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RESUMO 

 

A busca constante por um produto de maior qualidade e de baixo custo tem 
sido na evolução histórica da fabricação de papel, o elemento direcionador de 
todos os esforços no sentido de desenvolver novas tecnologias e, ao mesmo 
tempo, otimizar as tecnologias já existentes com o objetivo final de produzir um 
papel com qualidade tal que possa competir neste grande mercado 
globalizado. Diante deste fato, cada vez mais, as máquinas de papel são 
projetadas para maiores velocidades, atingindo a ordem de até 2000 m/min. 
Para que esta meta seja atingida faz-se necessária uma análise detalhada do 
processo produtivo existente em determinada planta fabril e, de acordo com o 
“Produto Esperado”, definir as modificações a serem feitas na linha de 
produção. Esta pesquisa visa apresentar parte da evolução histórica dos 
equipamentos que constituem uma linha de produção, bem como, pontos da 
formação do papel que merecem atenção especial, tanto nos aspectos 
econômico-operacional quanto qualitativo, para uma gama bastante 
diversificada de produtos das linhas de imprimir & escrever, embalagem e 
Cartões & cartolinas. No processo de formação da folha, há uma composição 
de três etapas hidrodinâmicas e a descrição desse processo envolve uma 
descrição de efeitos das forças hidrodinâmicas que atuam sobre o fluxo de 
alimentação, bem como suas variáveis como fibra, finos, refinação, retenção e 
drenagem.Neste contexto este trabalho foi desenvolvido para analisar a 
situação atual do sistema de formação e drenagem das mesas planas, e sua 
eficiência nas características e qualidade do papel fabricado pela empresa 
estudada, e sugerir alterações e melhoria no processo se necessário. 
 

Palavras-chave: celulose, papel, formação, drenagem, retenção, sistema de 

vácuo.  
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ABSTRACT 

  

The constant search for a product with greater quality and cheap, has been the 
directing element all efforts that aims  to stimulate existent technologies 
searching to produce a paper with quality that can compete in this big and 
market. In front this fact the machines are more and more project for greater 
velocity reaching the order with 2000 m/min. For this mark gets be abstained, its 
necessary to a specific analysis about the productive and existent process in a 
specific, industrial plant according with “Expect Product”, is aimed to define the 
modification that musk be made in the production line. This research aims to 
introduce the part of historical evolution of equipment that compose the 
production  line as well as point about the formation of paper that earn a 
especial attention as aspect economic and operative as those with qualification 
in order that gamma very multiform form product of to impress and white, baling 
and poster board and   card board. In formation process of paper there is a 
composition with thee stages and the description about the  result of power 
hydrodynamics. That actuate in the was developed to analyze the present 
situation of formation system and draining of plane tables and its efficiency in 
the characteristics and quality of made paper through ho studied company and 
to suggest alteration and improvement in process, if it is necessary.    

Key–Words: Cellulose, paper, formation, retention, system vacuum.    
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1 INTRODUÇÃO 

  

O setor industrial de fabricação de papel e celulose, vêm aumentando 

sua produção para suprir a demanda de consumo de papel, não só nacional 

como internacional. Desde a invenção da máquina de papel em 1798, novas  

tecnologias de máquinas e equipamentos vem surgindo. 

Por se tratar de uma produção altamente dependente das suas 

variáveis, e das várias fases de fabricação que corresponde à própria 

continuidade do processo, bem como à qualidade do produto final, sabe-se que 

a fase que melhor representa o ponto final desta fabricação é a formação da 

folha. 

A formação da folha pode ser definida como aparência visual da folha 

de papel contra uma luz, quanto mais uniforme e aparência melhor é a 

formação, a qualidade do papel no mercado muitas vezes é definida através de 

sua formação. 

É nesta fase de formação da folha, que pode-se identificar problemas 

provenientes de fases anteriores, que é a depuração, a desagregação e a 

matéria-prima. Estabelecendo procedimentos para combatê-los, podendo 

assim verificar a provável qualidade final do produto, interrompendo ou 

intensificando malefícios ou benefícios que somente nesta fase poderão ser 

acionados sem que o processo sofra descontinuidade. 

Em outras palavras, a formação da folha permite que se previna a 

saúde e estética do papel que conseqüentemente surgirá. 

Como a formação da folha do papel é de grande importância para o 

produtor deste, julga-se necessário a apresentação dos fatores que podem, 

direta ou indiretamente, influenciar nesta formação. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa onde manifestará interligações de processo de fabricação de 

papel, a preocupação em buscar dados específicos e inovadores que servirão 

de auxílio  neste processo e que de uma forma ou outra poderão sanar alguns 

tipos de problemas ocasionados pela má formação da folha. 
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O critério que foi, adotado nesta pesquisa para a apresentação destes 

fatores que afetam a formação da folha é simples e também é considerado o 

mais fácil de se entender. Partindo do princípio de que não pode haver uma 

boa formação se a mecânica dos elementos desaguadores que rege a mesma, 

não for observada em seu início, pode acontecer um comprometimento das 

demais variáveis. 

Os fatores químicos e físicos, inerentes à mecânica da máquina de 

papel envolvidos, têm participação direta e dinâmica, tornando-se assim o 

segundo em escala de valor e importância na formação da folha. 

Devido a isso nesta primeira parte da pesquisa estudou-se cada 

elemento desaguador, bem como suas variáveis e seu comportamento dentro 

da área de formação da folha, na segunda parte da pesquisa detalhou-se cada 

elemento  deseguador que compõem o sistema de formação da folha de papel 

das mesas planas da empresa, e sua eficiência para o processo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FORMAÇÃO E DRENAGEM 

�

No processo de fabricação do papel deve-se estar cientes que mínimos 

descuidos na área de formação e drenagem da folha de papel, poderão 

acarretar em perda total do produto final: podemos ter à disposição a melhor 

matéria prima, o melhor equipamento na preparação de massa, o melhor 

circuito de aproximação, uma caixa de entrada de ultima geração perfeitamente 

ajustada, uma seção de formação adequada ao produto final, telas formadoras 

otimizadas (D.W. MANSON,1985). 

Caso não observamos que um bico do chuveiro de limpeza das telas 

formadoras está entupido, permitindo a obstrução do tecido na região e 

conseqüentemente faixa úmida no papel, ou uma raspa mal posicionada, 

permitindo a adesão de fibras num rolo de retorno, forçando o tecido da tela 

formadora e provocando um cana na mesma, certamente estaremos 

comprometendo a qualidade do papel produzido. 

Assim quando discorremos sobre os diversos elementos desaguadores 

da secção de formação, devemos estar cientes da necessidade básica de seus 

perfeitos posicionamentos: resistência mecânica, nivelamento, alinhamento, 

instalação de vácuo. 

Na máquina de papel não se pode avaliar o conceito de Formação sem 

estarmos paralelamente avaliando o conceito de drenagem. A formação é a 

função da perfeita distribuição de sólidos (fibras, finos, e cargas), na folha de 

papel, nas três direções consideradas – x, y e z. Destacamos que a atividade 

gerada pelos elementos de drenagem na secção de formação até 

consistências da massa próximas de 1,6%, apresentam significativa influência 

sobre a distribuição de sólidos na formação da folha. 

