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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como finalidade entender melhor os fenômenos adicionais 

relacionados à higroexpansivilidade na busca alternativas para seu controle, por se 

tratar de uma propriedade cada vez mais importante nos papeis.  Limitando o 

desempenho e a utilização final do papel. Tendo como principal objetivo gerar a 

busca de alternativas para melhorar a estabilidade dimensional, com isto foi 

desenvolvido durante o estágio uma câmara (higroexpansímetro), para análises de 

estabilidade dimensional de papeis kraft e reciclado, da empresa Adami S/A, 

localizada a Rod SC 302 - sn - km 6, Bairro castelhano, Caçador,  Estado -SC , Cep: 89500 -

000. Com o desenvolvimento da câmara teve como finalidade manter sua 

temperatura e umidade relativa dentro da mesma entre (50±2)% conforme nos 

orienta a NBR 11940:2002, para que possa ser realizados os testes com os papeis 

Kraft e reciclado foi medida a umidade relativa da câmara usando dois produtos 

químicos, cloreto de magnésio e acetato de potássio, foram realizado testes no 

laboratório climatizado, com temperatura ambiente controlada na faixa de (21±3)°C 

e umidade relativa do ar na faixa de (50±2)% conforme a NBR 11940:2002. A partir 

dos ensaios realizados foram desenvolvidos gráficos para compreendermos os 

resultados encontrados através das curvas de umidade relativas dentro da câmara 

utilizando dos produtos químicos já citados. Com objetivo de testar a eficácia da 

câmara com relação da umidade do ar e a temperatura existente no seu interior. 
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 ABSTRACT  

 

 

This work was intended to better understand the phenomena linked to 

higroexpansivilidade in finding alternatives for their control, in the case of a property 

in the increasingly important roles. Limiting the performance and end use of paper. 

Their main goal lead the search for alternatives to improve the dimensional stability, 

it was developed to the stage during a camera (higroexpansímetro), for analysis of 

dimensional stability of kraft paper and recycled, the company Adami S / A, located 

at Rod SC 302 - sn - km 6, Spanish Quarter, Hunter, Member SC, CEP: 89500-000. 

With the development of the chamber had intended to keep its temperature and 

relative humidity inside the same between (50 ± 2)% as guides us to NBR 

11940:2002, so that the tests can be performed with Kraft and recycled papers was 

to measure humidity on the camera using two chemicals, magnesium chloride and 

potassium acetate, tests were conducted in laboratory air, with temperature 

controlled in the range of (21 ± 3) ° C and relative humidity in the range of (50 ± 2) 

% As the NBR 11940:2002. From the tests were developed graphics to understand 

the results found by the curves of moisture inside the chamber using the chemicals 

already cited. Aiming to test the effectiveness of the Board with respect to air 

humidity and temperature in their interior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado com base na dissertação “Higroexpansibilidade 

em papel retrográfico produzido com fibras de eucalipto em máquina industrial” do 

Ms. Afonso Henrique Teixeira Mendes, dissertação apresentada na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 Com base na dissertação do Mestre citado acima buscou - se uma nova 

forma de analisar e conhecer melhor as propriedades dos papeis kraft e reciclado, 

tendo como foco a verificação das  modificações dimensionais que podem ser 

esperadas, quando o papel é submetido a alguma alteração no teor de umidade, é 

essencial para o controle preciso dos processos de impressão e operação de 

conversão. A verificação e controle desta propriedade, durante a fabricação do 

papel, tornam-se fundamental para atender à crescente demanda de qualidade 

para os produtos impressos, produzidos por diversos processos, desde o off-set 

até a reprodução em maquinas de diversos modelos.  

Atualmente, problemas relacionados á estabilidade dimensional constituem 

uma das principais causas registradas para devolução de papel ao fabricante, por 

motivo de desvio nos padrões de qualidade. Buscando como tema principal 

melhorar o dimensionamento de papeis para conversão em embalagem utilizando 

a higroexpansividade1. 

Este trabalho teve como problema o levantamento de dados gerados, com a 

estabilidade dimensional causada principalmente pela variação do teor interno de 

umidade das fibras resultado das variações relativa do ar ambiente. Tendo como 

base possíveis influências do dimensionamento dos papeis Kraft2 e reciclado, para 

compararmos perdas de propriedades do papel através de analises experimentais. 

Justifica-se como qualquer material feito a partir de fibras de madeira, o 

papel ainda exibe alterações dimensionais trata-se do comportamento e da 

propriedade, chamada higroexpansividade, que foi comprovada através de 

pesquisas nos papeis, estes fabricados a partir de fibras virgens e mistas, durante 

a produção em máquinas industrial.  

Na conversão em embalagens de papelão, nas áreas de produção, para 

possíveis comparações de variação de comprimento, entretanto é necessário 

identificar os tipos de papeis, e nas quais condições de ambiente serão realizados 

e avaliados as amostras. 
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Sendo que a indústria de embalagem ondulada onde foi realizado o estagio 

não utiliza apenas de uma matéria prima, mas como base para sua produção usa 

de vários tipos de papeis  clarificados como aparas3 ou ondulado dos tipos I,II e III . 

Na verificação dos parâmetros de resistência, os produtos de papel devem 

primeiramente, ser condicionados a uma umidade relativa e temperaturas 

padronizadas: 50% de umidade relativa e 23°C temperatura. 

É perfeitamente compreensível que, para se compararem os ensaios feitos 

em diferentes ambientes, os resultados apresentarão discordâncias em relação às 

normas de padronização. Com este estudo é possível identificar um novo 

percentual de definição de dimensionamento. Para obter uma curva de variação de 

comprimento, se comparar os ensaios de (dimensionamento), realizados pelo 

cliente, e não atenderem as especificações fornecidas pelo mesmo, saberá em 

quais as condições o cliente realizou os seus ensaios evitando assim devoluções 

de mercadorias, pois será possível passar um melhor esclarecimento, evitando 

maiores constrangimentos entre o fornecedor e cliente.  

Entre tanto empresa possui um método comparativo de analise em 

condições de ambiente padronizado, avaliando as analises pela Norma da ABNT 

11940:2002, em que estão sendo realizados os ensaios de determinação de 

instabilidade dimensional de papeis, se o ensaio for feito para avaliar o lote, a 

amostra deve ser efetuada de acordo com a NBR NM - ISO 186. Para outras 

avaliações, assegura-se de que os corpos - de -prova sejam representativos da 

mesma amostra recebida. Sabe-se que em ambientes com alta umidade relativa os 

papeis absolvem água e perde propriedades. 

Para melhorar e entender fenômenos adicionais relacionados à 

higroexpansivilidade na buscar alternativas para seu controle, foi desenvolvido uma 

câmara para realizar testes de instabilidade dimensional do papel. Por se tratar de 

uma propriedade cada vez mais importante para os processos de impressão e 

operações de conversão, cujos efeitos podem limitar o desempenho e a utilização 

final do papel. 

Tendo como objetivo principal construir alternativas para melhorar a 

estabilidade dimensional, com isso aumentar a competitividade e qualidade dos 

processos de fabricação das indústrias de papel. 

Utilizando como referência os objetivos específicos citas abaixo: 
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− Desenvolveu-se uma metodologia de análise do processo de fabricação via 

técnicas laboratoriais na estabilidade dimensional dos papeis. 

− Realizaram - se estudos do comportamento dos papeis em diferentes 

umidades relativas e temperatura. 

− Foi construída uma câmara para testes de instabilidade dimensional. 

− Foram realizados testes com produtos químicos, acetato de potássio e 

cloreto de magnésio, na verificação da eficácia da câmara. 

Foram utilizados estudos de pesquisas laboratoriais e analíticas para 

obtermos um modelo ideal para implantação na indústria de papelão ondulado que 

permitirá no sistema de distribuição, de embalagens um produto com um melhor 

desempenho e adequação nos diversos ambientes com diferentes temperaturas e 

umidade relativa. 

Partir dos métodos encontrados na norma NBR 11490:2002 com base nas 

literaturas citadas com diferentes idéias e opiniões foram criados comparações 

entre modelo atual, comparando métodos encontrados nas normas citadas a cima. 

