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1. INTRODUÇÃO 

Observa-se que o homem, cada vez mais preocupado com o desenvolvimento 

econômico, deixa de preocupar-se com o meio ambiente, causando graves danos que, em 

determinados casos, podem interferir e até mesmo interromper o desenvolvimento normal e 

harmônico dos seres vivos em seu ambiente natural. Uma interferência no ecossistema é a 

poluição. Segundo a Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Política Nacional de Meio 

Ambiente – define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (BRASIL, 

1981). 

Ao priorizar o desenvolvimento, a população deixou a área rural e passou a se 

concentrar em áreas urbanas. Em 1940, um terço da população vivia no meio urbano e dois 

terços no meio rural, essa proporção inverteu-se até 1970, ocasionando uma maior 

concentração de pessoas em menores extensões territoriais. Essa transformação ocorreu de 

forma desordenada gerando entre outros fatores, desmatamento, poluição das águas e do ar e 

um grande acúmulo de lixo formado pelas atividades da sociedade. Percebe-se a necessidade 

de se atingir um desenvolvimento sustentável, em que haja uma preservação dos recursos 

ambientais sem interromper o desenvolvimento econômico. Com o acelerado crescimento da 

população, faz-se necessário expansão industrial, para que se possa atender esta nova 

demanda de alimentos e bens de consumo, o que acarretará em um considerável volume de 

lixo. 

De maneira geral, define-se lixo como todo e qualquer resíduo que resulte das 

atividades diárias do homem na sociedade, sendo que, compreende uma grande variedade de 

elementos provenientes de numerosas fontes (LIMA, 1995).  

Em específico neste trabalho, o resíduo em estudo é o papel. Salienta-se que o não 

tratamento dessa massa de resíduos pode contribuir significativamente para a poluição e a 

redução da qualidade de vida do homem. 

Além da geração excessiva de papel, o pior é a inadequada disposição final e seu não 

tratamento. Uma dessas formas de disposição são ‘lixões’, depósito de lixo a céu aberto onde 

é feita a descarga do lixo sobre o solo, provocando sua poluição e das águas subterrâneas e 
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gerando maus odores (PRANDINI et al., 1995). Os lixões também têm conseqüências 

negativas para a saúde pública, porque constituem ambientes propícios para a proliferação de 

vetores de doenças - moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros.  

Outra forma de disposição final do papel é o aterro sanitário, espaço utilizado para o 

armazenamento seguro de resíduos industriais ou urbanos. Por isso, para amenizar a 

contaminação do meio circundante, os aterros devem ser estáveis e garantir o total isolamento 

dos resíduos e seus derivados como gases e chorume (líquido escuro e altamente poluente) 

(LIMA, 1995). 

Uma terceira forma de disposição final do papel é a incineração, um processo de 

redução de peso e volume do lixo através de combustão controlada (LIMA, 1995). 

Porém a sociedade, preocupada e conscientizada com o grande volume de lixo que 

vem gerando, percebe que essas três formas de disposição final de lixo não se mostram 

adequadas no caso de lixões, e suficientes para absorver toda quantidade produzida. Além de 

que os aterros sanitários e os incineradores são caros e despendem necessidade de grande 

controle. Com isso busca outras soluções que evitem essa disposição que, portanto, não é 

satisfatória. 

Como solução destaca-se o reuso, reaproveitamento e reciclagem dos produtos. Surge 

então o termo Logística Reversa que compreende esses três R’s. 

 Segundo BUGAJER (1988), reciclagem é o aproveitamento das fibras celulósicas de 

papéis usados e aparas para produção de novos papéis. 

Tendo identificado como problema a disposição final insatisfatória do papel, o 

objetivo geral deste trabalho é estudar a reciclagem de fibras celulósicas do ponto de vista da 

Logística Reversa.  

Especificamente propõe-se: 

• Do ponto de vista econômico, estudar se a reciclagem de papel é vantajosa e se agrega valor 

ao produto, considerando-a um processo ecologicamente correto; 

• Do ponto de vista ambiental, verificar se a reciclagem de papel diminui a necessidade de sua 

disposição final e reduz o consumo de fibras virgens; 

• Do ponto de vista social, mostrar a contribuição da reciclagem de papel. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho constitui-se em uma revisão bibliográfica comentada focalizada no 

Brasil, no qual objetiva-se avaliar a reciclagem de papel em detrimento a uma única forma de 
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produção, que seria a produção de papel com fibras virgens. Levando-se em consideração 

seus aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

 Em relação à produção de papel através de fibras virgens, é necessário a realização de 

uma pesquisa com o intuito de se levantar dados quantitativos de produção e consumo de 

papel no Brasil. Com os dados de produção brasileira de papel, é possível determinar a 

demanda de árvores, água e energia necessárias para essa produção. A mesma pesquisa é feita 

para se levantar dados quantitativos em relação à reciclagem de papel. A  partir dos dados de 

composição do lixo obtêm-se a quantidade de papel descartado no meio ambiente, podendo-se 

concluir o quanto de papel deixará de ser encaminhado a lixões, aterros sanitários e 

incineradores.  

