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DESACELERAÇÃO ECONÔMICA MUNDIAL E AUMENTO 
DE ESTOQUES NA EUROPA FAZEM PREÇOS DA CELULOSE DE 
FIBRA LONGA CAÍREM NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2022

O último trimestre de 2022 presencia claros sinais de 
desaceleração econômica mundial e aumento de 
estoques de celulose, em especial nos portos euro-
peus, o que leva a pressões por reduções de preços 

de celulose, em especial da celulose de fibra longa (NBSKP) 
nos EUA, Europa e na China. No entanto, o preço lista em dólar 
norte-americano da celulose de fibra curta (BHKP e BEK) ten-
deram a ficar estáveis na Europa e no Brasil no período anali-
sado. Mas na China há informações divergentes entre as fontes 
consultadas sobre a variação da cotação da celulose de fibra 
curta em dezembro frente a novembro, como será mostrado 
a seguir.

As intensidades de quedas de preços da tonelada de NBSKP 
variam segundo a fonte de dados considerada e o país anali-
sado. Observa-se, por exemplo, na Figura 1 e na Tabela 1, que 
apenas nos meses de setembro e outubro, frente a agosto, há 
quedas acumuladas de 1,9% do preço em dólar norte-ameri-
cano da tonelada deste produto nos EUA, redução de 3% deste 
preço na Europa e 2,6% de queda na China. Mas, tomando 

os dados do Governo da British Columbia, por exemplo, ver 
Tabela 2, o preço em dólar norte-americano da tonelada de 
NBSKP na China caiu, no acumulado, 4,4% em setembro e 
outubro, frente a seu valor de agosto, e nova queda de 1,4%  
é prevista para este preço em novembro (face a sua cotação de 
outubro).

Na Europa e no Brasil, no entanto, o preço lista (ou seja, 
o preço sem desconto) da tonelada de celulose de fibra curta 
tem se mantido estável em US$ 1.380 no segundo semestre 
de 2022. Mas, como já ressaltado em edições anteriores des-
ta coluna, há expressivos descontos a clientes preferenciais, 
em especial no Brasil, para este produto em relação ao pre-
ço lista citado.

Na China há divergência entre as fontes de dados sobre 
o comportamento das cotações da tonelada de celulose de 
fibra curta (tanto de BHKP quanto de BEK) em dezembro 
frente a novembro. Enquanto a Norexeco indica queda de 
0,8% deste preço (expresso em dólar norte-americano) em 
dezembro (quando comparado a seu valor de novembro) e o 

Fonte: Natural Resources Canada.

U
S$

 p
or

 to
ne

la
da

s

Gráfico 1 - Evolução do Preço da tonelada de NBSKP nos EUA, Europa e 
China, valores em US$ por tonelada
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Grupo SunSirs Commodity Data evidencia alta de 1,5% neste 
mesmo preço e no mesmo período.

Nos mercados de papéis há diferentes comportamentos 
de preços segundo o produto analisado e o mercado consi-
derado. Nos EUA, por exemplo, a cotação da tonelada de pa-
pel imprensa tem se mantido estável em US$ 835 nos meses 
de outubro e novembro de 2022. Na China, o preço em dólar  
norte-americano da tonelada de papelão aumentou de novem-
bro a dezembro, após ter caído de setembro a novembro. E no 
Brasil, no mês de dezembro, em relação a novembro, são pre-
vistas estabilidade dos preços em reais dos papéis de imprimir 
e de embalagem (tanto da linha branca quanto da linha mar-
rom) nas vendas da indústria a grandes compradores.

Com a proximidade do inverno, e dificuldade de corte e 
transporte de madeiras em toras (devido a ocorrência de ne-
vascas), há, normalmente, aumento do preço de madeiras pro-
cessadas no Hemisfério Norte. Isso ocorreu, por exemplo, no 
Canadá em novembro, quando se compara os preços do metro 
cúbico de chapas de madeiras (em especial, de compensado e 
chapas OSB) e de madeiras serradas de essências nativas frente 
a suas cotações de outubro.

