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PREÇO LISTA EM DÓLAR DA TONELADA DE CELULOSE 
DE EUCALIPTO POSTO NA EUROPA ACUMULA ALTA DE 
60% NOS PRIMEIROS CINCO MESES DE 2021

G randes exportadores brasileiros de celulose de fibra 
curta de eucalipto (BEK) anunciaram novos aumen-
tos de US$ 80 por tonelada de celulose de fibra cur-
ta colocada na Europa e nos EUA para maio deste 

ano. Com isso, o preço lista da tonelada de BEK passaria para  
US$ 1.090 em maio na Europa e para US$ 1.320 nos EUA. Com-
parando esses valores com os sugeridos em dezembro passado, 
têm-se altas acumuladas de 60% na Europa e de 47% nos EUA 
nos primeiros cinco meses de 2021 para o preço lista da tonela-
da de celulose oriunda do Brasil.

Altas de preços também são esperadas em maio para os 
preços listas da tonelada de celulose de fibra longa, em espe-
cial nos EUA. Grandes fabricantes norte-americanos já indicam  
US$ 100 a mais no preço lista da NBSKP posta nos EUA em 
maio frente a sua cotação de abril, a qual passaria de US$ 1.545 
em abril para US$ 1.665 em maio.

Altas de preços da tonelada de NBSKP também são previstas 
a ocorrerem em maio na Europa e na China.

Essas altas de preços da celulose (tanto de fibra longa quanto 
de fibra curta) ocorrem diante da manutenção em nível relativa-
mente baixo de estoques desses produtos, em especial na Euro-
pa, e diante das fortes expectativas de retomada do crescimento 
econômico à medida que o verão se aproxima no Hemisfério 
Norte e a Pandemia do Covid-19 se arrefece em importantes 
países, como os EUA.

Esta retomada do crescimento econômico também tem im-
pactado o mercado de madeiras sólidas (tanto de chapas quanto 
de pranchas). Em abril passado, frente a março retrasado, obser-
varam-se expressivas altas dos preços em dólar norte-americano 
do metro cúbico de compensado, de OSB e de pranchas de ma-
deira serrada em vários países do hemisfério Norte. No Canadá, 

em especial, os preços desses produtos aumentaram em 8,8%, 
32,5% e 9,9%, respectivamente, no período mencionado.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
Apesar das fontes de dados apresentadas nesta coluna não 

indicarem os mesmos valores para o mesmo mês e no mesmo 
país (ou continente) para os preços da tonelada de celulose de 
fibra longa (NBKSP) e de fibra curta (BHKP e BEK) – pois ado-
tam metodologias e amostras distintas –, a tendência global é 
de aumentos dos preços em dólares desses produtos nos cinco 
primeiros meses de 2021 e com diminuição das diferenças dos 
preços do mesmo produto entre os países (ver tabelas 1 a 7).

Observa-se no Gráfico 1 que as diferenças entre os preços 
da tonelada de NBSKP nos EUA, Europa e China estreitaram 
em março de 2021 em relação a dezembro de 2020. Em dezem-
bro de 2020, o preço em dólar da tonelada de NBSKP nos EUA 
era 76% superior ao vigente na China. Este percentual caiu para 
46% em março do corrente ano.

As altas de preços da tonelada de celulose se devem à recu-
peração da atividade econômica mundial e a manutenção em 
um nível relativamente baixo dos estoques de celulose em im-
portantes países compradores. Observa-se no Gráfico 2 que os 
estoques de celulose nos portos europeus tiveram ligeira alta em 
março, frente a fevereiro (ambos de 2021), mas ainda se man-
têm abaixo dos que existiam no ano passado.

Na China (ver Tabela 5) não se observa aumento de estoques 
de celulose no presente ano.

Europa
Os dados da Natural Resources Canada – NRC (ver Tabela 1) e 

da Norexeco (ver Tabela 4) não evidenciam o mesmo valor para 

a tonelada de NBKSP na Europa no mesmo mês. Por exemplo, a 
NRC indicava o valor de US$ 1.120 por tonelada de NBSKP na 
Europa em março passado, enquanto a Norexeco falava em US$ 
1.018 no mesmo mês. Mas ambas as fontes indicam a mesma 
tendência do preço deste produto nos primeiros cinco meses 
de 2021: de alta. A Norexeco, por exemplo, indica que o preço 
da tonelada de NBSKP na Europa em maio é previsto em US$ 
1.193, após ter sido de US$ 1.101 em abril.