A drenagem na secção de formação de da folha da máquina de papel, 

ocorre pelos seguintes efeitos: 

� Força da gravidade, principalmente no início da mesa plana; 
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� Diferença de pressão atmosférica entre as superfícies da folha de papel, 

estabelecida pelo vácuo gerado por ângulos dos foils, caixas de baixo e 

alto vácuo; 

� Pressão sobre a folha de papel, exercida pelo rolo LUMBREAKER, 

formadores em dupla tela ou “top formers”; 

� Força centrífuga, quando há mudanças bruscas de direção do fluxo de 

massa, como nos formadores em tela dupla tela; 

 

Segundo (D.W. Manson,1985), a formação é definida como aparência 

visual da folha, vista contra uma luz. A formação está relacionada com a 

estrutura da folha e está envolvida principalmente, mas não exclusivamente 

com o tamanho, individualmente e a distribuição de flocos de fibras na folha 

bem formada na folha. Basicamente uma folha em formada terá uma 

distribuição de fibras uniformes, com vestígios de pequenos flocos distribuídos, 

através da folha.  

A figura abaixo nos mostra as fases da formação da folha, bem como o 

que acontece em cada etapa;   

   

Figura 1 – Fases da formação da folha  

Fonte: Apostila Albany Formação da folha p.2 
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2.2 FORMING BOARD 

�

O forming board (figura 3), ou caixa de formação é o primeiro elemento 

da secção de formação da máquina de papel e um dos mais importantes: serve 

de sustentação da tela formadora quando o jato que deixa o lábio da caixa de 

entrada toca a mesma. 

Deve apresentar características estruturais adequadas para suportar a 

pressão exercida pelo jato sem fletir ou vibrar. Composto por uma régua larga, 

sendo essa a régua de formação, e réguas estreitas, que podem variar de 

quantidade, dependendo das características do papel a ser fabricado. A 

geometria destas unidades normalmente são planas, porém”, podem ser 

curvas. 

Seu posicionamento deve ser regulável ao ponto de incidência do jato 

(figura 2),  sobre a tela formadora: é recomendado que parte do jato toque a 

tela um pouco antes da régua de formação, evitando assim a entrada de ar, 

bombeado pelo rolo cabeceira ou arrastado pela própria tela, sob o fluxo de 

massa, que geraria manchas claras na folha de papel. 

Recomenda-se que o forming board alinhado com os demais 

elementos de drenagem da mesa plana, embora muitas máquinas trabalhem 

com o mesmo em ângulo negativo ou levemente abaixados em relação a tela 

formadora. 

 

                 

     Fig 2 – Posicionamento do Forming Board                      Fig 3 – Forming Board 

     Fonte: Albany, apostila sobre formação p. 02.                  Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS. 
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2.2.1 Foils  

�

Os foils são elementos estacionários da secção de formação que 

auxiliam tanto na formação quanto na drenagem. 

A capacidade de drenagem de um foil está relacionada com o ângulo 

de seu “nip” em relação à direção da andamento da tela formadora e com a 

velocidade da mesma (figura 5). Os ângulos mais comuns encontrados variam 

de 0º a 3º, quanto maior for o ângulo, ou quanto maior for a velocidade da tela, 

maior será o vácuo gerado na região do “nip” do foil, e maior a sua capacidade 

de drenagem. 

A influencia dos foils na formação da folha esta no cisalhamento do 

fluxo de massa que ocorre em seu “nip”, é gerado um vácuo nesta região do 

ângulo e da velocidade da tela “atividade”. 

O espaçamento eqüidistante dos foils gera pulsos que têm  seus 

efeitos somados, criando a atividade necessária para manter  uma boa 

dispersão dos sólidos, enquanto inicia a consolidação da folha de papel. Para 

freqüências abaixo de 40 Hz (40 pulsos por segundo), atividade é considerada 

baixa havendo a possibilidade de floculação de massa. Para freqüências acima 

de 80 Hz (80 pulsos por segundo), a atividade é muito alta, podendo haver um 

alto cisalhamento da folha, até mesmo redução da drenagem. 

A largura dos foils tem influencia no consumo de potência de seção de 

formação: Foils com largura acima de 90 mm tendem a aumentar o desgastes 

da tela formadora (Figura 4). Caso tenham baixos ângulos (< 1º), este efeito 

será mais grave ainda 
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  Fig.4 – Tipo  de Foils                                                 Fig.5 – Foils sem Chanfro  

  Fonte: Albany, apostila sobre formação p. 04            Fonte: Albany, apostila sobre formação p. 04 

 

2.2.2 Caixas de Baixo Vácuo  

   

As caixas de baixo vácuo (Figura 6) utilizam-se da diferença de 

pressão entre as superfícies da folha de papel, para remover a água contida na 

mesma. Esta diferença de pressão pode ser gerada por uma bomba de vácuo 

ou por um sistema com ventilador, pois o vácuo  necessário é baixo: menor que 

1,0 mca (D.W. MANSON, 1985). 

 São empregadas para diversos propósitos em função do tipo de 

papel fabricado, velocidade da maquina e lay -out da seção de formação, das 

quais podemos citar: 

� Como elemento auxiliar de drenagem, instalado em posição na 

qual a folha tenha atingido uma consistência de 1,6%, a partir da qual os 

foils pouco influem; 

� Como elemento de drenagem para consolidação da folha antes da 

floculação – para altas gramaturas; 

� Como elemento auxiliar de formação, criando atividade sem 

provocar a selagem da folha, baixas velocidades e altas gramaturas; 

 A cobertura de mais de uma unidade, é primordial o controle de 

vácuo aplicado em unidade, de modo a ser crescente, conforme estejam 

afastadas da caixa de entrada. Este vácuo crescente pode ser controlado pela 
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altura da perna barométrica, dependendo do tipo de caixa em questão: maior 

perna, maior vácuo aplicado, limitando-se a altura da perna barométrica (Figura 

7). 

  

            

Fig.6 – Caixa de Baixo Vácuo                                    Fig.7 – Perna Barométrica  

Fonte: apostila VOITH Formação da folha p.10         Fonte: Apostila VOITH formação da folha p.10   

 

2.2.3 Caixas de Alto Vácuo   

�

As caixas de alto vácuo (figura 8), também se utilizam da diferença de 

pressão atmosférica entre as superfícies da folha de papel, para remoção de 

água. Consideramos caixas de alto vácuo aquelas submetidas a valores acima 

de 1,2 mca de vácuo, e são responsáveis pela remoção de água contida entre 

fibra, mais difícil de ser removida (BRUNELLO,G.1992). 

Comparativamente às caixas de baixo vácuo, apresenta um volume útil 

menor, semelhante às caixas de baixo vácuo, suas coberturas são mais 

efetivas quando possuem rasgos transversais ao movimento da tela formadora, 

caixas com furos apresentam pontos cegos a drenagem, aumentam o consumo 

de potência de acionamento e uma maior perda de vácuo. 

O controle de vácuo aplicado é muito importante para otimização do 

funcionamento das mesmas: o vácuo deve ser crescente, conforme nos 
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afastamos da caixa de  entrada estas variações devem ser uniformes 

(BIANCHINI,E.C. 1992). 

 

           

Fig.8 – Caixa de alto Vácuo                                         Fig.9 – Exemplo de uma caixa de Alto Vácuo  

Fonte: Apostila VOITH formação da folha p.9              Fonte: Apostila VOITH formação da folha p.9 

 

2.2.4 Rolo de Sucção  

�

O rolo de sucção (figura 10), tem dupla função na maquina de papel: 

drenagem da água remanescente na folha de papel,  pela alta diferença de 

pressão entre as faces da folha – alto vácuo, acionamento da tela 

(Guerra,A.,2005). 

No aspecto de drenagem, um rolo de sucção (figura 11), consome 

muita energia para remoção da água da folha, pois grande parte do ar 

deslocado dentro da sua câmara de vácuo é direcionada para manter seus 

furos livres para poder receber água da folha (PAVAN,P.C., 2005). 

