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RESUMO O emprego do papelao ondulado para embalagens e outros fins Ø hoje tao

difundido e aceito por nossa sociedade de consumo que seu uso converteuonum produto
indispensÆvel no diaadia A substituiçao cada vez mais acentuada das fibras nobres

por fibras de aparas recicladas o uso de novos aditivos e tØcnicas de produçao e um

mercado cada vez mais exigente tornam necessÆrio tentar propor melhorar na qualidade
do papel miolo para a fabricaçao de papelao ondulado pela adoçao de novas tecnologias
sendo estes os objetivos do presente trabalho que longe de pretender qualquer
conotaçao científica pretende só expor as experiŒncias do autor neste campo onde

existem novas possibilidades ainda inexploradas
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Introduçªo

O emprego do papelªo ondulado para embalagens e outros fins Ø

hoje tªo difundido e aceito por nossa sociedade de consumo que
seu uso converteuonum produto indispensÆvel no diaadia

A substituiçªo cada vez mais acentuada das fibras nobres por
fibras de aparas recicladas o uso de novos aditivos e tØcni
cas de produçªo e um mercado cada vez mais exigente tornam

necessÆrio tentar propor melhoras na qualidade do papel miolo

para a fabricaçªo de papelªo ondulado pela adoçªo de novas teç
nologias sendo estes os objetivos do presente trabalho que
longe de pretender qualquer conotaçªo científica pretende só

expor as experiŒncias do autor neste campo onde existem novas

possibilidades ainda inexploradas

Trabalho apresentado no 20 Congresso Anual de Celulose e Pa

pel da ABCP realizado em Sªo Paulo SP Brasil de 16 a

20 de Novembro de 1987
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O papelªo ondulado de um tímido começo no sØculo passado uti

lizado como um simples material de proteçªo para garrafas e

frascos de vidros enlatados e frutas in natura foi amplian
do gradativamente seu campo de aplicaçªo e que hoje cobre des

de as pequenas caixas para produtos farmacŒuticos atØ a embala

gem de mercadorias pesadas tais como móveis geladeiras tele

visores etc abrangendo tambØm outros campos como os pÆ
lets para transporte formas perdidas para concreto armado fÆ
bricaçªo de móveis decoraçªo etc encontrandose seu uso

tªo difundido e intrinsicamente ligado à nossa sociedade de

consumo qua converteuse num produto indispensÆvel e cuja de

manda serve para medir com bastante precisªo a pujança econó
mica de uma naçªo indicando os câmbios na situaçªo econımica
nacional e mesmo as provÆveis tendŒncias no mundo moderno

Consequentemente com o aumento do consumo e da importância
das emlx lagens de papelªo ondulado tem crescido a atençªo de

dicada para otimizar as propriedades de sua matØriaprima O

PAPEL

Assim temse procurado obter papØis cada vez melhores atravØs
do uso de aditivos especiais junto com determinados tipos de

fibras com economia no peso das mesmas objetivandose a ma

ior resistŒncia possível de uma caixa com custos cada vez

mais baixos

Por outra parte e em contraposiçªo com o objetivo supra a

sistemÆtica reduçªo dos recursos vegetais destinados à produ
çªo de celulose estÆ induzindo os fabricantes de papelªo ondu

lado a utilizarem cada vez mais aparas recicladas na prepara

çªo das massas destinadas à capa e miolo deixando por razıes

econômicas o uso da celulose virgem para a fabricaçªo de pÆ

pØis mais nobres A substituiçªo em porcentagens variÆveis de

fibras celulósicas virgens por fibras recicladas acarretam uma

diminuiçªo na qualidade do papelªo ondulado fabricado princi
palnrente nas resistŒncias ao arrebentamento e resistŒncia de

coluna valores estes que definem a qualidade do papelªo ondu

lado e consequentemente tambØm seu preço de venda

O papelªo ondulado Ø o resultado de uma estrutura formada por
um ou mais elementos corrugados miolos fixados a um ou mais
elementos planos capas por meio de um adesivo aplicado no

topo das ondas

Do ponto de vista estrutural o papelªo ondulado Ø semelhante

a outras construçıes Nas construçıes metÆlicas por exemplo
utilizamsecolunas e vigas feitas de chapas externas planas
vinculadas por chapas laterais destinadas a dar rigidez ao con

junto Comparando uma chapa de papelªo com essa estrutura com

posta as capas sªo os componentes de carga espaçados pelo
miolo que confere rigidez e resistŒncia à flexªo do conjunto
aumento do momento de inØrcia da seçªo
A medida em que a porcentagem de aparas recicladas sªo incluí
das na massa do miolo diminui a rigidez e a resistŒncia à fle
xªo da chapa fabricada Este problema Ø ocasionado principal
mente pela diminuiçªo das ligaçıes fibrafibra e pelo aumento
da fraçªo de finos e colóides que apresentam as massas com al
tas porcentagens de aparas recicladas

