
Papelªo ondulado controle do processo
permite bom desempenho das fibras recicladas
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CatYÓn ondulado contrul del preoccso permite huen desempena rle Ias tïhrasncicladas

Em evento promovido pela ABPO no 34 Congresso Anual de Celulose e Papel da

ABTCP realizado em Sªo Paulo de 22 a 25 de outubro2001 profissionais da

Klabin Rigesa e Orsa abordaram assuntos relacionados âs características das

embalagens e às tendŒncias de reduçªo da gramatura do papel

em sempre Ø verdadeira a

percepçüo do consumidrn

de que tudo que custa

mais caro geralmente Ø

um produto de melhor yualidade Este

questionamento Ø ainda mais oportuno

no caso dos papØis para embalagem
Uma experiŒncia realizada pelo grupo
Orsa destaque da sØrie de palestras so

bre Características daserrhalitRens e

cts derrdŒrrcias de redtcçrrudu rrurrrutrr

ra do papel mostra que umamaior par

ticipaçªo do reciclado sob condiçıes

controladas mantºm as características

de coluna e compressªo das embalagens
Promovida pela ABYU a apresentaçªo
do tema ocorreu durante oABTCP 2001

34 Congresso eExposiçro Anual de

Celulose e Papel realizado de 22 a 25

de outubro001

A aprescntaçün desse estudo foi re

almente muito importante consideran

do acriaçªo da Política Nacional dos

Resíduos Sólidos atualmente em ela

boraçªo pelo governo e que visa a au

montar us índices de reciclagem avu

linu Maury Fontes dc Athayde asses

sor de Normas da ABPU que acompa

nhou todos os trabalhos apresentados no

ciclo de palestras da Associaçªo Base

ado na Narma NBR 6739 o ensaio de

Por Renata Mercante Savastano

compressªo foi realizado com caixas

fabricadas pela própria rsa cum di

ferentes combinaçıes ua composiçªo

das capas e do miolo A idØia fui rnus

trar aqualidade das embalagens dc

papelªo ondulado cum maior quanti
dade de fibra reciclada fator que pos

sibilita oalinhamento àtendŒncia

mundial de aumento dos índices de re

ciclagem justifica
supervisor de Controle de Qualidade
e AssistŒncia TØcnica da Orsa Celu

lose Papel e Embalagens

Diversas exemplas deembalagens fo

ram demonstrados cam porcentagens

maiores de fihras recicladas Os resulla

dus do ensaio de compressªo dinâmica

realizado com embalagens por exemplo

de parede simples onda C com 60

de fibra virgem e 40 de fibra recicla

da foram praticamente os mesmos de

uma embalagem de parede simples

unda C cora50 de fibra virgem e 50

de fibra reciclada O mesmo teste foi feito

com caixas c1e parede duplo onda BC c

diferentes gramaturas c porcentagens de

fibra reciclada revelando sempre resul

tados aproximados entre os ensaios de

compressªo Diante dos dados Moussa

acredita estar comprovada a exístcncia

da tecnologia para manter a yualidade

das caixas fabricadas com fibras recicla

das apartir do controle de processo

A obtençªo de embalagens a partir
de material reciclado com as mesmas ca

racterísticas das embalagens com fihras

virgens c pnssihilitada pela controle re

alizado jÆ no recebimento das aparas

Dispomos dc cyuipamentos amustradu

res yue perfuram os fardos e avaliam o

que ØmatØriaprima boa e o que nªo Ø

Desta forma podemos exigir dos apa

ristas aparas de melhor qualidade po

ó
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Gosta pH Ø importante fator na produçªo
do reciclado pois afeta grau de refino

siciona

responsÆvel pela Ærea dc Desenvolvi

mento eProcesso da fÆbrica de reci

clagem de Paulínia do Grupo Orsa

A amustragern das aparas conforme

detalha Costa leva apenas 15 segun

dos Hoje fazemos este teste em trŒs

fardos para cada caminhªo mas nos

sa meta º que façamos em 2lJ7c dot

tal de fardos contidos em um cami

nhªo ressalta Custa

AlØm de verificar a qualidade das

aparas fornecidas Ø preciso aconpanhar
passo a passo o processa dc fahricaçÆ

do papel reciclado isso porque sua ma

tØriaprima Ø muito inconstante expli
ca Custa A cargainica por exemplo
varia a toda hora sendo preciso contro

