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A
evolução da qualidade pa

peleira foi arbitrariamente
dividida em períodos histô

rico balizados pela cronologia das
sucessivas inovações tecnológicas re
gitradas em cada etapa 0 último en
saio dedicado à qualidade papeleira
registrou relativamente poucas datas
de início de inovações tecnológicas
não foi por falta de acontecimentos
inovadores e sim pelo insuficiente es
paço disponível o que forçou a apre
sentação de uma lista que não trans
mitiu uma visão balizadora da e vo ti

ção no período correspondente As
sim sendo considerouseoportuno de
dicar parte do presente ensaio à des
crição do ambiente que induzindo e
orientando esforços propiciou a pro
liferação de inovações tecnológicas
que abriram um leque muito amplo
possibilitando atender expectativas
explicitadas claramente ou ainda
latentes numa subfinúnaridade difusa

Esta sublimínaridade convertida pela
mídia em expressões conscientes de
desejos gerou demandas crescentes
e na maioria dos casos carentes de

uma prudência atenuadora de seus
impactos nocivos sobre o meio
ambiente

A evolução do setor é o resultado de
sucessivas inovações

A qualidade papeleira resultou de
sucessivas inovações tecnológicas que
como frutos de uma cuidadosa me

todologia seguida nos seus desenvol
vimentos desabrocharam numas

novidades bemsucedidas quando dos
respectivos lançamentos no mercado
Esta situação caraterizou de forma cres
cente o ambiente fecundo dos cen

iros de pesquisa tecnicocientíficos
dos séculos XIX e XX Assim sendo

não foi por geração espontânea que
surgiram as inovações tecnológicas
Tudo aponta para serem elas o resul
tado de uma procura crescentemente
organizada e eficaz uma atividade
característica da industrialização
moderna e realizada sob a denomina

ção de pesquisa aplicada Esta deve
ser visualizada sob um pano de fundo
de pesquisa científica ou acadêmica
porquanto seus conhecimentos e pes
quisas avançadas alimentam a pes
quisa tecnológica e suas aplicações
Nessa condição de fonte inspiradora
consideraseoportuno descrever pre
liminarmente a pesquisa cientffica
também chamada pesquisa pura ou
acadêmica para melhor compreen
são do processo inovador industrial
e sua influência na evolução da quali
dade papeleira

Pesquisa pura fundamento da
pesquisa tecnológica ou aplicado

A pesquisa pura consiste nuina
procura de informações visando inter
pretar e expressar inteligentemente
a complexa realidade ambiental apa
rentemente caótica

Os principais métodos pelos quais
o homem tentou estruturar esta pro
cura são 1 pela elaboração de teo
rias 2 pela subdivisão em fatias de
complexidade 3 pelo método sistê
mico Urna breve descrição destes
métodos é apresentada como segue

Os primeiros registros sobre uma
metodologia visando ampliar os co
nhecimentos se remontam à época
de Euclides quando foram estabele
cidas regras lógicas para elaborar teo

rias e verificar a validei de coric

sões hipotéticas
Já mais recentemente 1 ora i i i co

das sucessivas fatias tio

tomo estabelecendo áreas disci

nares que atendiam vocações e
conveniências dos pensadores cui
sos Paralelamente foi sediment
do o método científico caract

zado pela exigência de uma vali
ção experimental das propostas e
respostas 0 método científico con
lidou as disciplinas e medíanie s
divisões nas fatias etriginais eira
um nível de complexidade 1 ão e 11
do que tornou difícil conseguir 11
visão abrangente do todo

A metodologia científica foi ade
da na maioria das áreas de conhe

mento onde ficou evidente um des

contro entre sua capacidade de aju
o pensamento humano e as neves
dades demandadas pelo estudo c
problemas ligados à emergente ct
ceituação planetária sociedade

wilizou também a conveniência

qiiizar convergêni 1w multidiscír
nanes no equacionainento de futui
impactos causados por turbulêrte
globalmente ameaçadoras Nesta
tuação chegouse às seguintes ce
clusões não ser possível integrar
conhecimentos fatiados por simpl
adição não ser necessária a posse
todos os conhecimentos para se ce
seguir uma visão adequadamente
brangente e finalmente ser possíN
reduzir a complexidade do probler
mediante uma síntese adequada
metodologia desta redução configu
o método sistêmico cuja versão cor
puterizada a simulação constrói m
delos com diferentes níveis de cor
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idade a partir de fatias elemen
de conhecimentos Nestes mo

s são focalizadas principalmen
s influências recíprocas entre fa
adjacentes Os agrupamentos de

is assim formados são interco

ados corri outros grupos propi
do a simulação de níveis de com
idade artificial escolhidos conve

itemente para estudar situações
irais Os três métodos continuam

Jos para melhorar o nossa com
msão do mundo real Não se subs

rido mutuamente podem ser con
rados ferramentas complementa
para descortinar visões inovado
explicativas e mutuamente enri