O conteúdo desse relatório se divide em três capítulos sendo apresentado 

da seguinte forma: No primeiro capitulo esta citada a introdução, é onde descrimina 

a apresentação do tema, contextualização, problema justificativo, objetivo geral e 

específico. 

No segundo capitulo estão presentes o registro ações desenvolvidas no 

Estágio Supervisionado I, que compreende referêncial teórico, metodologia ou 

materiais e métodos concluindo com apresentação e analise dos dados ou 

resultados obtidos. 

Para finalizar o capitulo três está à conclusão, proposta de determinar a 

higroexpansividade em papeis kraft e reciclado da empresa ADAMI S/A - 

MADEIRAS, as referências e os anexos. 
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1.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO DA METODOLOGIA ADOTADA. 

 

 

1.2.1 Historia do papel 

 

 

Provavelmente, o papel já existia na China desde o século II a.C., mas o fato 

é que, segundo os historiadores, foi um oficial da corte chinesa chamado T’sai Lun 

quem anunciou oficialmente a invenção, no ano 105 d.C., comunicando sua 

descoberta ao imperador. 

T’sai Lun fragmentou cascas de amoreira, pedaços de bambu, rami, redes 

de pescar, roupas usadas e cal, para ajudar no desfibramento, em uma tina com 

água. Na pasta formada, submergiu uma fôrma de madeira revestida por um fino 

tecido de seda. Essa fôrma coberta de pasta era retirada da tina. Com a água 

escorrendo, surgia sobre a tela uma fina folha que era removida e estendida sobre 

uma mesa. 

Essa operação era repetida diversas vezes, e as novas folhas eram 

colocadas sobre as anteriores, separadas por algum material. As folhas então eram 

prensadas para perder mais água e posteriormente colocadas uma a uma em 

muros aquecidos para a secagem. Essa técnica continua válida até hoje. 

Apesar da importante descoberta, a técnica foi mantida em segredo pelos 

chineses durante quase 600 anos. Nesse período, o uso do papel estendeu-se 

pelos quatro cantos do Império Chinês, acompanhando as rotas comerciais das 

grandes caravanas, mas a difusão da fabricação acontecia de forma lenta. 

Por volta do século VI a.C. os chineses começaram a produzir um papel de 

seda branco próprio para pintura e para escrita. A única diferença para a produção 

original era a matéria-prima utilizada. 

Os registros pré-históricos de desenhos e sinais nas e cavernas foram o 

inicio de uma história continua e retrata a cultura e os hábitos de uma sociedade. 
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Na antiguidade o povo egípcio desenvolveu uma formula de utilizar o papiro, 

ensopando-o com água e sovando até obter uma forma de pergaminho, com 

espessura semelhante ao tecido. 

Mas o papel, tal como o conhecemos hoje, teve origem na China: 

misturando cascas de árvores e trapos de tecidos. Depois de molhados, eram 

batidos até formarem uma pasta. Esta pasta, depositada em peneiras para escorrer 

a água, depois de seca tornava-se uma folha de papel. 

Ainda hoje os trapos de algodão e linho são utilizados por alguns países na 

fabricação de papéis resistentes, como o papel-moeda. 

Os árabes assimilaram a técnica e a espalharam na Península Ibérica, 

quando a conquistaram (isto se iniciou lá por 1300). Os demais países europeus só 

a conheceram por volta dos séculos XIII e XIV. 

Graças ao trabalho de copiar manuscritos, na Idade Média, em formas 

artesanais de papel, foi possível conservar os mais importantes registros da 

história da humanidade até então. Com a invenção da "imprensa", permitindo a 

impressão por linotipos em papel, a disseminação da informação passou a ser 

muito mais veloz e acessível a todos, e a Revolução Industrial impulsionou ainda 

mais essas mudanças; hoje o papel talvez seja o produto mais utilizado é 

corriqueiro. 

A primeira fábrica de papel foi instalada no Brasil entre 1809 e 1810 no 

Andaraí Pequeno, no Rio de Janeiro, por iniciativa dos industriais portugueses 

Henrique Nunes Cardoso e Joaquim José da Silva. Outra fábrica apareceu no Rio 

de Janeiro montada por André Gaillard, em 1837, e, logo em seguida, em 1841, 

teve início a de Zeferino Ferraz, instalada na freguesia do Engenho Velho. 

Depois de muita pesquisa em seu laboratório, o português Moreira de Sá 

anunciou a descoberta do papel de pasta de madeira. O primeiro produto impresso 

com esse método em sua fábrica foi um soneto de sua autoria, dedicado a D. João 

VI e Dona Carlota Joaquina. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu um grande problema: o Brasil 

não podia contar com as importações da celulose que vinham todas do exterior. 

Esse fato acabou por dar um novo impulso à fabricação nacional, que foi obrigada 

a procurar alternativas para substituir a celulose. 

Hoje em dia, praticamente qualquer árvore pode servir como matéria-prima, 

mas as mais utilizadas são o vidoeiro, a faia, o choupo preto, o bordo e, 
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principalmente, o eucalipto. Entretanto, dentre todas as espécies de árvores 

utilizadas no mundo para a produção de celulose, o eucalipto brasileiro é a que tem 

o menor ciclo de crescimento - somente sete anos. 

 

 

1.2.2 Composição de papel 

 

 

O papel é formado por milhões de fiapos que vêm de plantas, que 

chamamos de FIBRAS. (você pode fazer uma experiência simples, rasgando uma 

folha de papel e observando a borda). Existem vários tipos de papel. Ele pode 

variar em peso, espessura, entre outras coisas. 

Mas é sua estrutura porosa, semelhante a algumas rochas (como a pedra 

pome), que lhe dá características especiais, diferenciando-o dos tecidos de 

algodão. 

 

A tabela a seguir mostra a os tipos de papeis e suas aplicações. 

 

TIPOS APLICAÇÕES 

Cartões perfurados Cartões para computação de dados  

Branco 
Papéis brancos de escritório, manuscritos, impressos, 

cadernos usados sem capas; 

Kraft Sacos de papel para cimento, sacos de papel de pão; 

Jornais Jornais; 

Cartolina Cartão e cartolina; 

Ondulado Caixa de papelão ondulado; 

Revistas Revistas; 

Misto 
Papéis usados mistos de escritórios, gráficas, lojas 

comerciais, residências; 

Tipografia Aparas de gráficas e tipografias 

  Tabela 1.  
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Atualmente, a maior parte da produção dos papéis, (cerca de 95%) é feita a 

partir do tronco de árvores cultivadas; as partes menores, como ramos e folhas, 

não são aproveitadas, embora as folhas e galhos possam também ser utilizados no 

processo. No Brasil o eucalipto é a espécie mais utilizada, por seu rápido 

crescimento, atingindo em torno�de 30 m de altura em 7 anos. 

A figura a seguir representa o fluxograma demonstrativo de uma fabrica de 

papel. 

 

 
      Figura 1.  Modificado de 5 Elementos, 1995 

 

1-  Os troncos são descascados 

2 -  Picados 

3 -  Digestores: cozimento em soda cáustica 

4 -  Celulose e água 

5 -  Prensagem e secagem 

6 -  Bobina 

 

1.2.3 Produção de papel 

 

Kline (1991) define o papel como uma fina camada de fibras celulósicas 

orientadas aleatoriamente e unidas por ligações de hidrogênio. Esta definição 
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básica pode ser aplicada a qualquer papel. Entretanto teríamos que somar uma 

longa lista de declarações qualificativas para definir um papel completamente, mas 

todos ainda teriam em comum às condições já mencionadas. Dueñas (1997) relata 

que a natureza hidrofílica da celulose desempenha um papel importante já que a 

fabricação do papel ocorre em meio aquoso. As fibras celulósicas absorvem água 

rapidamente e se dispersam com facilidade em suspensão aquosa. Quando as 

fibras úmidas se juntam durante a formação da folha, as ligações ocorrem por 

atração polar das moléculas de água entre si e os grupos OH (hidroxila) da 

celulose na superfície da fibra. 

