

Jornal 1.000 1.000 1.000

Cartolina
1a 900 929 1.125

2a 850 950 1.150

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