Realizando-se uma análise crítica sobre os meios de disposição final de papel 

atualmente utilizados pela sociedade brasileira, conseguir-se-á concluir que a reciclagem é o 

modo mais adequado para diminuir a necessidade de disposição final. 

Para a análise sobre os meios de disposição final de papel atualmente utilizados, o 

embasamento é apenas teórico, tendo como fonte a literatura disponível.  

Foi realizada visita técnica com objetivo de aprimorar o conhecimento sobre todo o 

processo de reciclagem de papel, já que possibilitou um contato prático e não apenas teórico 

sobre o assunto. Essa visita foi realizada na empresa Klabin de reciclagem de papel ondulado, 

localizada em Ponte Nova – MG. Dessa maneira foi possível o esclarecimento de qualquer 

tipo de dúvida que surgiu durante a elaboração do trabalho, contando com a colaboração do 

funcionário Paulo César de Oliveira, que forneceu contatos para obtenção de dados utilizados 

na elaboração do trabalho. Outros dados foram obtidos em endereços eletrônicos e literatura. 

Para se alcançar os objetivos propostos, estabelece-se um meio de comparação entre a 

reciclagem e a produção de papel a partir de fibras virgens. Essa comparação será possível a 

partir de uma análise de custos de ambos e dos aspectos sociais proporcionados por cada um. 

Então concluir-se-á se a reciclagem é a maneira mais satisfatória de atenuação do problema de 

disposição final de papel, atingindo o objetivo proposto pelo trabalho. 

3. RECICLAGEM DE PAPÉIS 

Uma preocupação da sociedade moderna é a grande geração de resíduos provenientes 

de suas atividades, desde o lixo doméstico aos resíduos industriais. 

O lixo, disposto de maneira inadequada, sem qualquer tratamento, torna-se uma 

ameaça à saúde, poluindo o solo, alterando suas características físicas, químicas e biológicas.  
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O papel, foco deste trabalho, não tendo disposição final adequada, acumula-se gerando 

incômodos à população como, por exemplo, poluição visual e poluição do ar. 

O lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se 

caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou 

a saúde publica; é o mesmo que descarga de resíduos a céu aberto (PRANDINI et al, 1995). 

O aterro sanitário é um sistema de disposição do lixo projetado para esse fim, no qual 

são utilizadas técnicas de engenharia sanitária de recobrimento do material em camadas, 

sistemas de escoamento de líquidos e emanação de gases produzidos pelos materiais 

orgânicos, impermeabilizações do solo, entre outras, visando principalmente evitar a 

contaminação de lençóis freáticos e a degradação ambiental nas regiões vizinhas (LEITE, 

2003). Trata-se, portanto, de um sistema tecnicamente projetado para certa vida útil, ou seja, 

para suportar certa quantidade de lixo, e que, ao atingir a saturação, deve ser substituído por 

outro local (LEITE, 2003). 

A incineração é definida como o processo de redução de peso e volume do lixo através 

da combustão (queima) controlada do lixo. Os gases remanescentes da incineração do lixo 

são: anidrido carbônico (CO2); anidrido sulfuroso (SO2); nitrogênio (N2); oxigênio (O2); água 

(H2O) e cinzas. Quando a combustão é incompleta, pode aparecer monóxido de carbono (CO) 

e também  particulados, elementos sólidos com tamanho entre 1 a 30 micrometros, que podem 

conter ou não átomos de carbono e são lançados na atmosfera como fuligem. A incineração é 

um processo que demanda custos bastante elevados e a necessidade de um super e rigoroso 

controle da emissão de gases poluentes gerados pela combustão. 

Atualmente, uma das maiores preocupações em todo o mundo é a destinação adequada 

do lixo, produzido diariamente em quantidades crescentes, preocupação esta vinculada 

diretamente à preservação do meio ambiente. A defesa do meio ambiente tem sido tema 

largamente divulgado nos últimos anos por governos, grupos ecológicos, técnicos e cidadãos 

comuns. 

Aplicações práticas resultantes desta postura de defesa da natureza são uma realidade 

nos dias de hoje. Melhor que isso: pode-se aliar proteção do meio ambiente a resultados 

econômicos, sociais, ecológicos e de economia de recursos naturais. Dentro deste contexto 

destaca-se a Logística Reversa. 