Se aceitarmos por exemplo que a partícula coloidal tem uma

dimensªo aproximada de 001 Al que um fino celulósico tem

318



10 e que uma fibra curta tem lmm 1000 teremos que

1 Kg de colóides terÆ aproximadamente o mesmo nœmero de parti
Gulas que 1000 Kg de finos e que 100000 Kg de fibras porØm
a relaçªo entre as superfícies específicas e portanto o nœme

ro de OH na superfície livre serÆ muito maior nos colóides

que nos finos e nos finos que nas fibras razªo pela qual à

medida em que aumenta o nœmero de colóides e finos haverÆ a

necessidade de utilizar maiores quantidades de agentes de re

tençªo floculantes resinas drystrenght amido catiônico
etc para obter bons resultados de resistŒncia na folha aca

bada

Tentando economiear fibras virgens aumentando as porcentagens
de reciclados na massa embora tentando manter uma qualidade
mínima admissível compatível com os requerimentos do mercado

de consumo interno definida empiricamente para o miolo por
um valor do Concora Teste igual ou superior a 375 ICgcm2
55 lbp2 para o papel miolo os fabricantes tŒm incorporado
na preparaçªo da massa alguns produtos sintØticos coadjuvados
com amidos catiônicos com o objetivo de reforçar a estrutura

interna do papel

Tais soluçıes se mostraram efetivas sob o ponto de vista tØç
nico quando se refere à resistŒncia final do papel porØm em

muitos casos nªo compensam economicamente o que as tornam

inviÆveis ou pouco prÆticas
Assim pelo que parece os principais problemas na fabricaçªo
do papel miolo para ondulado quando se opera com aparas reei
cladas na massa encontramserelacionados com os seguintes
pontos

a Necessidade de se obter uma adequada desfibraçªo das fi

Bras utilizadas na preparaçªo da massa evitandose o efei

to de corte nas mesmas

b Estabelecer um adequado controle eou eliminaçªo se possí
vel dos colóides para evitar problemas de desaguamento
quebra nas prensas secado e excessiva higroscopicidade na

folha acabada

c Obter uma adequada resistŒncia a seco na folha acabada pÆ
ra que apresente valores do Concora Teste igual ou supe
rior a 375 Kgcm2

d Manter baixo e competitivo os custos de produçªo
Quando se incorpora no pulper aparas recicladas aparecem vÆ
rios tipos de papØis alguns com fibras deterioradas e outros
com fortes ligaçıes interfibras que devem ser separadas Se
se incorpora ao pulper uma Ægua acidificada pelo conteœdo de
uma fraçªo de alumínio catiônico a massa tenderÆ a floculur
devido à criaçªo de um potencial eletrocinØtico superficial
que ajudarÆ a manter unidas as fibras entre si o que torna

necessÆrio durante o refinado realizar um corte nas fibras pÆ
ra facilitar uma regular formaçªo da folha sobre a Mesa Plana
o que afeta sua resistŒncia quando acabada

Enchendose o pulper com uma Ægua neutra Gaso nela exista
alumínio este nªo serÆ catiônico e se for incorporada na

Ægua alguma poliacrilamida junto com o aluminato sódico para
levar o pH entre 8 e 85 depois da refinaçªo e quando sªo em

pregados nesta discos ou cones de refinaçªo que facilitem o
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processo de fibrilaçªo com pouco corte se obterÆ uma ótima

preparaçªo das fibras Outrossim durante a operaçªo de se

Gado o aluminato ajudarÆ a obter um encolado em meio neutro

e a resina ajudarÆ nas características de resistŒncia do

MUllen rigidez ceras Dennison etc

Realizandose um encolado interno baseado no emprego do resi

nato aluminato sulfato de alumínio ou policloruro de alumí

nio junto com o sulfato duplo de aluminato de cÆlcio polihi
dratado como processo substitutito da tradicional cola de

breu precipitada com sulfato de alumínio se solucionam ou

pelo menos se controlam bastante bem os problemas enunciados

nos pontos A e B supra jÆ que se elimina em boa parte a

necessidade de unir finos e partículas coloidais

O sulfato duplo do aluminato de cÆlcio polihidratado devido

à sua eletropositividade e por proporcionar cÆtions com pH
4 Ø mates catiônico conservando tal propriedade por mais