Quando a água é evaporada, os grupos OH superficiais se ligam através de 

ligações eletrostáticas (ligações de hidrogênio). Biermann (1996) relata que os 

mesmos passos básicos são envolvidos para qualquer processo de fabricação de 

papel. Os passos são a formação (aplicação da polpa celulósica sobre uma tela), 

drenagem (remoção inicial da água através de escoamento por gravidade ou uma 

diferença de pressão), consolidação (compactação do colchão de polpa celulósica) 

e secagem (remoção da água através do contato com superfícies aquecidas). 1998 

Mark et al. (2001) ressaltam a influência das características da polpa celulósica 

sobre as operações de produção de papel, como formação, drenagem, 

consolidação e secagem. Hanlon et al. (1998) relata que durante o processo de 

fabricação do papel existe a possibilidade de utilizar uma série de substâncias que 

proporcionam certas características e ajudam no controle do processo, entre as 

quais se destacam as colas, cargas minerais, corantes e agentes de retenção. 

A qualidade do papel sofre influência do tipo de processo utilizado na 

obtenção da polpa celulósica, do tratamento dado às fibras, da utilização de 

aditivos e condições de formação do papel (CASEY, 1991; KLINE,1991; 

BIERMANN, 1996; HANLON et al., 1998; MARK et al. 2001). A avaliação da 

qualidade do papel é realizada mediante a determinação de parâmetros como suas 

propriedades físicas (gramatura, espessura, umidade),(densidade, permeância) e 

de resistência (tração, arrebentamento, rasgo e rigidez) eópticas (alvura e cor) 

entre outras (BIERMANN, 1996; DUEÑAS, 1997; MARK et al. 2001). SCOTT et al. 

(1995) relatam que as propriedades físicas do papel estão sujeitas à influência de 

diversos fatores, dentre eles, a gramatura, a pressão exercida na formação das 

folhas, o tratamento mecânico aplicados nas fibras (processo de refinação), a 
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adição de outras substancias no papel, o tipo de fibra utilizada na formação das 

folhas e o conteúdo de umidade do papel. 

Outros autores relatam que as propriedades físicas do papel, por exemplo, a 

gramatura e a umidade, podem exercer grande influência sobre as características 

de resistência do papel (CASEY, 1991; KOCUREK, 1992; SCOTT et al., 

1995;DUEÑAS, 1996 e BIERMANN, 1996). 

 

 

1.2.4 Histórico da empresa Adami S/A - Madeira 

 

 

A Adami e Cia. Ltda. foi fundada em 1942, na cidade de Caçador (SC), 

inicialmente com a produção de caixas de madeira, preparação de madeiras 

aplainadas e comércio de madeiras brutas. Em 1956 a razão social da empresa 

muda de Adami e Cia. Ltda. para Adami S/A Madeiras.No final da década de 60, foi 

inaugurada a primeira fábrica de Pasta Mecânica, destinada ao reaproveitamento 

comercial de resíduos de sua atividade madeireira e a instalação de equipamentos 

para a produção de “papel pinho” ou “papel Paraná” largamente utilizado na época 

em embalagens de calçados e camisas. 

Em 1975 a empresa Adami S/A inicia suas atividades de reflorestamento e 

florestamento de áreas. Em 1976, a aquisição de novas máquinas possibilitou a 

produção de papéis de embrulho, como o HD, manilha e strong. Em 1977 a 

empresa começa a diversificar suas atividades e adquire parte da pequena central 

hidrelétrica (PCH) Bom Sucesso.Em 1978 mudanças nos processos e no 

maquinário de fabricação de papel permitem a empresa produzir papéis voltados 

ao mercado de embalagens.Em 1982 é inaugurada a fábrica de embalagens da 

empresa, diversificando ainda mais seu ramo de atividade.E por fim em 1994 é 

inaugurada a madeireira Adami, com a finalidade de produzir materiais de 

acabamento.Desde então, a empresa acompanha o crescente desenvolvimento do 

setor, diversifica suas atividades e moderniza seus equipamentos para atender o 

mercado com qualidade e competência. O dinamismo, aprimoramento tecnológico, 

capacidade empreendedora e preocupação ambiental, colocam a Adami S/A entre 

as empresas lideres de mercado de embalagens de papelão ondulado para 

alimentos. 
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Unidades de negócios da empresa 

 

Atuando principalmente nas Regiões Sul e Sudeste do país, a fábrica de 

Embalagens da Adami S/A desenvolve os seguintes produtos: Caixa para 

alimentos congelados e resfriados, aves vivas, para frutas de caroço e sem caroço, 

caixas para frios, cerâmicas e outros. 

Os produtos são desenvolvidos através de um processo de controle de 

qualidade, atendendo as normas ISO 9001/2000. Foto abaixo da Fábrica de 

Ondulados. 

 

                

                  Figura 2: Fábrica de Ondulados 
Fonte: Adami 

 

A fábrica de Papel conta com modernos maquinários para a produção de 

papel de alta qualidade com materiais reciclados. O principal cliente da Fábrica de 

Papel e a Fábrica de Ondulados.São fabricados os papeis Miolo, Capa e Kraft.  A 

energia utilizada para o processo de fabricação de papel é provida por 

concessionárias e também pela parceria da Adami S/A com outras empresas na 

central Hidrelétrica Bom Sucesso. Os produtos seguem as normas ISO 9001/2000.  

Foto abaixo da Fábrica de Papel. 

 

                    
Figura 3: Fábrica de Papel 
Fonte: Adami 
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A madeireira seu processo consiste no beneficiamento de madeiras brutas 

em peças de acabamento voltadas para atender as exigências do mercado 

externo, tendo como principais clientes EUA e Europa. A matéria-prima utilizada 

pela Madeireira é retirada das próprias Florestas da empresa e o resíduo gerado é 

aproveitado na forma de geração de energia utilizada nas demais unidades. A 

Madeireira faz parte da cadeia de custódia da empresa sendo certificada pelo FSC 

(Florest Stewardship Council. Foto abaixo da Madeireira. 

          

                  
  Figura 4: Madeireira 

                     Fonte: Adami 

A área Florestal possui 35 mil hectare de áreas próprias e arrendadas. Deste 

total, 18 mil são de Florestas plantadas, garantindo assim matéria prima para sua 

unidade industrial madeireira. Possui um viveiro que produz todas as mudas para 

suas florestas. 

Neste processo é observado a preservação dos recursos naturais de sua 

Unidade de Manejo desde a geração até a implantação da floresta promovendo 

assim o desenvolvimento social, o respeito a Biodiversidade, recursos hídricos, 

solo e ecossistemas. Estas florestas possuem a certificação FSC (Florest 

Shewardship Council).  Foto abaixo de uma das florestas da empresa. 

 

                 
Figura 5: Florestal 
Fonte: Adami 
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A fábrica de Pasta Químico Mecânica está localizada no município de Ponte 

Serrada, e é responsável pelo fornecimento de matéria prima secundária para 

Fábrica de Papel, a pasta química mecânica é utilidade para adicionar fibras 

virgens no processo de fabricação de papel para embalagens recicladas, 

aumentando a resistência do papel e das embalagens produzidas. 

 

 
Figura 6: Fábrica de Pasta Semi-Química 
Fonte: Adami 

A empresa possui uma série de quedas d'água apropriadas para a 

construção de pequenas centrais hidrelétricas (PCH), dentro de suas áreas, 

proporcionando assim, a viabilidade desse negócio. A empresa iniciou suas 

atividades de produção de energia com a construção da PCH Santo Antonio do 

Salto, no município de Água Doce. 

 

  
Figura 7: PCH Santo Antonio do Salto 
Fonte: Adami  
 

A visão da empresa é ser valorizada por nossos clientes, empregados e 

comunidade, pelo alto grau de eficiência operacional, comprometimento nos 

resultados e transparência no relacionamento. 

Ser mais competitiva em custo e produtividade em nosso setor de atuação, 

consolidada pelo domínio da cadeia produtiva, diversidade de negócios e 

exploração de energia renovável. 
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OBJETIVOS DA EMPRESA. 

