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Upela metade do século XIX as quantidades crescentes de
papéis demandados pelo desenvolvimento social agravaram a
falta de trapos até ser necessário complementar as fibras tra
dicionais mediante fibras obtidas da madeira As tabelas 1 e 2

mostram os índices de produtividade das fontes de fibras po

tencialmente utilizáveis pelas manufaturas papeleiras permi

tindo visualizar algumas das causas da rápida evolução que
colocou as fibras extraídas da madeira na presente posição pre

dominante mais de 90 na produção de papéis
O uso de fibras celulósicas da madeira na manufatura de

papel é portanto recente Os 150 anos que nos separam das
primeiras tentativas estão confiavelmente documentados e
permitem apontar quais foram os critérios que orientaram a
sua evolução Para melhor entender essa evolução ela será
desdobrada nas mudanças que a integraram em diferentes ní
veis no dos novos hábitos de consumo no de novos produ

tos papeleiros e processos produtivos e finalmente no da
escolha de fibras que alterou o perfil das fontes fornecedo
ras Cada um dos três níveis será comentado separadamente

Mudanças nos hábitos de consumo
O advento da letra impressa acelerou uma série de mudan

ças culturais indutoras de novos hábitos de consumo O estilo
de vida decorrente dos novos hábitos significou crescentes

demandas para impressão para embalagem de alimentos
medicamentos e uma infinidade de outros produtos industria

lizados que ao serem consumidos longe de onde foram pro

duzidos precisavam de embalagensprotetoras durante o seu

transporte Mais recentemente os novos hábitos demanda
ram uma grande variedade de estruturas fibrosas absorven
tes destinadas à higiene hospitalar doméstica pessoal ínti
ma e inclusive para atender a demandas industriais O con

junto das novas demandas provocou um aumento ininterrupto

das quantidades de papel consumido assim caracterizando
os últimos 150 anos da evolução papeleira em decorrência

das mudanças nos hábitos de consumo numa população em

plena explosão demográfica

Os novos produtos aumentam

a complexidade dos processos produtivos

Junto com os novos produtos os novos hábitos introduzi

ram exigências muito claras com relação ao nível de qualidade
dos produtos e à continuidade histórica da sua uniformidade
O custo de poder garantir um nível de qualidade antes mesmo

de adquirir as matériasprimas necessárias exige o suporte de
uma infra estrutura sofisticada e complexa para manter um

domínio completo sobre o processo produtivo nele evitando

surpresas que possam alterar a uniformidade visada no produ

to resultante Esta condição de domínio completo se aplica

igualmente à confiabilidade a ser oferecida pelas matériaspri
mas nos seus aspectos qualitativos e quantitativos

A infraestrutura para atingir o nível de segurança esperado

pelo consumidor representa um investimento muito elevado e
condiciona a escala produtiva considerada viável para o empre

endimento Na moderna produção industrial de papel o cora

ção do processo produtivo é a máquina de papel Herança dos
antigos moldes papeleiros ela foi modificada por Robert pelos
irmãos Fourdrinier e pelas inúmeras inovações introduzidas por

empresas especializadas na construção desses equipamentos os
quais passaram a ser o ponto de encontro das sucessivas preocu
pações que visam atender o desempenho esperado pelo consu
midor Isto exige uma certa estruturação fibrosa no papel forma

do na máquina exigência que comanda as características da fi

bra na sua dispersão na polpa as quais dependem por sua vez

da morfologia celular geneticamente herdada pelas árvores da
floresta fornecedora de madeira
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The approaches of selection of theas anuais annual fibrous plants

