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Junho de 2022 

 
Expedição de papelão ondulado totaliza 341.042 toneladas em junho de 2022 - volume recorde para 

os meses de junho 
 
O Boletim Estatístico Mensal da EMPAPEL aponta que o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) 
subiu 0,4% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 151,9 pontos (2005=100).  
 
Em termos de volume, a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou de 
341.042 toneladas no mês. Este é o maior volume expedido para os meses de junho, superando inclusive 
o recorde de junho do ano passado, motivado pelo aquecimento da demanda por bens industriais naquele 
ano. 
 
O volume de expedição por dia útil foi de 13.642 toneladas em junho uma alta de 0,4% na comparação 
interanual, com junho de 2022, com junho de 2022 e 2021 registrando a mesma quantidade de dias úteis. 
(25 dias úteis). 
 

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

 
 

Em termos semestrais, o volume de expedição para o primeiro semestre foi de 1.928.674 toneladas, 6,0% 
inferior ao mesmo semestre do ano anterior. 
 

 
 

Nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de junho registra a quarta alta consecutiva do 

IBPO, agora de 3,5%, para 153,5 pontos, maior nível desde abril de 2021 (155,3 pts.). 

 

Variação 

2021/2022 (%)

I tri/2021 1.038.471 I tri/2022 937.237 -9,7%

II tri/2021 1.014.301 II tri/2022 991.437 -2,3%

1° semestre 2021 2.052.772 1° semestre 2022 1.928.674 -6,0%

Trimestres de 2021 Trimestres de 2022
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Na mesma métrica, o volume expedido de papelão ondulado foi de 343.934 toneladas. A expedição por 

dia útil foi de 13.757t, uma alta de 7,6% em relação ao mês anterior. 

 

Expedição de Papelão Ondulado 
(dados dessazonalizados em toneladas e em médias móveis trimestrais) 

 
 

O volume expedido de papelão ondulado no segundo trimestre de 2022 foi superior em 3,9% o volume 
do trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal. 
 

 
 

 
 

 

 

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 João Vitor Abjaud 
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