− CLIENTES - Proporcionar soluções que atendam às necessidades e 

agreguem valor ao cliente, através de produtos inovadores e serviços de 

qualidade. 

− FORNECEDORES - Desenvolver alianças estratégicas e duradouras, 

pautadas por uma relação transparente, ética e de credibilidade. 

− ACIONISTAS - Retornar uma remuneração justa pelo capital investido, 

incrementando continuamente a performance na gestão do negócio e 

adicionando valor à marca. 

− EMPREGADOS-Capacitar tecnicamente e desenvolver as habilidades, 

motivando-os constantemente para novos desafios proporcionando 

crescimento pessoal e profissional. 

− COMUNIDADE - Interagir com a comunidade, na busca da inclusão 

social, buscando equilíbrio das diferenças culturais e sociais, 

participando efetivamente na criação de uma sociedade mais justa com 

oportunidade para todos. 

− MEIO AMBIENTE - Considerar, em todas as ações e decisões, os 

impactos gerados, e tratar o crescimento organizacional de forma 

sustentada, baseando-se no respeito ao meio ambiente. 

 

 

1.2.5 Estabilidade dimensional do papel  

 

 

O conceito de estabilidade dimensional tem sido considerado sob diferentes 

enfoques, quanto ao conteúdo de significação, para avaliação das propriedades e 

da qualidade do papel. 

No sentido tradicional, e mais restrito, várias referências encontradas na 

literatura especializada associam a estabilidade dimensional apenas com a 

habilidade do papel, em manter suas dimensões invariantes, quando submetido a 

alterações de conteúdo de umidade. Desta forma, se estabelece uma relação 

quase unívoca, entre estabilidade dimensional e Higroexpansibilidade¹ do papel, 

propriedade caracterizada pelo efeito de expansão ou de contração das fibras 

celulósicas e, conseqüentemente, da folha de papel causado principalmente pela 
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variação do teor interno de umidade, resultante da variação da umidade relativa do 

ar ambiente. 

Esta conceituação foi adotada em vários trabalhos sobre o tema. casey 

[1961],quando abordou e assunto ( estabilidade dimensional ) mencionou que “a 

alteração que ocorre nas dimensões do papel com mudanças no teor de umidade é 

uma consideração importante no uso do papel” Gallay [1973] considerou o termo 

“instabilidade dimensional” para relacionar variações de comprimento, largura e 

espessura da folha com alteração de teor de umidade do papel e indicou o 

fenômeno de dilatação e encolhimento das fibras celulósica em condições de maior 

ou menor teor de umidade, i.e., a higroexpansividade, como causa de eventual 

desenvolvimento, não apenas de alterações dimensionais, mas também de outros 

mecanismos de deformação do papel , tais como encanoamento (curl), cockles² e 

bordas onduladas. Kajanto e Niskanen [1998] se referiram à estabilidade 

dimensional por meio da indicação da variação do teor de umidade como causa de 

alteração nas dimensões e na forma da folha de papel. Boström [2001] menciona 

que esta propriedade (estabilidade dimensional) tem sido tradicionalmente 

caracterizada como higroexpansão e calculada a partir da elongação de amostras, 

em equilíbrio com o ambiente, quando expostas a deferentes níveis de umidade 

relativa. O mesmo conceito foi utilizado por outros autores, dentre os quais, 

Nordman [1958], Black e Klinga [1963], Eklund [1969] e Gess e Wilson [2001]. 

Com concepção ampliada, a expressão “estabilidade dimensional” tem sido 

utilizada para designar outros fenômenos, além da propriedade higroexpansiva  do 

papel e, neste contexto , seu uso está relacionado a efeitos derivados da 

higroexpansibilidade. de acordo com esta abordagem, Usaka [1991] considerou a 

higroexpansão, o encolhimento do papel durante a secagem e o encanoamento 

(Curl), rugas,cockles, bordas granulosas e outros,como diferentes manifestações 

de problemas relacionados à estabilidade dimensional. Scott e abott[1995], em 

consideração sobre a influencia do ter de umidade sobre as propriedades 

mecânicas e estruturais do papel, enumera, como efeitos ligados à estabilidade 

dimensional, os fenômenos de expansão e contração, variação de espessura, 

cockle, encanoamento (Curl), enrugamento e bordas esticadas ou onduladas. da 

mesma maneira,este enfoque, mais abrangente, encontra-se nos trabalhos de 

Uesaka et al [1989] e Nanri e Uesaka[1993]. 
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No presente estudo, a estabilidade dimensional será discutida segundo a 

vertente mais restrita, ou seja, com foco na higroexpansibilidade, por ser esta 

propriedade identificada como parâmetro fundamental para o estudo de outros 

fenômenos relacionados à deformação do papel, resultantes de variação 

introduzidas no seu teor de umidade. 

A estabilidade dimensional é uma das propriedades mais importantes que 

determinam o desempenho do papel na sua utilização final e se constitui na maior 

barreira para o desenvolvimento de novos produtos de papel [Uesaka,1991].é 

essencial para vários tipos de papel de forma especial para aqueles destinados à 

impressão. Nas operações de conversão, também se torna aspecto relevante, 

onde as características de planicidade e uniformidade de espessura do papel são 

de interesse primordial. 

As variações no teor de umidade estão do papel estão condicionadas as 

formas de uso ou armazenamento, pois pode ser provocado por mudanças na 

umidade relativa ou na temperatura do ambiente, como ocorre nos cartões e 

papeis usados para embalagens, pela aplicação de água, como é característica do 

processo de impressão ou pelo aquecimento do papel. 

A deficiência na estabilidade dimensional está relacionada a diversos 

problemas encontrados na utilização final do papel, já que os destinados à 

impressão, bem como os papeis Kraft e reciclados sofrem alterações dimensionais 

significativas quando umedecidos ou secos. 

Exemplos típicos das dificuldades encontradas são as perdas de registros 

entre as estações de impressão no processo off-set colorido em função de 

variações dimensionais do papel resultantes da absorção de água 

(hidroexpansibilidade), o encanoamento (curl) em conseqüência da expansão ou 

contração não uniforme entre as camadas da folha de papel, cockling, 

caracterizado por pequenas saliências que destorcem a planicidade do papel em 

posições  aleatórias, a criação das bordas onduladas ou esticadas comuns em 

situações em que existe diferenças de umidade relativa ou temperatura entre o 

local de estocagem ou de uso do papel, o que provoca problemas na alimentação 

de impressoras e de encolhimento assimétrico durante a função térmica da 

maquina ou na secagem da tinta em impressoras. 

Foram identificadas diversas variáveis que influenciam a estabilidade 

dimensional do papel. Scott e Abbott [1995] enumeram fatores relacionados à 
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composição do papel (tipos de fibras, cargas minerais e aditivos), à preparação da 

pasta (refinação) e, também, ao processo de fabricação na maquina de papel 

(operação de formação, prensagem, secagem, calandragem e conversão). Alem 

desses fatores, Casey [1961] menciona a influencia da porosidade do papel e das 

condições de operação na maquina de papel na estabilidade dimensional. Uesaka 

[1991] se refere a aspectos de refinação, modificações químicas, não uniformidade 

e anisotropia das propriedades mecânicas e higrotermicas e operação da maquina 

de papel, associados a estabilidade dimensional, indicando efeitos da caixa de 

entrada, do formador, das prensas e dos secadores. Kajanto; Niskanen [1998] 

apresentam considerações quanto ao tipo de fibras e de aditivos na composição do 

papel sobre aplicação de amido interno e aos efeitos das operações de 

prensagem, secagem e calandragem. 

De forma similar, outros autores também reconhecem os efeitos das 

operações da fabricação sobre estabilidade dimensional dentre os quais, Gates, 

Kenworthy [1963], Setterholm; Chilson [1965], Setterholm;Kuenzi [1970], Shands; 

Genco [1988], Wedel [1998], Pulkowiski [1991], Weise [1997] e MacGregor [2001]. 

No presente trabalho, por meio da verificação do perfil de 

higroexpansibilidade ao longo das seções da máquina, foram analisadas as 

influências da seção de formação, prensagem, secagem, colagem e calandragem 

sobre as propriedades higroexpansivas do papel. 