Com o aumento de velocidade das máquinas, reduz- se drasticamente 

o tempo de residência na câmara de vácuo, sendo que a força centrifuga pode 

provocar o reumidecimento da folha após o rolo de sucção, há necessidade de 

uma raspa junto a tela formadora, na saída do rolo. Na entrada do nip tela x 

rolo, um filme de água que acompanha a camisa do rolo, também provoca o 

reumidecimento da folha, há necessidade de uma raspa na entrada da região 

de sucção. 
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Assim a viabilidade operacional de um rolo de sucção é critica, pois o 

teor seco na saída do mesmo pode ser menor que na entrada. Quanto ao 

aspecto acionamento, características do rolo de sucção, como, material da 

camisa (revestimento), ângulo de abraçamento, largura da câmara de vácuo e 

o vácuo aplicado, interferem significativamente. 

Ao revestir um rolo de sucção, objetivando uma melhor transmissão de 

potência, estamos aumentando a espessura da sua camisa, o que certamente 

requererá um maior volume de ar deslocado pela bomba de vácuo, para o 

mesmo efeito quanto a drenagem. 

Associado ao rolo de sucção, a máquina possui o rolo “lumpbreaker”, 

que através de uma baixa pressão específica sobre a folha com um teor de 

umidade alto, promove uma elevação substancial do teor seco na saída da 

seção de formação, de até 12 pontos percentuais. Caracteriza-se por ser um 

rolo com um revestimento de baixa dureza, o que proporciona um nip de 

prensagem largo, e um tempo de residência alto (MOTTA LIMA,O.C. 1999). 

 

                          

    Fig.10 – Rolo de Sucção                                                  Fig.11 –  Atividade no Rolo de Sucção               

   Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                                          Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

2.2.5 Tela Formadora 

�

A primeira função da tela formadora é a de transmitir potência, funciona 

como uma correia transmissora, necessitando trabalhar numa tensão tal que a 
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potência transmitida seja maior que a potência consumida no acionamento 

(BRUNELLO G. 1992). 

A tensão de trabalho de uma tela formadora é função da carga 

(amperagem) de acionamento: velocidade da máquina, gramatura da folha, 

grau de refino, vácuo aplicado às caixas de baixo e alto vácuo, etc. Assim a 

tela formadora deve ser estável dimensionalmente. 

A segunda função da tela formadora é a drenagem, devendo 

apresentar uma área aberta, permeabilidade ao ar e à água, adequadas, para 

permitir o maior escoamento de água possível através de sua estrutura 

(FERRAS A. 2002). 

A terceira função da tela formadora é a retenção física de sólidos, 

necessitando apresentar o maior índice  de suporte de fibras (figura12), sem 

alterar suas características de drenagem. 

A quarta função da tela formadora está relacionada ao custo, de sua 

vida útil necessitando apresentar uma estrutura resistente à abrasão com 

elementos estacionários da seção de formação. 

Uma quinta função pode ser enumerada, relacionada como auxiliar de 

formação, para a obtenção de determinados testes físicos do papel, em função 

das características de superfície,evolução dos fios na face papel (figura 13), 

associadas à drenagem e à retenção (FERRAS A. 2005). 

                

 Fig.12 – Tela Formadora                                       Fig.13 – Composição dos fios de uma tela tripla 

 Fonte Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                      Fonte: Apostila Voith formação da folha p.11 
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2.2.6 Fatores Interdependentes à Mecânica da Formação 

�

São fatores á boa qualidade e características da massa, o não 

atendimento básico a certas características dos fatores abaixo relacionados, 

resultaram no primeiro  e decisivo passo a uma má formação, o atendimento 

balanceado a estas características resultará ao contrário, no primeiro passo 

para que a folha receba excelente formação (ALFREDO, P.O. 1997). 

Vejamos estes fatores: 

� Quantidade de ar no sistema de aproximação; 

� Refino e temperatura da massa; 

� Consistência na saída da caixa; 

� Grau de floculação; 

� Inclusão de aditivos; 

� Turbulência; 

� Viscosidade; 

� pH; 

� Aeração; 

� Cargas eletrostáticas; 

 

2.2.7 Efeito da Consistência na Dispersão das Fibras 

�

Quanto mais alta a consistência, maior o número de colisões entre as 

fibras, provocando então a floculação e uma má formação da folha de papel.  

No entanto, sabemos que a orientação das fibras sobre a tela deve ser 

cuidadosamente observada. Quando ainda na caixa de entrada, as fibras tem 

obrigatoriamente de estarem dispersas, antes de alcançarem a tela, as 
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mesmas já devem receber uma certa orientação, pelo aumento da velocidade à 

saída da caixa de entrada. 

Este efeito é quase que instantaneamente quebrado, sendo mantido no 

entanto pelo efeito penteador exercido pela tela em movimento, devido, á alta 

velocidade da camada de água mais próxima da tela, também o alinhamento 

das fibras se dá junto o mais próximo da tela, este fato afeta grandemente as 

folhas de baixa gramatura (ALFREDO, P.O. 1997). 

Quando se trata de massas pouco refinadas e se aplica balanço de 

massa, deve-se prever que cerca de 70% à 80% das fibras que encontram as 

camadas superiores da folha em formação, tendem a se aglomerarem 

desordenadamente nas proximidades da tela. 

Quando se tratar de fibras provenientes de refinação úmidas, deve-se 

ter em mente o uso de uma tela de baixa drenagem, usando-se na mesa um 

balanço de baixa amplitude. 

Uma outra relação importante a velocidade da massa e velocidade da 

tela. Teoricamente, para papéis convencionais, a velocidade da massa deve 

estar próxima a velocidade da tela, praticamente no entanto, a velocidade da 

massa deve ser 80%  da velocidade da tela,  mas esta relação deve levar em 

conta a consistência da massa, o comprimento das fibras, tipo de caixa de 

entrada, a drenagem e velocidade da máquina (BRUNELO G. 1992)     

    

2.2.8 Efeitos de Ar e Bolhas ou Espuma na Massa 

�

A diferença entre bolha e espuma é que as primeiras são 

representadas por grandes bolas, normalmente de ar, em um líquido, enquanto 

que, espuma indica pequenas bolhas, normalmente também de ar, mais 

estáveis, que em conseqüência trazem muitos problemas para a fabricação do 

papel (FERRAS A. 2005). 

As bolhas podem ser eliminadas usando-se jatos de vapor, mas a 

espuma só pode ser removida em se modificada a sua tensão superficial do 



22 
�

líquido em questão, por sua vez, a eliminação da espuma torna o papel a ser 

fabricado suscetível dos seguintes inconvenientes: 

� Redução na drenagem da tela formadora; 

� Redução na resistência do papel; 

� Má formação; 

� Riscos e manchas na superfície do papel; 

� Marcas deixadas pelas bolhas ou espuma ao se quebrarem, na 

folha, deixando áreas translúcidas em toda superfície do papel; 

� Em folhas que contém cargas, as bolhas tendem a atrair mais 

carga  do que o resto do papel, modificando a aparência do 

mesmo, pois quando a bolha arrebenta, a carga que estava 

suspensa é depositada na superfície do papel, algumas vezes 

como pontos, outras vezes como anéis. 

 

2.2.9 Como se Evitar o Aparecimento da Espuma 

 

Deve-se monitorar os seguintes pontos: 

� Espuma nunca aparece em líquido puro; 

� Evitar umidificação incompleta das fibras; 

� Evitar substâncias solúveis em água na matéria-prima que da origem 

a massa;  

� Evitar bombas com vazamento; 

� Evitar cascatas; 

� Evitar purificadores, tipo ciclone; 

� Evitar desalinhamento das tubulações entre bombas e caixa de 

entrada; 
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� Cuidar com a turbulência descontrolada no fluxo de entrada; 

� Evitar corantes e gomas provenientes de aparas; 

� Evitar resíduos de branqueamento; 

� Evitar carbonato de cálcio e sulfito de cálcio; 

� Evitar excessiva alcalinidade no sistema; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado na empresa Adami S/A Madeiras, localizada 

na rodovia SC 302, Km 6,5 em Caçador-SC 

Foi realizado um acompanhamento do processo operacional e das 

variáveis do processo com o objetivo de avaliar a eficiência e qualidade da 

seção de formação da folha da empresa Adami S/A.   

