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RESUMO
A Imerys anunciou recentemente o avanço comercial no processamento de polpa de celulose
microfibrilada (MFC) para uso em aplicações na indústria de papel. A MFC da Imerys oferece aos
fabricantes de papel a oportunidade de tornarem-se mais competitivos em preço ou a desenvolver novos
produtos diferenciados. A experiência em aplicações na fabricação de papel em grande escala é
apresentada com ênfase em como a economia com custos pode ser alcançada quando se substitui a
polpa de mercado com enchimento e MFC. Ainda, há exemplos de como MFC pode ajudar o fabricante
de papel a melhor a qualidade do papel assim como de revestimentos de papel.

Palavras-chave: MFC, celulose microfibrilada, enchimento, opacidade, porosidade,
revestimento.

1. INTRODUÇÃO
Os primeiros esforços para a fabricação de celulose microfibrilada (MFC) ocorreram na década
de 1980. A Polpa celulósica era convertida em MFC expondo-a a altas intensidades de energia
mecânica. O método era assolado pelo alto consumo de energia e interrupções no processo,
conforme a viscosidade do MFC se formava e entupia o processo de múltipla passagem. [1]
Desde então, tem havido esforços difundidos no desenvolvimento para superar tais problemas.
A ideia geral tem sido de pré-tratar a polpa com elementos químicos ou enzimas com o intuito
de amaciar até reduzir a quantidade de energia e assim o número de passagens na moenda,
necessários para a fibrilação. No entanto, o processo de fibrilação ainda é baseado em
equipamentos fornecendo intensidade similar de alta energia na moagem. Geralmente é
reconhecido que o ponto fraco dessa abordagem é a dificuldade e o custo de escalonamento
para permitir a produção em quantidades industriais relevantes.
O processo de MFC da Imerys é em escala industrial e baseia-se na fibrilação mecânica sem a
necessidade do pré-tratamento da polpa. Isto se tornou possível devido ao uso de minerais
como meio ultrafino de moagem em um processo de co-moagem, deixando o mineral mais ou
menos inalterado, mas transformando a polpa adicionada em MFC. [2] Para evitar manuseio
dispendioso da grande quantidade de água necessária ao processo, devido à alta viscosidade
da MFC, as instalações da Imerys são construídas in loco nas usinas de papel. Até agora, as
instalações têm sido designadas para produzir aproximadamente 3.000 toneladas secas de
MFC por ano, porém, maiores escalas também estão ao alcance.

2. EXPERIÊNCIA INDUSTRIAL A PARTIR DO USO DE MFC
A Imerys tem adquirido experiência industrial significativa usando MFC em mais de 20
máquinas de papel ao redor do mundo. O trabalho tem focado no conceito de se utilizar a força,
gerada pela FMC, para permitir a adição aumentada de enchimento para diminuir custos, mas
também tem adquirido experiência em outras áreas.
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2.1 Facilitando o uso de enchimento em papel com MFC
O valor de MFC quando usada para aumentar a carga de enchimento é uma função da
diferença em custo entre o enchimento e a polpa a ser substituída.
A polpa é uma mercadoria comercializada tipicamente em dólar norte americano. Há diferenças
regionais de preço, tanto em termos de listagem pública de preços quanto em práticas locais de
redução. Além disso, vem a volatilidade das taxas cambiais. A polpa indexada em dólar norte
americano é um insumo fundamental na produção mundial de papel, mas as usinas de papel
vendem seu papel predominantemente em moeda local. Dado o recente fortalecimento do
dólar, isso tem tido um profundo impacto na situação do custo, e não é diferente na zona do
Euro.
Alteração do preço da polpa desde Abril de 2013
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Figura 1. Mudança relativa do preço da polpa, CIF porto europeu, desde abril de 2013 em Dólar e Euro.

Este aumento acentuado no custo da polpa tem aumentado o interesse pela substituição da
polpa. Usando MFC é provavelmente a melhor alternativa de superar os desafios de qualidade
do papel e eficiência do maquinário associados à alta carga de enchimento. Fica claro, no
entanto, que esta é uma aplicação de valor relativamente baixo para MFC. Para se criar valor
ao fabricante de papel, assim como ao fornecedor, a MFC deverá ser fabricada eficientemente
em um processo de baixo custo.
Nossa experiência a partir de operação em grande escala é que 1% de adição de MFC
proporcionará um aumento estimado de 5% em cinza de papel. Mais tipicamente temos como
objetivo 2% para fornecer um aumento em carga de enchimento de 10% de unidades. Usando
esta experiência e um pouco de fibra genérica e preços de enchimento pode-se facilmente
calcular o preço de equilíbrio, sob o qual a aplicação de MFC para o aumento de enchimento
começa a gerar valor (todo o preço é por tonelada por metro cúbico seco):
Aumentando-se o enchimento em 10% com a ajuda de 2% de MFC significa substituição de 12% de polpa
(mix de 20% NBSK @ 700 USD e 80% de Eucalipto @ 650 USD a um valor combinado de 79 USD por
tonelada de papel), com 10% de enchimento @ 150 USD e 2% NBSK @ 700 US$ a ser convertido em
MFC a um valor combinado de 29 USD por tonelada de papel. Isto deixa espaço para o custo de
conversão de MFC de 50 USD para os 2% ou 2.500 USD/tonelada seca de MFC.

% de papel base por peso

Polpa removida

Espessura da fibra

% de papel base

Balanço de valor

Balanço de massa
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Valor líquido

Hipóteses:
$ 700/ton. seca
$ 650/ton. seca
$150/ton. seca
Indicação de escala

Polpa removida

Espessura da fibra

Figura 2. Balanço de massa e balanço de valor típicos do aumento de enchimento com MFC.

