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O Papel e o meio ambiente

 O PAPEL é, em última análise, produzido em 
bases sustentáveis com madeira, talvez o mais 
importante recurso renovável que possuímos;

 É reciclável, constituindo-se na segunda fonte de 
matéria-prima em importância na indústria 
papeleira, podendo ser fabricado com 100% de 
fibras recicladas;

 Permanece por curto período de tempo em sua 
disposição final, devido à rápida biodegradação .
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O Papel em Números ...
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Fonte: PPI

O Papel em Números ...

Produção Mundial
Por Tipo de Papel

2001

13%

32%

8%

32%

15%

Imprensa Imprimir / Escrever Tissue Embalagem Cartões
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O Papel em Números ...
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Fonte: PPI

Produção Brasileira
Por Tipo de Papel

2001
3%

30%

9%

51%

7%

Imprensa Imprimir / Escrever Tissue Embalagem Cartões

O Papel em Números ...
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Fonte: Bracelpa

O Papel em Números ...

mil ton

Kraftliner 1.377

Testliner 368

Miolo 1.112

Kraft 377

White Top Liner 88

Outros 204

Total 3.526

Papéis para Embalagem
  Brasil - Produção 2001
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Fonte: PPI e Bracelpa - 2.001

Quanto à Reciclagem ...

mil  ton %

Mundo 146.000 45%

Brasil 2.800 38%

Fibras Recuperadas Utilizadas na 

Produção de Papéis
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Índices de Reciclagem

 Taxa de Recuperação - relação entre 

aparas de papel coletadas com o consumo 

aparente de papel;

 Taxa de Utilização - relação entre aparas 

de papel  utilizadas na fabricação de papel 

com a produção total de papel;
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Índices de Reciclagem

País

Taxa de 

Recuperação

Taxa de 

Utilização

% %
Hong Kong 88 62

Holanda 72 89

Alemanha 71 60

Coréia 69 75

Suécia 62 21

Japão 58 59

USA 49 42

Canadá 46 24

Austrália 44 52

Reino Unido 41 74

Brasil 38 37

China 34 51

Fonte: PPI - julho 2001, base 2000

A Taxa de Recuperação
é influenciada pela área 

geográfica e densidade 

populacional;

A Taxa de Utilização
depende da proporção de fibras 

virgens utilizadas na fabricação;
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Fatores que afetam a reciclagem

 Considera-se que apenas 15 a 20% de todo papel 

utilizado não possa ser reciclado:

 alguns papéis são irrecuperáveis, pela natureza de sua 

utilização, como papéis sanitários e para cigarros;

 outros estão �fora do ciclo� como papéis de segurança e 

livros;

 outros podem  ter impregnações no seu uso ou 

aplicações que prejudiquem a recuperação.



ANAVE 26/08/02 12

Fatores que afetam a reciclagem

Como exemplo:

 Na Europa 18,5% dos papéis não são recuperáveis:

 pela natureza de utilização 9,4%

 �fora do ciclo� 6,6%

 papéis �contaminados� 2,5%
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 Ainda, não é possível recuperar 100% dos papéis 

recicláveis;

 O processo de reciclagem produz perdas:

 Nos processos de desagregação, depuração e 

fabricação;

 As fibras não são infinitamente recicláveis. Considera-se 

entre 4 a 6 ciclos o limite  de reciclagem.

 Por estes  fatores  sempre será necessária a recomposição 

de fibras virgens na fabricação de papel.

Fatores que afetam a reciclagem
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Fontes de Fibras Secundárias

 Pré-consumo

 geradas no processo produtivo 

 de 10 a 20% do  total disponível;

 Pós-consumo

 Obtidas da �FLORESTA URBANA�

 principal fonte de fibras recicláveis

 Indústria, comércio, escritórios e residências
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Composição das Aparas no Brasil

Composição das Aparas Brasileiras

1,4%

2,9%

3,7%

4,7%

6,9%

7,4%

12,0%

61,0%

Outras

Tipografia

Cartolinas

Jornais

Kraft

Mistas

Brancas

Ondulados
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Utilização das Aparas

A principal fonte e o principal consumidor de 

reciclados no Brasil é a indústria de papelão ondulado:

 63% dos papéis utilizados na fabricação de caixas de 

papelão ondulado são produzidos com fibras recicladas;

 73% dos papéis utilizados na fabricação de caixas de 

papelão ondulado são recuperados .
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Utilização das Aparas

Os principais motivos que tem levado ao crescente 

interesse pela �Floresta Urbana�:

 Econômicos:

 disponibilidade de fibras a preços competitivos;

 instalações menores e mais próximas dos centros urbanos;

 Pressões Ecológicas e Ambientais

 Desenvolvimento tecnológico

 permitindo desenvolver a qualidade do papel com base em 

fibras recicladas. 
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Embalagens

 Por que Utilizamos as Embalagens?

 Para Proteger

os produtos e o que os rodeia

 Para Reduzir

as perdas de produtos e resíduos

 Para Melhorar

a higiene e a segurança

 Para Racionalizar

a produção e a distribuição

 para Informar

sobre o produto e seus usos e,

 Para Vender os Produtos
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Papéis para Embalagens...