lÆla sem parar Outra fator a ser levado

em conta na fabricaçªo do reciclado c n

pH que confame explica Costa afeta

diretamente o grau de refino Para solu

cionar estas e outras dificuldades a fÆ

brica de reciclados da Orsa jÆ conta com

controle de processo oniine para todos

os químicos e para a demanda iınica

ns avanços obtidas jÆ sªo muitas

entretanto os desatïos ainda existem em

relaçªo a encontrar soluçües para elimi

nar as variaçóes do papel reciclado Para

isso estamos aprimorando cada vez mais

na Ærea cie controle de processo aponta

Costa Dcntrc as cvnyuistrshtidas atØ

agora a Orsa jÆ computa a diminuiçªo
da gramatura da capa e dn miolo das ern

balagensrecicladas HÆ cerca de trŒs anos

o papel capa reciclado da empresa ps

suía grxmatura de 140 gmz e hoje este

valor jÆ Ø de 110 gmO mesmo oconeu

para o miolo que antigamente era de 130

m c atualmente c de 105 gm

Importância do conhecimento

dos testes

Enquanto a Ursa levou ao ABTCP

2001 trabalho sobre papØis reciclados a

Klabin Papeis dc Santa Catarina repre

sentada por Johny kocha Jordan apre

sentoupalestra baseada em tïbras virgens

Jordan fez um comparativo das caracte

rísticas físicas do papel e sua relaçªo com

os ensaios de papelªo ondulado Detalhou

tambØm os tcstcs normalmente realiza

dos nas fÆbricas demonstrando todos vs

fatores relacionados e que influenciam em

seus resultaclus Furrru apresenladus por

Jordan os ensaios de umidade espessu

ra porosidade lisura ou aspereza coe

ficiente de fricçªo absorçªo de Ægua al

vurarrehentamento compressªo dela

minaçªv e scutf arrancamento supetfï
cial ou ainda resistŒncia ìr obrxsªu

Sob v enfoque de evidenciar as

caracterïsticas importantes da em

balagem de papelªo ondulado

qae trabalha no

Centro1Øcnico da llivisªo de Emba

lagens da Rigesa Westvacu apresen

tou os requisitos do papelªo ondula

do para a boa aceitaçªo no mercado

de embalagens Hoje as espccifica

çıcs estªo excessivamente estratifi

cadas e par isso Ø precisa que sai

bamos oque fazer para fornecŒIas

aos ossos clientes afirma Pedro

so Atender a essas exigcncias depen
de da realizaçªo de forma seletiva

em relaçªo ª necessidade dos tcstcs

jÆ citados por Jordan alØm dos apre

s

f
d
s

ó

sentados porFedroso como coluno

compressªo e arrebentamento

Pedroso fez faroliØm urna correlaçªo
entre os testes realizados em embalagens
de papelªo ondulado seguindo a divisªo

gramuuru esmagamento espessura ah

sorçªn de Ægua e unidade testes que ca

racterizam opapelªo ondulado no âmbito

do fabricante conrpressªu coluna e aure

bentamento testes relacionados como de

sempenho daembalagem eutilizados como

itens de inspeçªo de processo c rccchimcn

to compressªo queda e vibraçªo testes

de desempenho da embalagem

Delxris da produçªo a aburciagem da

palestra da ABPO chegou ao tìnal da ca

deia ou seja ª logística de transporte e ar

mazenamento do produto Nesta etapa Pc

droso demvnstruexemplos concretos de

couro um bom plano de logística contribui

para a geraçªo de valor ao papelªo undula

du reduzindo as perdas dos produtos trans

portados c os custos com fretes A mensa

gem que convidou ospresentes a rctlctirfoi

que ocontrvlc dc custos nªo estÆ apenasna

reduçªo de perdas ou custas na produçªo
mas tambØm em outros processos envul

veudu u maruseio etrtnsporie do ptoduto
tïnal É preciso ter uma visªo global inclu

sive dentro da própria empresa
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corretamente as especilicaçıes das

emtralagens de papelªo ondulado do cliente


