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BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM DO PAPEL LINER 
PÓS-CONSUMO PARA PRODUÇÃO DE PASTA CELULÓSICA

INTRODUÇÃO
A reciclagem, embora amplamente propagada, é de fato pouco 

dominada e ainda fora de sua real dimensão como atividade pro-
dutiva. Especificamente no caso dos papéis e pela grande variedade 
desenvolvida pela indústria, existe um significativo desperdício de 
material, e o volume reciclado, apesar de crescente, está muito dis-
tante de sua efetiva potencialidade.

Na busca pela excelência, as empresas têm demonstrado crescen-
te interesse na construção de uma imagem socioambiental aliada a 
processos produtivos enxutos e de baixo custo, atendendo à deman-
da ascendente do mercado consumidor, que se mostra cada vez mais 
exigente e atento a aspectos antes ignorados. O respeito ao meio 
ambiente assume papel relevante na nova realidade.

O desenvolvimento de um processo com capacidade de transformar 
sobras de liner papel resultante da rotulagem – até então sem função 
econômica e, em muitos casos, tratadas inadequadamente – em pro-
duto final útil gera repercussões econômicas e ambientais relevantes, 
com impacto na cadeia produtiva do papel.

Este estudo tem por objetivo demonstrar o inovador e exclusivo con-
ceito de reciclagem oriundo dos resíduos pós-rotulagem de adesivos – 
liner siliconizado com elevada RU (Resistência à Umidade) –, por meio 
de um processo que, com base em técnicas específicas, possibilita a 
transformação desses resíduos em pasta celulósica com características e 
qualidades muito próximas às da celulose virgem proveniente de árvores 
plantadas com grande frequência no Brasil, como eucalipto e pínus.

Para as empresas geradoras desses resíduos, notadamente as in-
dústrias, a destinação de liner papel para reciclagem, além de am-
bientalmente sustentável, gera benefícios econômicos. As empresas 
que utilizam o produto final oriundo dessa reciclagem, denominado 
“celulose polpel”, se beneficiam de um produto de excelência ates-
tada por respeitados laboratórios de pesquisa do País. 

A celulose polpel, com as seguintes características técnicas – pol-
pa celulósica reciclada, branqueada e com predominância de fibras 
longas –, apresenta custo do material e conceito de sustentabilidade 
ambiental como atrativos para as empresas de papéis da linha tissue. 
Há oportunidades ainda para que o material inicie o processo de 
testes em outros segmentos, como os de papel-cartão, papel não 
revestido e papel revestido.

METODOLOGIA
No processo de reciclagem do liner papel, a matéria-prima apre-

senta características padrão, como reduzidos índices de contaminação, 
uso de substâncias químicas biodegradáveis, total aproveitamento 
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interno da água no processo e, consequentemente, inexistência de 
efluentes líquidos, diferentemente de outros processos nas indústrias 
de papel, caracterizados pela utilização de aparas de diversas especifi-
cações técnicas e necessidade de correção de suas propriedades, pela 
aplicação de produtos químicos variados.

O esquema de produção acontece em regime de “circuito fechado”, 
desde a desagregação das aparas de papel ao descanso da pasta ce-
lulósica fabricada, sem perda de massa e com total reaproveitamento 
das sobras de solução líquida geradas no processo produtivo.

A transformação dos resíduos de papel liner em pasta celulósica 
ocorre num espaço de tempo inferior a 30 minutos. Utiliza-se tecno-
logia protegida por segredo industrial de um agente de dispersão e 
limpeza que age sobre o silicone impregnado nas fibras de papel liner, 
neutralizando quimicamente a sua ação. Com isso, o silicone deixa 
de exercer efeito negativo no processo de reciclagem dessas fibras 
durante o processo de fabricação do papel. 

O fato de serem primordialmente fibras longas e branqueadas torna a 
polpa resultante muito atrativa, por conter excelentes propriedades físicas 
à preparação da massa do papel. Outro ponto forte é a consistência da 
qualidade, permitindo adição precisa ao processo e resultados previsíveis 
nas características físicas, como resistência, tração e rasgo final do papel.

CONCLUSÃO
A reciclagem de resíduos de papel liner proporciona à cadeia pro-

dutiva uma alternativa ambientalmente sustentável, economicamente 
viável e socialmente responsável.

O produto final – a “celulose polpel” –, além do forte apelo am-
biental, proporciona ao mercado consumidor (empresas de papéis) 
um produto de qualidade física diferenciada, o que favorece o pro-
cesso produtivo das empresas com destaque às caraterísticas físicas 
(resistência do papel).                 n
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