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Fonte:CEPI 2018 e NVG

Dados 

Europa

Nesse ano

Floresta Renovável e Sustentável

No ano seguinte

E continua a rotação nos anos seguintes

47% 53% Redução de 19%:

• Perdas do processo.

• Perda de propriedades das fibras

em cada reciclagem.

• Exportações de papel velho.

• Outro uso (ex: Energia).

Dióxido

de 

carbono

Oxigénio

Floresta em

Crescimento

Ciclo ou Cascata ?

72%

Evolução taxa de reciclagem (UE)
8% aterro ou 

incineração directa

Arquivo 

ou não 

reciclável



% Produtos Papeleiros

na  UE 4% do Consumo Europeu

de papel e cartão = Papel Escritório 

(A4, A3,...)

9% é higiénico & sanitário

7% é papel de jornal

54% é EMBALAGEM

Outros

papéis

gráficos
(publicações,

publicidade,

envelopes,

cadernos,etc)

Fonte: CEPI  2018 e NVG

54%

7%

9%

4%

22%

4%

Outro papel e cartão



% uso fibra reciclada 
Papel de escritório e papéis gráficos 

são os principais utilizadores de fibra 

virgem.

Papel e cartão de embalagem e papel 

de jornal são os principais 

utilizadores de fibra reciclada.
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Cartão canelado

Papel jornal

Cartolinas embalagem

Higiénico e Sanitário

Papel gráfico

Papel escritório

Virgem RecicladaFonte: CEPI  2018 e NVG



Circularidade do Papel

Fonte: CEPI 

(http://www.cepi.org/system/files/public/do

cuments/publications/othertopics/2016/W

EF_Design_Management_for_CircularityFi

nal.pdf) 



Papel Escritório
(made in Portugal)

Papel de Revista
(made in UK)

Cartolina de 

embalagem
(made in Holland)

Papel jornal ou

Cartão canelado
(made in Germany)

Exemplos

Europa

Cada fibra é reciclada

3,6 
vezes na Europa.

Ou seja é usada em 4 

ou 5 produtos

no seu ciclo de vida

Caixa de 

ovos
(made in Italy)

Produção de

Energia

(Austria)

Libertação

Dióxido de Carbono

Fixação de Dióxido

De Carbono

Cascata
(Fonte: CEPI 2018)

Spittelau Waste Incineration Plant

(Wien, Austria)

http://library.thinkquest.org/17531/fossiltitle.jpg
http://library.thinkquest.org/17531/fossiltitle.jpg


Final Energético

Renewable

Renewable

Fossil

Fossil

Fonte: Poyry citado em The Future of Paper Recycling in Europe: Opportunities and Limitations 2010 (com suporte da Comissão Europeia); www.macrotrends.net 

(1) = 7,3 barris por  tonelada métrica (EPPO) ;  (2) 1 USD = 0,9 Euro ; (3) PIX paper for recycling Germany – sorted graphic paper for deinking(Oct 2019 ) = 70-80 Euro/t

Preço do Petróleo (USD/barril)

Períodos com preços iguais ou superiores a 60 USD por barril = 438 USD/t (1)

A produção de energia a partir de papel velho pode se tornar economicamente atractivo quando o preço do petróleo

é elevado. O valor energético unitário do papel está ao nível do da biomassa (1 ton de petróleo equivale a 2,5 ton de 

papel). Quando o preço do petróleo está a 60 USD por barril = 438 USD/t(1) o valor equivalente do papel para 

produção de energia = 175 USD/t = 158 €/t (2), sendo o preço corrente de papel velho (revistas) na Alemanha (3) de 

75 €/t.



Final na Construção
O papel velho é utilizado também na construção civil como isolante térmico é acústico, quer em “placas” quer em

“projecção”. 



UTILIZAÇÃO DE PAPEL VELHO RECUPERADO

NA INDÚSTRIA EUROPEIA DE PASTA E PAPEL

Papel velho recuperado 

53% do input da Produção Europeia de Papel e Cartão

Pasta Branca Pasta Cinza/Castanha

4% Papel escritório

9% Higiénico-Sanitário

do consumo Europeu

(Total = 13%)

Destintagem

7% Papel de jornal

50% Embalagem

do consumo Europeu

(Total = 57%)

Problemas destintagem:

1) Lamas flutuantes no processo de destintagem são um claro problema ambiental.

2) Papel usado que contenha tinta ink-jet cria um problema no processo,  ao ser 

hidrofílica e não separável no estágio de flutuação, tornando assim as fibras 

cinzentas.

