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Pergunta nº: 909/Question nº: 909 

 
Título: /Title: Informação sobre comparações papéis reciclados e 

de fibras virgens 

                   Por: / By: Sergio Luiz Gonçalves Santos 

 
E-mail: sergio.luiz@copel.com 

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Eng. Celso, 

 

Trabalho na COPEL e necessito prover uma informação com certa 

urgência. A Companhia encontra-se na iminência de migrar seu 

processo de impressão de contas de energia elétrica para o modelo 
auto-envelopado. Necessitamos quantificar o ganho ambiental 

decorrente da mudança do papel 90g branco para o papel tipo reciclado 

(*) 75g em termos de volume de matérias-primas poupadas ou outro 

critério. Você teria essa informação ou poderia indicar alguém 
qualificado para tanto? Desde já fico grato pela atenção. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:sergio.luiz@copel.com


 

(*) Lei Estadual (Paraná) Nº 15696 - 27/11/2007 Publicado no Diário 

Oficial Nº 7606 de 27/11/2007    Art. 2º. Para os 

efeitos do disposto nesta lei, entende-se como reciclado o papel que 
possui, em sua composição, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de 

material obtido a partir do reaproveitamento de papel usado. 

 

Atenciosamente 
Sergio Luiz Gonçalves Santos 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL 

Telefone (41) 3331-4008    -     Ramal (120) 4008 

Rua Comendador Araújo, 614 / Térreo - Centro - CEP 80420-000 
Curitiba - PR 

  _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Sérgio, bom dia. 

Você vai encontrar muitas dessas informações em dois artigos/capítulos 

de livro que escrevi recentemente: 

 Papéis Reciclados e Papéis de Fibras Virgens: a Necessária 
Complementação Tecnológica e Ambiental 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar10.html#quatorze  

 Um Guia Referencial sobre Ecoeficiência Energética para a 
Indústria de Papel e Celulose Kraft de Eucalipto no 

Brasil                                            

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEner
g.pdf 

Leia com atenção ou pesquise por palavras chaves no documento em 

pdf (reciclado, por exemplo) que vai encontrar suas respostas. 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Sergio Luiz Gonçalves Santos 

 
E-mail: sergio.luiz@copel.com 

 

Prezado Eng. Celso, 
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Fico-lhe muitíssimo grato pela rapidez e pela atenção. Vou pesquisar nos 

documentos referenciados. 

 
Atenciosamente 

 

Sergio Luiz Gonçalves Santos 