MERCADOS DE CELULOSE, PAPÉIS E APARAS
Observando o Gráfico 1 – que apresenta as informações 

coletadas pelo Natural Resources Canada (NRC) – nota-se, 
claramente, que a partir de setembro as cotações em dólar da 
tonelada de NBSKP em todos os principais mercados consu-
midores (EUA, Europa e China) estão caindo, sendo que essas 
reduções de cotações na China ocorrem em todo o segundo 
semestre de 2022.

Mas como já comentado acima, e será melhor evidenciado 
nos itens seguintes, as cotações da tonelada de celulose de fi-
bra curta apresenta comportamentos distintos segundo o país 
analisado e a fonte de dados considerada.

Europa
Os estoques de celulose nos portos europeus (ver Gráfico 2) 

aumentaram 16,2% em outubro frente a seu montante de se-
tembro. Foram adicionadas mais 182.740 toneladas a esses es-
toques. Isto, associado à desaceleração econômica na Europa, 
ajudou a reduzir os preços da tonelada de celulose de fibra longa 
(mas não os preços da celulose de fibra curta)

Gráfico 2 - Evolução dos estoques de celulose nos portos europeus 
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Fonte: Europulp

Gráfico 3 - Índice de preços de celulose, papéis e artefatos de papéis nos EUA - base 100 em junho de 2006   
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Fonte: Banco Central de Saint Louis
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A Norexeco (ver Tabela 3) indica que a tonelada de NBSKP 
na Europa deverá ser negociada a US$ 1.438 em dezembro de 
2022, frente aos US$ 1.464 de novembro, aos US$ 1.488 de 
outubro e aos US$ 1.497 de setembro. Ou seja, no terceiro tri-
mestre de 2022 haverá queda acumulada de U$ 59 por tonela-
da de NBSKP na Europa. Olhando de outro ângulo, o preço a 
praticar em dezembro de 2022 será 3,9% abaixo do praticado 
em setembro do mesmo ano.

Mas, por outro lado, a cotação da tonelada de celulose de fi-
bra curta (BHKP ou a BEK) deverá ficar estável nos US$ 1.380 
na Europa em dezembro de 2022, repetindo a mesma cotação 
desde setembro passado.

EUA
A Natural Resources Canadá (ver Tabela 1) indica quedas 

dos preços em dólar norte-americano da tonelada de NBSKP 
nos EUA em setembro e outubro passados. Nesses meses, e 
também em novembro, há estabilidade, por exemplo, do preço 
da tonelada de papel imprensa nos EUA (ver Tabela 2). Esses 
comportamentos são coerentes com a queda do índice de pre-
ços de celulose, papéis e artefatos de papéis, calculado pelo 
Banco Central de Saint Louis, e evidenciado no Gráfico 3.

O índice supracitado, cuja base é junho de 2006, passou de 
175,370 em outubro para 174,084 em novembro, com redução 
de 0,7% entre esses meses.

China
A retomada forçada das atividades econômicas nas grandes 

cidades chinesas em dezembro, fruto de fortes manifestações 
internas e contrárias aos lockdowns devido à pandemia do 
coronavirus, já traz impactos sobre os mercados de algumas 
commodities, como a celulose.

O Gráfico 1, com dados da NRC, evidencia queda de preços 
em dólar norte-americano da tonelada de celulose de fibra 
longa na China de julho a outubro, o que também foi, em par-
te, confirmado pelos dados da Norexeco, ver Tabela 3. Mas, 
para dezembro, a Norexeco sugere possível aumento do preço 
em dólar da tonelada de NBSKP na China, que passaria de 
US$ 881 em novembro para US$ 934 em dezembro.

No entanto, as fontes de dados são contraditórias entre 
si sobre o que está acontecendo com os preços da tonelada 
de BEK na China em dezembro. A Norexeco (ver Tabela 3) 
indica queda deste valor em dezembro, quando comparado 
a novembro, e o grupo SunSirs Commodity Data indica alta 
do preço desse produto, sendo que ambas as fontes apresen-
tam patamares muito diferentes do preço da tonelada de BEK 
para o mesmo mês. 