Através do acompanhamento dos dados coletados nos boletins diários 

das consistências das caixas de entrada , consistências das saídas de água 

branca das mesas planas, controle de retenção das mesas planas, que são  

coletados de hora em hora, e realizados os testes  em laboratórios. 

Realizado a avaliação de drenagem das mesas planas, através da 

medição de massa, reconhece a efetividade do método não destrutivo para 

este fim,  de acordo com a norma TAPPI TIS 0502-12, utilização da radiação 

FO 04 Análise  com NDC Gamma Gauge. 

Foram realizados pesquisa bibliográficas nas bibliotecas da UNC- 

Caçador SC  e SENAI – Caçador SC, sites relacionados a celulose e papel, 

formação da folha de papel, drenagem da seção de formação da folha. 

Com base cientifica e nos dados coletados, no decorrer do estudo, 

podemos diagnosticar o processo de formação da folha de papel e propor 

medidas e sugestões de melhoria ou recomendações que permitiram melhorar 

a eficiência desta seção e na qualidade no papel fabricado.  
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3.1 SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE PAPEL DA EMPRESA  

�

3.1.1 Matéria-Prima 

 

3.1.1.1 Aparas                                                                                                    

Aparas de papel é a denominação genérica para essas matérias-

primas. Fibras Virgens X Fibras Secundárias. Fibras celulósicas são aquelas 

que ainda não foram utilizadas para fazer papel e fibras celulósicas 

secundárias são aquelas que já passaram pelo menos uma vez por uma 

máquina de papel. Um papel reciclado contém fibras secundárias. 

As aparas provêm principalmente de atividades comerciais (escritórios, 

lojas, supermercados), e em menor quantidade de residências e de outras 

fontes, como instituições e escolas, residências,  atividades industriais e 

comerciais 

As aparas de papel podem ser recolhidas por um sistema de coleta 

seletiva, ou por um sistema comercial, utilizado há anos, que envolve o catador 

de papel e o aparista. 

As primeiras fábricas brasileiras de papel instaladas há mais de seis 

décadas, se utilizavam de papéis descartados para a produção de novos 

papéis. Nessa ocasião, a quase totalidade das necessidades brasileiras de 

papel, em seus diferentes tipos, eram supridas por fornecedores do Exterior. 

O passo seguinte da indústria brasileira foi a produção de papéis 

utilizando matérias-primas virgens importadas, em especial a celulose de fibras 

longas. 

Só a partir do início da década dos anos 70, a indústria brasileira de 

celulose começa a ter expressão, passando os fabricantes de papel a 

utilizarem as matérias-primas virgens de origem nacional, simultaneamente 

com as de origem estrangeira. 
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A destacar que, na medida em que se ampliava a fabricação de papel 

no País a partir de matérias-primas virgens, estimulando um maior consumo, 

paralelamente se ampliava a atividade de reciclagem, conseqüência da maior 

disponibilidade de papéis recicláveis. 

Verifica-se, assim, que a atividade de reciclagem de papel no Brasil 

tem seu fundamento em questões de natureza essencialmente econômicas. 

Em tempos recentes, a reciclagem de papel vem apresentando um 

destaque crescente, na medida em que contribui para a preservação e 

conservação do meio-ambiente e para a solução da questão da destinação dos 

lixos urbanos. 

Atualmente a Empresa utiliza aparas, pasta mecânica e celulose no 

seu processo de produção do papel, cada tipo de papel tem uma receita 

específica onde é misturada a matéria prima. A celulose a empresa compra de 

fornecedores externos, assim como as aparas, somente a pasta mecânica é de 

fabricação própria. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DE MASSA 

 

3.2.1 Desagregação das aparas 

 

A preparação de massa é a etapa que em que se removem todas as 

impurezas e contaminantes do papel velho, para o sucesso da reciclagem do 

papel e conseqüentemente, da remoção dos contaminantes, são necessários 

vários equipamentos para obter uma boa depuração de massa.  

Para depurar o papel, é necessário passar pela primeira etapa do 

processo: a desagregação, em que consiste em na separação das fibras uma 

das outras, transformar o papel velho em uma suspensão bambeável, separar 

o contaminante do papel e prepará-lo para a depuração. 
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O Pulper ou hydrapulper é o equipamento responsável por esta etapa 

do processo, é importante colocar água antes de largar as aparas. 

A segunda etapa do processo é a depuração grossa na qual inicia a 

remoção dos contaminantes pesados que não foram eliminados no pulper, 

como arames, pedras, grampos metais plásticos etc... 

A depuração grossa é realizada pelos separadores de massa grossa 

ou ainda, os hydrociclones, que são equipamentos que trabalham por ação 

centrífuga a uma consistência que pode variar de 3% a 4%. Eles separam os 

contaminantes em uma câmera de rejeitos, que possui descarga automática de 

tempo em tempo dependendo da matéria prima utilizada. 

 

3.2.2 Depuração 

�

A empresa possui depuradores de furos, que são divididos em 

ULTRAV 400, UTLRAV 300, MINISCREEM e MULTISORTE estes 

equipamentos são pressurizados e possuem uma peneira interna com uma 

furação que varia entre 1,5 a 2,5 mm de diâmetro.  

O rejeito desses equipamentos passam por uma depuração secundária 

para evitar perda de matéria prima, o rejeito dos ULTRA V400 vai para o 

Multisoter, que por sua vez manda para o  miniscreem que possuem peneiras 

com uma furação menor variando entre 0,15 a 0,35mm.  

Todos os depuradores pressurizados trabalham com o controle de 

pressão diferencial, isto é deve-se ter um manômetro na entrada e um na saída 

do depurador, onde a pressão deverá ser sempre maior para que haja 

diferencial de pressão, normalmente esse diferencial é informado pelo 

fabricante do equipamento. 
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3.2.3 Centrifugação 

�

Essa etapa do processo consiste em fazer a separação centrífuga nos 

Cleaners, neste equipamento se faz necessário reduzir a consistência para 

valores inferiores a 1 % sob pena de se perder eficiência na separação.  

Os Cleaners são divididos em diversas garrafas para melhor realizar o 

processo de separação das cargas minerais, caulim, arreia, cinzas, palitos e 

outras substâncias que se separam por densidade.  

Estes Cleaners são divididos em quatro estágios, parte do fluxo 

rejeitado no primeiro estagio é remetido ao segundo estágio para nova diluição, 

a porção que contem contaminantes é separada outra vez e ira alimentar o 

terceiro estágio, o aceite ira para a maquina de papel e o rejeito ira para o 

quarto estágio para nova separação. O 

Os estágios sucessivos se fazem necessários para evitar as perdas de 

fibras durante o processo, também é preciso fazer um controle de pressão 

diferencial a fim de obter uma maior eficiência do equipamento. Após esse 

estágio a massa é enviada para os engrossadores de massa para ganharem 

uma maior consistência e em seguida irá para os refinadores. 

 

3.2.4 Refinação 

�

A refinação consiste em transferir energia para as fibras, de forma a 

gerar fibrilas na superfície da fibra para que depois de refinadas e em contato 

uma das outras as fibras se entrelacem uma nas outras propiciando resistência 

no papel. 