tempo possibilitandose assim uma microfloculaçªo Entªo
quando as forças de atraçªo ganham das forças de repulsªo
começa a descer o nœmero e a eletronegatividade do meio Com

o emprego de um agente retentivo de peso molecular mØdio e

ligeiramente aniônico conseguese um maior grau de retençªo
ao mais baixo custo eliminandose a maior quantidade possí
vel de colóides evitandose sua formaçªo Bag Efect sendo

estes os principais responsÆveis por baixos resultados no de

saguamento e pelas quebras na Seçªo de Prensas iJmidas

A Figura 1 esclarece esquematicamente o efeito obtido atra

vØs da adiçªo do sulfato duplo de aluminato de cÆlcio polihi
dratado
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A Figura 2 mostra o Efeito de Bolsa Bag Efect obtido com a

adiçªo de um agente de retençªo ligeiramente aniônico
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A Figura 3 representa esquematicamente um Sistema de Encolado
utilizando o Resina to Sódico
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A mecªnica do processo apresentado pode ser explicada da se

guinte forma

Ao se incorporar aluminato e uma resina do tipo da poliacrila
roída no pulper para que o pH depois da operaçªo de refinado

seja 8 5 conseguese uma melhor dispersªo das fibras e

nªo sua floculaçªo Outrossim a Ægua de processo utilizada
mantØm um pH 65 o qual deixa o alumínio que esta vir a con

ter como Al OH3 e que com a variaçªo do pH para 8 85
passarÆ em parte como Al OH4 Entªo o resinato Sódico Ø

incorporado num meio ideal com pH alto e uma presença de
Al OH4
O pH da Ægua branca Ø regulado com pequenas adiçıes de SO4H2se possível de forma contínua atraves de bomba dosadora
O sulfatode alumínio ou policloruro de alumínio em dissoluçªo
Ø agregado pouco antes da bomba de mistura FanPump Devido
ao limitado tempo disponível e à presença de SO4H2 o Al nªo
alcança a hidrólise como Al OH ou Al OH para neutrali
zar a alcalinidade do meio

Junto à FanPump incorporasetambØm o sulfato duplo de alu
minato de câlcio com pH 4 provocandose na saída da bomba
a rÆpida diminuiçªo da aniocidade do meio e a retençªo de Ægua
Neste ponto o pH do meio nªo Ø real jÆ que a alcalinidade
das fibras e a reaçªo da decomposiçªo do CaC03 Ø relativamente
lenta e o tempo do percurso da massa atØ a saída da caixa de
entrada varia geralmente entre 10 a 15 segundos
Como o Al OH4 e o RCOO estªo dissolvidos sua possibilidade
de reagir com 6 Al e o H30 Ø maior Ao sA encontrar o re

sina to RCOO em sua forma ionica com ós íons do alumínio sob
a forma deAl a possibilidade de reagir resulta grande O
sulfato duplo por sex eletropositivo e proporcionar cÆtions
diminui rapidamente a quantidade de colódes eletronegativos
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que sªo os que dificultam o encolado interno a retençªo de re

sinas amidos catiônicos etc favorecendose consequentemen
te um rÆpido desagœamento melhor secado da folha e com econó
mia de vapor na relaçªo Kg vaporKg papel produzido
Deste jeito se encola com um pH fictício de aproximadamente
5 55 e real na folha acabada de 65 As Æguas brancas fi

cam com pH de 6 65 ótimo para a recuperaçªo de finos por

sedimentaçªo ou flotaçªo e para sua reutilizaçªo no pulper
A utilizaçªo de polímeros de largas cadeias e alto peso molecu

lar para melhorar as qualidades de resistŒncia a seco da folha

acabada temse mostrado uma soluçªo tecnicamente viÆvel embo

ra em muitos casos os altos preços de venda destes produtos
no mercado inviabilize às vezes seu uso

A resina utilizada para o ensaio em escala industrial ora re

portada foi denominada HCP e desenvolvida pelo autor

A resina em questªo Ø um polieletrólito aniônico de massa mole

cular 5x106 com 6 de aniocidade caracterizada pela coexis
tŒncia de grupos ionizados negativamente obtida a partir da

poliacrilamida parcialmente hidrolizada pela soda com suas

características finais ajustadas para os requerimentos especí
ficos a que foi destinada

