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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Em abril demos um grande passo para o fortalecimen-
to do setor de reciclagem no Brasil. E, capitaneados 
pelo Instituto Nacional das Empresas de Preparação de  

Sucata Não Ferrosa e de Ferro e Aço (INESFA), que representa 
os recicladores de ferro e que está se transformando no Instituto 
Nacional da Reciclagem, foi realizado em Brasília, com o apoio 
da ANAP, o evento: O poder da reciclagem para o Brasil. Mas, 
sem dúvida, o fato mais importante foi a constituição da Frente 
Parlamentar para a Reciclagem.

A frente que, inicialmente contou com a adesão de 220 par-
lamentares, certamente trará grandes benefícios, pois, as dis-
cussões sobre os assuntos que nos impactam passam a ter um 
foro permanente de discussão no Congresso Nacional. Dessa 
forma, temas, como a recente decisão do Superior Tribunal  
Federal (STF) de tributar as aparas com o PIS/Cofins, já estão na 
pauta da Frente, inclusive com um projeto de lei de autoria do  
Deputado Vinicius de Carvalho. 

O projeto, sem prejudicar os fabricantes de papel que con-
seguiram o direito de crédito do imposto, restaura a isenção 

para os aparistas de papel que, até recentemente, não recolhiam 
o tributo. Contudo, neste ano, com as eleições parlamentares, 
não podemos esperar grandes novidades da Frente Parlamentar, 
mas, a partir da nova legislatura, teremos uma atuação signifi-
cativa nesta área.

Mesmo com as medidas de incentivo à economia prati-
cada pelo poder executivo, com a injeção de recursos via 
liberação de parcelas do fundo de garantia e antecipação 
do 13.º salário dos aposentados, a economia está reagindo 
lentamente, e a alta inflação provocada pelo aumento nos 
preços da energia de uma forma geral, colocam em dúvida a 
velocidade da recuperação.

O mercado de embalagens é o retrato de uma lenta recupe-
ração e, no caso das caixas de papelão ondulado, os números 
continuam negativos em relação ao ano anterior, embora seja 
importante registrar que 2021 apresentou um desempenho ati-
picamente bom para o setor o que torna as comparações pou-
co significativas. O que acontece agora parece ser um retorno à 
normalidade, mas, como consequência do ano excepcional de 
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Evolução do preço do papel miolo
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Fonte: Secex  Obs.: inclui todos os tipos de aparas
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Evolução de preços de aparas marrons
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2021 e, principalmente, do alto volume de aparas importadas, 
o mercado encontra-se ofertado, e os preços não estão conse-
guindo reagir. Neste cenário, tanto as aparas quanto o papel 
miolo continuaram perdendo valor em março passado.

As aparas marrons também continuaram perdendo valor 
em março último, apresentando uma redução por volta de 5%, 
tanto para o ondulado I quanto para o ondulado II que fo-
ram comercializados, em média, por R$ 880,34 e R$ 746,25 a  
tonelada FOB depósito, aumentando ainda mais o problema 
para os aparistas, cujos custos Permanecem em trajetória in-
versa ao dos preços.

O óleo diesel, por exemplo, foi reajustado em 41% entre maio 
de 2021 e março de 2022, período em que as aparas de ondulado 
II que representam o maior volume de receita perdeu 58,0% do 
seu valor de mercado.

Apesar dos baixos preços da apara de ondulado nacional, as 
importações continuam acontecendo, mesmo chegando ao pátio 
das fábricas por, conforme estimamos, mais que o dobro do valor, 
o que resulta, para as fábricas importadoras, um custo médio de 
sua matéria-prima bem acima do percebido pelas fábricas que se 
abastecem exclusivamente do mercado nacional e que, desta for-
ma, estão conseguindo uma boa vantagem competitiva.

Fonte: Secex
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De qualquer forma, as exportações continuaram, pelo quarto 
mês consecutivo, superando as importações, embora os volumes 
verificados não sejam suficientes para aliviar o excesso de oferta 
existente atualmente. Em abril de 2022 foram encaminhadas ao 
exterior 3,8 mil toneladas de aparas contra 3,1 mil toneladas que 
fizeram o caminho inverso e, no acumulado do ano, o saldo é 
favorável às exportações em 4,4 mil toneladas.