Segundo STOCK (1998), Logística Reversa em uma perspectiva de logística de 

negócios, refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, 

substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e 

remanufatura. 
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BOWERSOX e CLOSS (2001) apresentam, por sua vez, a idéia de apoio ao ciclo de 

vida como um dos objetivos operacionais da logística moderna, referindo-se ao seu 

prolongamento além do fluxo direto de materiais e à necessidade de considerar os fluxos 

reversos de produtos em geral. 

Dessa maneira, a Logística Reversa objetiva tornar possível o retorno dos bens ou de 

seus materiais ao ciclo produtivo, preocupando-se com o fluxo reverso dos produtos, para 

que, por meio de processamentos logísticos de consolidação, separação e seleção, possam 

retornar ao ciclo produtivo através de reaproveitamento, reuso e reciclagem. 

Define-se reciclagem de resíduos como a recuperação e a conversão de materiais 

residuais em novos produtos. O valor relativo de diferentes tipos de reciclagem pode ser 

ordenado: o mais valioso é a produção de novos produtos, a partir de produtos semelhantes e 

já usados; o menos valioso é a conversão de materiais residuais em produtos com 

características físicas inferiores. O critério básico está em saber se o material recuperado 

substitui um material virgem na produção, fechando assim o círculo. O objetivo global 

consiste em reduzir a quantidade de materiais, que entram na economia e que dela sai, 

evitando assim os custos ambientais de extração e do processamento de materiais virgens, e 

da remoção de detritos (COELHO, 1994). 

A reciclagem compreende ao conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os 

detritos e reintroduzi-los no ciclo de produção de que saíram. 

Quanto ao papel, reciclagem é o aproveitamento das fibras celulósicas de papéis 

usados e aparas para produção de novos papéis. Tecnicamente, as fibras nele contidas poderão 

vir a substituir matérias primas fibrosas virgens (BUGAJER, 1988). 

O processo de reciclagem de papel ocorre da seguinte maneira: o papel é enviado as 

indústrias e então é feita a desagregação das fibras. Essa desagregação ocorre no hidrapulpper 

(liquidificador industrial) e essas fibras são depuradas para a retirada das impurezas. Neste 

ponto tem-se apenas uma pasta contendo as fibras de papel. Ao sair da tela é necessário que o 

papel passe pela prensagem e secagem para retirada de umidade, essa etapa é realizada em 

grandes prensas e cilindros aquecidos a vapor. O papel já pronto é recolhido em rolos, dando 

assim origem a grandes bobinas de papel. 

Serão abordadas abaixo as diferentes perspectivas da Logística Reversa 

especificamente da reciclagem de papéis, enfatizando seus aspectos econômicos, sociais e 

ambientais.  
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 3.1. Aspectos econômicos 

O objetivo econômico da implementação da Logística Reversa no setor de papel é 

obter resultados financeiros por meio de economias obtidas nas operações industriais, 

principalmente pelo aproveitamento de matérias-primas secundárias, que neste caso seriam as 

fibras celulósicas não virgens, ou seja, que já foram utilizadas para fabricação de papel e serão 

reutilizadas. 

Segundo LEITE (2003), o preço do papel reciclado será formado pelo encadeamento 

de suas diversas etapas de comercialização ao longo de sua cadeia reversa: 

• Etapa de coleta: 

Custo da coleta (Cc) = custo de posse (Cp) + Custo de beneficiamento inicial (Cb) 

Preço de venda ao sucateiro = Cc + Lucro do coletor (Lc) 

• Etapa do sucateiro: 

Custo para o sucateiro = Cc + Lc + custo próprio (Cs) 

Preço de venda do sucateiro = Cc + Lc + Cs + lucro do sucateiro (Ls) 

• Etapa da reciclagem: 

Custo do reciclador = Cc + Lc + Cs + Ls + Custo próprio (Cr) 

Preço de venda do reciclador = Cc + Lc + Cs + Ls + Cr + Lucro do reciclador (Lr) 

Entende-se que na etapa de coleta existam pessoas responsáveis pela coleta de papel 

(catadores), havendo, portanto, um custo por posse desse papel e outro pelo beneficiamento, 

que seria uma primeira seleção do papel por parte dos catadores. 

Na etapa de sucateiro, que são os intermediadores que compram o papel usado e 

vendem para as indústrias de reciclagem em forma de aparas, além dos custos da etapa de 

coleta há os custos dos sucateiros (armazenagem, instalações etc.) e os lucros de ambas as 

etapas.  

E na etapa de reciclagem, se tem o preço final do material reciclado, pois há a soma 

dos custos citados acima com os custos de reciclagem e também soma-se os lucros dos 

diversos agentes que intervém nas etapas do canal reverso, inclusive o lucro de venda desse 

material. 