Tratase de umeproduto sintØtico que adicionado à amassa au

menta a resistencia do papel ao arrebentamento ao arrancamen

to rotura a seco longitudinal etc por ser um polímero ani
ônico de alto peso molecular apresenta como efeito secundÆ
rio uma forte açªo de retençªo Por sua natureza polar o

produto entra em açªo recíproca com os grupos hidroxílicos da

molØcula de celulose atravØs das pontes de hidrogŒnio refor

çando as ligaçıes fibrafibra e aumentando as propriedades do

papel seco

Esta resina nªo Ø reativa encontrandose jÆ reacionada quan
do pronta para seu uso razªo pela qual seus efeitos se obser

vam jÆ a partir da mÆquina nªo sendo necessÆrias altas tempe
raturas nan longos tempos de contato como acontece com as resi

nas reativas à base de melanina e urØia

Com o objetivo de reforçar as uniıes entre a poliacrilamida e

as fibras de celulose na saída da folha do Monolœcido esta
foi exposta à açªo de polimerizaçªo de lua ultravioleta gerada
atravØs de bateria de lâmpadas do tipo metalhalogŒnica com

intensidade de4OOOWm2 utilizandose uma longitude de onda

compreendida entre 2500 e 3000 ngstroms dispostas a SOmm

da superfície da folha com tempo de exposiçªo de 15 a 2 se

gundos com o que conseguese aparentemente aumentar as pró
priedades da folha seca em mais de 4 6 se comparada à nªo

aplicaçªo da luz ultravioleta

A vida mØdia œtil das lâmpadas fica em torno das 10000hs Com
0 objetivo de reduzir os custos de instalaçªo podese pensar
em substituir as lâmpadas supra por lâmpadas tubulares de va

por de mercœrio de baixa pressªo com potŒncia de1000W embo
ra estas nªo tenham sido testadas na expeziŒncia ora relatada

O aumento de resistŒncia obtido na folha seca se desfaz total
mente com a entrada de Ægua o que Ø um ponto altamente finte

ressente quando se trabalha com papelıes reciclados
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Com o processo de colagem supradescrito e o uso da resina tes
tada à base de poliacrilamida polimerizada com luz ultraviole
ta podese fabricar papØis com as mesmas propriedades e grÆ
maturas mais baixas ou bem substituir uma parte de fibras
virgens por outras mais baratas com custos de produçªo final
de 15 a 22 menores

Utilizandose de 22 a 5 de resinaT de fibra base seca con

seguese aumentar as propriedades do papel de 12 a 30 Com
0 objetivo de apresentar resultados comparativos que permitam
estabelecer as vantagens que podem ser alcançadas com a meto
dologia proposta sªo apresentados a seguir alguns resulta
dos mØdios de papel para miolo fabricado em escada industrial
A Tabela I mostra os resultados das determinaçıes de Laborató
rio que foram realizadas sobre material colhido de quinze bo
binas para cada tipo de papel De cada bobina foram tiradas
12 amostras cobrindo ambas as extremidades e sua zona cen
trai Os valores mØdios apontados representam a mØdia aritmØ
tica sobre 180 determinaçıes eitas para cada tipo de papelfabricado em mÆquina convencional com Mesa Plana operando
com uma mØdia de 150mmin e onde

A Papel miolo com base 90 de aparas classificadas e 10jde
pasta termomecânica de Pinus sem aditivos

B Papel miolo com base 80 de aparas classificadas e 20 de
pasta termomecânica de Pinus com 4 de resina HCP cura
do com luz ultravioleta e encolado conforme processo su

pradescrito

C Papel miolo 50 fibra longa pasta sulfato de coníferas
30 de pasta semiquímica fibra curta e 20 de aparas
classificadas sem aditivos

D Idem massa tipo C porØm com 26 de resina HCP e encola
do conforme processo supra

E Papel miolo 50 de pasta semiquímica de frondosas e 50
de bagaço com 26 de resina HCP e encolado conforme prócesso supra

Com a finalidade de melhor ilustrar o comportamento do miolo
como alma da chapa ondulada a Tabela II apresenta os resulta
dos dos ensaios de chapas onda baixe com os miolos tipos AB C D e E utilizandose um mesmo papel capa e a mesma mÆ
quina Onduladeira para todas as determinaçıes com base de
145 grm2 Os valores representam a mØdia aritmØtica sobre
50 determinaçıes para cada tipo de miolo testado
Como pode ser observado o emprego de um aditivo sintØtico co
como o descrito permite tambØm cumprir com os quesitos C
e D supracitados