Fonte: Anguti Estatística
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Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade

Fonte: IBGE

Fevereiro 2022/2021

O carro chefe do fluxo internacional de aparas é, sem dúvi-
da, a apara marrom que representa, no acumulado do primei-
ro quadrimestre de 2022, 80,1% das importações e 92,0% das 
exportações, lembrando que as vendas externas, classificadas 
como outros tipos de aparas, muito provavelmente, referem-se 
a ondulado I e II. Entre os países que estão comprando nos-
so material, encontramos, agora em abril, mais um asiático.  
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Fonte: Anguti Estatística

Fonte: IBGE

Desempenho do volume de vendas no comércio 
brasileiro por estados

A Tailândia, que recebeu 134 toneladas de material, provavel-
mente em uma compra exploratória.

Como já dissemos anteriormente, o produto que está levan-
do nossas aparas para fora é o papel miolo, cujas exportações 
estão crescendo substancialmente, com a Colômbia e o Chile 
juntando-se à Argentina como importantes parceiros dos ex-
portadores. Considerando o papel miolo e, o também reciclado 
testliner, em abril último foram exportadas 16,7 mil toneladas 
contra importações de 1,8 mil toneladas com um saldo líquido 
favorável às exportações de 14,9 mil toneladas.

O consumo de aparas em fevereiro deste ano sofreu uma 
substancial queda, encerrando o mês com um volume de 
362 mil toneladas que foi 11,5% inferior ao observado em 
fevereiro de 2021 e ajuda a explicar o desempenho nega-
tivo dos preços do material. Resta-nos esperar que, como 
ocorre sazonalmente, o desempenho do mercado de em-
balagens comece sua recuperação a partir do segundo tri-
mestre e permita um equilíbrio entre oferta e demanda, o 
que, por enquanto, vem sendo conseguido da pior forma 
possível que é o desestímulo à coleta, pois os valores pagos 
atualmente às fontes dos aparistas está desestimulando a 
atividade. Principalmente dos catadores e ferros-velhos que 
são responsáveis por, aproximadamente, 35% das aparas de 
papelão ondulado que entram nos depósitos.
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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

Boas notícias estão sendo trazidas pelo Instituto Brasileira 
de Geografia e Estatística (IBGE), que acompanha o desempe-
nho do comércio brasileiro e está indicando uma inversão no 
desempenho negativo que vinha sendo observado. Em feve-
reiro passado, o comércio brasileiro registrou um crescimento 
de 1,3% no comparativo com o mesmo mês de 2021 e, em sua 
última publicação, o IBGE aponta melhora no desempenho de 
7 dos 10 setores acompanhados e com o melhor resultado, cres-
cimento de 18,5%, no setor de livros, jornais, revistas e papelaria 
em fato que não ocorria já há muito tempo.

Nas unidades da federação e no comparativo do primeiro bi-
mestre, ano contra ano, o desempenho, na média geral permane-
ceu no campo negativo com uma pequena queda de 0,1% e, entre 
os estados, temos 11 com desempenho positivo e 16 mostrando 
seu comércio perdendo volume de vendas, sendo que entre os que 
registraram bom desempenho apenas o Rio Grande do Sul pode 
ser considerado um grande gerador de aparas, o que, em última 
análise, indica dificuldades com a coleta de material. Manaus que, 

como já dissemos, pode ser considerado um sistema fechado,  
continua com o melhor desempenho, 28,4% de crescimento.

As aparas brancas estão apresentando mudanças mais sensí-
veis do que o mercado de aparas marrons. A branca de primei-
ra continuou em alta em março passado, sendo negociada por, 
em média, R$ 2.842,00 a tonelada FOB depósito com aumento 
de 3,1% em relação aos seus valores de fevereiro. Mas, entre as 
demais brancas que vinham perdendo valor, a branca II per-
maneceu estável enquanto a branca III ficou 5,7% mais barata. 
Aparentemente, as aparas brancas devem ter seus valores esta-
bilizados nos próximos meses.

Os estoques nos pátios das fábricas de papel apresentaram 
aumentos em março deste ano, atingindo 171 mil toneladas de 
aparas marrons e 32 mil toneladas de brancas crescendo em rela-
ção ao mês anterior, mas, ainda abaixo dos estoques no início do 
ano. Na verdade, o que vemos agora, são as fábricas deixando o 
material estocado nos aparistas, o que, infelizmente, não acom-
panhamos, mas deve estar bastante elevado.     