N

rio de eleç o
A estruturação do papel é iniciada pela preparação de uma çol de papel cujo deslocamento ocorre nas velocida

suspensão homogênea das fibras em água Esta suspensão é des e dimensões acima apontadas colocam a comple
forçada a passar por uma estreita fenda assim conseguindo xidade das máquinas de papel modernas no mesmo ní

formar umjato laminardágua que é lançado como um len

çol líquido sobre uma peneira móvel de malha fina sobre a

qual o lençol líquido recémformado é continuamente de

positado acompanhando no seu deslocamento a velocida

de da peneira sobre a qual é iniciado o desaguamento que

propicia o aparecimento da estruturação inicial na folha de

papel assim gerada A regulagem da abertura ao longo da
fenda obedece instruções processadas eletronicamente com

base aos sinais captados por sensores colocados em pontos

estratégicos do itinerário a ser percorrido pelo lençol de

papel durante sua formação desidratação secagem e

bobinamento O deslocamento do jato laminardágua acom

panha o da peneira móvel sendo que a ordem de grandeza

das respectivas velocidades excede os limites prescritos para
o deslocamento de veículos automotores em estradas o que

torna praticamente impossível considerar ajustes manuais

para manter sob controle a uniformidade na quantidade de

massa celulósica por unidade de superfície do papel que vai

sendo formado sobre a peneira Somente um processamento

eletrônico das informações captadas

vel que a de um avião supersônico

Mudanças no perfil

das fontes fornecedoras de fibras vegetais

Para viabilizar a continuidade das manufaturas papeleiras os
empresários precisaram escolher entre as alternativas de estru

turas fibrosas ainda nunca trabalhadase assim superar o tris

te panorama de escassez de fibras tradicionais enfrentado pelo

setor papeleiro A situação a meados do século passado mostra

um perfil de alternativas polarizadas em dois conjuntos princi
pais as fibras têxteis e as fibras de madeira como segue

1 fibras têxteis recicladas de trapos fibras de subprodutos
talos de gramíneas cultivadas aproveitamento de resí

duos linters de fibras cultivadas fibras têxteis virgens
algodão linho rami etc

2 fibras de madeira serragem subproduto da atividade

madeireira em florestas já existentes

Critérios de seleção e escolha das fibras papeleiras

pelos sensores permite introduzir Tabela 1 Materiais fibrosos Produtividade
fotossintéticatonelada ha1ano1

correções automáticas e praticamen

te instantâneas possibilitando tam Máxima teórica

bém um acompanhamento visual Média USA máxima teórica

dos perfis das características me

didas no lençol de papel formado

Os ajustes decorrentes de res

postas rápidas e precisas aos si

nais levantados pelos sensores ao

longo dos pontos críticos do len

Máxima registrada para milho
Máxima registrada para canadeaçúcar
Máxima eucalipto
Máxima coníferas

Florestas perenifálias Europa
Florestas caducifálias Europa

263

224

190

138

54

45

22

15

Os registros sobre as sucessivas ten

tativas para viabilizar a manufatura de

papéis com novas fibras permitem de

duzir os critérios de seleção que orien

taram a evolução entre os quais podem

ser destacados os seguintes desempe

nho funcional disponibilidade quanti

tativa investimento necessário unifor

midade do papel manufaturado e final
mente sustentabilidade ambiental Po

deriam ser complementados com mui
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tos outros como por exemplo o retorno sobre o investi

mento o qual foi deixado de lado por ser conseqüência dos
outros isto é dos cinco citados acima porquanto ao apon

tar a viabilidade de processar uma fibra e assim abrindo a

porta ao cálculo do retorno eles podem ser considerados
como determinantes da evolução

Desempenhofuncional nas pastas celulósicas o desempe
nho das fibras depende da sua morfologia e composição quí
mica características que determinam no seus processamentos

industriais os tratamentos físicos e químicos mais convenien

tes para conseguir os ajustes necessários Os tratamentos
físicos dizem respeito à descompactação dos feixes de fibras
visando deixar crescentemente soltas as fibrilas e aproveitar

ao máximo a sua morfologia para nelas abrir novas superfí
cies internas no intuito de poder tecer os novos entrelaçamen

tos a serem formados nas folhas de papel Por outro lado os

tratamentos químicos visam eliminar substancias que acom

panhando a celulose apresentam uma tendência a interferir no
desempenho funcional das novas superfícies abertas e por isso
são consideradas impurezas a serem eliminadas O custo fi
nanceiro crescente dessa eliminação junto com outros de or

dem ecológica definiu o quinto critério de escolha

Disponibilidade quantitativa esta disponibilidade depende
do nível de produtividade do em