Alta expressiva também está tendo o preço em dólar da tone-
lada de celulose de fibra curta na Europa. Pelos dados da Tabela 
7, constata-se que os fabricantes brasileiros de celulose de euca-
lipto sugeriam o preço lista de US$ 680 para este produto posto 

na Europa em dezembro do ano passado e US$ 1.090 em maio 
deste ano (ou seja, alta de 60%).

Os gráficos da Euwid (ver euwid-paper.com) também indicam 
os aumentos dos preços em dólar norte-americano de celulose na 
Europa nos quatro primeiros meses de 2021. Além disso, esses grá-
ficos indicam que em abril, frente a março (ambos de 2021), ocor-
reram aumentos dos preços em euros dos papéis offset em folhas, 
couchê e kraftliner na Alemanha, França e Itália. Também os preços 
em euros do papel imprensa aumentaram na Alemanha e na Itália 
em abril. Essas altas devem-se ao aumento da demanda por esses 
produtos e ao aumento de seu custo de produção (em grande parte 
ditado pelo aumento dos preços da celulose e das aparas).

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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EUA
Os cinco primeiros meses de 2021 presenciam fortes aumen-

tos de preços da celulose (tanto da de fibra longa, NBSKP, quan-
to da de fibra curta, BHKP e BEK) nos EUA. As fontes de dados 
apresentadas nesta coluna não coincidem, necessariamente, 
com o patamar dos preços deste produto para o mesmo mês, 
mas claramente evidenciam o processo de alta.

Observa-se na Tabela 1 que a Natural Resources Canada, que 
apresenta preços praticados, mostra alta de 22% no preço da to-
nelada de NBSKP nos EUA nos três primeiros meses de 2021, 
com o preço do produto passando de US$ 1.160 em dezembro 
do ano passado para US$ 1.420 em março do corrente ano.

Em abril do corrente ano, alguns dos principais fabricantes 
norte-americanos de NBSKP sugeriam o preço de US$ 1.565 
por tonelada do produto e que passaria a US$ 1.665 em maio 
(ver Tabela 2). São preços sem desconto. Caso eles prevaleçam, a 
alta de preços da tonelada de NBSKP nos EUA acumularia 44% 
nos cinco primeiros meses de 2021.

Na última coluna da Tabela 7 observam-se os preços listas 
sugeridos pelos fabricantes brasileiros por tonelada de celulose 
de eucalipto posta nos EUA. Esse preço passou de US$ 900 em 
dezembro do ano passado para US$ 1.240 em abril e para US$ 
1.320 em maio. Tais preços (sem descontos) acumulam alta de 
47% nos cinco primeiros meses de 2021 (sendo a alta de 6,5% 
em maio frente ao preço de abril).

O mês de abril também evidencia, quando comparado a 
março, alta do preço da tonelada de papel imprensa nos EUA. 
Observa-se pelos dados da Tabela 3 que a tonelada deste pro-
duto passou de US$ 560 em março para US$ 585 em abril (alta 
de 4,5%).

Essas altas de preços da tonelada de celulose e do papel im-
prensa explicam, em parte, a elevação, nos meses de janeiro a 
abril de 2021, do índice de preços de celulose, papéis e artefatos 

de papéis calculado pelo Banco Central de Saint Louis e mos-
trado no Gráfico 3. Este índice foi de 99,1 em dezembro do ano 
passado, de 99,7 em janeiro do corrente ano, passando a 113,2 
em fevereiro, a 119,2 em março e atingindo 141,7 em abril (a 
base do índice é 100 em junho de 2006). Nos cinco primeiros 
meses de 2021, este índice acumula alta de 43%.

China
Há várias fontes sobre os preços da tonelada de NBSKP (ver 

tabelas 1, 3 e 4) e da tonelada de BEK (ver tabelas 6 e 7) vigentes 
na China e as quais diferem significativamente entre si sobre 
o patamar desses valores (como já dito, pois adotam metodo-
logias distintas e amostras diferentes para esses cálculos). Mas 
essas fontes indicam tendências bem próximas, as quais são: em 
maio continua a haver aumento do preço em dólar da tonelada 
de NBSKP na China, mas há tentativas de “frear” a alta do preço 
em dólar da tonelada de celulose de fibra curta.

O começo de maio evidencia nova alta do preço em dólar da 
tonelada de NBKSP na China, como evidenciado pelos dados da 
Norexeco (ver Tabela 4), que passaria de US$ 982 em abril para 
US$ 1.037 por tonelada em maio. 

