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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

N esta edição da coluna ANAP a reciclagem do papel 
e sua própria história valem ser ressaltadas. Quan-
do o mundo começa a falar sobre a importância da 

implementação da economia circular, é interessante lembrar 
que o papel foi “inventado” no início do século II, a partir 
da reciclagem de trapos, redes de pesca etc., ou seja, desde o 
ano de 205 DC, o papel está inserido na economia circular.

A economia circular está no DNA do papel
Hoje, em todo o mundo são recicladas anualmente perto 

de 250 milhões de toneladas, mas a importância do produto 
e seu consumo cada vez maior obrigou a utilização de fibras 
virgens, cujas principais fontes são o Eucalipto e o Pinus 
sendo que, no Brasil, toda madeira utilizada para a produção 

de celulose tem sua origem em árvores de reflorestamentos 
certificados por organismos nacionais e internacionais.

No Brasil não foi diferente com a indústria principiando, 
de forma mais robusta, no início do século XX, a partir da 
reciclagem do papel que importávamos, e hoje somos o dé-
cimo maior produtor mundial de papel e, como não poderia 
deixar de ser, somos grandes recicladores.

É importante registrar que reciclar não é simplesmente 
transformar papel velho ou de pós-consumo em papel novo, 
pois cada papel exige características próprias da matéria-
-prima que será utilizada na sua produção, e o papel pós-
-consumo tem que ser preparado para atender estas caracte-
rísticas. Assim, após sua separação e classificação, da origem 
ao que chamamos de aparas de papel que, conforme a norma  
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Fluxograma das aparas de papel
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Fonte: Anguti Estatística

Fonte: Anguti Estatística 

Evolução de preços de aparas marrons

Estimativa da coleta de aparas de papel - 2020. Em 1000 t

ABNT NBR 15483 – Aparas de papel e papelão ondulado –, 
Classificação, são divididas em 31 tipos.

Todo o trabalho é realizado pelos aparistas que buscam o 
material nas mais diversas fontes assumindo todos os custos 
da criação da matéria-prima apara de papel, bem como de 
toda a logística até a entrega às fábricas recicladoras.

Os 31 tipos de aparas podem ser agrupados, para efei-

to de estatística em três grandes grupos: aparas marrons, 
aparas brancas e aparas de papelcartão, sendo que as aparas 
marrons, com origem nos papéis de embalagem, compõem 
a categoria de maior consumo.

Essas 4,8 milhões de toneladas significa dizer que os apa-
ristas conseguiram coletar, em 2020, perto de 70% de todo 
papel reciclável colocado no mercado, com um fato impor-
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Fonte: Secex  Obs.: inclui todos os tipos de aparas

tante de ser mencionado: tudo que recuperamos é utilizado, 
basicamente, na produção de um papel novo, pois, ao con-
trário de outros países, não exportamos material em nível 
significativo e nem encaminhamos papel para queima, o que 
é considerado reciclagem energética.

Especificamente, o mercado de aparas marrons mostrou, 
em setembro, os primeiros sinais de que está se estabilizan-
do, com preços ainda em queda, mas já suavizando a ve-

locidade da sua recente perda de valor que teve início em 
junho passado.

Continuamos observando a chegada de material impor-
tado que, em setembro passado, atingiu o volume de 7,9 mil 
toneladas das quais 6,1 referente a aparas marrons que, con-
siderando a atual condição do mercado interno, está che-
gando na fábrica por aproximadamente o dobro do preço do 
material nacional, o que nos faz acreditar que as importações 

Fluxo internacional de aparas de papel

Fonte: Secex

Fluxo internacional de papel miolo e testliner
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tendem a perder ainda mais volume nos próximos meses.
Por outro lado, os preços internacionais do produto alia-

do à valorização do Real estão provocando o aparecimento 
de demanda para exportação, mas as dificuldades logísticas, 
principalmente a falta e os altos custos dos containers, estão 

inviabilizando qualquer tentativa de tirar material do mer-
cado interno.

Por outro lado, estamos observando um bom cresci-
mento nas exportações dos papéis miolo e testliner o que, 
em última instância, significa menos aparas disponível. 