Outro fator relevante é o custo de transporte das aparas dos sucateiros até a 

reciclagem, pois, dependendo da distância, pode não ser viável a compra desses fornecedores, 

uma vez que aumentarão o custo final de produção do papel reciclado.  
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Para materiais comercialmente recicláveis e em condições normais de mercado, o 

preço do material reciclado deve-se manter abaixo da matéria-prima que o substitui, 

permitindo interesse em sua utilização (PENMAN e STOCK, 1995). 

Além do diferencial de preço entre a matéria-prima para fabricação de papel virgem e 

da matéria-prima para papel reciclado, outros aspectos econômicos devem ser levados em 

conta. 

Pode ser observada a economia de variadas fontes de energia (elétrica, térmica etc.) 

uma vez que essa energia já foi gasta na produção de papel a partir de fibras virgens. Outra 

economia seria dos componentes necessários para produção de papel virgem como, por 

exemplo, uso de químicos para a polpação e branqueamento da polpa celulósica, que não 

serão utilizados novamente para produção de papel reciclado que utiliza a água como 

principal insumo para sua produção. Tem-se também a economia referente aos investimentos 

feitos em fábricas de papéis virgens e em fábricas de papéis reciclados, pois o processamento 

do papel reciclado se mostra menos complexo, necessitando, portanto, de menores 

investimentos. 

É importante salientar que não se consegue reciclar eternamente a fibra, ou seja, 

haverá sempre necessidade da fibra virgem, assim o setor de celulose e papel apresentou o 

Programa de Investimento para o período de 2003 a 2012, no valor de US$ 14,4 bilhões, a fim 

de ampliar sua capacidade produtiva e assim aumentar as exportações e criar novas 

oportunidades de trabalho (BRACELPA, 2004).  

3.2. Aspectos ambientais 

 Já foi citado anteriormente como a população vem se preocupando cada dia mais com 

o meio ambiente, sensibilizando-se pela crescente visibilidade dos efeitos causados pelos 

desastres ecológicos, tanto por tornarem-se mais evidentes como por informações sobre suas 

conseqüências. Essa maior visibilidade provém, na maioria das vezes, dos excessos de 

disposições indevidas de produtos descartáveis nos centros urbanos. A Logística Reversa vem 

como uma solução de minimização dessa preocupação.  

A revalorização ecológica de um bem em fim de vida é entendida como a eliminação 

ou a minimização de custos dos impactos ao meio ambiente provocado pelo excesso de 

produtos, especificamente, papéis lançados no meio ambiente sem tratamento.  

 As críticas ambientalistas ao consumo sem a responsabilidade empresarial 

correspondente geram novas teorias econômicas que promovem a introdução desses custos 

ecológicos de impacto ao meio ambiente na contabilidade empresarial e, quando generalizado 
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com todas as parcelas de degradação ao meio ambiente, também na contabilidade nacional do 

país. 

 Pesquisas realizadas no Brasil em 1998 pelo CNI, pelo Sebrae e pelo BNDES revelam 

que 90% das grandes empresas e 35% das pequenas e microempresas realizaram 

investimentos ambientais, independentemente de legislação, mas com propósito de melhoria 

de competitividade em exportações, de serviços aos clientes, de atendimento às comunidades, 

de atendimento a organizações não governamentais e de melhoria da imagem corporativa 

(ANDRADE et al., 2002). 

 Com uma melhor estruturação e organização dos canais de distribuição reversos, 

ocorrerá uma grande redução desses custos ecológicos. Deve ser contabilizada a quantidade 

de árvores que são economizadas com a utilização da reciclagem em vez da produção de 

papel através de fibras virgens. Sabe-se que para a produção do papel virgem são gastas certa 

quantidade de árvores para a produção de certa quantidade de papel. Essa mesma quantidade 

de papel pode ser obtida com a reciclagem, ou seja, aquelas árvores não serão utilizadas e 

conseqüentemente economizadas. Tem-se, além desse ganho, a economia com o 

reflorestamento, que será menor. 

Quanto à disposição final do papel, a utilização da reciclagem gera uma grande 

redução de custos e de impactos ao meio ambiente. Se o destino final for a queima em 

incineradores poderá haver uma grande emissão de gases na atmosfera, já se esse papel for 

reciclado não haverá a necessidade de incineração e, portanto, não serão gerados tais gases 

para a atmosfera. Quando a disposição final é feita em lixões (forma condenável) e aterros 

sanitários há uma necessidade de área livre para esse propósito que não se faz necessário 

quando esse papel é reciclado. Também há os benefícios à saúde humana que não terá que 

conviver com a presença desse desagradável lixo. 