Mas parece que os chineses estão tentando frear os au-
mentos dos preços da tonelada de celulose de fibra curta. 
Observa-se pelos dados da Tabela 6 que, segundo a SunSirs 
Commodity Data Group, a tonelada de BEK foi negociada 
na primeira semana de abril a US$ 837 e a US$ 809 na pri-
meira semana de maio, ou seja, haveria queda deste preço. E, 
segundo os dados da Tabela 7, os fabricantes brasileiros de 
BEK não elevaram em maio, em relação a abril, o preço lista 
de venda deste produto colocado na China. Isso, em parte, 
porque os estoques de celulose de fibra curta na China se 
mantêm relativamente estáveis em abril diante da média do 
primeiro bimestre do ano (ver Tabela 4).

Fonte: FED Saint Louis

Gráfico 3 - Índice de preços de celulose, papéis e artefatos de papéis nos 
EUA - base junho de 2006

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
O preço lista em dólar da celulose vendida no mercado bra-

sileiro em maio deve ficar em US$ 936 por tonelada, cerca de 
8,2% superior aos US$ 865 por tonelada definidos para abril 
(ver Tabela 8). No entanto, a taxa de câmbio prevista para essas 
negociações nos primeiros cinco dias de maio (de R$ 5,56) é 
1,4% inferior à adotada nos primeiros cinco dias de abril (que 
foi de R$ 5,64). Assim, o preço lista em reais praticado no Brasil 
nos primeiros cinco dias de maio pela tonelada de BEK (de R$ 
5.205,05) foi 6,7% superior ao preço em reais vigente nos cinco 
primeiros dias de abril (que foi de R$ 4.879,16).

Mercado de papéis no Brasil
As expressivas altas de preços da celulose no mercado do-

méstico brasileiro desde fevereiro deste ano (ver Tabela 8) têm, 
juntamente com as altas de preços de aparas (ver Tabela 14), au-
mentado o custo de produção de papéis. Tudo isso, juntamen-
te com as perspectivas de crescimento econômico do país em 
2021, levaram a expressivas altas dos preços de papéis em maio.

Observa-se nas tabelas 9 e 10 que os preços em reais dos pa-
péis-cartão (tanto o skid quanto o duplex), nas vendas da indús-
tria a grandes compradores, aumentaram em 15% em maio frente 
a suas cotações de abril. Neste mesmo período, a alta de preços do 
papel offset, neste mesmo nível de negociação, foi de 7%.

No mercado de papéis de embalagem da linha marrom hou-
ve em maio, frente a abril, alta de 5,6% no preço médio do papel 
miolo.

Mercado de aparas no Brasil
Há previsão em maio do corrente ano de expressivos aumentos 

nos preços em reais de cada tonelada das aparas negociadas em São 
Paulo. Observando-se a Tabela 14 constatam-se aumentos nos pre-

ços médios de cada tonelada das aparas brancas dos tipos 1, 2 e 3 de 
2,8%, 9,5% e 11,1%, respectivamente, em maio frente a seus valores 
de abril. No mesmo período, os preços médios de cada tonelada 
de aparas marrons dos tipos 1 e 2 aumentaram, respectivamente, 
em 8,9% e 5,5%. Os preços médios de cada tonelada de aparas de 
jornais, cartolina 1 e cartolina 2 elevaram-se em maio, frente a abril, 
em 4,5%, 25,3% e 5,9%. A alta bastante elevada dos preços das apa-
ras de cartolinas do tipo 1 deve-se a reajustes de contratos velhos e 
diante do novo cenário do mercado de aparas.

As altas de preços em reais das aparas no Brasil nos primei-
ros cinco meses de 2021 devem-se à queda de sua coleta e ao 
aumento de sua demanda devido ao aumento do preço da celu-
lose. As aparas são, na produção de certos tipos de papéis, usa-
das em diferentes proporções com a celulose e aquelas podem 
substituir, em parte, esta última, cujo preço da tonelada é muito 
mais elevado do que o das aparas. Por exemplo, o preço lista em 
reais em começo de maio da tonelada de celulose em São Paulo 
era de R$ 5.205,05 e o da tonelada de aparas brancas do tipo 1 
era de R$ 1.850,00 (ou seja, 64% menor do que o primeiro).

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

Os quatro primeiros meses de 2021 presenciam o aumen-
to da demanda por madeiras para construção no Hemisfério 
Norte, à medida que as perspectivas para 2021 são de retoma-
da do crescimento. Em especial no Canadá, observa-se, veja  
Tabela 16, que os preços em dólar norte-americano de chapas 
de compensados, OSB e tábuas (pranchas) têm aumentado mês 
a mês de janeiro a abril.  

Já os preços em dólar norte-americano da quantidade de  
pellets para produzir 1 MHz de energia elétrica no norte da  
Europa caiu em março e abril, em boa parte devido à valoriza-
ção do euro frente ao dólar neste período.