No entanto para que haja a etapa de fibrilação, a fibra precisa passar 

pela fase de fibrilação interna que é o inicio do processo de refinação que 

ocorre quando a fibra é exposta à ação mecânica do refinador. Internamente as 

fibras perdem resistência e absorvem água do meio, intumescendo-se para 
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facilitar a geração de fibrilas, esta fase da refinação também é chamada de 

hidratação. 

Dando seqüência à transferência de energia à fibra, teremos a segunda 

fase que é a fibrilação externa, em que haverá a formação de fibrilas que irão 

se entrelaçar. Caso a transferência de energia seja excessiva, teremos a 

formação de finos, em que ocorre o desligamento das fibras e, então, a 

geração de finos, que muitas vezes contribuem para o fechamento do papel.  

Na última etapa da refinação ocorre o “corte” desejado somente em 

papeis jornais e alguns outros papeis que não têm a resistência como 

característica do produto final, portanto o corte é indesejável no processo da 

Adami, pois reduz a resistência mecânica da folha. Na prática a grande 

dificuldade esta em controlar a quantidade de energia aplicada à fibra, de forma 

a ter a fibrilação sem atingir o corte. 

Para isso é necessário um bom acompanhamento do processo, para 

garantir o controle de fluxo da massa seca na entrada do refinador, 

controlando-se assim, a consistência da massa e o nível constante do tanque 

de massa que antecede os refinadores, esse controle é feito pelo CLP e 

qualquer anormalidade no nível dos tanques o alarme avisa os operadores.  A 

consistência controlada garante a consistência na relação água / fibra. Da 

mesma forma, não havendo variação no nível do tanque que antecede a 

bomba de alimentação dos refinadores, teremos fluxo de massa constante no 

interior do refinador, fazendo assim que a energia transferida à fibra seja 

uniforme. 

A energia aplicada à fibra pode ser controlada pela leitura dos 

amperímetros que ficam junto aos refinadores e o cálculo para saber a 

eficiência da refinação pode ser obtido pela relação “energia aplicada em kWh/t 

fibra seca”. 

Não se pode esquecer de controlar a quantidade de energia gasta na 

refinação, a refinação é a etapa da fabricação de papel que mais eleva o custo 

industrial do papel.sem contar que em caso de passar do ponto, se perde 
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velocidade na máquina e resistência no papel, ao invés de ganhá-la que é 

justamente esse o objetivo da refinação.  

 



31 
�

4 MÁQUINA DE PAPEL 

 

4.1 CONTROLE DE NÍVEL E CONSISTÊNCIA 

�

Após a refinação a massa é enviada aos tanques de massa onde 

recebe insumos químicos antes de seguir para caixa de entrada, nesta fase do 

processo a massa já refinada passa por uma etapa de controle de consistência 

e controle de nível dos tanques, esta fase é de fundamental importância para o 

controle de variação de gramatura da folha. 

O controle de nível que vem antes do controle de consistência deve 

ocorrer para que se mantenha sobre a bomba centrífuga, que alimenta o 

controle de consistência, nível constante de massa no interior do tanque que 

antecede a bomba de massa que alimenta o ULTRAV 400 que por sua vez 

alimenta a caixa de entrada. A coluna constante de líquido (água + fibra) sobre 

a bomba faz com que a vazão da massa bombeada seja constante. Caso haja 

variação do nível do tanque, haverá também variação da vazão de massa 

bombeada por essa bomba e por conseqüência, variação no fluxo de fibras que 

vai para a maquina de papel, dando origem a variação de gramatura do papel, 

por isso se faz necessário manter o controle de nível do ultimo tanque que 

antecede a máquina para evitar a variação de gramatura, esse controle é feito 

por sensores ligado a uma CLP que ao constatar qualquer irregularidade no 

nível dispara um sinal sonoro para que o operador do horário faça a devida 

correção. 

Ainda nesta etapa temos o controle de consistência, que é necessário 

para garantir que a quantidade de fibras presente na mistura seja constante. 

Esse controle é feito por um transmissor de consistência na tubulação de 

massa esse equipamento ao perceber qualquer variação no fluxo de fibra 

presente na mistura envia um sinal proporcional a variação a uma CLP que 

avalia o sinal enviado pelo transmissor e compara com o valor solicitado e o 

desejável para a consistência (set point). Caso o valor medido esteja maior que 

o desejável o CLP envia um sinal para a abertura de uma válvula de água de 
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diluição, que irá então adicionar determinado volume de água na tubulação de 

massa a fim de reduzir a consistência. 

Logo após essa adição de água, ocorrerá uma nova leitura e novo ciclo 

de atuação, até que o valor da consistência medida seja igual à solicitada no 

set point. Quando corrigido a variação a válvula de água será fechada para 

evitar a redução de consistência e conseqüentemente a variação de gramatura 

do papel. 

Esse sistema de correção da consistência só funciona quando a massa 

medida esta acima da consistência desejável, pois permite a correção com 

adição de água, porém não possibilita a correção caso a consistência esteja 

abaixo da desejável. Neste caso a correção se efetua nas etapas anteriores 

retirando água ou reduzindo-a nos tanques anteriores. Uma vez controlado o 

nível e a consistência, teremos a garantia de que o fluxo de fibra seca que vai 

para a maquina de papel é constante e que não haverá variação de gramatura 

longitudinal da folha.  

É importante salientar que este controle é eficiente para evitar a 

variação longitudinal da folha, mas não garantirá a variação da gramatura 

transversal, esta será corrigida caso haja necessidade, com o controle da caixa 

de entrada, abertura do lábio, relação jato/tela, pressão interna da cx 

(mmH2O), fluxo(l/min) e velocidade da tela formadora (m/min). Estas variáveis 

são particulares para cada tipo de papel produzido.  

 

4.2 FLUXO DE MASSA NA ENTRADA DA MAQUINA DE PAPEL 

�

Essa etapa também conhecida como circuito de aproximação da 

maquina de papel tem por objetivo realizar a diluição da massa já refinada e 

manter constante o fluxo de massa para a maquina, nesta etapa encontramos 

a bomba de mistura que tem a função de misturar e homogeneizar a 

suspensão aquosa antes de chegar ao ULTRAV 400, a bomba de mistura 
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possui um variador de velocidade que permite corrigir a pressão da caixa de 

entrada automaticamente conforme pede o set point.  

Na tubulação de massa antes da bomba de mistura temos um 

controlador de fluxo e gramatura, após passar pela bomba de mistura a massa 

é enviada ao ULTRAV400 também chamado de depurador de cabeça que tem 

a função voltada à proteção da caixa de entrada e das vestimentas (telas e 

feltros) da maquina de papel. 

 É importante evitar que qualquer elemento mecânico como metais, 

grampos, pedras, ou qualquer outra substância sólida seja remetida à caixa de 

entrada, o rejeito do depurador de cabeça é remetido para um depurador 

menor o MINISCREEM que por sua vez remete o aceite novamente para o 

tanque de água branca. 

    Ainda nesta fase junto ao tanque de água branca temos uma linha 

de vapor com uma válvula ligada ao CLP que controla a temperatura da água 

de diluição.  

Tanto na linha da base quanto na linha da capa ou superior o sistema é 

o mesmo sendo os equipamentos, válvulas controladores com as mesmas 

funções, a diferença é que na linha da capa todos os equipamentos são de um 

mesmo fornecedor. 

�
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DE FORMAÇÃO NAS MESAS PLANAS INFERIOR E 

SUPERIOR 

�

Nesta pesquisa foi realizado dois tipos de medição, na primeira parte 

foi analisado a evolução da formação ao longo da mesa, com esta medição 

pretende avaliar a atividade (movimentação da massa), que se produz na mesa 

de formação e que, determina em muitos casos a qualidade do papel fabricado. 

