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MESA-REDONDA INOVAÇÕES TÉCNICAS NA FABRICAÇÃO DE PAPEL
CADERNO ABTCP 2016

As últimas inovações técnicas na fabricação de 
papel pautaram as discussões de uma mesa-re-
donda promovida durante o ABTCP 2016 – 49.º 

Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Pa-
pel. Moderados por Marcelino Sacchi, diretor industrial 
da MD Papéis, os palestrantes Per Svending, vice-presi-
dente da FiberLean Technologies; Guilherme Nogueira, 
gerente de Vendas da Voith, e Afonso Mendes, gerente 
de Vendas da Linha de Negócios de Papel e Cartão da 
Valmet, apresentaram processos e tecnologias de pon-
ta disponíveis atualmente e revelaram tendências que 
devem se fortalecer ainda em curto prazo. “Nessa mesa-
-redonda com foco em inovação, a ABTCP, por meio de 
sua Comissão Técnica de Papel, buscou atender às solici-
tações feitas em diversos encontros técnicos realizados 
ao longo do último ano”, pontuou o moderador.

Svending abriu sua apresentação detalhando aos pre-
sentes o contexto da recente criação da empresa Fiber-
Lean Technologies, joint venture � rmada entre a Omya 
e a Imerys em março último com o intuito de promover 
pesquisas e fortalecer o desenvolvimento da celulose 
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micro� brilada (MFC), resultante de um processo ino-
vador. Denominado FiberLean, o processo realiza uma 
espécie de moagem entre dois componentes – � bra e 
pigmento –, de modo a permitir maior adição de carga 
mineral a qualquer tipo de celulose. Na prática, o pro-
cesso de micro� brilamento da celulose com o mineral 
gera um só composto agregado, capaz de aumentar a 
resistência da folha úmida, o que ocasiona diversos be-
nefícios no processo de fabricação de papel.

As experiências, segundo Svending, têm sido feitas 
com diversos minerais, mas os resultados mais expressi-
vos obtidos até o momento foram encontrados a partir 
do uso de carbonato de cálcio natural (GCC). Entre os 
benefícios constatados na fabricação de papéis de im-
primir e escrever, o vice-presidente da FiberLean Tech-
nologies destacou ganhos de produtividade e redução 
de custos, dada a possibilidade de trabalhar com eleva-
do percentual de carga mineral, além de melhorias na 
opacidade e na lisura do papel. No caso da fabricação 
de papelcartão, as principais vantagens competitivas 
encontradas estão na melhor tração entre as � bras, o 
que confere mais resistência ao papel para embalagem. 

Atualmente, a FiberLean Technologies dispõe de uma 
planta piloto e duas plantas industriais instaladas em 
parques fabris de celulose. Juntas, as produções já so-
mam 8 mil toneladas de celulose MFC. “O produto, já 
disponível em larga escala, apresenta-se como uma 
ferramenta multiúso aos fabricantes de papel. Os testes 
que estamos desenvolvendo nos mostram que há mui-
to mais potencial a ser explorado”, garantiu Svending, 
completando que muitos outros resultados estão por vir.

Em sua palestra, Nogueira, gerente de Vendas da 
Voith, enfatizou a relevância da efetiva participação dos 
produtores de papel na inovação, que consiste em um 
“processo bem-sucedido de exploração de novas ideias, 
como novas tecnologias, processos e estratégias, por 
exemplo. Para fruti� car, essas ideias precisam ser rentá-
veis economicamente e ambientalmente viáveis”, de� -
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niu. “As empresas buscam inovar para se diferenciar no mer-
cado e obter melhores resultados � nanceiros”, completou.

Na visão de Nogueira, a inovação é caminho e� caz para 
ajudar as empresas a alinharem-se às megatendências do 
mundo moderno. “Digitalização, urbanização, globalização, 
individualização, envelhecimento populacional e pressão 
crescente para o uso e� ciente dos recursos naturais são 
particularidades dos novos tempos que afetam diretamente 
todos os segmentos industriais. Para se adequar a tal reali-
dade e minimizar os impactos das mudanças que isso traz, 
há tanto o caminho da inovação incremental quanto o da 
inovação radical”, a� rmou.