SAÍDA

A economia deste exemplo pode ser melhor explicada na forma de números puros:
800 kg de BHKP a:

$650 =

$520

200 kg de BHKP a:

$700 =

$140

1000 kg de mix de polpa:

ENTRADA
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$ 660

167 kg de BHKP para converter em MFC a:

$700 =

$117

carga de conversão de (167) kg de MFC a:

$2.500 =

$418

$150

$125

833 kg de enchimento a:
1000 kg de mix MFC/enchimento em fração 2/10:

$659

Convertendo-se a polpa em MFC e entregando o produto de baixos sólidos à usina abaixo
deste nível de custo é um desafio. Na realidade, o desafio é obviamente muito maior que isso
porque o fabricante de papel exigirá ganhos líquidos razoáveis para balancear o risco
perceptível associado à mudança da composição do papel. O custo de conversão de MFC tem
que ser significativamente muito baixo para o ponto de equilíbrio $2.500. Este é o contexto de
mercado que a Imerys lançou agora com êxito e está expandindo seu conceito de MFC. A
única limitação no tamanho da fábrica de MFC é na base. Para tornar mais barata a conversão
de MFC o suficiente para trabalhar como um conceito de aumento de enchimento, o consumo
de MFC das usinas precisa ser ao redor de 2.000 toneladas secas por ano ou acima.
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20% enchimento, Referência

30% enchimento, MFC

Figura 3. Características do Desempenho Geral de alto enchimento.

Os principais motivos pelos quais a MFC é o caminho preferido para o uso aumentado de
enchimento é sua habilidade em fornecer uma combinação de boa retenção, formação, força
da rede úmida e seca iniciais. Outras características únicas, comparadas ao uso de polímeros
ou pré floculação, são a melhoria na dispersão de luz (sem comprometer a opacidade) e a
pronunciada redução na porosidade do papel. Notou-se também a facilidade de usar MFC por
conter funções físicas e não exigir balanceamento químico delicado. Isto significa que é
possível expandir os limites. Na fabricação de papel em larga escala alcançamos um aumento
de até 17% de unidades em carga de preenchimento, em escala piloto fomos muito mais além.

2.2 Desempenho melhorado de revestimento por meio de melhor resistência do
papel base
Normalmente é visto que a porosidade é aumentada com a maior quantidade de enchimento.
Quando se utiliza MFC a porosidade é dramaticamente reduzida. Para a produção de papéis
revestidos isto pode ser uma vantagem. A cor do revestimento penetrará menos na folha base
e haverá menor migração de água na base. O efeito prático disto é que será mais fácil alcançar
o nível objetivo de brilho e lisura e mais ligante permanecerá na camada de revestimento. Isto
oferece as seguintes possibilidades:







Peso reduzido de camada
Brilho e lisura melhorados
Calandragem reduzida para superar o volume (e compensar o aumento de enchimento)
Uso de pigmentos de revestimento mais baratos
Demanda reduzida de ligante
Melhor operacionalidade da cobertura

Brilho não calandrado (Hunter)
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Sem MFC

Revestimento aplicado (g/m2)
Papel de impressão térmica, 45 g/m2
Adição constante de enchimento 10% GCC
Porosidade de Bendtsen de 300 para 200 ml

Figura 4. Um exemplo de impacto de MFC na resistência do revestimento.

2.3 Melhoria na Qualidade do papel pelo uso de MFC
Trocar resistência e outras vantagens de qualidade por economia em matéria prima é uma
grande tendência para a maioria dos fabricantes de papel, mas há exceções, o que não deixa

5

P. Svending e E. Costa

de ser em papeis especiais. Os produtores tradicionais de papeis especiais estão preocupados
com as novas entradas de mercado ao passo em que as usinas de papel P&W tendem a se
aventurar em qualidades mais especializadas. Para estabelecerem seu espaço no mercado,
estão bem interessados em trabalhar na direção da alta qualidade mesmo que tenha um preço.
Adicionar MFC sem aumentar o enchimento certamente deixará a formulação mais cara mas
isto também pode oferecer vantagens interessantes de qualidade.
Tabela 1. Impacto da adição de MFC em base altamente refinada (250 CSF) com carga constante de 20% GCC
Absorção
de
energia
de tensão
J/kg

Referência
1% MFC
2% MFC
4% MFC

792
924
859
1124

Índice de
Rasgo

Scott
Bond

Porosidade
Bendtsen

Opacidade

mNm2/g

J/kg2

ml/min

%

5.7
5.7
5.8
6.5

209
288
291
377

258
180
114
104

87.8
88.2
88.3
88.8

Tabela 2. Impacto da adição de MFC para Eucalipto 70/30 /NBSK @ 550 CSF adicionado a 25% GCC de carga
Índice de
Tensão

Absorção
de
energia
de tensão

Índice
de
Rasgo

J/kg

nMm2/g

200
500

4.1
5.3

N m/g

Referência
3% MFC

14.8
22.0

Scott
Bond
J/m2

40
70

Porosida
de
Bendtsen

Opacidade
%

ml/min

2500
1300

89.0
89.5

3. CONCLUSÃO
O uso de MFC para redução de custo ou melhoria na qualidade já está estabelecido no
mercado. Progresso recente no processamento de baixo custo tornou competitivo o custo do
aumento de enchimento com ajuda de MFC. Os critérios principais para um processo de êxito
são simplicidade, economia de escala e instalação em loco.
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