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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

O mercado de aparas vem dando sinais de mudanças e 
não estamos nos referindo apenas aos preços que, apa-
rentemente, estão se estabilizando, mas, a mudanças 

estruturais. O grande vetor dessas mudanças, sem dúvida, é a 
necessidade de administrar o volume cada vez maior de mate-
rial que está sendo descartado pela população e que, em nos-
so País ainda é, em boa parte, encaminhado para lixões sem  
nenhum tratamento. Sem contar que mesmo os aterros  
adequados já estão atingindo sua capacidade máxima, e novos 
locais estão ficando cada vez mais difíceis de serem localizados.

Nesse contexto, foi elaborada a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) oficializada na Lei 12.305 de 2010 que, embora 
promulgada há mais de dez anos, tem sua implementação lenta 
e encontra-se bastante atrasada, mas vem impactando o setor 
cada vez mais e nem sempre favoravelmente.

Sem dúvida, uma lei no sentido de ordenar a administração 
dos resíduos sólidos era fundamental, contudo, ao trazer uma 
necessária e grande valorização à reciclagem, desconsiderou 
tudo o que já era feito no Brasil. No nosso setor, por exemplo, 
é comum ignorar que já reciclamos perto de 5 milhões de to-
neladas por ano de papel ou quase 70% de todo o papel que a 
indústria nacional coloca no mercado interno.

É comum lermos artigos dizendo que o Brasil tem uma taxa 
de reciclagem inferior a 5%, sem a observação que esta taxa  

refere-se ao percentual recuperado do volume total descartado 
pela população, ignorando-se a imensa quantidade que é en-
caminhada para a reciclagem antes de ser descartado, ou, mais 
corretamente, antes de ir para o lixo.

Para nós, o maior problema é que todos os esforços das  
autoridades são direcionados ao incentivo dos que atuam  
diretamente na coleta de material que vai ou, de outra forma, 
iria para o lixo, investindo em sistemas de coleta seletiva e estru-
turando e incentivando financeiramente a ação de cooperativas. 
Concordamos com tudo isso, porém, os recicladores tradicio-
nais estão sendo desconsiderados e, até mesmo, sendo vítimas 
de ações oficiais.

Para mitigar um pouco os prejuízos das atuais ações  
pró-reciclagem por parte de pessoas que não conhecem o sistema, 
propusemos a criação da Frente Parlamentar dos Recicladores, 
criando um fórum no Congresso Federal, no qual poderemos 
aumentar o conhecimento da nossa atuação e da nossa impor-
tância para o sucesso da PNRS.

O desempenho do comércio brasileiro continua melhoran-
do e, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística (IBGE), no comparativo de março 2022 
contra março 2021, o volume de vendas cresceu 4%, o que pode 
ser considerado um excelente resultado que permite otimismo 
para os próximos meses.

Presidente Executivo da ANAP 
E-mail: pedrovb@anap.org.br

POR PEDRO VILAS BOAS

Aparas marrons
4.287,0

85%

Brancas
584,0
12%

Cartolinas
163,0 
3%

Total* =5 .034 mil t

Fonte: Anguti Estatística

Estimativa do consumo de aparas de papel no Brasil em 2021
Em 1.000 toneladas
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Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade

Entre os dez segmentos acompanhados pelo Instituto, oito 
estão no campo positivo, e apenas os supermercados venderam 
menos em março deste ano comparativamente ao mesmo mês do 
ano passado – o que não é muito bom para nós, pois eles são os 
maiores geradores de aparas de caixas de papelão ondulado. Por 
outro lado, é bom verificar que os livros, jornais, revistas e pape-
larias estão com volume 38% maior no período de comparação.

O bom desempenho do comércio brasileiro em março passa-
do permitiu que, também no acumulado do primeiro trimestre 
do ano, o volume de vendas passasse para o campo positivo, 
crescendo 1,3% em relação a igual período de 2021, o que tam-
bém aconteceu no Estado de São Paulo, onde praticamente to-
das as fábricas recicladoras vêm buscar material e onde o volume 
de vendas que caía 0,7% no comparativo do primeiro bimestre 
registrou um crescimento de 0,4% na comparação trimestral.

A recuperação do comércio em março de 2022 ainda não se  
reflete em melhora dos preços do papel miolo, mas já é possível 
perceber uma tendência à estabilidade que deve ser confirma-
da nos próximos meses, até porque, à exceção da matéria-prima,  
todos os demais custos de produção de papel estão crescendo acen-
tuadamente e, na prática, obrigam o produtor a repassar esses custos 
para o seu cliente, a fim de se manter financeiramente rentável.

