
Esqueça o reciclado

convencional. De olho na

onda de sustentabilidade,

o mercado apresenta

novos modelos de papéis

ambientalmente corretos

para atender diversas

necessidades

E le está em todo lugar e já con-
quistou a simpatia do consumi-
dor. Amplamente aceito pelas

empresas, o papel reciclado tornou-se a
grande pedida na hora de encomendar
trabalhos. "Hoje em dia usamos muito
mais o reciclado do que antes, devido
à onda de sustentabilidade do planeta",
afirma o designer Daniel Godoy, sócio
da Oficina Design Up, de São Paulo. O
próprio estúdio de Godoy optou por esse
tipo de papel na confecção da papela-
ria da agência e em materiais de vários
clientes. "As empresas escolhem o reci-
clado para dizer que estão vinculadas a
essa idéia", afirma.

Prova da preferência são os números
do setor. Segundo dados da Associação
Brasileira de Celulose e Papel (Bracel-
pa), em 2006 b Brasil consumiu 3,4 mi-
lhões de toneladas de papel usado e de
sobras das fábricas (aparas pré e pós-
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consumo), que formam o reciclado. E a
produção tende a crescer, já que o produ-
to desperta a simpatia do consumidor em
relação às questões de ecologia e de gera-
ção de empregos, principalmente para ca-
tadores de resíduos e cooperativas.

Na verdade, a técnica de produção do
papel reciclado existe há muitos anos,
mas o produto só passou a ser utilizado
em larga escala a partir da última déca-
da. No Brasil, a primeira empresa a produ-
zi-lo para impressões offset foi a Suzano,
em 2001. O Reciclato é formado por 75°/o
de aparas pré-consumo e 25°/o pós-consu-
mo. O lançamento fez tanto sucesso que
a sua cor - adquirida durante o proces-
so de fabricação - acabou se tornando pa-
drão para o mercado consumidor. "Atual-
mente, a maioria dos clientes quer usar o
Reciclato por ser o mais reconhecido pelo
público. Mas é importante oferecer outros
papéis existentes no mercado que também



são reciclados e deixam o trabalho dife-
rente", explica a designer Cristiana No-
gueira, da Redondo Design (RJ).

Brancos, sim senhor
De olho na demanda de reciclados, diver-
sos fabricantes nacionais e importadores
comercializam no Brasil papéis de dife-
rentes tonalidades e texturas que também
preservam o meio ambiente. Para come-
çar, estão disponíveis os reciclados bran-
cos, que apresentam melhor qualidade de
impressão e de acabamento gráfico em
comparação aos convencionais.

Uma das empresas a apostar na idéia
é a Sulamericana, que possui uma fábrica
em Mogi-Mirim (SP). Seu produto, o Sil-
print, é um reciclado totalmente branco,
produzido apenas com fibras pós-consu-
mo. O Silprint está disponível nas grama-
turas de 120 a 350 g/m2, nos formatos 66
X 96, 76 X 112, 89 X 117 e 48 X 66 cm.
Outra fabricante é a KM Papel, de Vol-
ta Grande (MG). A empresa produz pa-
péis brancos e naturais, nas gramaturas
de 54 a 90 g/m2, no tamanho 66 X 96 cm
ou especiais. Ambos comercializados pela
Nova Mercante.

Já a Filiperson (RJ) trabalha com a li-
nha Filieco de reciclados brancos e na-
turais há algum tempo. Fabricado com
aparas próprias de florestas renováveis, o
papel é branqueado por um processo sem
cloro e está disponível em 75 g/m2, nos
formatos A4, 66 X 96.e 85 X 61 cm.

A MD Papéis, que adquiriu recente-
mente algumas linhas da Ripasa, fabrica o
reciclado branco Renova Brite, que possui
75°/o de aparas pré-consumo e 25% pós-
consumo, além da versão na cor natural, o
Renova Soft. Estão disponíveis de 75 a 180
g/m2, nos tamanhos 66 X 96, 64 X 88, 89
X 117 cm e em medidas especiais. O pro-
duto é comercializado pela Central Distri-
buidora, KSR Distribuidora e Vivox.

