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Setembro de 2021 

 
Expedição de papelão ondulado totaliza 330.773 toneladas em setembro de 2021 

 
A prévia dos indicadores da EMPAPEL sinaliza que o Índice Brasileiro de Papelão 
Ondulado (IBPO) caiu 6,0% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 

para 147,3 pontos (2005=100). 
 

Em termos de volume, a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado 
alcançou de 330.773 toneladas no mês, o segundo maior volume expedido para os meses de 
setembro.  

 
Com os números desta prévia, o volume de expedição por dia útil foi de 13.231 toneladas em 

setembro, também uma queda de 6,0% na comparação interanual, visto que setembro de 2021 
registrou a mesma quantidade de dias úteis na comparação com setembro de 2020.  
 

Expedição de Papelão Ondulado 
(dados originais em toneladas para setembro e variação interanual) 

 

 
 

Considerando-se dados trimestrais, a prévia da Empapel apurou, no terceiro trimestre de 2021, 

um volume de expedição do papelão ondulado 2,5% inferior ao do terceiro trimestre de 2020. 
 

 
 

  

Variação 

2020/2021 (%)

I tri/2020 919.762 I tri/2021 1.008.057 9,6%

II tri/2020 844.030 II tri/2021 984.596 16,7%

1º Semestre 2020 1.763.792 1º Semestre 2021 1.992.653 13,0%

III tri/2020 1.032.940 III tri/2021 1.006.790 -2,5%

Trimestres de 2020 Trimestres de 2021
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Pelos dados livres de influência sazonal, a prévia de setembro sinaliza queda de 0,3% do IBPO, 

para 144,7 pontos.  

 

O volume expedido de papelão ondulado foi de 324.342 toneladas. A expedição por dia útil nos 

dados sazonalmente ajustados foi de 12.974t, 3,7% superior ao mês passado. 

 

 

Expedição de Papelão Ondulado 

(dados dessazonalizados em toneladas e em médias móveis trimestrais) 

 
 

O volume expedido de papelão ondulado no terceiro trimestre de 2021 foi inferior em 2,3% o 

volume do trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, nesta prévia de setembro. 
 

 
 

 

 

Todos os dados contidos neste relatório têm fonte EMPAPEL. Para maiores informações entre em contato com 
empapel@empapel.org.br. 
Elaboração FGV IBRE. Coordenadora: Viviane Seda Bittencourt. Responsável por análise e divulgação: Anna Carolina Gouveia. 
Equipe Técnica: Anna Carolina Gouveia, Stefano Pacini e Luiz Sette (estagiário). 
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