 Tem ampla aplicação na indústria de embalagens

 embalagens primárias

 embalagens cartonadas para líquidos

 cartuchos

 embalagens secundárias

 sacos

 caixas de Papelão Ondulado
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Papéis para Embalagens ...

 Conferem às embalagens suas características :

 Propriedades físicas

 Uniformidade de qualidade

 Desempenho no processo produtivo

 Performance operacional da embalagem

 Disponibilidade

 Custo
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 Devem ter características e funcionalidades similares 

aos fabricados com fibras virgens.

 A sua qualidade é função da:

 qualidade das fibras recuperadas;

 tecnologia de processamento;

 qualidade operacional das fábricas.

Papéis para Embalagens Reciclados
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Papéis para Embalagens Reciclados

 são largamente aceitos:

 a quase totalidade dos papéis Miolo e Testliner utilizados na 

fabricação de P.O. são produzidos com fibras recicladas, com 

vantagens de custo e ambientais

 menor energia aplicada

 menor consumo de água, praticamente com circuitos fechados

 retirada de grande quantidade de resíduos sólidos do meio 

ambiente
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 No entanto, o incremento de utilização terá

dificuldades:

 demandas de qualidade mais rígidas; 

 maiores taxas de reciclagem significam material mais 

heterogêneo, com maior dificuldade de reciclagem;

 maiores taxas de recuperação e utilização trazem 

deterioração da qualidade das fibras.

 A coleta é a fase com maiores desafios na reciclagem de 
papel, pelo elevado número de fontes e tipos de papel.

Papéis para Embalagens Reciclados
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Maiores taxas de recuperação e utilização aumentam a probabilidade 

das fibras recicladas passarem mais de uma vez no ciclo de 

produção:

Taxa 1 Vez 2 Vezes 3 Vezes 4 Vezes

30% 30% 9,0% 2,7% 0,8%

50% 50% 25,0% 12,5% 6,3%

80% 80% 64,0% 51,2% 41,0%

Probabilidade do Número de 

Passagens no Ciclo de Produção

 A cada ciclo as fibras perdem tamanho, flexibilidade e 
capacidade de ligação (por fechamento dos poros internos).

Papéis para Embalagens Reciclados
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 Melhorias Tecnológicas que impulsionam seu uso:

 Pulpers de alta consistência e contínuos

 menor agressão às fibras e menor consumo de energia

 Sistemas de Tratamento mais eficientes

 maior eficiência na remoção de contaminações 

 Separação e tratamento de fibras por tamanho

 Produtos químicos mais eficientes 

 Máquina de Papel

 Formação em multicamadas

 controles automáticos de processo e de perfis

 prensas de nip largo

 controle de secagem e acabamento

Papéis para Embalagens Reciclados
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 Principais desafios para o crescimento da reciclagem

 Redução das perdas durante todo o ciclo de produção;

 Aumento da eficiência na utilização das fibras;

 Otimização do sistema de coleta

 qualidade constante e menores contaminações

 disponibilidade e menores oscilações de preços

 estímulo à participação dos consumidores no ciclo

 Desenvolvimento de processos que permitam utilizar fibras 

mistas, contaminadas ou partes de complexos; 

Papéis para Embalagens Reciclados
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Ampliando os limites da reciclagem 

Reciclagem de Complexos

 embalagens compostas por papéis e outros materiais, como 

filmes plásticos e �foils� de alumínio;

 Visam ampliar as propriedades da embalagem, criando melhor 

estrutura e ampliando as barreiras à penetração da água, ar e 

luz;

 Esta associação de materiais dificulta a sua reciclagem, mas 

já há tecnologia para a recuperação destes materiais, como 

exemplo, a utilizada na Unidade da Klabin em Piracicaba.
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Reciclagem de embalagens Tetra Pak

- Klabin Piracicaba -

Ampliando os limites da reciclagem 
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Ampliando os limites da reciclagem 

Polietileno

Polietileno

Alumínio

Polietileno

Papel

Polietileno

Complexos - Embalagens Tetra Pak - Composição
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Esteira de Alimentação

Processo de reciclagem
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Embalagens no Hidrapulper

Processo de reciclagem
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Separação das Fibras no Hidrapulper

Processo de reciclagem
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Descarga do Plástico e Alumínio do Lavador 

Processo de reciclagem
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Fibras são tratadas

Processo de reciclagem
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Após tratamento, as fibras são enviadas à

Máquina de Papel

MP 2 - Klabin Piracicaba

Processo de reciclagem
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Considerações finais

 A reciclagem é fonte importante de fibras para a indústria 

de papéis para embalagens;

 O crescimento das taxas de reciclagem depende:

 da melhora do sistema de coleta (qualidade e quantidade)

 do desenvolvimento tecnológico e operacional das fábricas 

 São contribuições da indústria de papéis para embalagens 

ao meio ambiente: 

 a remoção de grande quantidade de resíduos sólidos da 

�Floresta Urbana�, 

 o menor consumo de energia e água no processo de 

fabricação.



AA Maior recicladora Maior recicladora de de pappapééis is do do BrasilBrasil

wwwwww..klabinklabin..comcom..brbr


