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84% 
é a taxa de 
valorização  
de resíduos

EMISSÕES 
EVITADAS
• 1 140 t CO2 /ano 

(energia solar)

• 460 000 t CO2 /ano 
(centrais de biomassa 

e cogeração)

CO2

Recuperação de químicos 
para um novo ciclo 

produtivo

90% 
dos materiais 
utilizados são 

renováveis

Recirculação 
de água

Aproveitamento 
de biomassa florestal  
e licor negro (subproduto 
do processo de produção 
de pasta) para a produção 

de energia e vapor  
nas Caldeiras

69% da energia 
primária usada é de  

origem renovável

I&D

STOCK DE 
CARBONO

• 5,4 milhões t CO2 e 
(florestas geridas  
pela Navigator)

CO2

FLORESTA

PASTA
54%

da madeira abastecida 
é certificada e a 

restante é de  
origem controlada

Projetos de investigação 
na área da Economia 

Circular em parceria  
com Universidades  

e outras empresas

ENERGIA

Aproveitamento das 
quebras de papel  

no processo

EFEITO CASCATA

CONSUMIDOR

DISTRIBUIÇÃO

APROVEITAMENTO 
DOS SUBPRODUTOS  

DA NAVIGATOR 

ÓLEOS ESSENCIAIS
Produção de óleos 
essenciais a partir  

de biomassa residual

Weber Saint-Gobain 
Produção de 

argamassas a partir  
das areias das centrais  

de biomassa

PAPERCHAIN 
Utilização de dregs/grits 

e lamas de carbonato 
em materiais de 
construção civil

INPACTUS
Desenvolvimento 
de bioprodutos e 

biocombustíveis a partir 
de biomassa florestal 

e subprodutos do 
processo

PROTEUS 
Utilização de cinzas 
volantes, dregs/grits 

e corrente alcalina em 
novos materiais não 
estruturais e uso de 
lamas biológicas na 

produção de BioChar

O papel é o 
produto mais 
reciclado na 

Europa (CEPI): 
taxa de 72%

LIFE No_Waste
Uso de cinzas e lamas 
biológicas em aditivos 

para o solo

Otimização do 
Complexo Industrial 
da Figueira da Foz

Valorização energética 
de lamas biológicas  

na caldeira de 
recuperação

82% 
da água é 
devolvida  

ao ambientePAPEL

I&D
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