BPA



Destino da fibra reciclada 

Fonte: CEPI 2018

Embalagem
73%

Papel jornal 11%

Papel gráfico 
(incluíndo papel de 

escritório)
7%

Papel higiénico-
sanitário

6%

Outro papel e cartão 3%



Reciclabilidade
Reciclar decresce as qualidades

papeleiras das fibras, 

nomeadamente a espessura da 

parede celular da fibra, 

diminuindo assim propriedades

do papel como volume, 

performance, opacidade e 

outras características. È 

importante de refrescar a a

cascata de reciclagem com 

fibras que suportam melhor os

vários processos de reciclagem.

Análises laboratoriais

demonstraram que as 

fibras de Eucalyptus 

globulus depois de 5 

ciclos de reciclagem

tinham maior volume 

que as fibras virgens

de bétula.

1                          2                      3                       4                     5 

Fonte: RAIZ



Papel Plástico

Recurso renovável

utilizado com reposição

Reservas

mantidas

Elevada

taxa de reciclagem

Cascata

uso múltiplo

Consumo estável

ou crescimento suave

Reduzido volume para aterro

Elevada biodegradabilidade

Sequestro

Carbono

fóssil

Recurso fóssil

utilizado sem reposição

Reservas

em

decréscimo

Consumo com 

forte crescimento

Elevado volume para aterro

Baixa biodegradabilidade

Problemas poluição

Baixa taxa de

Reciclagem

Elevada

proporção

uso único

Emissões

Carbono

fóssil

Sustentável Não sustentável



UE

Portugal

Navigator

Leadership A no 

CDP Climate Change 

A List 2018

Sequestro da Floresta 

sobe  de uma média de 

8 para 12 Mt  CO2/ ano 

em 2050



Eucalipto e CO2
5,2 
M t CO2 eq

Fotossíntese

Inverno Verão

O Eucalipto  é uma 

árvore de folhas perenes.

Faz fotossíntese mesmo 

durante o Inverno, 

fixando o CO2 e, 

obviamente, crescendo 

nesta época.

O Eucalipto tem folhas 

verticais e espessas.

Faz fotossíntese durante 

um período mais longo 

nos dias quentes de 

Verão (sem entrar em 

stress com excesso de 

luz). 

CO2
Oxigénio

stock

Carbono

Grande parte dos produtos criados pela fotossíntese vão 

para o tronco principal (e não para as raízes ou para a copa).

Quando comparado com outras árvores, o tronco cresce 

mais em altura e diâmetro.

No final de 2018 as florestas geridas

pela Navigator tinham um sequestro

acumulado equivalente às emissões de 

dióxido de carbono geradas por 1,45 

milhões de viaturas a percorrerem

uma distância equivalente ao

perímetro da Terra.

Espécie
Eucalipto Pinheiro

Montado

Sobro
Matos

Fonte
(Cairns et al 1997; 

Pereira et al 2007)

(Cairns et al 1997; del 

Rio et al 2008)

(Canelas et al 2008; 

Pereira et al, 2007)

(Fonseca et al 2012; 

Navarro and 

Oyonarte 2006)

CO2 eq retidos na 

biomassa 

(ton/ha/ano)
6,2 - 33 3,3 - 17,2 1,5 - 11 5,9 - 8,1



Floresta Sustentavel
As plantações de eucalipto sob a 

alçada directa da  Navigator Company 

são florestas geridas de uma forma 

responsável e certificadas pelo

FSC® e PEFC™

4M€/ano

A Navigator Company promove uma melhor gestão florestal e 

certificação em toda a cadeia de abastecimento: pagando um 

premium no preço na madeira certificada (pioneiros desde

2007) e promovendo um intenso programa de extensão

florestal a Associações de proprietários florestais e a 

outros agentes do sector (iniciado em 2016). Apesar destes

esforços a empresa ainda precisa de importar madeira 

certificada for a da península Ibérica.

Abastecimento madeira certificada às fábricas:

Membro desta associação Mundial que lida exclusivamente com 

negócio em desenvolvimento sustentável. A nossa empresa é a única

empresa mundial de produtos florestais presente no Comité

Executivo do WBCSD e é Co-Chair do Forest Solutions Group. 

Presidente do Board do representante no nosso país, BCSD Portugal.

Participante na NGP, uma plataforma de 

aprendizagem e partilha sobre boas práticas em

plantações, iniciada pelo World Wide Fund for 

Nature (WWF).

Viveiros em Portugal :

12,000,000 plantas /ano
Floresta gerida:

110,000 ha (75% Eucalyptus)

https://www.youtube.com/watch?v=Og6dCQYTB4o
https://www.youtube.com/watch?v=Og6dCQYTB4o
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