Os resultados obtidos na higroexpansibilidade do papel, associado aos 

resultados de testes físicos realizados com as amostras coletas, simultaneamente, 

permitiram correlacionar propriedades a fim de inferir conclusões sobre a influencia 

de cada tipo de papel usado na fabricação de embalagem. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 REVISÃO 

 

 

A estabilidade dimensional do papel tem sido estudada a muitos anos. Uma 

grande quantidade de trabalhos abordando esta propriedade foi desenvolvida, a fim 

de esclarecer os mecanismos associados à higroexpansão das fibras celulósicas, e 

determinar como este fenômeno pode ser influenciado por fatores decorrentes da 

composição do papel, das variáveis envolvidas na preparação da pasta e das 

operações que constituem o processo de fabricação do papel. Os estudos também 

revelam os efeitos da higroexpansão em diversas manifestações de instabilidade 

dimensional do papel. A seção 2.2 mostra os fatores que determinam a umidade do 

papel, a relação entre as variações de umidade e as alterações dimensionais e 

aspectos relativos à definição e caracterização da higroexpansibilidade do papel. A 

seção 2.3 apresenta fatores que influem na higroexpansibilidade de papeis 

produzidos em maquinas industriais e, finalmente, a seção 2.4 mostra efeitos da 

higroexpansibilidade sobre diversos fenômenos de instabilidade dimensional do 

papel, tais como encolhimento e encanoamento (curl) da folha e a formação de 

ondulações localizadas no (cockles). 

 

 

2.2 HIGROEXPANSIBILIDADE DO PAPEL 

 

 

A higroexpansibilidade é a propriedade que produz alterações dimensionais 

no papel em conseqüência de variações no seu teor de umidade e que se constitui, 

em geral, de uma função complexa da estrutura do papel e das propriedades 

higroelasticas das fibras celulósicas que o compõe, as quais se dilatam ou se 

contraem sob a influência da absorção ou dessorção de água. Vários fatores 

determinam à modificação do teor de umidade do papel. Esta variação pode ser 

causada por alterações de umidade relativa ou da temperatura do ambiente, com o 

qual o papel se encontra em equilíbrio, pela aplicação de água, na fase liquida, à 
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sua superfície (em processo de impressão off-set, p.ex.) ou, também, pelo 

aquecimento da folha, como acontece, por exemplo, com o papel retrográfico 

usado em maquinas copiadoras. 

 

 

2.2.1. Umidade e higroexpansividade do papel. 

 

 

As fibras celulósicas são higroscópicas e absorvem água rapidamente. Em 

condições de equilíbrio, a umidade do papel depende da umidade relativa e da 

temperatura do ar ambiente. 

 

 

2.2.1.1 Umidade de equilíbrio  

 

 

A umidade do papel é comumente expressa em base seca, por meio da 

razão entre a massa de água presente na folha e a massa de sólidos secos, ou 

seja: 

 

                           

(2.1)               

Onde: 

 

A Umidade relativa do ar indica a quantidade de vapora d água presente no 

ar em relação à quantidade de vapor na condição de saturação e, por definição, é 
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expressa pela razão entre a pressão parcial do vapor d água do ambiente e a 

pressão de vapor na condição de saturação. 

                                                       

                                                          (2.2) 

Onde: 

     RH      umidade relativa do ar, % 

     Pw           pressão parcial do vapor d água do ambiente. Pa 

     Pw,5        pressão de vapor de saturação, Pa 

 

A umidade do papel em condição de equilíbrio com o ambiente diminui com 

o aumento da temperatura e aumenta com o incremento da umidade relativa do ar, 

cf. indica nas curvas isotérmicas, a presenteadas na figura 8. Quando os papéis 

contem mais umidade que o valor de equilíbrio em contato com ar a uma dada 

umidade relativa e temperatura, perderá água até atingir o valora de equilíbrio. No 

caso oposto quando sua umidade for menor, absorverá água até atingir o valor de 

equilíbrio. Na situação em que o ar encontra-se totalmente se (RH=0%), o valor da 

umidade de equilíbrio para os papeis será zero [MUNJUNDAR, 1995]. Na condição 

de saturação a T= 22°C e RH= 100%, a umidade de equilíbrio do papel situa-se 

tipicamente, entre 25% e 30%. Em condição de umidade relativa constante, a 

umidade do papel depende, fundamentalmente, da temperatura ambiente. 

A umidade de equilíbrio depende, também, do tipo de pasta utilizada na 

fabricação do papel. A pasta mecânica freqüentemente retém mais umidade que a 

pasta química, fato mostrado nas curvas da figura 9 [PRAHL, 1968 apud 

KAJANTO; NISKANEN, 1998]. Segundo Weise [1997] e Nanri; Uesaka [1993], a 

quantidade de finos presentes na pasta mecânica constitui o principal fator 

determinante da umidade de equilíbrio. Comparando-se as isotermas, no processo 

de absorção de água, a partir da condição mais seca (a) e no processo de 

dessorção, a partir da condição mais úmida (b), observa-se que apresentam 

diferença no conteúdo de umidade do papel para uma mesma umidade relativa e 

temperatura do ar. Esta diferença torna-se mais acentuada na região de altas 

umidades ou de baixas temperaturas. O efeito de histerese, bastante evidente nas 

curvas mostradas na figura 9, mostra que a umidade de equilíbrio do papel 
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depende do seu próprio histórico de umidade, ou seja, cada ponto de equilíbrio 

atingido depende da condição precedente e do caminho de absorção ou dessorção 

de água.  

 

 
Figura 8: Umidade do papel vs. Umidade relativa do ar a diferentes temperaturas 
[PRASHL, 1968 apud KAJANTO; NISKANEN, 1998]. 
 
 

A isoterma inferior, denominada curva de absorção primaria, é obtida 

quando o papel é equilibrado com a umidade relativa do ambiente, 

sucessivamente, desde um estado perfeitamente seco (RH = 0%) até atingir a 

saturação (RH=100%). De forma similar, a isoterma superior (referida como curva 

primária de dessorção) será obtida quando o inicio do processo ocorrer com o 

papel em equilíbrio no estado de saturação do ambiente (RH =100%) e for, 

progressivamente, exposto a ambientes mais secos, até atingir a condição de 

umidade relativa nula (RH= 0%). 

A umidade final de equilíbrio do papel se localiza dentro da área delimitada 

pelas duas isotermas e dependerá do histórico de variação da umidade relativa do 

ambiente [CHATTERJEE; RAMARAO; TIEN, 1997]. 
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Figura 9: Umidade do papel vs. Umidade relativa do ar para amostras de pasta química e pasta 
mecânica (T=50°C)  
[PRAHL,1968 apud KAJANTO; NISKANEN, 1998].  

 

A “difusão” ou migração de umidade ano interior do papel depende da sua 

gramatura e a sua variação não acompanha imediatamente as mudanças súbitas 

nas condições do ambiente. O reflexo no papel não acontece imediatamente para 

atingir o novo equilíbrio. Em processos de difusão ordinária. A variação do teor de 

umidade é proporcional à raiz quadrada do tempo e, portanto, os tempos de 

difusão devem ser geralmente, proporcionais ao quadrado da gramatura do papel. 

Este efeito é valido para papéis com gramatura relativamente alta. Para papéis de 

baixo peso, a relação entre a gramatura e o tempo de difusão de umidade dentro 

do papel é linear [BRECHT, 1962 e NISKANEN; KUSKOWSKI; BRONKHORT,1997 

apud KAJANTO; NISKANEN, 1998]. 