Da mesma forma que no papel miolo, as aparas marrons  
aparentam caminhar para a estabilidade, embora, em abril pas-
sado ainda tenhamos observado quedas nos seus preços, com o 
ondulado I sendo comercializado por R$ 851,14 a tonelada fob 
depósito e o ondulado II a R$ 717,05 nas mesmas condições, Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Desempenho do volume de vendas 
no comércio brasileiro por estados
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com quedas percentuais de 3,3% e 3,9%, respectivamente, em 
percentuais ainda altos para um único mês, contudo, abaixo 
do que vínhamos observando. Além disso, vários fabricantes 
de papel consultados informaram não ter reduzido preços de 
compra das aparas marrons no mês em questão. Outro fato que 

nos leva a crer em estabilidade foi que algumas fábricas relata-
ram melhora nos seus pedidos para maio de 2022.

No mercado internacional as aparas estão se valorizando, 
chegando ao final de abril último cotadas próximo de € 200 a  
tonelada, mas, a valorização do real e a contínua dificuldade 

Fonte: Anguti Estatística

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas marrons

Evolução de preços do papel miolo
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com a logística da operação por via marítima, têm inviabilizado 
elevar nossas exportações que, mesmo assim, já estão superan-
do as importações desde o primeiro mês do ano e, até maio 
passado, registramos uma saída líquida de aparas da ordem de  
5 mil toneladas que, se não é um volume que possa mexer na 
oferta interna, também não traz os prejuízos vividos no ano pas-
sado quando foram importadas 188 mil toneladas.

Mesmo com todas as dificuldades logísticas, novos mercados 
estão sendo procurados e, em maio de 2022, além de uma se-

Fonte: Secex  Obs.: inclui todos os tipos de aparas

Fonte: Secex

Fluxo internacional de aparas de papel

gunda exportação para a Tailândia, registramos um volume de 
681 toneladas encaminhadas para o Quênia. Vale pontuar que 
nos primeiros cinco meses do ano já saíram do país 18,9 mil 
toneladas e tudo indica que deveremos dobrar as exportações 
realizada em 2021.

Continuamos sendo surpreendidos pelas exportações de pa-
pel miolo e testliner que, podemos considerar, tiram o mesmo 
volume de aparas do mercado interno. Em maio último, novo 
recorde nas exportações que atingiram 26,4 mil toneladas foi 

País
toneladas

2021 2022 -> maio
Bolívia 3.089 4.095
Estados Unidos 0 321
França 0 1
Índia 755 469
Israel 6 -
Paraguai 17.325 6.246
Peru 31 -
Quênia 681
Singapura 4 -
Suíça - 679
Tailândia - 365
Uruguai - 25
Vietnã 524 5.981
Total 21.736 18.863
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registrado, sendo 20,9 mil toneladas de papel miolo e 5,5 mil  
toneladas de testliner. E, como as importações estão pratica-
mente zeradas, não houve compensação no volume exportado 
que também representa o saldo líquido de papel reciclado a  
partir de aparas marrons encaminhado para o exterior.

As exportações, que sempre tiveram como principal des-
tino a Argentina, estão conquistando dois novos e grandes  
mercados: Chile e Colômbia, ou seja, vêm sendo realizadas por 
fronteira seca, não enfrentando as dificuldades de obtenção de 
containers e espaço em navios. Porém, além do alto custo do  
frete com os sucessivos aumentos do óleo diesel, poderão  
enfrentar problemas com eventuais fechamentos de rodovias 
andinas, o que costuma acontecer no inverno.

Fonte: Anguti Estatística
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Estimativa do consumo mensal de aparas

O consumo de aparas que, em março passado, foi de 411 mil 
toneladas, continua abaixo dos volumes verificados neste mes-
mo mês de 2020 e 2021 e, considerando o forte consumo no 
ano passado, deve permanecer assim pelo menos até o mês de 
junho, cujos dados ainda não dispomos. Entretanto, conside-
rando o alto volume de exportação de papel reciclado, podemos 
prever que, se a economia continuar reagindo, o segundo se-
mestre deve ser de equilíbrio entre oferta e demanda por aparas 
e, eventualmente, os aparistas poderão ter dificuldades em man-
ter as fábricas abastecidas.

As aparas brancas estão indicando o que poderá acontecer 
com as aparas marrons, pois, em abril deste ano, além da branca 
de primeira, cujos preços são ascendentes desde o final de 2021, 

Fonte: Secex

Fluxo internacional de papel miolo e testliner
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Fonte: Anguti Estatística

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

as demais brancas, neste período, estão invertendo a curva de 
preços com estabilidade na branca II e aumento na branca III, 
que foram comercializadas por, respectivamente, R$ 1.396,70 e 
R$ 906,60 a tonelada fob depósito, com variações de -0,2% e 
+0,8% respectivamente.

Os estoques de aparas nas fábricas de papel sofreram uma 
diminuição em abril de 2022, encerrando o mês em 115,0 mil 
toneladas de aparas marrons e 23 mil toneladas de brancas, 
igualando os volumes registrados ao final de 2021 quando os 
preços ainda estavam em queda.           

Evolução de preços de aparas brancas

Fonte: Anguti Estatística