Brancos importados
Outras empresas também estão de olho no
mercado brasileiro. É o caso da Asia Pulp
Et Paper (APP) que traz para o Brasil a li-
nha de reciclados brancos Exceedo, produ-
zida sem o uso de corantes, encontrada em
bobinas ou folhas nos formatos A4, A3, B4
e B3, nas gramaturas de 70, 75 e 80 g/m2.

Outra companhia a investir em terras
brasileiras é a Fine Papers, que importa
não somente modelos brancos, mas tam-
bém as tonalidades creme e com fibras
aparentes. Os produtos da linha Evergre-
en são fabricados com até 100% de fi-
bras recicladas ou alternativas de bam-
bu, nas gramaturas de 89 a 270 g/m2, no

caso dos modelos brancos, e 118 e 216 g/
m2, nas demais opções. Segundo a em-
presa, atualmente cerca de 90% de todo
o portfólio possui aparas pós-consumo
na sua composição.

A grande novidade no Brasil são os
papéis da norte-americana Neenah Paper,
trazidos pela Antalis, Fine Papers, Opera-
ção Papel e Vip Papers. O destaque fica
por conta da linha Enviroment, total-
mente fabricada com fibras pós-consu-
mo e validada com diversas certificações
ambientais, como a Forest Stewardship
Council (FSC). Está disponível nas cores
branco e creme, nas gramaturas de 90 a
270 g/m2.

Para quem prefere reciclados brancos
e texturizados, a Neenah possui a coleção
Coronado, que oferece textura semelhan-
te a listras, com gramaturas que variam
de 104 a 352 g/m2, no tamanho 66 X 101
cm. Na sua composição estão 30% de fi-
bras pós-consumo.

Coloridos e texturizados
A Neenah Papers tem também modelos
coloridos. A linha Oxford está disponível
em seis cores (branco, vermelho queima-

• do, marrom, verde musgo, cinza e preto),
com textura. A gramatura ,é 270 g/m2 e o
formato é 66 X 101 cm. Já a linha Eames
é mais fina (75 g/m2) e apresenta textura
de ondas. As cores são branco, vermelho,
azul e preto, e o tamanho é 63 X 96 cm.

Outro modelo da Neenah é comercia-
lizado pela Fine Papers. Trata-se da linha
de papéis metalizados Esse. Fabricada
com 30% de fibras recicladas pós-con-
sumo, a coleção inclui as cores branco,
creme, cinza, dourado, lilás e três opções
de prata, algumas delas com textura. Está
disponível nas medidas A4, 66 X 96 cm,
envelopes e outros formatos sob enco-
menda, na gramatura de 118 e 284 g/m2.

Além de produzir um papel ecologi-
camente correto, a Arjowiggins desenvol-
veu corantes naturais. Trata-se da prin-
cipal linha ecológica da companhia, a
Natural Plus, cujos tons pastéis foram ob-
tidos a partir da alfafa (verde), sementes
(amarelo), folhas de anileira (azul) e até
mesmo de um inseto inofensivo, criado
em escala em cactos cultivados (verme-
lho). O formato é 66 X 96 cm e as grama-

^turas são 90, 150 e 220 g/m2.
Outra opção da empresa é a coleção

Mistral Particles, que possui flocos apa-
rentes que imitam metal. Está disponí-
vel nas cores Sunshine, Snow.e Moonli-
ght (variações' de bege), no tamanho 70 X
100 cm, nas gramaturas 100, 150 e 250 g/
m2. Para quem prefere fibras aparentes, a



solução é o Marrakech, que tem dez cores,
desde os tons pastéis até verde e verme-
lho. As gramaturas são 90, 120 e 180 g/m2,
no formato 66 X 96 cm. São comercializa-
dos pela Antalis, Operação Papel, Vip Pa-
pers e VSP.