A inovação incremental caracteriza-se por evoluções pe-
quenas e frequentes, “exigindo profundo conhecimento das 
tecnologias, processos e equipamentos existentes, além de pro-
� ssionais detalhistas e com pensamento evolutivo”, pontuou 
o gerente de Vendas da Voith. A inovação radical, por sua vez, 
se dá por evoluções maiores, mas menos frequentes. “Trata-se 
de processos mais longos, de alto investimento, direcionados 
à busca por conceitos e tecnologias revolucionários. Para en-
contrar tais inovações, os pro� ssionais precisam pensar fora da 
caixa”, diferenciou ele.

Mostrando exemplos de como a Voith trabalha nas duas 
frentes, Nogueira citou algumas das inovações incrementais 
desenvolvidas há pouco pela empresa: novos materiais para fa-
bricação de rolos e cilindros, o HydroSeal (lubri� cação de réguas 
de rolos de sucção), JetLube (lubri� cação de réguas de caixas de 
sucção a vácuo), o NipVision (sistema de monitoramento online 
do comportamento do Nip das prensas), o FormingSens (siste-
ma de monitoramento de consistência da folha na seção de 
formação) e o FlowJec (sistema de alta e� ciência na dosagem 
de químicos na massa).

Entre as inovações radicais recentes, Nogueira mencionou 
o novo fracionador para separação de � bras longas e curtas 
em substituição ao processo convencional, com depuradores 
fracionadores. O novo fracionador permite aumentar signi-
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� cativamente a diferença do comprimento médio de � bra 
entre o extrato de � bra longa e o de � bra curta no fraciona-
mento. “As estratégias da Voith para a inovação reúnem pro-
fundo conhecimento tecnológico, foco em soluções integra-
das e direcionamento tanto de esforços quanto de recursos 
para o desenvolvimento de soluções que aumentem a com-
petitividade dos produtores de papel”, encerrou Nogueira.

A Valmet, por sua vez, destaca-se pelo desenvolvimento 
constante de tecnologias competitivas para a fabricação de 
papel de alta qualidade e e� ciência, com o diferencial de em-
pregar conhecimentos em todas as áreas: processos, serviços 
e automação. “Tradicionalmente, nossas atividades de P&D 
são direcionadas pelas necessidades dos clientes, tendo como 
foco seu contínuo progresso. Assegurar tecnologias e servi-
ços avançados e competitivos, melhorar a e� ciência do uso 
de água, energia e matérias-primas, bem como promover os 
materiais renováveis, são os enfoques atuais direcionados ao 
segmento”, revelou Mendes.

Enfatizando as novas tecnologias que trazem diferenciais 
ao setor de papelcartão, o gerente de Vendas da Linha de 
Negócios de Papel e Cartão da Valmet começou pela caixa 
de entrada Aqua Layering, “tecnologia única que utiliza uma 
delgada camada de água como suporte para estabilizar as 
camadas e formar um � lme uniforme no momento da junção 
das partes da folha estrati� cada, capaz de proporcionar re-
dução de 30% na necessidade de amido”, detalhou Mendes. 

O Curtain Coater, revestidor multicamada de cortina, tem 
ajuste individual das camadas para função e custo deseja-
dos, e a calandragem Aqua Cooling, cujo potencial de redu-
ção no consumo de matérias-primas é de 2% a 4%, foram 
mais novidades apresentadas pela Valmet.

Mendes também citou que outros diferenciais na fabri-
cação de papelcartão podem ser conquistados a partir do 
emprego de tecnologias recém-incluídas no portfólio da 
Valmet, a exemplo do re� nador de � uxo radial, que melho-
ra as propriedades do papel e leva à economia de energia; 
da calandragem Metal Belt, que confere melhor qualidade 
ao cartão pela calandragem com nip estendido, e do seca-
dor a ar de alta intensidade, solução econômica e ecológica 
para secagem de papel revestido.

Atualmente, a empresa também se dedica atentamen-
te à formação com espuma, para fabricação de papel mais 
sustentável, a partir de melhoria da formação e maior pro-
dução de bulk. Economia de matérias-primas está entre as 
vantagens oferecidas pelo método, já que o aumento do 
bulk resulta em produtos mais leves, mas com a mesma re-
sistência. “Alguns testes piloto estão em andamento em 
nosso centro de tecnologia. Em novembro de 2015, � zemos 
a primeira experiência em escala de produção”, contextua-
lizou Mendes sobre os desenvolvimentos mais recentes que 
devem ingressar no mercado em curto prazo.     n