Além desses fatores discutidos acima, há também a redução de recursos necessários 

para a produção de papel reciclado. Para a produção de papéis a partir de fibras virgens a 

quantidade de energia utilizada é muito maior que na produção por reciclagem, além da 

menor necessidade de adição de compostos químicos na reciclagem. Dentre esses recursos 

destaca-se a água. 

A sociedade atual vem se preocupando muito com a questão de preservação de água 

no planeta. Por se tratar de um recurso finito, é cada vez mais importante que se faça uma 

maior conscientização da população, para que medidas sejam tomadas em prol se sua 

preservação e evitar gastos excessivos desnecessários. Neste contexto, a reciclagem entra 

como medida satisfatória, especificamente para a produção de papel, no que diz respeito a 
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preservação desse recurso essencial a vida humana. Com a reciclagem a uma redução 

considerável de gastos com água em relação à produção de papel virgem, podendo até as 

empresas de reciclagem ter um ciclo de água fechado, ou seja, tratar e reaproveitar toda a 

água utilizada, não sendo mais necessário a retirada desse recurso da natureza, promovendo o 

desenvolvimento sustentável que, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, constituída pela ONU em 1991 e citada por CALDERONI (1998), define-

se como “...aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”. 

Destaca-se também o tratamento de água utilizado no processo de reciclagem, que 

despende gastos muito menores que no tratamento da água utilizada no processo de fabricação 

de papéis virgens, além de que um vazamento dessa água resultante de um processo de 

reciclagem teria menores conseqüências à natureza como no caso de um vazamento de água 

do processo de fabricação a partir de fibras virgens, que possui maior quantidade de 

compostos químicos e material orgânico, que uma vez em contato com a natureza acarretará 

em grandes danos ecológicos. 

Neste contexto, as empresas começam a ter novos posicionamentos estratégicos de 

marketing, devido às novas condições de sensibilidade ambiental, o marketing ambiental, que 

busca conservar suas imagens corporativas inalteradas, mesmo quando não existe perigo 

eminente de riscos ecológicos graves, atendendo dessa maneira essa maior exigência do 

consumidor por produtos que não causam danos ao meio ambiente e empresas 

ecologicamente correta. Pesquisas mostram que os consumidores estão cada vez mais 

sensíveis aos fatores ecológicos, dispostos a pagar mais por produtos concebidos e produzidos 

de maneira mais conveniente para o meio ambiente (MILES e MUNILLA, 1995). 

3.3. Aspectos sociais 

A reciclagem garante ganhos como a geração de empregos diretos, a possibilidade de 

união e organização da força trabalhista mais desprestigiada e marginalizada (em cooperativas 

de reciclagem) e a oportunidade de incentivar a mobilização comunitária para o exercício da 

cidadania, em busca de solução de seus próprios problemas. 

A reciclagem contribui para a diminuição da marginalidade, pois auxilia a retirada das 

pessoas dos lixões. Pessoas que buscam retirar dos lixões meios para subsistir, trabalhando 

em condições sub-humanas, poderão passar a integrar cooperativas voltadas para uma atuação 

organizada e regular em centrais de reciclagem de papel. 
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Há anos, a reciclagem no Brasil é promovida pela coleta informal de materiais 

encontrados nas ruas e lixões pelos catadores. Eles coletam recicláveis antes do caminhão da 

prefeitura passar, reduzindo assim, os gastos com a limpeza pública. Os materiais coletados 

são encaminhados para a indústria recicladora, gerando emprego e renda. 

As cooperativas de catadores formalizam a atividade de catação, proporcionando 

condições adequadas de trabalho e apoio educacional aos trabalhadores. O objetivo das 

Cooperativas de Reciclagem é, através do aumento da quantidade de materiais e do 

beneficiamento, agregar mais valor aos recicláveis e conseqüentemente eliminar os 

atravessadores vendendo diretamente à indústria de reciclagem, possibilitando a 

comercialização por melhores preços. 

A cooperativa possibilita compras em comum a preços menores e vendas em comum a 

preços maiores. Sendo entidade econômica e política a cooperativa representa os catadores 

perante o poder público e dele reivindica espaço protegido para armazenar e separar o 

material recolhido e financiamento para processar parte do material separado, agregando-lhe 

valor. A cooperativa é uma oportunidade de resgate da dignidade humana do catador e 

desenvolvimento da ajuda mútua que permite constituir a comunidade dos catadores 

(SINGER, 2002). 

Outro objetivo da cooperativa é fortalecer politicamente a classe dos catadores através 

da participação nas reivindicações de seus direitos. 