A Norexeco informa que a tonelada de BEK (ou de BHKP) 
em novembro foi de US$ 865 e passará a US$ 858 em dezem-
bro, queda de 0,8%. O Grupo SunSirs Commodity Data coloca 
esses valores como sendo de US$ 926 e US$ 940, respectiva-
mente, implicando alta de 1,5%.

O mesmo Grupo SunSirs Commodity Data indica alta do 
preço em dólar norte-americano da tonelada do papelão na 
China em dezembro (cotado a US$ 461) frente a novembro 
(quando foi de US$ 454).

Brasil

Mercado de polpas no Brasil
O preço lista para a tonelada de celulose de fibra curta vendida 

no mercado interno do Brasil de setembro a dezembro de 2022 é 
o mesmo praticado na Europa, ou seja, de US$ 1.380 por tonelada. 

Mas para clientes preferenciais há expressivos descontos, 
variando de 20% a 25% sobre o preço lista.

Mercado de papéis no Brasil
Os preços em reais dos papéis de imprimir e de embalagem 

(tanto da linha branca como da linha marrom), em nível de 
vendas da indústria a grandes compradores, mantiveram em 
dezembro os mesmos valores de novembro (ver tabelas 6 a 8).

Há também para dezembro, frente a novembro, estabilida-
de nos preços em reais dos papéis couchê e offset cortado em 
folhas nas vendas das distribuidoras a pequenas gráficas e co-
piadoras da região de Campinas (ver Tabela 9).

Mercado de aparas em São Paulo
Metade das categorias de aparas negociadas no Estado de São 

Paulo e analisadas nesta coluna terão em dezembro, frente a no-
vembro, os mesmos preços em reais (ver Tabela 11). As exceções 
serão a alta de 3,8% nos preços médios da tonelada das aparas 
brancas do tipo 1, a elevação de 1,4% no preço da tonelada de 
aparas de cartolina do tipo 1 e as quedas de 1,2%, 2,2% e 4,8% nos 
preços médios de cada tonelada das aparas marrons dos tipos 1 e 
2 e do preço médio da tonelada das aparas de cartolinas do tipo 2.

MERCADOS INTERNACIONAIS DE CHAPAS DE 
MADEIRAS E DE MADEIRAS SERRADAS

Com a chegada de nevascas em vários países do Hemisfério 
Norte no final do ano, é normal que surjam aumentos dos pre-
ços de madeiras mecanicamente processadas, pois há maiores 
restrições ao corte e transporte de toras de madeiras para serem 
processadas. Isto ocorreu, por exemplo, no Canadá em novembro 
passado frente outubro retrasado quando se analisam os preços 
do metro cúbico das chapas de compensados, de chapas OSB e 
de pranchas de madeiras serradas de spruce, pine e fir (espécies 
arbóreas do Canadá). Esses preços, em dólar norte-americano, 
em dezembro foram, respectivamente, 5,8%, 0,6% e 4,4% supe-
riores aos de novembro (ver Tabela 13). No entanto, as cotações 
desses produtos em novembro ainda são bem inferiores às de 
agosto passado, por exemplo.             

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 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/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22

NBSKP – EUA 1.805 1.805 1.805 1.790 1.770

NBSKP – Europa 1.480 1.500 1.500 1.490 1.455

NBSKP – China 980 965 960 953 935

BCMP – China 745 740 705 675 655

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/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22

NBSKP na China 989 988 986 958 943 930

Papel imprensa nos EUA 785 785 810 835 835 835

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.
N.d. = dado não disponível no momento da publicação desta análise.

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/22 1.260 1.140 878 596 207,4

Fev/22 1.284 1.140 884 642 211,0

Mar/22 1.329 1.168 984 689 214,4

Abr/22 1.346 1.197 951 774 216,3

Maio/22 1.376 1.244 945 807 216,4

Jun/22 1.420 1.296 943 834 227,3

Jul/22 1.458 1.347 898 859 226,5

Ago/22 1.486 1.376 929 865 205,0

Set/22 1.497 1.380 1.004 864 148,9

Out/22 1.488 1.380 886 865 99,3

Nov/22 1.464 1.380 881 865 76,5

Dez/22 1.438* 1.380* 934* 858* n.d.
Fonte: Norexeco      Nota: * previsão; n.d. dado não disponível.