A forma de conseguir está medição é mediante a um estudo fotográfico 

em diferentes pontos da mesa, com auxílio de  uma máquina fotográfica digital 

e um estroboscópio.  

O  estroboscópio é extremamente fácil de usar, pode ser usado na 

mão. Para ativar o estroboscópio, pressione o gatilho, este gatilho pode ser 

travado na posição de acionamento a tecla lateral de trava. Para fazer isto 

enquanto estiver segurando a unidade na sua mão direita pressione o gatilho 

máximo que puder e depois usando o polegar, pressione a tecla de trava. Para 

liberar simplesmente pressione o gatilho e solte-o. 

O modo de ajustar  a faixa do flash em flashes por minuto (FPM), gire o 

Knob preto localizado na parte esquerda do aparelho. Girando em sentido 

horário aumenta a faixa do flash, a faixa do flash  real pode ser lida no painel 

da parte de trás da unidade.  

           

                   Fig.12 – Aparelho Estroboscópio  



35 
�

A segunda parte da pesquisa, consegue obter uma curva de drenagem, 

que nos permite avaliar o trabalho dos elementos de drenagem, e de como 

está trabalhando a mesa no momento da medição, e também possibilita poder 

identificar problemas.  

Esta medição é realizada por meio de um aparelho radioativo, 

chamado de NDC GAMA-GAUGE, o medidor possui uma fonte radioativa 

nuclear, esta fonte é selada e incorporada ao aparelho, é constituída de 

Amerício – 241, atividade máxima de 0,9256 GB (Giga Bequerel), o princípio de 

funcionamento é o retro-espelhamento gama com detector cintilador.     

 

5.1.2 Formação na saída da caixa de entrada sobre o Forming-Board 

�

Esta fase de formação é constituída por uma caixa, com 4 réguas, 

sendo 1 régua de maior largura com uma pequena elevação em relação ao rolo 

cabeceira (Figura 14), sendo que 2/3 do jato cai sobre ela, eliminando o ar 

existente na tela formadora,e garantindo uma drenagem uniforme dentro do 

especificado. Não foi observado forças cisalhantes hidráulicas na saída do jato, 

originados por pulsos direcionados para cima pela ação dos “Foils”. 

Como pode observar a falta de atividade (figura 15,16), em toda a 

estrutura do Forming-Board, devido as réguas do Forming- Board não 

transmitirem energia para as fibras,  não havendo a  ocorrência   de vácuo 

entre o nip do foil e a  tela formadora se isso ocorrer por um longo período de 

tempo ou em toda mesa plana haverá floculação. Sendo que a principal função 

dessa zona de formação é garantir que a  remoção de água seja uniforme.  

Quanto mais alta a consistência  na saída da caixa de entrada maior 

será o número de colisões entre as fibras, provocando então a floculação.   

A massa ao chegar na caixa de entrada tendem a borbulhar produzindo 

contato entre as fibras, que por sua vez floculam. O fluxo de entrada é portanto 

projetado para produzir alta turbulência, num esforço para que a mesma 

produza pequenos espectros, que por sua vez quebrarão a tendência de 
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flocular dentro da caixa. A seguir reduz a turbulência e mantêm-se a fibra em 

movimento. Um desaguamento excessivo nesta zona de formação resultará 

numa folha com faces desiguais. Não há desaguamento no rolo cabeceira, o 

impacto do jato sobre a régua do forming board (Figura 13), é relativamente 

suave, o percentual drenado antes da primeira régua do forming Board (Figura 

14), serve para retirada do ar arrastado pela tela. 

Sob ação de fricção da tela e do cisalhamento, uma pequena parte do 

jato que se moveu em direção contrária é puxada para frente e rebate contra o 

jato. Isso induz a formação de ondas irregulares (figura 15,16), em sua largura 

que podem, eventualmente, aumentar ou amplificar a instabilidade do jato 

O jato da caixa de entrada deverá tocar a tela um pouco antes da mesa 

de formação em menor ângulo possível (figura 13), o que reduzirá essa 

turbulência.  

 

                     

Fig.13 - Impacto do jato sobre a régua                        Fig.14 - Drenagem antes da primeira régua  

Fonte: Albany, apostila sobre fabricação de papel    Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                     
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Fig.15 – Sem atividade sob Forming Board          Fig.16 – Sem atividade sob Forming Board   

Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS.             Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS. 
                   

 

5.1.3 Formação do Papel Sobre o Hidrofoils 

�

Nesta etapa do processo também ocorre a drenagem pela força da 

gravidade, esta seção de elementos é constituída por duas caixas de Hidrofoils, 

onde a primeira caixa possui 4 a réguas  com o grau dos foils de 0,5º, e a outra 

caixa possui 8 réguas, com os graus dos foils de 0,5º.  

Pode se notar uma agitação moderada (figura 17,18), devido aos 

ângulos dos foils serem pequenos e estarem bem espaçados (figura 19), o 

maior espaçamento entre os foils aumenta a drenagem e diminui a turbulência,  

nesta fase a remoção de água deve ser gradual e positiva, estas ondulações 

formadas sobre a camada fibrosa pode ocasionar uma má formação, diferença 

de perfil (canais  no rolo jumbo). Isso é resultante de uma variação de 

temperatura e pressão da viga superior, ao sub-dimensionamento da caixa de 

entrada ou perturbações do fluxo e na pressão. Se apresenta em bom estado 

as lâminas dos foils, com desgastes regular. 
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 Fig.17 –Formação sobre os Hidrofoils                        Fig.18 – Formação sobre os Hidrofoils 

 Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                                     Fonte: ADAMI S/A NADEIRAS 

 

 

 
Fig 19 – Espaçamento dos foils 

 Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

5.1.4 Formação do papel sobre o conjunto de Vacuo-Foils 

�

Nesta fase a folha já está consolidada, e a formação primária já 

aconteceu; Inicia-se o processo da máxima drenagem, está máxima drenagem 

é aplicada gradativamente, para evitar a perda excessiva de finos, selagem da 

folha e distúrbios na formação. 

Esta fase é constituída por equipamentos chamado “Vacuo-Foils”, são 

equipamentos constituídos por várias lâminas foils, instaladas em um 

compartimento selado permitindo  a aplicação de vácuo. 
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Utiliza-se de dois ventiladores de alta rotação para gerar o vácuo de 

baixa intensidade, em virtude de consumirem menor energia oferecem menor 

custo na instalação, comparado a uma bomba de vácuo. 

Pode-se  notar a formação de atividade (figura 20,21), esta atividade é 

caracterizada pela ondulação formada, ocorrendo uma micro turbulência , que 

provoca uma redispersão das fibras. Esta redispersão só ocorre depois de ter 

havido drenagem. A atividade observada acontece porque os foils possuem 

ângulos maiores. 

Esta atividade em níveis controlados auxilia na qualidade da formação 

da folha, esta atividade tende a gerar forças de cisalhamento na manta de 

fibras sobre a tela, que por sua vez desmancha flocos já formados na mesa, 

portanto uma melhor formação pode se esperar no processo. 

Estas atividades existem porque, há movimento da tela para baixo 

entre os “foils”. Esse movimento conforme anexo (figura 30), tem uma força de 

aceleração maior que 1G. Devido á superfície da massa ser livre para a 

atmosfera, ela não consegue acompanhar o movimento para baixo, acima de 

1G. 

Quando a tela sai da zona de sucção do “foil”, ela volta repentinamente 

para cima como uma mola. Quando a tela desce, existe uma compressão da 

massa na tela, quando ela sobe, há uma descompressão da massa com 

reintrodução de água, essa contínua retirada e reintrodução da água na massa 

lava ou retira cargas e finos da massa, diminui a retenção e aumenta a 

consistência da água branca. 