Além dos catadores, passa a existir também a figura do sucateiro, como já foi dito 

antes, responsável por receber o material do catador e repassar para as indústrias de 

reciclagem. Nessa fase são gerados novos empregos, pois o material deve ser separado e 

selecionado, sendo essas atividades desenvolvidas apenas por pessoas. O trabalho aqui é mais 

formal, os sucateiros empregam pessoas que são cobradas a realizar um bom trabalho. Os 

grandes sucateiros se organizam para oferecer um melhor material para as indústrias de 

reciclagem visando serem classificados como bons fornecedores e de confiança. 

A reciclagem de papel, portanto, colabora para a criação de novas oportunidades de 

trabalho fazendo com que os desempregados, até então sem perspectivas, se encontrem 

novamente no mercado de trabalho. 



 15

4. PAPEL VIRGEM VERSUS PAPEL RECICLADO 

Este capítulo tem como objetivo identificar as diferenças entre as estruturas 

empresariais da indústria de papel virgem e da indústria de papel reciclado, identificada com a 

Logística Reversa, que se preocupa com a recolocação do papel usado no ciclo produtivo. 

4.1. Produção de papel no Brasil 

A produção de papel no Brasil vem aumentando a cada ano, devido a crescente 

demanda da sociedade, como mostrado na Tabela 1. 

 O Brasil é o 11º produtor mundial de papel. O setor é constituído por 220 empresas 

localizadas em 16 estados. 

 O papel brasileiro é fabricado exclusivamente a partir de madeira de florestas 

plantadas, como por exemplo, eucalipto e pinus, nas quais são obedecidos critérios de manejo 

sustentável e a utilização de padrões superiores aos exigidos pela legislação florestal e de 

meio ambiente, tanto em nível federal como estadual. Estima-se que na fabricação de uma 

tonelada de papel corrugado são despendidos aproximadamente 2000 kg de madeira (o 

equivalente a aproximadamente 15 árvores). 

Para fabricação de uma tonelada de papel são gastos em média 44 mil litros de água e 

7600 quilowatts de energia, esses valores podem variar dependendo do tipo de papel, da 

máquina etc. A produção de uma tonelada de papel gera em média 18 quilos de poluentes 

orgânicos na água e 88 quilos de resíduos sólidos (MEIO AMBIENTE E CONSUMO, 2002). 

As indústrias de celulose e papel produzem efluentes compostos por fibras, breu (material 

insolúvel e hidrofóbico, usado na colagem do papel), além da celulose, de difícil degradação. 

Tabela 1. – Evolução da Produção de Papel no Brasil 

Ano    1000 t    Variação 
  95     5796    6,7% 
  96     6176     6,6% 
  97     6518    5,5% 
  98    6589     1,1% 
  99     6943     5,4% 
  00     7188     3,5% 
  01     7438    3,5% 
  02     7774     4,5% 
  03     7916    1,8% 
  04     8200    3,6% 
         2004/1995       36,3% 
Fonte: Bracelpa 2005 
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4.2. Composição do lixo 

O Brasil produz 260.000 toneladas de lixo por dia. Setenta e seis por cento (76%) são 

depositados a céu aberto em lixões, 13% são depositados em aterros controlados, 10% são 

depositados em aterros sanitários, 0,9% são compostados em usinas e 0,1% são incinerados 

(IPT/CEMPRE, 2000). Desse lixo, 39% é composto por papel, como mostrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2. – Composição típica do lixo no Brasil 

Material        Composição 

   Papel       39% 

   Metal       16% 

Vidro       15% 

Rejeitos      8% 

Plástico      7% 

Embalagens longa vida    2% 

Alumínio      1% 

Fonte: CEMPRE 2000 

4.3. Reciclagem no Brasil 

 A reciclagem é hoje um dos fatores mais importantes para redução de lixo nas grandes 

cidades. O Brasil vem se desenvolvendo nesse setor, ocupando hoje posição de destaque no 

cenário mundial, como mostrado na Tabela 3, consumindo com isso, um crescente número de 

aparas para fabricação de papel reciclado (Tabela 4), reduzindo significativamente a 

quantidade de papel sem destinação final adequada, como lixões, ou outros tipos de 

destinação final como aterros sanitários e incineradores. Essas aparas constituem a matéria-

prima do papel reciclado, sendo organizadas de acordo com o tipo de papel que se deseja 

obter na reciclagem, são classificadas em papelão, papel ondulado, jornal, apara branca de 

primeira e misto. Essa matéria-prima possui um valor agregado de acordo com o nível de 

seleção do material. No Quadro 1 são apresentados os custos dessa matéria-prima, que como 

discutido anteriormente, representa a soma dos custos e lucros das etapas da coleta e do 

sucateiro. Tem-se o preço final do papel reciclado após o processamento das aparas. 