manda desdobrar o empreendimento em áreas de atividade

diferenciadas que estão unidas por interfaces muito ativas do

tipo florestal agronômica industrial ou do mercado consu
midor Cada uma destas áreas atua intensamente e mediante

forças internas e com visões não sempre coincidentes nos
seus horizontes estratégicos O tempo demandado para esco

lher convenientemente uma espécie florestal e estabelecer de

forma sustentável sua silvicultura contrasta com a quase im

provisação das mudanças nas expectativas do mercado con
sumidor Esta polarização em horizontes estratégicos inter

nos pode gerar distanciamentos conflitantes em integrações

verticalmente desajustadas Esta situação pode causar pro

blemas de difícil solução quando o horizonte estratégico esti
ver focalizando preferencialmente uma das atividades po

larizadas Ou quando não sendo necessária qualquer

integração vertical não são acompanhados com a devida aten

ção os hipotéticos horizontes estratégicos situados tanto à mon
tante como à jusante da atividade considerada principal

Uniformidade dopapel os consumidores demandam uma

uniformidade histórica dos papéis demanda aparentemente

paradoxal com relação à grande variedade e volatilidade que
caracteriza o aparecimento das expectativas no mercado con
sumidor No entanto numa interpretação cuidadosa a unifor

midade pode ser considerada

preendimentoagroflorestal muito
Tabela 2 Materiais fibrosos Níveis práticos de produtividade comoresultadodeumdomíniodo

Soqueira de algodão 20 15 05 175

dependente do índice desolaridade

transportevidetabela 3
Linho

tonelada ha ano

e nível pluviométrico da sua loca Material fibroso Máx Min Banda Média

lização Apresençade celulose no Eucalipto 400 120 280 2600

vegetal deve ser entendida como Pinho 230 54 176 1420

resultado do armazenamento de Kenaf talo completo 247 74 173 1605

energia solar incidente a qual me Bagaçodecana 124 50 74 870

diante a fotossíntese converte o Juncos Rússia 99 50 49 530

dióxido decarbono atmosférico em Kenaf fibras liberianas 62 15 47 385

oxigênio por um lado e o Sisal 67 22 45 445

carboidrato celulose pelo outro Crotalária fibras liberianas 60 15 45 375

Isto demanda uma escolha cuida Bambu cultivo 50 25 25 375

dosado genotipo e principalmen Soqueira de milho 70 55 15 625

te das probabilidades de sobrevi
Palha de centeio 35 25 10 300

vênia do fenotipo resultante da Palha de trigo 30 22 08 260

interação do genotipo com omeio
Abacã 15 07 08 110

Algodão fibra 1 09 03 06 060
ambiente Neste critério cabem

processo produtivo pelo qual é

possível ajustar a variabilida

de dos produtos naturais para

mediante a manipulação de cer

tas características físicoquími

cas conseguir a uniformidade

funcional visada com resultados

práticos aparentemente unifor

mes e por muito tempo consi
derados aceitáveis

Sustentabilidade ambiental a

retirada de madeira das florestas

e os resíduos e efluentes gerados

no processamento químico das

fibras foram dois aspectos rela
tivos às novas fontes de fibras

considerações sobre os custos do
Soqueira de algodão 20 15 05 175

celulósicas que inicialmente ge

transportevidetabela 3
Linho 15 10 05 125

polêmica pelosraram muita lemica seus

Investimento necessário a es
Palha de arroz

Algodão linters

15

007

14

002

01

005

145

005
impactos ambientais As fibras

tirnativa do investimento total de de madeiras extraídas de flores
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tas situadas no Hemisfério Norte foram perdendo sua apa
rência extrativista e ganhando um novo perfil decorrente do
manejo sustentável amplamente implantado No Hemisfério