 

 

2.2.1.2 Interação da água com as fibras do papel  

 

 A interação da água com as fibras celulósicas determina os mecanismos de 

expansão e contração do papel. As fibras se incham quando absorvem água e 

encolhem quando a água é removida. Um modelo para explicar os mecanismos de 
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inchação (swelling) e de contração (shirinkage) das fibras foi desenvolvido por 

Scalan, apud Kajanto; Niskanen [1998], cf. indicado na figura 10 segundo estes 

pesquisador, as fibras se dilatam com o aumento de umidade, devido à penetração 

das moléculas de água nas interligações construídas por pontes de hidrogênio 

entre as fibrilas. A quantidade de moléculas de água ligada (bond water) aumenta, 

produzindo diminuição do grau de interligação interna na parede das fibras. O 

fenômeno oposto, que ocorre durante a dessorção de água, produz o encolhimento 

das fibras. O mecanismo de inchação das fibras por absorção de água pode ser 

intensificado pela operação de refinação da pasta celulósica, devido ao aumento 

de fibrilação das paredes das fibras, o que facilita a criação de ligações das 

moléculas de água com elementos das paredes. Este efeito foi observado em 

vários estudos, podendo ser citado ou apresentado por Page apud kajanto ; 

Niskanen[1998]. 

Um fenômeno que provoca perda irreversível na capacidade de absorção ou 

de retenção de água, é denominado “hornification”. O fenômeno ocorre com as 

fibras celulósicas após secagem ou reciclagem do papel e causa uma diminuição 

de WRV  da pasta celulósica. Ou seja, no re-umedecimento do papel, que já foi 

seco, a quantidade de água absorvida será menor que antes de ser submetida à 

secagem. Este fenômeno ocorre de forma mais intensa com pasta química e esta 

relacionada com alteração química e estrutural, irreversível, das fibras celulósicas, 

durante o processo de remoção de água, provavelmente, causado pelo colapso 

irreversível de poros situados entre as fibrilas, na etapa de  D para B, indicada na 

figura 10. 

 

         
    Figura 10. 
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                Diminuição sucessiva da interligação entre fibrilas celulósicas causada 

pela absorção de água, de A para D (inchação) ou aumento da interligação 

causada pela remoção de água, de D para A (encolhimento) [SCALLAM 1974 apud 

KAJANTO; NISKANEN, 1998]. 

Oprocesso de “hornification” esta fortemente relacionado a ciclos de 

umedecimento e ao histórico de temperatura cf. pode ser visto em 

Kato;Cameron[1999] e possui interpretação química, de acordo com Fernandes 

Diniz et al. [2004]. 

 

 

2.2.1.3 Fenômeno geral da higroexpansão do papel 

 

 

 A higroexpansão do papel, na direção longitudinal e transversal é, por 

definição, a razão entre a variação dimensional, resultante de uma alteração no 

teor de umidade, e a sua dimensão inicial [KAJANTO; NISKANEN, 1998]: 

                                                                                                      

          

  (2.3) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Observa-se, na figura 12, que o papel se deforma em função da variação do 

teor de umidade. Porém, segundo Uesaka; Moss; Nari [1991] o processo de 

expansão e contração do papel, devido à mudança no teor de umidade, não é 

linear, nem reversível, em todas as condições. 
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Em ensaios realizados com o papel produzido a partir de pasta química, 

observou-se, para folhas manuais (handsheets), um comportamento linear e 

reversível para a higroexpansão na região de baixas umidades, cf. Indicado na 

figura 12 (a). Porém, a primeira exposição a um alto teor de umidade posterior 

secagem produziu uma resposta não linear e um encolhimento irreversível. Após o 

tratamento com alguns ciclos de variação de umidade, o papel passou a apresentar 

comportamento relativamente reversível, embora ainda ligeiramente não linear, 

tanto na etapa de umedecimento, quanto na etapa de secagem. O mesmo 

comportamento já avia sido observado anteriormente por Uesaka et al. [1989]. 

Para as amostras secadas livremente, o resultado indicado na figura 12 mostra um 

comportamento quase reversível e linear em função da umidade. 

 
 

Figura 11. 
  

Higroexpansão vs. umidade do papel: (a) para folhas manuais secadas com 

restrição ao encolhimento e (b) para folhas manuais secadas livremente. As 

amostras utilizadas são de papel produzido com pasta química sulfito não refinado 

[UESKA; MOSS; NANRI, 1991]. 

A dependência do histórico de umidade, no resultado das alterações 

dimensionais observadas acima, tem sido atribuída ás tensões internas durante o 

processo de secagem do papel. De fato, o papel é secado em maquinas indústrias 

com restrição ao encolhimento, o que desenvolve tensões internas nas direções 

longitudinal e transversal da folha de papel. A magnitude destas tensões depende 

do grau de restrição ao encolhimento aplicado ao papel durante o processo de 

secagem (que difere nas direções MD e CD da maquina), do histórico de 
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temperatura e umidade relativa, da orientação de fibras e do tipo de pasta 

celulósica utilizada na fabricação [BORTOLIN, 2002]. 

As tensões residuais internas do papel são liberadas quando o teor de 

umidade ultrapassa certo nível. Como resultado, o papel apresenta um 

encolhimento irreversível, no caso em que foi secado com restrição ao 

encolhimento, como indicado na figura 12. O encolhimento se manifesta quando o 

papel retorna ao teor de umidade original. Em outros termos, o encolhimento 

irreversível apresentado corresponde a encolhimento que o papel teria exibido, se 

tivesse secado livremente. 

Os resultados observados nas figuras 2.6(a) e 2.6(b) correspondem ao 

comportamento do papel secado em máquina industrial, nas direções longitudinal 

(MD) e transversal (CD),respectivamente. Amostras de papel da direção MD 

mostram a mesma falta de linearidade e encolhimento irreversível indicado na 

figura 2.5(a) devido à tensão aplicada ao papel nos passes das seções de 

secagem (draws) enquanto as amostras da direção CD apresentam resultados 

correspondentes ao da figura 12. 

 

 

2.2.1.4. Higroexpansão da folha de papel 

 

 

O papel é constituído por fibras celulósicas orientadas no plano da folha, 

distribuídas aleatoriamente e interligadas. Formando uma trama porosa. Segundo 

Glallay [1973], a higroexpansão das fibras individuais é marcadamente 

anisotrópica. As micro-fibrilas, presentes na estrutura das paredes das fibras, 

encontram-se orientadas essencialmente na direção paralela à do eixo longitudinal 

das fibras e a maior parte da deformação dimensional se desenvolve na direção 

transversal, i.e., perpendicularmente ao eixo da fibra. Na faixa de umidade relativa 

entre 0% e 100% , as deformações causadas pela variação do teor de umidade na 

direção axial da fibra são da ordem de 1%, enquanto que, na direção transversal, 

atingem valores da ordem de 20%. Valores da ordem de 1% a 2% na direção 

longitudinal e 20% a 50% na direção transversal das fibras foram encontrados por 

Page; tydeman [1962 apud Uesaka,1994]. 
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Figura 12 

 

Relação entre Higroexpansão e teor de umidade: (a) na direção MD e (b)na 

direção CD - fine paper,90.1 g.m-² [ Uesaka; Moss;nanri,1992]. 

Quando ocorre uma alteração no teor de umidade ou na umidade relativa do 

ambiente, as deformações sofridas por uma fibra são transmitidas às fibras 

vizinhas, através da estrutura formada pela rede de fibras interligadas. O grau de 

transferência das alterações dimensionais de uma fibra para outras, pode ser 

afetado por diversos fatores, tais como a intensidade das interligações entre elas, a 

curvatura (curliness) das fibras, as dimensões das fibras, a orientação e a razão de 

rigidez entre a direção axial e transversal da fibra. Devido à complexidade da rede 

de fibras e às interações entre as propriedades mecânicas e higroexpansão, torna-

se difícil à interpretação de resultados experimentais de higroexpansão, em termos 

da estrutura do papel e das propriedades das fibras. 

Uesaka[1994] derivou uma formula geral para higroexpansão, a fim de 

relacionar a higroexpansão individual das fibras com a higroexpansão da folha de 

papel. Nesta abordagem, a higroexpansão do papel é determinada por dois fatores 

principais: a higroexpansão individual das fibras, incluindo as deformações na 

direção axial e na direção transversal, e a eficiência na transferência de tensão 

entre a rede e as fibras individualmente. Considerando um comportamento 

isotrópico para as propriedades higroelasticas das fibras na direção transversal, 

i.e., que as propriedades na direção longitudinal são diferentes daquelas na direção 

transversal das fibras, porém, no plano transversal, as propriedades são 

isotrópicas, a higroexpansão da folha de papel, nas direções MD e CD da maquina, 

pode ser expressa, de forma aproximada, pelas equações a seguir. 
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                                  (2.5)              

 
 
                                  (2.6) 

 Onde  

 
 Higroexpansão do papel nas direções MD e CD. 