40 
�

             

Fig.20 - Atividade média  nos Vacuo-Foils              Fig. 21 - Atividade média sobre Vacuo-Foils 

Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                                       Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS  

 

5.1.5 Formação sobre caixas de alto vácuo 

 

A folha nesta etapa já está, consolidada. Se não estiver compacta e 

seca o suficiente a formação da folha pode ser desfeita, havendo grandes 

perdas de finos e enchimentos, a formação de riscos e furos de agulha na 

folha, devido a tremendas forças de drenagem das caixas de sucção. 

Nesta ponto depois do espelho de água, a mesma não pode ser mais 

extraída pelos foils desaguadores. O espelho de água (linha úmida), aparece 

independentemente do tipo de fibra e do tipo de papel fabricado a uma 

consistência de 5,5%, a linha seca é independente das características dos 

elementos de drenagem. 

A linha úmida é marcada pelo fim, do espelho sobre a mesa (figura 22), 

nesta linha, á água livre desaparece na folha, mas continua entre a estrutura 

das fibras. No momento em que esta água for retirada, a folha terá uma 

aparência mais seca. 

As caixas de alto vácuo estão arranjadas o mais próximo possível, 

umas das outras para uma sucção contínua, aparentemente a água será 

succionada de volta á folha, se o vácuo for quebrado entre as caixas de 

sucção. São as caixas de alto vácuo consomem 50 à 75% da energia requerida 

para o acionamento da tela, devido ao arraste da tela sobre as caixas, 

responsáveis por grande parte do desgastes na superfície da tela. 
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Fig.22 -  Final do espelho de água  

Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

5.1.6 Aplicação de amido na junção das mesas 

 

A aplicação de amido é feita através de um chuveiro, situado sobre a 

mesa plana inferior, é adicionado na junção entres das duas mesas superior e 

inferior (figura 23) após a folha estar totalmente consolidada, com uma 

consistência de aproximadamente de 20% . Esta aplicação de amido entre as 

duas mesas, melhora a  colagem  das paredes interna do papel fabricado, 

evitando a delaminação. 

Isso devido a esse tipo de amido ser um amido com suas 

características químicas modificadas, sua molécula possui um alto grau de 

expansibilidade, fazendo com que apresente um alto inchamento abrangendo 

maior área específica, preenchendo assim espaços maiores entre as fibras, e 

por possuir uma leve carga catiônica apresenta interação entre as cargas, 

aumenta assim sua junção entre as camadas, já que ambas sofrem o processo 

de colagem na secaria. 

 



42 
�

          

         Fig.23 - Aplicação de amido entre as camadas  

                                         Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

5.1.7 Rolo de sucção 

 

Com o aumento da velocidade da máquina de papel, a eficiência do 

rolo de sucção diminuiu, um dos problemas refere-se ao gasto com energia, 

pois se faz necessário uma bomba de vácuo somente para evacuar o ar 

entranhado na tela e nos furos da camisa, quando entram na zona de vácuo do 

rolo. 

O tempo de permanência da folha sob o vácuo é de apenas 16 

milésimos de segundo, a água arrastada da folha pela velocidade do ar, não 

tem tempo para percorrer o furo e entrar na câmera de vácuo, é expelida do 

furo pela força centrífuga ao sair da zona de vácuo (Figura 24). Atingindo a tela 

formadora e a folha de papel, causando um reumedecimento da folha. 

Observa-se um entupimento nos furos de entrada de água, nas 

extremidades do rolo de sucção, pois é aonde passa a borda da tela formadora 

sem a suspensão fibrosa (figura 25). E o contato do rolo Lumbreak feltrado, 

com a tela, e o rolo de sucção, expelindo um filme de água em seu nip. Este 

filme de água expelido é originado, porque o rolo arrasta uma pequena 

quantidade de água em sua superfície proveniente da água expelida dos furos 

(figura 25) devido ao aumento da velocidade. 
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Acima de 600 m/min, o reumedecimento aparece como uma faixa 

sombreada na entrada do rolo, que desaparece na zona de sucção, pois a 

água é aspirada pelo alto diferencial de pressão no rolo. 

Com o reumedecimento, o rolo de sucção trabalha muito sujo e tem de 

ser limpo regularmente. Se for colocado um chuveiro de alta pressão para 

limpeza dos furos, simultaneamente com o chuveiro interno de lubrificação da 

réguas da zona de vácuo aberto teremos uma situação em que a folha estará 

saindo mais úmida do que entra no rolo de sucção. Neste caso, toda  a energia 

utilizada no rolo estará sendo desperdiçada. 

A água do chuveiro interno de lubrificação das réguas da zona de 

vácuo deverá ser regulada por fluxo e não por pressão, instalar um rotâmetro e 

regular de 2,0 a 2,5 l/min por metro de largura. Reduzindo-se o volume de água 

do chuveiro, a camisa trabalha com menos água e esvazia os furos mais 

facilmente. 

               
Fig.24 -  Reumedecimento do papel                          Fig.25 - Ponto de contado entre os rolos 

Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                                   Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

 

�

�
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5.2 CÁLCULOS   

�

5.2.1 Cálculos da freqüência da  primeira zona de formação 

 

FREQÜÊNCIA NO FORMING BOARD INFERIOR: 

Freqüência  (HZ)= velocidade da tela formadora (m/min) x 1,66 

                                          Distância centro a centro dos foils                                          

Freqüência = 657 (m/min) x 1,66 

                               12 (cm) 

Freqüência = 91 HZ 

Freqüência no Forming Board superior: 

Freqüência = 651 (m/min) x 1,66  

                               12 (cm) 

Freqüência =  90 HZ 

Freqüência no Hidrofoil 1 mesa inferior: 

Freqüência = 657 (m/min) x 1,66 

           15 (cm) 

Freqüência = 73 HZ 

Freqüência no Hidrofoil 2 mesa inferior: 

Freqüência = 657 (m/min) x 1,66 

12 (cm) 

Freqüência = 99 HZ 

Freqüência no Hidrofoil 1 mesa superior:  

Freqüência = 651(m/min) x 1,66 

                              15 (cm) 

Freqüência = 72 HZ  
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5.2.2 A eficiência do sacudidor “Shake” 

 

 Foram realizadas várias experiências com a amplitude de oscilação do 

rolo cabeceira na sentido transversal da máquina. Sabe-se que o rolo 

cabeceira possui uma amplitude de deslocamento transversal de 

aproximadamente  15,0 mm, sendo essa regulável, e uma freqüência de 180 

golpes por minuto,  a velocidade da tela formadora inferior de 657m/min 

A eficiência do rolo cabeceira pode ser melhorada seguindo esta 
fórmula: 

A = Amplitude  X ( Freqüência)²    

Velocidade 

 

Onde: - Amplitude em (mm) 

           - Freqüência (golpes/min)   

           - Velocidade da Tela (m/min) 

 - Primeiro Caso:  

Este primeiro caso foi alterado a amplitude de oscilação do rolo 

cabeceira que era de 15 mm para 20 mm, tivemos o seguinte resultado: 

A = 20(mm) x (180 golpes/min)² = A = 986   

  657 m/min 

   

- Segundo caso: 

Neste segundo caso foi alterado a amplitude de oscilação do rolo 

cabeceira de 20 mm para 10 mm, tivemos o seguinte resultado: 

A = 10(mm) x (180 golpes/min)² = A = 493  

657 m/min 

  

- Terceiro caso: 
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 Neste terceiro caso foi mantido a amplitude de origem de 15mm, 

tivemos o seguinte resultado: 

A = 15(mm) x (180 golpes/min)² = A = 739  

657 m/min 

 

Comparado estes três  testes realizados sobre o rolo sacudidor 

“SHAKE”, com a qualidade do papel fabricado chegamos a seguinte conclusão 

que para a velocidade que estava rodando a máquina de papel, e o tipo de 

papel fabricado. 