A Gordinho Braune também produz
corantes naturais. Segundo a empresa, as
cores são desenvolvidas de acordo com o
pedido dos clientes e aplicadas no papel
EcoMillennium. O produto está disponí-
vel nas gramaturas de 50 a 240 g/m2, nos
tamanhos A4, 66 X 96 cm e especiais.

Para o mercado de embalagens, a Su-
zanense disponibiliza a versão reciclada
do papel de seda Sedalux. Produzido em
20 g/m2, o produto possui fibras aparen-
tes e é comercializado pela VSP.

Artesanais
A Operação Papel traz inúmeros papéis
reciclados artesanais, que oferecem um
toque delicado e diferenciado aos impres-
sos. Existem opções com fibras de coco,

palha de milho, macela, bambu, prensa-
dos com flores, entre outros. O formato
pode ser de 50 X 70, 66 X 66 e 70 X 100
cm, dependendo do modelo; e a espessu-
ra é fina, porém variável, por se tratar de
um trabalho feito à mão.

A Fine Papers disponibiliza papéis
reciclados com sementes, que acabam
de chegar ao portfólio. Os novos pro-
dutos são fabricados sob encomenda na
cor branca, tamanho A3, com espessura
aproximada de 170 g/m2 e são aptos para
impressão digital e serigrafia.

Agora é possível unir uma boa causa
a um bom impresso. CD

Para conferir de perto os papéis, entre
em contato com as empresas e solicite
amostras e catálogos. Vale a pena lem-
brar que a Fine Papers, Operação Papel e
Vip Papers contam com envelopes pron-
tos ou sob encomenda, feitos em diver-
sos tipos de papéis.

brancos. "Por este motivo, exigimos que o nosso
papel, mesmo sendo reciclado, mantenha nos-
sos rigorosos padrões de fabricação", afirma. A
empresa fabrica o Multieco, nas gramaturas de
50 a 240 g/m2, que está à venda na Nova Mer-
cante e VSP.

A Agaprint trabalha com as linhas Nature, tan-
to com o reciclado natural como com uma ver-
são um pouco mais clara, a Nature Clean, que
possui alvura de cerca de 89%. As gramaturas
vão de 50 a 180 g/m2 e os tamanhos são 48 X
66, 64 X 88, 66 X 96, 76 X 112 e 89 X 117 cm,
além de bobinas. São comercializados pela Cen-
tral Distribuidora.

Apesar de possuir uma linha de reciclados,

a International Paper defende a idéia de que os
seus papéis brancos virgens também são am-
bientalmente corretos, pois provém de florestas
plantadas para essa finalidade. "O seu uso ofe-
rece ao consumidor a certeza de estar utilizan-
do um produto que respeita o meio ambiente e
garante, qualidade de impressão e acabamento",
afirma o diretor global florestal da International
Paper do Brasil, Armando Santiago. Na verdade,
essa afirmação poderia ser aplicada também às
demais empresas que utilizam florestas planta-
das. O Chambril Eco é comercializado em 75 g/
m2, no tamanho 66 X 96 cm ou em bobinas. Já o
Chamex Eco possui os tamanhos A4 e Carta. Es-
tão à venda na Rio Branco.

produção. Disponibilizado nas gramaturas de 75 a
240 g/m2, nos formatos 66 X 96, 76 X 112, 89 X
117 cm e em bobinas, o produto é comercializado
pela Central Distribuidora, KSR, Labate, Nova Mer-
cante, Operação Papel, SPP-Nemo, Vitalia e Vivox.

O gerente comercial da Multiverde Papéis
Especiais, Marcus Vinícius Melo, concorda com
esse crescimento. Segundo ele, a demanda é
crescente principalmente por papéis com ca-
racterísticas técnicas semelhantes a dos offsets



Text Box
PORTOFÍRIO, Luciana. O papel reciclado ganha forca. Professional Publish, São Paulo, ano 16, n. 97, p. 18-22, 2008.