 

Higroexpansão das fibras individuais nas direções longitudinal e 

transversal. 

 
 
Fatores de transferência de tensão para a direção transversal da 

fibra quando a folha é tensionada na direção longitudinal                             

       ou na direção transversal, respectivamente.  

 

Observa-se, nas expressões (2.5) e (2.6) que a higroexpansividade da folha 

de papel de uma combinação entre a higroexpansão transversal e a longitudinal 

das fibras. A importância relativa de cada um destes componentes depende do 

fator de transferência de tensão ( b1 e b2 ), determinado pelas dimensões das fibras 

e pelo grau das ligações entre elas que, por sua vez, é influenciado por 

propriedades estruturais, tais como a orientação de fibras e a densidade do papel 

pelas operações envolvidas na fabricação, tais como refinação, o tensionamento 

da folha úmida e as tensões induzidas pelo processo de secagem. 

 

                                    
 
Figura 13: Modelos simplificados para as ligações entre fibras, quando a fibra inferior se encontra 
alinhadanas direções MO e CO da máquina [Uesaka; Qi 1994].  
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A equação abaixo, derivada por Uesaka [1994], a partir de uma análise 

micromecânica, para a higroexpansibilidade na direção X1 do papel (válida para a 

direção MO ou CO da máquina), foi usada por Uesaka; Qi [1994], a fim de 

relacionar as configurações geométricas propostas para as ligações das fibras com 

a higroexpansão do papel nas direções MO eCO: 

                                                                                        (2.7) 

             
Onde: 

 higroexpansão do papel na direção MO ou CO  

   higroexpansão na direção axial da fibra 

  higroexpansão na direção da largura da fibra  

 higroexpansão na direção da espessura da fibra e os parâmetros �2 e �3  são 
definidos da seguinte forma:  

                                   (2.8) 

 
 
Sendo: 

 
 
 
 
tensão média transferida na direção da largura da fibra  

tensão média transferi da na direção da espessura da fibra  

tensão média transferida na direção axial da fibra  

 
 



  
 

38 

Quando o papel é submetido à tensão uniaxial na direção Xl, sob condição 

constante de umidade, a tensão é transferi da para as fibras na trama que constitui 

a folha de papel, nas direções axial e transversal. O parâmetro �2 representa a 

razão entre a tensão média transferida para direção da largura da fibra e a tensão 

média transferida para a direção axial. De forma similar, o parâmetro �3 é definido 

para a direção da espessura da fibra. Em outras palavras, estes parâmetros 

representam a razão de transferência de tensão entre a direção "transversal" e a 

direção "axial" das fibras quando o papel é submetido a uma tensão uniaxial. 

Portanto, estes parâmetros dependem somente das propriedades mecânicas das 

fibras e da folha de papel e estão relacionados com o mecanismo de transferência 

de tensão na rede de fibras. 

Para a configuração indicada na Figura 2.10(a), os resultados da análise 

com elementos finitos mostraram que, embora a taxa de transferência aumente 

significantemente com o acréscimo do comprimento de ligação, sua ordem de 

grandeza é de centésimos, ou seja, os parâmetros �2 e �3 assumem valores muito 

baixos e a equação (2.7) pode ser simplificada da seguinte forma: 

                (2.9) 

 

 

Uma vez que a higroexpansão radial das fibras é muito maior que a 

higroexpansão axial [Gallay, 1973], observa-se que o aumento de �2 e �3 resulta no 

incremento da higroexpansibilidade do papel, predominantemente por efeito da 

higroexpansão radial das fibras. 

Assim, a baixa influência do grau de ligação das fibras sobre a 

higroexpansibilidade do papel, observada para folhas secadas com restrição ao 

encolhimento (Figura 2.8), sugere que a higroexpansão destas folhas foi 

determinada, principalmente, pela higroexpansão axial das fibras. Isto também 

explica por que a higroexpansão na direção MD, é quase independente do grau de 

interligação das fibras (Figura 2.7), caracterizando a geometria da Figura 2.10(a) 

como típica para a direção MD do papel. 

Por outro lado, o estudo da configuração geométrica indicada na Figura 2.1 

O(b), indicou uma taxa de transferência de tensão cerca de 10 vezes superior à 

encontrada para a configuração da Figura 2.1O (a), considerando o mesmo 
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comprimento de ligação (18,75 �m). Este resultado se deve, simplesmente, ao fato 

de que a região curva da ligação entre as fibras funciona com um elemento muito 

eficaz de transferência de tensão entre as fibras. A configuração indicada na Figura 

2.1O(b) é encontrada, tipicamente, nas fibras da folha de papel orientadas na 

direção CD da máquina. A mesma estrutura pode ser encontrada em ligações entre 

fibras altamente flexíveis e em ligações de fibras em folhas secadas livremente. 

Devido ao elevado valor do parâmetro � na equação (2.9), um grande efeito do 

grau de ligação interfibra é esperado, como acontece com higroexpansividade do 

papel na direção CD da máquina (Figura 2.7), especialmente quando a folha de 

papel é secada livremente. 

Em experimentos realizados com folhas laboratoriais, sem orientação de 

fibras, a fim de verificar os mecanismos de higroexpansão, Nanko; Tada [1995] 

compararam a deformação das fibras individuais com a da folha de papel. 

Mostraram que as curvas características de dilatação e contração da seção 

transversal das fibras e da folha de papel, em função da variação do teor de 

umidade, têm formas semelhantes, porém, com diferença significativa na 

magnitude das alterações dimensionais, pois a higroexpansão medida para as 

paredes das fibras foi muito mais pronunciada que a da folha. 

A fim de avaliar a relação entre a higroexpansão das fibras e a 

higroexpansão da folha de papel, compararam o comportamento de diferentes 

tipos de pastas submetidas a diferentes tratamentos (por exemplo, celulose 

produzida sem operação de secagem ou celulose previamente seca, processo de 

secagem da folha com ou sem restrição ao encolhimento). O resultado indicou que 

o encolhimento irreversível das paredes das fibras, após ciclos de absorção e 

dessorção de água, não se relaciona diretamente com o encolhimento da folha de 

papel. 

Quanto à influência das ligações entre as fibras na deformação das folhas 

submetidas à variação no teor de umidade, verificaram que os comportamentos 

higroexpansivas longitudinais de segmentos ligados e segmentos livres são 

diferentes. Os ligados se deformam de forma similar às fibras, enquanto os 

segmentos livres se contraem e se expandem de forma irregular, 

independentemente do método de secagem. 

  

 



  
 

40 

2.2.2  Coeficiente de higroexpansibilidade do papel  

 

 

Kajanto; Niskanen [1998] apresentam o coeficiente de higroexpansibilidade 

definido pela razão entre a higroexpansão do papel e a variação do teor de 

umidade associado à alteração dimensional, ou seja: 

 

  

(2.10) 

 

Onde: 

�  -  coeficiente de higroexpansibilidade 

�h  - higroexpansão, % 

�wp -  variação do teor de umidade do papel, % 

 

O coeficiente de higroexpansibilidade � corresponde ao gradiente da região 

linear e reversível da curva de higroexpansão do papel, em função da variação do 

teor de umidade [Nanri; Uesaka, 1993].  

Embora Uesaka; Moss; Nanri [1991] defendam que a higroexpansibilidade 

do papel deva ser monitorada em função do teor de umidade e não da umidade 

relativa do ar, devido ao forte efeito de histerese encontrado entre a umidade do 

papel e a umidade relativa do ar, por praticidade, a caracterização da 

higroexpansibilidade do papel é feita por meio de medição da higroexpansão de 

uma amostra, quando submetida a uma dada variação na umidade relativa do 

ambiente.  