 Em consulta com o funcionário da KLABIN obteve-se que para a produção de papel 

reciclado, na fábrica de Ponte Nova – MG, são consumidos 7,5 mil litros de água por tonelada 
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de papel e um consumo energético de 480 quilowatts por tonelada de papel. O consumo de 

água nas fábricas de papel reciclado está entre 2 e 20 mil litros de água por tonelada. 

No processo de reciclagem de papel, a cada uma tonelada produzida é gerado, 

aproximadamente, 0,75 quilos de poluentes orgânicos na água e em torno de 0,88 quilos de 

detritos sólidos. 
  

Quadro 1. – Papel (preço médio por tonelada) 

 
Tabela 3. – Taxa de Recuperação de Papéis em Países Selecionados 

País    Consumo Aparente de Papel (1000t)    Recuperação (1000t)   Participação 

Coréia    8466   6611   78,1% 

Alemanha   18517   13643   73,7% 

Japão    30797   20443   66,4% 

Reino Unido   12463   6430   51,6% 

Espanha   7217   3643   50,5% 

EUA    88149   43572   49,4% 

Itália    11044   5193   47,0% 

Argentina   1735   810   46,7% 

Brasil    6716   3005   44,7% 

México   5652   2443   43,2% 

Malásia   2452   1000   40,8% 

China    46500   14618   31,4% 

Polônia   2830   888   31,4% 

  Fonte: PPI – Annual Review 2004 
 

PAPEL E AFINS (preço por tonelada) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Meio Ambiente 2005 

 R$/TON 

PAPELÃO (APARAS) 150,00 

PAPELÃO ONDULADO II (APARAS) 150,00 

JORNAL 200,00 

APARA BRANCA DE PRIMEIRA 800,00 

MISTO 120,00 
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Tabela 4. – Evolução do Consumo de Aparas no Brasil 

            Ano    1000 t    Variação anual 

  98    2295    2,7% 

  99     2415    5,2% 

  00     2612    8,2% 

  01     2777    6,3% 

  02     3017     8,6% 

  03     3000    -0,6% 

  04     3100    3,3% 

         2004/1998       35,1% 

Fonte: Bracelpa 2005 

4.4. Comparação entre papel reciclado e papel a partir de fibras virgens 

Sendo detectado como problema a destinação final do papel, e usando para resolução 

deste a Logística Reversa, especificamente a reciclagem, foram levantados os seguintes 

aspectos a serem discutidos: econômicos (vantagens da reciclagem e agregação da valor a 

produtos ecologicamente corretos), ambientais (diminuição da necessidade de disposição final 

e redução de consumo de fibras virgens) e sociais (contribuição da reciclagem de papéis). 

Os dados levantados sobre o papel virgem e reciclado servirão de base de comparação 

para atingir os objetivos propostos no trabalho. 

Inicialmente será discutido o aspecto econômico. Com os dados levantados 

anteriormente pode-se discutir a respeito da matéria-prima e energia elétrica, tem-se 

conhecimento de outras economias, como citadas no trabalho, porém a base de comparação 

varia de acordo como tamanho e localização da fábrica, e não serão discutidos a seguir, 

porque a proposta do trabalho não é a realização de um estudo de caso, e sim uma discussão 

teórica e abrangente.  

Para produção de papel a partir de fibras virgens, tem-se como principal matéria-prima 

a polpa celulósica, principalmente, no Brasil, extraída de eucalipto e pinus, que custam em 

torno de R$900,00 a tonelada. Sabe-se que para a produção de uma tonelada de papel são 

gastos cerca de 1000 quilos de polpa (1 tonelada). Já para a produção de papel reciclado a 

principal matéria-prima é a apara de papel (qualquer tipo de aparas), que custa em média 

R$150,00 a tonelada, variando apenas para a apara branca de primeira que custa R$800,00 a 

tonelada. Sabe-se que há perdas no processo de reciclagem, identificadas no hidrapulpper, 
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como plásticos e objetos indesejáveis no processamento, e das fibras em seu final de ciclo de 

vida, que serão descartadas junto com a água que receberá adequado tratamento. Estima-se 

que essa perda é de 8%, ou seja, para a produção de uma tonelada de papel são necessárias 

1,087 toneladas de aparas, totalizando R$163,05. Portanto a economia de matéria-prima é de 

R$736,95 por tonelada. 

Outra economia detectada é de energia elétrica, que na produção de uma tonelada de 

papel virgem, incluindo o processo de transformação da madeira em polpa celulósica, é de 

7600 quilowatts e de papel reciclado é de 480 quilowatts, ou seja, há uma economia de 7120 

quilowatts, que corresponde a 93,7%. 