cedoras por se tratar de expres
diferentes de uma única ordena

subjacente à realidade objetiva

Guisa tecnológica e seu potencial
radar de aplicações industriais
k pesquisa tecnológica procura le
Lar informações visando diminuir o
A de risco assumido numa decisão

ncial e assegurar a consistência inter
interna tanto no processo produtivo

io no sistema que monitora a quali
e do produto resultante
esta procura resultam as inova
s tecnológicas cujo aparecimento
esente as seguintes etapas
geração uma inovação aparece

imultanearnente surgem alterna
is equivalentes
infância cada alternativa inovado

nostra um desempenho diferente
adolescência a padronização oti

m as melhores opções que passam
ominar o mercado

maturidade a normatização per
e otimizar o mix de matériaspri
s recursos humanos disponíbili
le financeira preservação ambien
e fatores sociais limiuintes

obsolescência surge unia tecno
ia nova com uma relação custo
iefício mais atrativa

ntro de pesquisa aplicada e sua
ruturação
Bons resultados financeiros exi

rn continuidade na eficiência e efi

ia das atividades

o interação intensa com clientes sen

sorcamento do mercado imediato

internali7ar tecnologias adquiridas
desenvolvidas atualização técnica

otliiiizar os recursos disponíveis
eficiência operacional

estratégia evolutiva geração de
inovações proatividade ambiental

Estas atividades recomendam uma

estruturação que propicie uma intera
ção intensa entre as seguintes áreas
de responsabilidade

1 recursos humanos próprios nú
cleo crítico altamente especializadas

2 instrumental e equipamentos ci
entíficos atualizados

3 infraestrutura informatizada in
ternamente e externamente

4 capacidade de mobilização mui
tidisciplinar e interinstitucional

6 gestão tecnológica estrategica
mente proativa

A estruturação das diversas fun
ções e responsabilidades deve otimi
zar uma simbiose fecunda entre a

participação externa e a capacitação
disponível internamente 0 gerencia
mento deste mix deve contemplar
aspectos estratégicos para curto mé
dio e longo prazos e em alguns casos
pode chegar a configurar um centro
de pesquisa virtual

0 relatório Brundiand leva a repensar
o desenvolvimento sustentável

No último quartil do século XX se
consolida o conceito de qualidade
ambiental ligada ao desenvolvimento
sustentável tal como apresentada no
relatório Brundlandt no qual aponta
se a sustentabilidade como unia con

dição necessária para cada um seus
componentes econômico ecológico
e social Este conceito ficou consa

grado pela assinatura de diversos con
vênios internacionais na Rio92 e a
partir desse evento os perfis de quali
dade dos produtos ou serviços passa
ram a ser examinados à luz dos im

pactos por eles causados ao longo
dos seus ciclos de vida contabilizan

do todos os impactos ambientais dos
processos que seqüencialmente co
locam o produto ou serviço na mão
do consumidor

A qualidade dos primeiros produ
tos florestais industrializados estava

conceitualmente atrelada ao apren
dizado da profissão dentro da cuida
dosa execução de um certo ritual con
sagrado pela tradição secular do arte
são papeleiro Esta conceituação evo
luiu passando a interligar a qualidade
do produto com a qualidade de novo
processos produtivos crescentemente
automatizados 0 antigo controle de qua
lidade se tomou inadequado para ga
rantir antecipadamente o nível do de
sempenho funcional de um produto ain
da inexistente Para poder garantir o
produto futuro foi preciso intrcxiiizir o
uso do cálculo estatístico paua mediante
cálculo de probabilidades estimar o ní
vel de certeza da garantia oferecida

A rápida expansão dos computado
res propiciou a adoção de técnicas de
simulação analíticas para resolver pro
blemas ligados ao controle da qualidade
mediante as quais foi possível uma rá
pida e automática correção de situações
anormais geradoras de defeitos

0 setor gráfico grande promotor
indutor de inovações papeleiras

Os sistemas modernos de impres
são contínuam puxando o cordão
das grandes inovações papeleiras A
chegada de processos permitindo im
primir imagens coloridas a partir de
um arquivo digitalizado e numa ve
locidade de milhares de cópias por
hora está mudando profundamente
o perfil do mercado em certos nichos
de reprodução gráfica 0 setor gráfi
co está iniciando urna transição radi
cal ao passar de uma base tradicio
nalmente artesanal para uma ativida
de industrial ligada a serviços infor
matizados e essencialmente eletrôni

cos onde a mãodeobra demanda

educação e treinamento especiali
zados para o qual estão ainda despre
parados a maioria dos presentemente
empregados pelas indústrias gráficas
A qualidade da impressão fica sendo
controlada pelo programa do compu
tador que simultaneamente coman
da a operação do equipamento im
pressor Neste novo contexto o ope
rador recebe a incumbência de cuidar

do fluxo dos elementos materiais da

impressão em vez de supervisar o
processo impressor propriamente dito
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como antigamente quando o processo
era principalmente mecânico