Sul as madeiras destinadas ao setor celulósico papeleiro fo
ram crescentemente fornecidas por florestas plantadas as
quais ao ficarem entrelaçadas com as áreas de reserva deter

minadas pela legislação florestal ajudaram na preservação
dos ecossistemas regionais nativos propiciando uma conti

nuidade dos mecanismos defensivos naturais contra as pra
gas e doenças que foram aparecendo de forma espontânea
durante a biodiversificação das florestas nativas locais Nas

interfaces entre os dois tipos de floresta a mata nativa esten

de às florestas plantadas os benefícios dos seus sistemas de

fensivos naturais Ao redor das nascentes e nas cabeceiras

dos rios e riachos ao longo dos seus cursos e nas margens
com declives acentuados espaços incluídos nas áreas de re
serva legal as matas nativas também encontram suas me

lhores condições de sobrevivência configurando elementos
estabilizadores do solo que evitam perdas pela erosão O
segundo aspecto polêmico é causado pela geração de resídu
os e efluentes durante o processamento das fibras visando

eliminar algumas das substâncias presentes na madeira e cuja
separação é considerada necessária A eliminação dessas

substâncias propiciou um progresso ininterrupto na
tecnologia de tratamento de

por um processo industrial crescentemente dominado Cabe

mencionar que uma atitude inicial contra as florestas plantadas
foi evoluindo até atingir uma atitude favorável e inclusive sua

defesa ao ficar evidente o beneficio de mais facilmente pre
servar as matas nativas intercaladas com as plantações flores

tais numa real simbiose que favorecia ambas as partes
O aumento inesperado da acidez do papel foi um sério

aviso aos navegantes cuidado com as inovações preci
pitadas A introdução das fibras de madeira mal conheci

das naquela época teve conseqüências muito ruins por pro
vocar escurecimento dos papéis inicialmente fabricados com

as novas fibras Para mascarar o problema foram usados

agentes alvejantes que ao aumentar a acidez dos papéis
diminuíram ainda mais a vida útil dos mesmos

Potencial das fibras

para uma adaptação funcional satisfatória

A uniformidade dos produtos papeleiros vem se

apresentando com exigências crescentes ao longo do
fluxo produtivo Iniciando no consumidor suas expec
tativas são transmitidas em direção à montante e
permeando todo o processo produtivo No topo desse
processo encontramse as matériasprimas fibrosas ve

getais tanto as das agrícolas como as florestais que
hoje fornecem a maior parte

efluentes minimizando os im Tabela 3 A Estimativa da área plantada necessária para uma das fibras celulósicas às ma

pactos mais graves que deixa
produção de 100 t x dia de

B Distância média km para
celulose química branqueada

transportar o material até uma usina
nufaturas de a el Nos últip p

ram de ser problema localizada no centro da plantação mos 50 anos o fornecimento de

A B fibras para o setor celulósico
Lições a tirar sobre Área plantada Distância média Papeleiro evoluiu satisfatoria
a evolução e seus resultados Cultivo 103ha km mente no sentido de atender à

Nos últimos 50 anos ficaram Kenaf talo completo 36 120 2444 necessidade de apresentar suas
crescentemente consolidados os Palha de centeio 360450 7685 características morfológicas
conhecimentos científicos que Juncos 90 180 38 53 dentro de parâmetros confia
interessam à tecnologia pape Bagaçodecana 85 212 3758 velmente ajustáveis à uni
leira principalmente aqueles re Palha de trigo 360514 7690 formidade necessária para
lacionados com a morfologia fi Bambu cultivado 171 360 5276 atender a uma função deter
brosa que permite a obtenção de Sisal 54 316 2970 minada Esta uniformidade
fibras de madeira retiradadefio Palha de arroz 600900 98 120

funcional agrega nos compo
restas lantadascommaterial ep g

Crotalária fibras liber 144 514 4890
ventes do seu mix constitutivo

nético cuidadosamente seleciona Kenaf fibras liberianas 1 12 514 43 90
diversas interligações de resis

do visando um nível de rodutiP
Algodão fibras 1 418 1440 81 151

tência porosidade flexibilida
vidade elevado uma composição

Algodão linters 5800 24000 304620
de permitindo atender adequa

químicaemorfologiacelularade
Eucalipto
Pinho

2060

142

18

3947

30
damente os diversos desempe

quadas aos ajustes conseguidos
96

nhos funcionais esperados A
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