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 2022

1a semana de 
outubro de 2022

1a semana de 
novembro de 2022

1a semana de 
dezembro de 2022

Celulose
Yuan/ton 6.729 6.720 6.714 6.557

US$/ton 967,31 944,26 926,38 940,30

Papelão ondulado
Yuan/ton 3.330 3.284 3.290 3.215

US$/ton 478,70 461,45 453,95 461,05
Fonte: SunSirs Commodity Data Group   

Tabela 5 – Preços da tonelada de celulose de fibra curta (tipo seca) posta em São Paulo – em dólares norte-americanos
Out/22 Nov/22 Dez/22

Venda doméstica Preço lista médio 1.380 1.380 1.380

Venda externa Preço médio 408,72 428,37 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.
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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/2022 9.088 9.371 9.254 5.833

Fev/2022 9.088 9.371 9.254 6.125

Mar/2022 9.088 9.371 9.254 6.247

Abr/2022 9.088 9.371 9.254 6.247

Maio/2022 10.360 10.683 10.550 6.653

Jun/2022 10.360 10.683 10.550 7.086

Jul/2022 10.360 10.683 10.550 7.086

Ago/2022 11.345 11.698 11.552 7.086

Set/2022 11.345 11.698 11.552 7.086

Out/2022 11.500 11.858 11.710 7.086

Nov/2022 11.500 11.858 11.710 7.086

Dez/2022 11.500 11.858 11.710 7.086
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/2022 11.637 11.999 11.850 7.469

Fev/2022 11.637 11.999 11.850 7.843

Mar/2022 11.637 11.999 11.850 8.000

Abr/2022 11.637 11.999 11.850 8.000

Maio/2022 13.266 13.679 13.509 8.520

Jun/2022 13.266 13.679 13.509 9.073

Jul/2022 13.266 13.679 13.509 9.073

Ago/2022 14.527 14.979 14.792 9.073

Set/2022 14.527 14.979 14.792 9.073

Out/2022 14.726 15.184 14.995 9.073

Nov/2022 14.726 15.184 14.995 9.073

Dez/2022 14.726 15.184 14.995 9.073
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 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/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22

Miolo 4.073 4.073 4.073 4.073 4.073 4.073

Capa reciclada 4.898 4.898 4.898 4.898 4.898 4.898

Testliner 5.066 5.229 5.361 5.361 5.471 5.471

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/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22

Offset cortado em folha 10,67 12,21 12,21 12,56 12,56

couchê 17,01 17,00 17,00 17,00 17,00

Fonte: Grupo Economia Florestal – CEPEA/ESALQ/USP.
Nota: n.d. indica dado não disponível quando da publicação desta análise.
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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/22 Set/22 Out/22 Nov/22

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Mínimo 690 673 616 605

Médio 863 853 823 733

Máximo 962 947 913 940

Importação 
(US$ por tonelada)

Mínimo 840 499 430 430

Médio 840 499 430 430

Máximo 840 499 430 430

Fonte: Comexstat, código NCM 4804.1100

Tabela 11 – Preços médios da tonelada de aparas posto em São Paulo (R$ por tonelada) 

Produto Outubro de 2022 Novembro de 2022 Dezembro de 2022

Aparas brancas

1a 2.750 2.650 2.750

2a 1.200 1.250 1.250

3a 900 875 875

Aparas marrons 
(ondulado)

1a 801 805 795

2a 696 686 671

3a 600 600 600

Jornal 1.200 1.200 1.200

Cartolina
1a 1.014 1.039 1.054

2a 1.050 1.050 1.000

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)

Jul/2022 389.169 1.511.995 257,39

Ago/2022 760.673 3.048.304 249,54

Set/2022 1.180.414 4.962.617 237,86

Out/2022 928.355 4.189.361 221,60

Nov/2022 1.293.440 6.790.546 190,48

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 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)

Jul/22 1.197,50 1.004,00 1.784,16

Ago/22 1.282,79 1.026,60 1.616,60

Set/22 1.139,98    846,99 1.385,32

Out/22 1.079,60    774,84 1.345,20

Nov/22 1.142,44    779,17 1.404,20

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