0 novo mercado oferecido pela
impressão digitalizada demanda am
pliar a competitividade do papel co
rno material para o setor gráfico ten
do em vista que as tecnologias gráfi
cas vão precisar de um leque mais
amplo de substratos adequados para
atender cada segmento dos novos
mercados Em decorrência da grande
diversidade de papéis necessários pa
ra atender às demandas da impressão
digitalizada em cores a demanda re
sultante estiniase maior que a regis
trada quando da introdução das téc
nicas de reprodução eletrofolográfica

Conclusões

A evolução histórica da qualidade
papeleira mostra diferentes campos
de utilidade operacional que determi
nam os perfis específicos dos conhe
cimentos tecnicocientíficos mais con

venientes para aprimorar as respecti
vas funções veja tabela abaixo

Reprodução gráfica
A seqüência mostra uma necessi

dade crescente de manter sob contro

le as condições de lisura superficial
dos papéis adequados às tecnologias
listadas Esta linha de preocupação
leva ao nível microorográfico das
superfícies destinadas a receber ima
gens Na seqüência do seu apareci
mento no jato impressor as micros
cópicas gotículas de tinta são direcio
nadas individualmente sobre uni

ponto determinado da superfície do
papel onde a gotícula deverá ser aco
lhida por uma capilaridade uniforme
ao nível microscópico da resolução
visada na imagem gráfica obtida

Absorventes

Também neste caso a seqüência
sinala um controle crescente da ab

sorção o que demanda conhecimen
tos sólidos sobre os carrinhos inter

nos das estruturas celulósicas artifici

almente modificadas mediante intera

çoes com as estruturas macromole
culares de hidrocolóides geleif icantes
de líquidos a serem retidos pela ab
sorção Estas propriedades de grande
absorvência demandam para o seu
controle quantitativo e qualitativo
conhecimentos sólidos sobre os fenô

menos de adsorção absorção capila
ridade geleificação e tixotropia pro
priedades das superfícies ou inter
faces ao nível molecular

Defesa contra impactos externos
Com relação à proteção contra im

pactos físicos o material celulósico
destinado à embalagem deve apre
sentar urna estrutura adequada para
absorver os impactos mecânicos e
xemplificada pelos diferentes tipos
de papelão ondulado

A proteção contra a ação de agen
tes químicos consiste basicamente
numa embalagens impermeável ao
produto químico não desejado Isto
supoe que os espaços intermolecula
res das substâncias que compõem o

Campos de utilidadelfunção

a Reprodução gráfica
Manual

Mecanizada

Eletrônica

b Absorventes
Caseiros

Hospitalares

c Defesa contra impactos externos
Físicos

Químicos

Físicoquímicos

Ferram e ntasintru mentos

conhecimentos

pincel cálamo caneta
litografia offiset flexografia

xerox fax digitalização colorida

mataborrão higiênico íntimos
terapias especiais celulose

bacteriana para cirurgia

embalagens de papelão ondulado
peneiras moleculares osmose

reversa complexos papelmetal
plástico

material de embalagem sejam mi
res que as dimensões moleculare
agente químico invasor Isto le
visualizar algumas embalagens er
verdadeiras peneiras moleculart
nesta funcionalidade os materiais

lulOsicos apresentam um grande
lencial por ser possível escolh
especificidade desejada entre inú
ras permeabílidades elou impem
bílidades Isto é devido à grande fl
bilidade apresentada pelos matei
celulósicos no que diz respeito a m
ras com outros materiais assim pe
tindo mediante coinbinaçOes adeo
das com outras estruturas não celuW

polímeros orgânicos folhas metáli
materiais adesivos vernizes espeÂ
etc amalgamar características
resistência aos impactos físicos cor
de impermeabilidade perante age
químicos nocivos e as de superfí
externas adequadas à impressão de n
sagens mercadológicas num leque
escolhas que permitem preservar t
segurança a qualidade do produto e
tido na embalagem

Conclusões resumidos

Os três campos de utilização st
dentram nos campos de conhecim
tos relativos à estruturação dos m
riais ao nível micro beirando o ni

molecular onde fica evidente a

portância da uniformidade morfoló
do material botânico do qual foi
retiradas as fibras celulósicas para ec
por os materiais papeleiros utilizar
Esta uniformidade ou isotropia moi
lógica ao nível das fibras celulósico
controlada geneticamente e coloca
situação de grande vantagem as fib
oriundas de florestas plantadas medi
te material obtido por propagação
getativa de clones selecionados po
de partida da grande maioria das 1
restas industriais brasileiras integra
verticalmente ao setor celulósico pal
leira Esta grande vantagem das flor
tas industriais de crescimento rápi
plantadas no Brasil apresentase
aditamento como poria aberta aos
minhos que levam para produtos flor
tais industrializados com valor agre
do maior
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