323



TABELA I Resultados das Determinaçıes de Laboratório

Papel Miolo Tipo
D e t e r m i n a ç ı e s

A B C D E

GRAMATURA Gr m2
Valor mínimo apresentado 135 128 126 130 126

Valor mØdio da amostra 140 130 134 135 138

Valor mÆximo apresentado 143 135 139 140 142

UMIDADE

Valor mínimo apresentado 860 750 800 820 750
Valor mØdio da amostra 900 820 840 870 800

Valor mÆximo apresentado 990 850 890 910 890

MULLEN TESTE Kgcm2
Valor mínimo apresentado 170 300 290 330 330
Valor mØdio da amostra 270 360 365 385 460
Valor mÆximo apresentado 300 385 380 400 500

RIGIDEZIgcm2
Valor mínimo apresentado 050 110 100 100 110
Valor mØdio da amostra 080 120 120 125 135

Valor mÆximo apresentado 100 140 140 150 160

CONCORA TESTEIgcm2
Esmagamento Transversal
Valor mínimo apresentado 275 365 360 420 440
Valor mØdio da amostra 300 380 380 480 510
Valor mÆximo apresentado 315 410 400 510 590

Esmagamento Vertical

Valor mínimo apresentado 090 170 160 165 170
Valor mØdio da amostra 100 190 180 185 1951
Valor mÆximo apresentado 115 200 195 210 210

TABELA II Resultados dos Ensaios de Papelªo Ondulado

Chapa Onda Baix Tipo de Miolo UtilizadoaıDeterminaç es

A B C D E

Gramatura Grm2 481 466 470 475 480

Esmagamento de Disco 1300 2080 204p 21O 2350
Kgcm2
Müllen Teste 680 1070 1280 1400 1380
Kgcm2
ResistŒncia de Coluna

Kgcm2
Vertical às Ondas 28 40 44 48 52
Horizontal às Ondas

I

14 20 20 22 25
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Assim resumindo o emprego de um processo de produçªo para

papel miolo como o apresentado permite obter com muito pou
co investimento as seguintes vantagens

1 Melhor dispersªo e individualizaçªo das fibras

2 Melhor retençªo o que representa maior rendimento menor

custo e menor poluiçªo hídrica

3 Maior rendimento das instalaçıes de recuperaçªo de Ægua
branca

4 Encolado melhor mais estÆvel e custo menor

5 Melhores características do papel terminado com aumentos
substanciais no Millen Teste Concora Teste e Cera De

ninson apresentando qualidade mais estÆvel e melhor de

sempenho da mÆquina possibilitando economias no consumo

de vapor

6 Possibilidade de diminuir a gramatura da folha e substitu
ir com aparas selecionadas boa parte de fibras virgens
destinadas a fins mais ngbres mantendo iguais caracterís
ticas de comportamP to no papel miolo

7 Eliminaçªo da possibilidade de surgirem eventuais fungos
e bactØrias nas bobinas acabadas que originam manchas

e estragos na folha Isto devido à açªo acØptica da luz

ultravioleta que permite inclusive a eliminaçªo eou
reduçªo do uso dos bactericidas comuns

Finalmente devese salientar que foi deixada de lado uma com

paraçªo econômica do processo supradescrito tentando abranger
nœmeros gerais representativos para o mercado nacional jÆ
que isto se torna bastante complexo em funçªo das grandes flu

tuaçıes e inestabilidades nos preços regionais das aparas
de papel velho nos preços variÆveis das fibras virgens para
as fÆbricas nªo integradas e na sustenida e crescente espi
ral inflacionÆria que deixam obsoletos os cÆlculos mesmo

antes de sua publicaçªo Assim sugerese que os cÆlculos
de rentabilidade econômica sejam feitos para cada caso em par
ticular em funçªo dos valores reai regionais nªo duvidando

que em condiçıes normais de trabalho o processo apresente
promissoras perspectivas tØcnicoeconômicas

OBS A resina ora tratada apresentase com um custo de

aplicaçªo comparativamente baixo devido ao fato de
ter sido fabricada exclusivamente para a execuçªo
dos testes supra e nªo foram levados em considera
çªo os encargos de comercializaçªo e vendas impos
tos e taxas fiscais lucros etc que sem dœvida
terªo incidŒncia sobre o custo final do produto em

caso de sua venda em escala industrial embora con

siderese vÆlidos os resultados obtidos nªo duvi
dando que uma fabricaçªo à nível de produçªo indus
trial poderÆ diminuir os custos ora calculados de
forma a poder concorrer no mercado com preços bas
tente razoÆveis
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