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Pergunta nº: 1068/Question nº: 1068 

 
Título: /Title: Como se produz tanto papel a partir de muito 

menos celulose? 

                   Por: / By: Dárcio Calais 

 
E-mail: dcalais@silviminas.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Dr. Celso, 

Boa tarde! 

Preciso de sua ajuda mais uma vez. 

Tendo como fontes os sites  Bracelpa e RISI, verifico que em 2009 o 

mundo produziu 178.000 mil t de celulose e 370.000 mil t de celulose. 
How come? Como produzir tanto papel sem o correspondente em 

celulose? 

Sei que o papel pode ser produzido com outras matérias-primas, mas a 

diferença está grande demais. 
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Não tenho a mais remota noção dos rendimentos na transformação 

celulose/papel, mas estamos falando de massa. Sei que o papel recebe 

aditivos, mas não pode ser tanto assim (imagino).  
  

Antecipadamente grato 
  

Dárcio Calais 

Assessor Florestal 

Tel. (31) 3282-8811 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Calais, meu estimado amigo – bom receber suas mensagens. 
A resposta é muito simples – reciclagem do papel. Só no Brasil, a taxa 

de recuperação do papel como aparas de papel para a reciclagem atinge 

cerca de 45%, que não são contadas como celulose, mas como papel 

reciclado. E olha que nossos números não são dos melhores – há quem 
tenha acima de 70%. Somos, entretanto, muito bons em reciclar 

papelão ondulado – mais de 75% para a relação aparas 

recuperadas/papelão produzido. 

Um abraço 

Celso 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Dárcio Calais 

 

E-mail: dcalais@silviminas.com.br 

 
Muito obrigado, caro Celso. 

Confesso que cheguei a pensar na reciclagem, mas não imaginei que 

fosse superior a 10%. 

Grande abraço. 
Dárcio Calais 

Assessor Florestal 

Tel. (31) 3282-8811 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 
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Dárcio – depende muito do tipo de papel e da consciência pela coleta 

seletiva pelos cidadãos. 

Um abraço 

Celso 
  

 