Fonte: Anguti Estatística
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Estimativa do consumo mensal de aparas

Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade

Fonte: IBGE

Comércio Varejista Total

Livros, jornais, revistas e 
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Fonte: IBGE
Fonte: Anguti Estatística
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Desempenho do volume de vendas no 
comércio brasileiro por Estados

No total, os dois produtos alcançaram a marca de 10,7 mil 
toneladas exportadas em setembro de 2021, contra impor-
tações de 4,0 mil toneladas, e como praticamente todo esse 
volume está sendo encaminhado para países vizinhos, não 
estamos enfrentando tantos problemas logísticos já que o 
material acaba indo de caminhão. Das 10 mil toneladas 
exportadas, aproximadamente 70% tiveram como destino 
a Argentina e a Colômbia.

O consumo de aparas continuou alto, em que pese a in-
dústria de caixas não esteja apresentando um bom desempe-
nho. Na verdade, a comparação do consumo em 2021 contra 
2020 não faz muito sentido já que o ano passado foi comple-
tamente atípico.

O padrão de 2021, está muito mais próximo do que acon-
teceu em 2019 e, neste caso, o consumo acumulado de ja-
neiro a agosto de 2021 ficou 1,8% acima do observado no 
mesmo período do ano retrasado quando, por sinal, os pre-
ços estavam supercomportados, na casa dos R$ 600,00 a to-
nelada fob depósito.

O desempenho do comércio varejista inverteu sua ten-
dência de alta e, em agosto último, está apresentando, na 
média geral, uma queda de 4,1% e, entre os 10 setores acom-
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Evolução de preços de aparas brancas

Fonte: Anguti Estatística
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Volume estimado de aparas em estoque nas fábricas de Papel

A ANAP é uma instituição sem fins lucrativos de âmbito nacional, que congrega empresas que se dedicam ao 
comércio de aparas de papel. Foi criada em 17 de fevereiro de 1981 em São Paulo-SP, sucessora de outras 
Associações como a ABRAP – Associação Brasileira dos Aparistas de Papel, com sede no Rio de Janeiro, e a 
Associação do Comércio de Papel, com sede em São Paulo. Saiba mais em: www.anap.org.br

panhados pelo IBGE, seis ficaram no campo negativo e três 
ainda conseguiram registrar desempenho positivo no com-
parativo com agosto de 2020, sendo interessante observar 
que a categoria de livros, jornais, revistas e papelaria, foi 
uma das poucas com vendas maiores em agosto de 2021 na 
comparação com agosto de 2020, o que podemos atribuir 
ao retorno das aulas presenciais que sempre provocam um 
aumento na busca por produtos de papel.

Nossos tradicionais fornecedores de aparas de ondulado, 
os supermercados, aumentaram suas perdas de volume de 
vendas que, no período em questão, ficou em 4,1%.

Se o desempenho do comércio ingressou no campo nega-
tivo na comparação de mês contra o mesmo mês do ano an-
terior, ainda consegue manter um bom desempenho quando 
a comparação é no acumulado dos oito primeiros meses do 
ano contra igual período de 2020. Nesse caso, o volume de 
vendas cresceu 5,1% na média nacional e, quando olhamos o 
que aconteceu nos estados brasileiros, encontramos apenas 
dois com desempenho negativo. 

Como vimos, o segmento de livros, jornais, revistas e pa-

pelarias, está melhor do que em 2020 em fato que, aliado à 
menor demanda de aparas brancas na indústria do tissue, 
vem provocando uma queda de preços também no grupo de 
aparas que, adicionalmente, está tendo seu mercado norma-
lizado com o fim da mistura nas aparas marrons.

De qualquer forma, acreditamos que as mudanças no 
mercado de papéis de imprimir e escrever, provocadas 
pelo aumento da utilização dos meios de comunicação di-
gital, que vem causando a redução no seu consumo, estão 
provocando alterações estruturais no mercado de aparas e 
assim as definições constantes na norma ABNT estão fi-
cando defasadas.

A branca I, por exemplo, que a norma define como aparas 
de papel offset sem couchê, hoje é um produto raro, e também 
as aparas branca III e IV são, praticamente, um único produto.

A aparente tranquilidade no mercado está permitindo a 
manutenção dos estoques nas fábricas de papel que encer-
raram o mês de setembro deste ano em 167 mil toneladas 
de aparas marrons. Já as brancas fecharam o segundo mês 
consecutivo em 31 dias de produção.       




