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As exportações brasileiras de celulose voltaram a subir no mês de outubro em relação ao 
mesmo período do ano passado, enquanto a produção também apresentou elevação. 
 
Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Celulose e Papel 
(Bracelpa), as exportações do insumo cresceram 8,3 por cento em outubro em relação ao 
mesmo período do ano passado e 8,2 por cento ante setembro, para 716 mil toneladas. No 
acumulado do ano, a alta é de 1,5 por cento, para 6,9 milhões de toneladas. 
 
Em setembro, quando as exportações recuaram 13,2 por cento ante o mesmo mês de 2009, a 
Bracelpa afirmou que a queda era resultado da forte base de comparação, pois no ano anterior 
os embarques à China tiveram aumento expressivo. 
 
De toda a celulose exportada no mês passado, apenas uma tonelada correspondeu a celulose 
de fibra longa, e a Europa continuou sendo o principal destino nos dez primeiros meses do 
ano, com 1,797 bilhão de dólares, crescimento de 73,3 por cento ante os mesmos meses do 
ano passado. Já as exportações para a China totalizaram 943 milhões de dólares entre janeiro 
e outubro, alta de 6,9 por cento. 
 
A produção total de celulose no Brasil cresceu 2,3 por cento em outubro ante o mesmo período 
de 2009 e 7,5 por cento ante setembro, para 1,22 milhão de toneladas. No ano, a elevação é 
de 5,9 por cento, para 11,636 milhões de toneladas. 
 
Do total produzido no mês passado, 1,06 milhão de toneladas correspondeu a celulose de fibra 
curta, alta de 3,5 por cento ante o mesmo mês de 2009, enquanto a de fibra longa recuou, no 
mesmo período, 4,5 por cento. 
 
As vendas domésticas de celulose, por sua vez, recuaram 4,3 por cento ante outubro de 2009 
e diminuíram 5 por cento sobre setembro, para 132 mil toneladas. 
 
Produção de papel estável 
 
A Bracelpa informou ainda que a produção de papel em outubro totalizou 822 mil toneladas, 
queda de 0,5 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, mas alta de 4,3 por 
cento em comparação a setembro. 
 
No acumulado do ano, a produção é de 8,13 milhões de toneladas, crescimento de 4,3 por 
cento. 
 
Do total produzido no mês passado, 399 mil toneladas corresponderam a papéis para 
embalagens, exatamente o mesmo número registrado em igual período do ano passado, mas 
4,2 por cento superior ao registrado em setembro. 
 
Além disso, o segmento de papéis para imprimir e escrever apresentou crescimento de 2,7 por 
cento ante outubro de 2009 e de 6,9 por cento contra setembro, para 232 mil toneladas. 
 
As exportações de papel, por sua vez, cederam 12,7 e 1,3 por cento nas comparações anual e 
mensal, respectivamente, para 158 mil toneladas. No ano, é registrada alta de 4,8 por cento, 
para 1,73 milhão de toneladas. 
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