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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Uma novidade para o setor de reciclagem traz a pos-
sibilidade de captação de recursos para aplicação no 
setor. Trata-se da Lei nº 14.260, de 8 de dezembro de 

2021 que estabelece incentivos à indústria da reciclagem. O 
projeto desta Lei foi de autoria do Deputado Carlos Gomes,  
do Rio Grande do Sul e, na verdade, foi aprovada pelo  
Congresso, em dezembro do ano passado.

No entanto, temendo perda de arrecadação do imposto de 
renda, o Governo Federal impôs tantos vetos que a deixaram 
totalmente inócua. Contudo, os vetos foram derrubados pelo 
Congresso posteriormente, e a Lei, republicada agora em 
agosto de 2022, traz a efetiva possibilidade das empresas que 
operam no regime de lucro real e as pessoas físicas de aplica-

rem parte do seu imposto de renda (IR) devido em projetos 
de incentivo à reciclagem.

Estão sendo criados dois fundos, o Favorecicle, cujos recur-
sos deverão ser aplicados em projetos de ações voltadas à reci-
clagem, e o ProRecicle, que incentivará projetos de reciclagem. 
Os projetos deverão ser aprovados pelo Ministério do Meio 
Ambiente, o que, já sabemos, será um passo difícil, mas que, 
de qualquer forma, abre uma nova possibilidade de obtenção 
de recursos para aplicação no nosso setor. Vamos aguardar os 
projetos que serão apresentados e aprovados pelo Ministério e, 
a partir daí, buscar incentivá-los com nossos recursos.

Além dessa boa nova, o que também segue nessa direção 
positiva são os resultados do mês de julho, que marca o início 

Presidente Executivo da ANAP 
E-mail: pedrovb@anap.org.br
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Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade
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Comércio Varejista Total Eletrodomésticos

Móveis Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Hipermercados e Supermercados Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação Combustíveis e lubrificantes

Tecidos Vestuário e calçados Artigos Farmaceuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

Fonte: IBGE
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do terceiro trimestre do ano que, tradicionalmente, é o período 
de melhor desempenho para as embalagens de papel e, aparen-
temente, não está sendo diferente este ano, apesar de todas as 
incertezas que temos no cenário econômico nacional e inter-
nacional. Os dados, que dispomos, ainda referentes ao mês de 
junho, já mostram os preços das aparas em alta e, talvez mais 
importante, o volume de expedição de caixas, chapas e aces-
sórios de papelão ondulado que foram recordes para o mês de 
junho, voltando a apresentar crescimento no comparativo mês 
contra o mesmo mês do ano anterior, o que não acontecia desde 
julho de 2021.

O desempenho do volume de vendas do comércio brasileiro 
voltou para o campo negativo em maio último, com uma peque-
na redução de 0,2% em relação a maio de 2021. Os dados são os 
últimos que dispomos e já estão fora de contexto. Porém, chama 
a atenção o desempenho negativo das vendas nos supermerca-
dos que são os maiores fornecedores de aparas marrons. Por  
outro lado, temos um dado bastante positivo que é o crescimen-
to do volume de vendas no segmento de livros, jornais, revistas 
e papelaria, onde buscamos as aparas brancas.

Considerando que os programas de auxílio emergencial come-
çam a fazer efeito em agosto, não temos porque não acreditar na 
melhora do desempenho das vendas nos últimos meses do ano.

Fonte: IBGE
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Desempenho do volume de vendas 
no comércio brasileiro por estados

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas marrons
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No comparativo do acumulado dos cinco primeiros meses 
do ano contra igual período do ano anterior, o volume de ven-
das apresentou um crescimento de 1,8%, sendo que, dos sete es-
tados que estão no campo negativo, seis ficam nas regiões Norte 
e Nordeste do País, com o pior desempenho acontecendo em 

Pernambuco, onde o comércio perdeu 5,5% do seu volume de 
vendas no período considerado

Os preços das aparas em junho registraram pequenas altas, o 
que corrobora nossa posição de um segundo semestre melhor. 
O ondulado I e II, que são responsáveis pelos maiores volumes 

Fonte: Secex  Obs.: inclui todos os tipos de aparas
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Fluxo internacional de aparas de papel

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços do papel miolo
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Destino das exportações das aparas brasileiras

comercializados, foram vendidos por R$ 852,27 e R$ 729,32 a 
tonelada fob depósito, com altas que, no caso do ondulado II, 
foi de 2% em relação ao mês anterior.

Da mesma forma que os preços de venda, os valores pagos 
pelos aparistas às suas fontes também estão apresentando re-
cuperação, diminuindo o desestímulo à coleta que vínhamos 
observando. Na verdade, a expectativa de melhora para os pró-

Fonte: Secex

ximos meses está impulsionando os aparistas a melhorarem o 
volume de coleta, o que, normalmente, acontece mediante pa-
gamento de valores compensatórios. Neste momento, os preços 
pagos costumam subir mais rapidamente que os preços de ven-
da, já que acompanham mais a expectativa do que a realidade.