A amplitude que melhor se adaptou foi a do terceiro caso estudado, 

amplitude de 15 mm e o valor de A = 739, conseguimos uma melhor formação 

e ganhos em testes físicos.   

 

5.2.3 Formação de bolhas no elemento de drenagem Forming Board 

�

A máquina rodando a 690m/min com uma largura 2,59 m, a mesa 

formadora Forming Board, deixou de ser o suporte da tela, e passou a ser o 

primeiro elemento formador da folha de papel. 

A área do Forming Board, passou a ser extremamente crítica, devido a 

inúmeros problemas que se encontram no ponto de impacto do jato na tela. Um 

dos problemas principais é a remoção do volume de ar que é arrastado pela 

tela para a região abaixo do jato. O anexo (Figura 31), mostra 

esquematicamente este efeito. Existem duas entradas de ar, uma denominada 

l que acompanha o jato e a outra denominada ll, que é arrastada pela tela. 1,2 

e 3 são os pontos de saída para este ar. O ar arrastado pode sair por três 

caminhos: 

1 Retornando na direção inversa; 

2 Através do jato; 

3 Através da tela; 
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O fluxo reverso de ar mostrado como 1, cria uma turbulência 

incontrolável no lado de baixo do jato, provocando instabilidade e distúrbios no 

jato. A possibilidade 2 deve ser evitada de todas as formas, pois o ar passando 

através do jato forma bolhas, aparecendo como áreas mais claras na folha 

anexo (Figura 32,33). 

 

5.3 ANÁLISE DE DRENAGEM DAS MESAS PLANAS INFERIOR E 

SUPERIOR 

�

Para melhor visualização e interpretação dos resultados, a pesquisa de 

drenagem das mesas contempla várias curvas e gráficos. As curvas superiores 

indicam a consistência, o volume drenado por elemento de drenagem, os 

gráficos da parte inferior revelam o percentual drenado, e o volume total 

drenado. 

 

5.3.1 Análise de drenagem da mesa superior 

�

De acordo com a (Figura 22), para consistência de 0,69%, na entrada 

da mesa formadora Forming Board, indica um baixo percentual drenado de 

6,7%, onde os valores estipulados pela norma TAPPI, para esse elemento 

desaguador é de 15% a 20%, esta baixa drenagem no primeiro elemento pode 

facilitar a entrada de ar e conseqüentemente a formação de bolhas no papel. 

Verificou alta eficiência de drenagem do 1º Vácuo Foil e também do 2º 

Vácuo Foil (Figura 22), a massa quando entra no primeiro Vácuo Foil têm uma 

consistência de 1,20%, e na saída do segundo Vácuo Foil chega à 5,04%,  que 

eleva a consistência na saída  da mesa plana para 13,51%. 

Nota-se uma suave evolução na curva de consistência, se a velocidade 

de remoção de água for tão rápida que a camada de fibras próxima a da tela 

seja comprimida sobre a mesma, haverá um aumento de resistência à 

passagem de água e a camada fibras sobre a camada formada não drenará, 
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iniciando-se o processo de selagem da folha, se a drenagem da folha puder ser 

controlada com precisão até uma consistência de 1,4%, a taxa de remoção de 

água após não terá limitações com à selagem da folha. 

 

Fig.26 - Curva de Consistência 

 

Fig. 27 – Eficiência de Drenagem 
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5.3.2 Análise de drenagem na mesa inferior 

�

Diferente da mesa superior , a drenagem no Forming Board com o rolo 

sacudidor “SHAKE” atuando, está dentro do considerado conforme (Figura 24), 

nota-se um pico na curva de consistência antes da junção das duas camadas 

de 19,7%, isso devido a alto eficiência das caixas de alto vácuo  , os valores 

ideais para papéis marrom com duas camadas de acordo com a norma TAPPI, 

é de 10% á 12%, com essa consistência aumenta o índice de delaminação 

entre as camadas. 

Observou uma consistência na saída da caixa de entrada de 1,2%, a 

consistência utilizadas na saída da caixa de entrada para determinados tipos 

de papel é normalmente determinada pela quantidade de água que a mesa 

plana pode drenar para aquele tipo de papel. Desta forma, o volume 

manipulado e a consistência não podem ser mudados, a não ser que se 

aumente a capacidade de drenagem da mesa. 

Uma forma de diminuirmos a consistência   na caixa de entrada sem 

aumentarmos a vazão de água é melhorando-se a retenção de primeira 

passagem. O material que circula da caixa de entrada para calha de retorno de 

água branca e volta via poço da tela para a caixa de entrada, não tem outro 

propósito a não ser o de aumentar a consistência na caixa. Deve-se portanto, 

sempre procurar um agente de retenção que reduza esta carga morta. O 

material recirculado é usualmente composto de finos e cargas que retardam a 

drenagem na mesa. Removendo-se este material, não somente reduziremos a 

consistência da caixa como, também, melhoramos a formação e a drenagem. 

Destacou a boa atuação do rolo couch em conjunto com o Lumbreak 

que elevam a consistência de 18,4% para 24,8% (Figura 24).      
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Fig. 28 – Curva de Consistência na mesa inferior 

 

 

Fig.29 – Eficiência de Drenagem na mesa inferior 
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CONCLUSÃO 

 

Ao término desta pesquisa, pode-se perceber que além de ter 

escolhido uma temática com propostas diferentes, realizou-se algo inovador. 

Primeiramente analisou-se  o que é mais fácil avaliar dentro da área de 

formação da folha, são muitas as variáveis que intervêm no processo, e não é 

possível ter o controle sobre todas elas. 

Teria que conhecer como responde cada tipo de massa fibrosa, avaliar 

sua composição, seu grau Schopper-Riegler, e sua temperatura. Além disto os 

diferentes tipos de cargas e o que influenciam no processo de drenagem e 

formação da folha  de papel, como reage a massa fibrosa com os diferentes 

tipos de produtos químicos: anti-espumantes, agentes de retenção e corantes.    

Por estes motivos esta pesquisa, não tem como preparar a massa 

fibrosa para o processo, e nem qual é o ideal layout  para os elementos de 

drenagem na mesa plana. Está pesquisa têm por finalidade revelar como 

trabalha a mesa plana e seus elementos de drenagem, coisa que o papeleiro 

só pode saber, através da medição e análise da atividade da massa fibrosa e 

indicar aqueles aspectos que estão fora do normal. 

Há três valores fundamentais que definem a drenagem e formação do 

papel: consistência da caixa de entrada, consistência da saída da mesa de 

formação e a retenção. É também um valor muito importante é consistência 

das duas mesas no ponto de união.  

Durante todo curso de Tecnologia de Fabricação de Papel, procurou-se 

um espaço que  proporciona-se essa interação entre a prática do dia a dia 

dentro da empresa e o aprendizado dentro do curso realizado. A realização 

desta pesquisa juntamente com o período de estágio foi de grande importância, 

uma vez que somente a busca por saberes diferenciados e inovadores é que 

mostra a capacidade de criação do ser humano.  
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Fig.30 -  Movimento sobre a caixa de Hidro-Foils        Fig.31– Efeito do ar arrastado                   

Fonte: Apostila VOITH Formação da Folha p.12          Fonte: apostila VOITH Formação da folha p.12 

 

         

                   

Fig.32- Áreas mais claras na folha                               Fig.33 - Áreas mais claras na folha 

Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS                                      Fonte: ADAMI S/A MADEIRAS 

 

 

   