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 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21

NBSKP – EUA 1.160 1.190 1.300 1.420

NBSKP – Europa 910 960 1.030 1.120

NBSKP – China 660 750 875 975

BCMP – China 473 505 555 650

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

Tabela 2 – Preço lista em dólar sugerido pelos principais fabricantes norte-americanos  
para a tonelada de celulose de fibra longa para entrega dentro dos EUA

Mês Março/21 Abril/21 Maio/21

Preço lista por tonelada 1.420 1.565 1.665

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



18    19Revista O Papel  •  Maio/May  2021 Maio/May  2021  •  Revista O Papel

 INDICADORES PREÇOS

Tabela 4 – 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

Jan/21 902 692 818 134,0

Fev/21 953 760 893 151,2

Mar/21 1.018 833 988 184,5

Abr/21 1.101 919 982 210,6

Mai/21 1.193* 1.006* 1.037* n.d.

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

Tabela 6 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca)  
na China na primeira semana dos meses reportados

1a semana 
de fev. de 2021

1a semana 
de mar. de 2021

1a semana 
de abril  de 2021

1a semana 
de maio. de 2021

Celulose
Yuan/ton 5.200 6.050 5.488 5.240

US$/ton 804,11 931,23 837,41 809,40

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.590 3.825 3.525 3.400

US$/ton 555,15 588,76 537,93 525,19

Fonte: SunSirs Commodity Data Group

Tabela 5 – Estoques de celulose nos portos europeus e chineses – média mensal (em mil toneladas)

Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21

Portos europeus 1.269 1.255 1.388 n.d.

Portos chineses (BHKP) 1.270 1.250 1.290 1.270

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

Tabela 3 – Preços da tonelada de celulose de fibra longa (NBSKP) na China e do papel jornal nos EUA

Produto Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21

NBSKP na China 630 720 807 921 970

Papel imprensa nos EUA 520 540 560 560 585

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 7 – Preços listas da tonelada de celulose de fibra curta (BEK) sugerido pelos principais exportadores 
brasileiros para produto posto no mercado externo (valores em dólar por tonelada)

China Europa EUA

Dez/2020 500 680 900

Janeiro/2021 530 750 970

Fevereiro/2021 620 820 1.040

Março/2021 720 a730 910 1.140

Abril/2021 780 1.010 1.240

Maio/2021 780 1.090 1.320

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

Tabela 12 – 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

Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21

Off-set cortado em folha 9,24 8,92 8,42 8,47 8,92

Couchê 8,64 8,64 8,64 9,36 9,34

Fonte: Grupo Economia Florestal – Cepea /ESALQ/USP

Tabela 10 – 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

Mai/2021 13.090 13.256 12.856 6.775

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

Tabela 11 – 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

Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21

Miolo 3.895 4.766 4.865 5.009 5.231 5.523

Capa reciclada 4.619 5.756 5.756 5.756 5.756 5.756

Testliner 3.932 6.058 5.357 5.357 5.610 5.610

Fonte: Grupo Economia Florestal - Cepea /ESALQ/USP

Tabela 9 – 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

Mai/2021 10.223 10.352 10.040 5.291

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

Tabela 8 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta 
em São Paulo – em dólares norte-americanos

Mar/21 Abril maio

Venda doméstica Preço lista

Mínimo 779,56 865,10 936,16

Média 779,56 865,10 936,16

Máximo 779,56 865,10 936,16

Venda externa Preço médio 360 417 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
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Tabela 15 – Importações brasileiras de aparas marrons (código NCM 4707.10.00)

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

Jan/2021 1.301.763 6.808.457 191,20

Fev/2021 1.684.440 7.896.899 213,30

Mar/2021 3.520.883 15.675.114 224,62

Abr/2021 4.881.102 21.454.865 227,51

Fonte: Sistema Comexstat  

Tabela 16 – 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 (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

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).

Tabela 14 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 
Produto Março de 2021 Abril de 2021 Maio de 2021

Aparas brancas

1a 1.500 1.800 1.850

2a 1.100 1.050 1.150

3a 850 900 1.000

Aparas marrom 
(ondulado)

1a 1.293 1.470 1.602

2a 1.169 1.340 1.414

3a 725 900 900

Jornal 1.050 1.100 1.150

Cartolina
1a 1.237 1.437 1.800

2a 1.550 1.700 1.800

Fonte: Grupo Economia Florestal – Cepea/ESALQ/USP

Tabela 13 – Preços da tonelada de papel kraftliner em 
US$ FOB para o comércio exterior – sem ICMS e IPI - Brasil

Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 409 444 484 493

Médio 493 555 567 580

Máximo 643 638 681 714

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 803 726 636 638

Médio 803 726 636 638

Máximo 803 726 636 638

Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100