Nas fábricas de papel, o estoque de bobinas diminuiu signifi-
cativamente, e o aumento nos custos de produção, praticamen-

País
toneladas

2021 2022 -> jul.
Alemanha  -    273 
Bolívia  3.089  5.818 
Estados Unidos  0  321 
França  0  1 
Hong Kong  26 
Índia  755  668 
Israel  6  -   
Itália  0  0 
Paraguai  17.325  8.132 
Peru  31  -   
Quênia  -    1.835 
Singapura  4  -   
Suiça  -    1.287 
Tailândia  -    575 
Uruguai  -    25 
Vietnã  524  9.184 
Total  21.736  28.143 

Fonte: Secex

Fluxo internacional de papel miolo e testliner
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te, obrigaram os produtores a elevarem os preços do produto 
para manter sua lucratividade.

Em junho passado, o papel miolo foi comercializado por, em 
média, R$ 4.056,42 a tonelada com impostos, e prazo de 45 dias, 
que é a condição praticada no mercado com aumento de 0,8% 
em relação aos valores do mês anterior.

O fluxo internacional de aparas continua favorável às expor-
tações, mas os volumes envolvidos são pequenos e insuficientes 
para impactar o mercado interno. No mercado internacional, 
a apara de ondulado classificada como OCC 1.04 está cotada 
acima de R$ 200 a tonelada e, considerando os custos logísticos, 
está chegando no Brasil valendo mais de R$ 2.000,00 a tonelada, 
ou seja, mais que o dobro do valor do nosso ondulado I e, nesta 
condição, observamos uma nova queda nas importações de apa-
ras que, em julho, foram de 2 mil toneladas, o que, em volume, 
representam resultado 50% inferior ao observado em junho.

Apesar dos problemas logísticos que também incorrem nas 
exportações, os volumes estão se mantendo e, em julho deste 
ano, foram encaminhadas ao exterior 4,4 mil toneladas de apa-
ras. Com este resultado, o saldo no mês ficou favorável às expor-
tações em 2,4 mil toneladas e, no acumulado dos sete primeiros 
meses do ano, o saldo ficou próximo de 10,0 mil toneladas.

As exportações para o Quênia que apareceram como novida-
de nos dois últimos meses deixaram de ocorrer em julho e ainda 
não podemos saber se foram pontuais ou tendem a voltar ao 
cenário, já o Vietnã continua se consolidando como o principal 
destino das nossas exportações.

As exportações de papel miolo e testliner apresentaram uma 
substancial queda em julho passado, aproximando-se dos níveis 
históricos que são de, em média, 7 mil toneladas mensais, anu-

Fonte: Anguti Estatística

Estimativa do consumo mensal de aparas

lando nossa preocupação de um possível desabastecimento do 
mercado nacional de aparas no futuro. E ressalto que esta queda 
deverá permanecer nos próximos meses, pois a principal res-
ponsável é a crise econômica na Argentina, cujo banco central 
adiou os pagamentos das importações, deixando muitas fábri-
cas que vendiam para os argentinos em situação complicada. 
Em julho de 2022 foram encaminhadas para o exterior 11,5 mil 
toneladas de papel miolo e testliner contra 896 toneladas que fi-
zeram o caminho inverso. O saldo de 10,6 mil toneladas ainda é 
elevado, mas só deve provocar efeitos no abastecimento interno, 
caso o consumo de embalagens apresente um forte crescimento 
nos próximos meses.

O consumo de aparas que havia sofrido uma não esperada 
queda em abril deste ano voltou a se recuperar em maio, atin-
gindo o volume de 397 mil toneladas ainda inferior aos níveis 
de 2021. Mas este índice já supera os números de 2020 quando 
estávamos sofrendo com a primeira onda da pandemia que pro-
vocou o fechamento de diversos estabelecimentos tradicionais 
fornecedores de material.

As aparas brancas, que registraram fortes aumentos nos 
últimos meses, aparentemente, estão tendo seus valores se 
estabilizando, em que pese os preços da celulose estarem so-
frendo aumentos no mercado internacional com impactos no 
mercado interno.

Como consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 
os embarques de madeira da Rússia para a Finlândia deixaram 
de acontecer e, estima-se, 1 milhão de toneladas de celulose de 
fibra curta deixaram de ser produzidas pelo país do norte da Eu-
ropa e, como consequência, os preços da matéria-prima virgem 
estão sendo reajustados fortemente. Ao final de junho, a celulo-
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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

se definida como BHKP, estava sendo negociada na Europa por 
US$ 1.295 a tonelada.

Os estoques de aparas nas fábricas, em junho passado, subi-

ram atingindo o volume de 168 mil toneladas de aparas marrons 
e 36 mil toneladas de aparas brancas, o que equivale a, em am-
bos os produtos, aproximadamente, 15 dias de produção.   

 -

 500,0

 1.000,0

 1.500,0

 2.000,0

 2.500,0

 3.000,0

 3.500,0

Branca I Branca II Branca III

2020 2021 2022

Evolução de preços de aparas brancas

Fonte: Anguti Estatística