Ambientalmente, tem-se a economia de água e árvores como pontos mais relevantes. 

Para produção de uma tonelada de papel virgem utiliza-se cerca de 15 árvores, que não serão 

utilizadas caso essa tonelada seja produzida a partir de papel reciclado. Além disso há uma 

economia com os custos de reflorestamento, que não faz-se necessário na reciclagem. 

O consumo de água no processo de reciclagem de papel é consideravelmente menor 

do que no processo de fabricação de papel virgem, sendo isto, portanto, uma vantagem do 

papel reciclado pois como dito anteriormente as pessoas estão se conscientizando da 

necessidade de se economizar água. 

Outro ponto levantado foi a economia de áreas para aterros e lixões, pois o papel 

constitui 39% do lixo e, uma vez reciclado, diminuirá em mais de um terço o volume de lixo, 

sendo despendido menor área para disposição final de papel. 

Em relação a incineração, sabe-se que 0,1% do lixo diário produzido no Brasil é 

destinado a esse processo, totalizando 260 toneladas de lixo incinerado. Deste total, 101,4 

toneladas é papel (39%). Sendo esse papel reciclado apenas 158,6 toneladas serão 

incinerados, contribuindo para diminuir os gases emitidos pela incineração. 

Quanto a parte social, a maior contribuição da reciclagem é a geração de uma nova 

classe trabalhista. Estima-se hoje no Brasil, cerca de 200 mil catadores (CEMPRE, 2000). 

Estes trabalhadores têm uma renda, em média, entre um e dois salários-mínimos. Apesar de 

um catador de papel em países desenvolvidos ganhar mais e possuir melhores condições de 

trabalho do que a maioria de profissionais brasileiros, esses valores para o Brasil são 

significativos, pois até então essa classe trabalhista era totalmente desprestigiada e 

marginalizada, uma triste realidade brasileira. 

Outra questão a ser discutida é o marketing agregado ao papel reciclado, que engloba 

os aspectos sociais e econômicos, pois a sociedade mostra-se cada vez mais consciente em 

relação a questão ambiental, buscando produtos ecologicamente corretos, mesmo que para 
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isso despenda maiores custos financeiros, comprovando o atual prestígio das fábricas de papel 

reciclado. 

5. CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento desse trabalho pôde-se constatar que a sociedade atual vem 

aumentando sua preocupação com o meio ambiente e por isso, mais do que nunca, a 

reciclagem vem ganhando espaço no mercado. 

 Em princípio, foi proposto no trabalho tornar mais conhecido o termo Logística 

Reversa, porém foi usado o termo reciclagem que, como apresentado no começo do trabalho, 

diz respeito a Logística Reversa. Esse termo ainda não é muito usado, entretanto suas 

aplicações estão sendo assimiladas e se tornando habituais nas empresas. O presente trabalho 

focou a reciclagem de papel, que é um termo já conhecido. 

Conseguiu-se com o levantamento de alguns dados disponíveis sobre a produção de 

papel virgem e a de reciclado, com base em aspectos sociais, econômicos e ambientais, 

mostrar que para o problema da disposição final do papel, a solução mais viável 

economicamente e correta ecologicamente seria a reciclagem desses papéis.  

Além de se ter mostrado o quanto se pode economizar em relação à matéria-prima e 

energia elétrica; o que se destaca na adoção da reciclagem, sendo este seu ponto forte, é a 

economia de água e árvores. Também repercutem favoravelmente, a redução de áreas para 

aterros e diminuição de emissão de gases. Um outro aspecto positivo é a contribuição para 

gerar empregos, que no caso do Brasil mostra-se de grande importância devido aos altos 

índices de desemprego e discriminação social. 

A discriminação social deixa de existir a partir do momento em que essas pessoas 

deixam de ser desempregadas e passam a ser catadores, entretanto surge outro tipo de 

discriminação da sociedade pelo tipo de serviço que os catadores prestam, não recebendo 

reconhecimento e sendo mal remunerados. Apesar de estarem empregados os catadores 

continuam fazendo parte da população pobre do Brasil, onde precisam sustentar famílias com 

pouco mais de um salário mínimo. 

O Brasil vem se destacando no cenário mundial. Entretanto, como discutido 

anteriormente, nem todo papel pode ser reciclado e as fibras de papel também têm um ciclo de 

vida chegando a ponto de não poderem ser recicladas. Por isso sempre existirá a produção de 

papel virgem e também a necessidade de disposição final dos resíduos de papel. Todavia, 

mesmo para este caso, a Logística Reversa vem com novas propostas como, além da 
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reciclagem, a reutilização do papel para outros fins, prolongando essa necessidade de descarte 

e disposição final. 
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