A norma ISO 8226-1 [1994], que estabelece a metodologia atualmente 

estabelecida como padrão internacional de medição, define higroexpansibilidade 

como a alteração dimensional do papel que ocorre em função da relaxação de 

tensões e da dilatação ou contração das fibras causada por absorção ou dessorção 

de água, respectivamente. A proporção dos dois mecanismos que causam 

higroexpansão depende do limite superior da umidade relativa do ambiente. Para o 

propósito da norma mencionada acima, o limite superior de 68% foi definido, a fim 

de minimizar os efeitos da relaxação de tensões sobre a higroexpansão do papel.  

A equação, a seguir, é utilizada para o cálculo da higroexpansibilidade, na 

�h � =  
�Wp 
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faixa de umidade relativa do ar de 33% a 66 %: 

  

(2.11) 

 

 

Onde: 

X hidroexpansibilidade, % 

l0 comprimento inicial do corpo de prova, em equilíbrio, na condição de 

umidade relativa do ar de (50±5)%, mm 

l33 comprimento do corpo de prova, em equilíbrio, na condição de 

umidade relativa do ar de (33±2)%,mm 

l66  comprimento do corpo de prova, em equilíbrio, na condição de 

umidade relativa do ar de (66±2)%,mm. Observe-se que o cálculo de 

higroexpansibilidade (X), definido pela norma ISO 8226-1 [1994] é equivalente ao 

cálculo da higroexpansão do papel (�h), indicado na equação (2.3), diferindo do 

coeficiente de higroexpansibilidade (�) abordado acima (equação 2.10).  

 

 

2.2.3  Medição da higroexpansibilidade do papel  

 

 

Tradicionalmente, para as determinações experimentais de 

higroexpansibilidade, o padrão atual adotado consiste em caracterizar a 

higroexpansão do papel. O método consiste em levar amostras ao equilíbrio com o 

ar, em ambiente controlado a uma dada umidade relativa e temperatura. Após 

alteração da umidade relativa, as amostras são novamente equilibradas, porém, 

em um nível mais elevado de umidade relativa. A higroexpansão, i.e., a variação 

dimensional do papel devido à alteração de umidade relativa é, então, medida e 

usada para caracterizar a higroexpansibilidade do papel [ISO 8226-1, 1994].  

Na verdade, a higroexpansão do papel é extremamente dependente do 

histórico de variação da umidade. Uesaka; Moss; Nanri [1991] caracterizam 

experimentalmente a higroexpansibilidade, por meio da determinação da razão 

entre a deformação dimensional do papel e a correspondente variação de umidade, 

na região linear e reversível da curva de higroexpansão, em função do teor de 

l66 - l33  x =  
l0 

 x 100 
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umidade da folha. 

Lif; Fellers; Soremark; Sjodahl [1995] apresentou um método de 

caracterização da higroexpansibilidade do papel, obtida diretamente de fotografias 

eletrônicas, a partir de disparos de laser. Böstrom [2001] utilizou metodologia 

similar para medir a higroexpansão dinâmica de amostras de papel. Pela facilidade 

de uso, comparado a outros procedimentos, é uma técnica que merece 

aprimoramento. 

Nanko; Ohsawa [1990]; Nanko; Asano; Ohsawa [1991]; Nanko; Tada [1995] 

e Nanko; Wu [1995] utilizam microscópio de varredura a laser para verificar o 

mecanismo de higroexpansibilidade em amostras de papel.  

Embora indiretamente ligada à medição de higroexpansibilidade, têm-se 

medições da anisotropia de orientação das fibras, na superfície do papel por 

difração de laser, em Fiadeiro et al. [2002].  

Um novo método para medição da deformação dinâmica da higroexpansão 

do papel em impressora off-set foi introduzido por Paukku; Parola [2004], que 

consiste em monitoramento da folha de papel por meio de câmeras de varredura 

contínua, a fim de medir a posição e a largura da folha, antes e depois das 

unidades de impressão.  

 

 

2.2.4  Relações com outras propriedades do papel  

 

 

Segundo Lindblad; Fürst [2001], a direção da higroexpansibilidade no papel 

depende mais do índice de rigidez à tração, TSI (Tensile Stiffrzess lndex) e do 

ângulo TSO (Tensile Stiffizess Orientation), que da orientação das fibras na folha. 

Estes autores mencionam estudo realizado no STFI onde se determinou que o 

valor máximo de higroexpansibilidade o corre na direção perpendicular à direção 

indicada pelo ângulo TSO. Quando o valor do ângulo TSO for muito próximo a 0° 

(zero grau), o valor máximo de higroexpansibilidade ocorrerá na mesma direção do 

TSlCD. Para referência, a Figura 2.11 mostra o diagrama polar usado para análise 

de TSI / TSO e seus componentes.  

Estes pesquisadores apresentaram também uma fórmula, indicada a seguir, 

usada para determinar o coeficiente de higroexpansão a partir do índice TSICD 
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(para papéis de imprimir e escrever): 

 

                               (2.12) 

 

 

Onde: 

 

�h higroexpansão, %                                     (2.13) 

TSICD  índice de rigidez à tração na direção CD, kN.m.g-1 

Figura 14. Diagrama polar de TSI / TSO. 
 

                                                                                                  (2.14) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Representação gráfica da correlação entre o TSlCD e o coeficiente de 
higroexpansibilidade [Lindblad; FÜfst, 2001]. 
 

 

3.3 
�h =  ( 

TSICD 
) -0,04 
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2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A HIGROEXPANSIBILIDADE DO PAPEL  

 

A higroexpansibilidade do papel é dependente de diversos fatores, [Caufield, 

1987], os quais estão relacionados à composição da pasta celulósica utilizada (tipo 

das fibras, cargas minerais, aditivos), ao processo de preparação da massa 

(refinação) e à fabricação na máquina de papel (operações na palie úmida, parte 

seca e operações de acabamento).  

 

 

2.3.1 Composição da massa do papel  

 

 

A composição e distribuição de componentes químicos na pasta determinam 

o teor de umidade de equilíbrio do papel a uma dada condição de umidade relativa 

do ar ambiente e o grau de dilatação das fibras em função da absorção de água. A 

espessura da parede das fibras, bem como o tamanho do lúmen, também exercem 

influência sobre o mecanismo de higroexpansão. Scott; Abbott; Trosset [1995] 

mencionam que as pastas mecânicas, normalmente, produzem papéis com mais 

corpo (bulk), que contém maior quantidade de lacunas, nas quais as fibras contam 

com maior liberdade para expandir-se durante a absorção de água. Este fato 

determina certa melhoria na estabilidade dimensional do papel (devido a menor 

higroexpansibilidade). Segundo estes mesmos autores, efeito similar de melhoria 

na estabilidade dimensional pode ser observado quando se inserem fibras 

insensíveis à umidade na composição da pasta (fibras de vidro, por exemplo). 

As cargas minerais adicionadas à pasta de papel são pouco higroscópicas e, 

em geral, colaboram para a diminuição da higroexpansibilidade. A colagem interna 

do papel retarda a absorção de água e diminui a velocidade de dilatação das fibras. 

Os agentes químicos de ligação (cross-linking) e agentes para aumento da 

resistência úmida aumentam a estabilidade do papel, devido à ação de restrição à 

dilatação das fibras [Scott; Abbott; Trosset, 1995]. 

As pastas de celulose de fibra longa produzem menor higroexpansibilidade 

do papel que as polpas de fibra curta, embora o efeito não seja muito grande. Um 

experimento realizado por Uesaka [1994] mostrou que a higroexpansibilidade do 
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papel diminuiu 20 % quando o comprimento médio das fibras aumentou de 0,68 

mm para 2,58 mm. 

 

 

2.3.2  Orientação das fibras  

 

 

A operação de formação na máquina de papel afeta a distribuição e a 

orientação das fibras no plano da folha. Estes fatores determinam como a 

higroexpansão das fibras individuais será transferida para malha de fibras 

entrelaçadas que formam a folha de papel. Neste sentido, Fiadeiro et aI. [2002] 

mencionam que a estabilidade dimensional depende principalmente da anisotropia 

das fibras e da sua orientação na folha de papel.        

(2.15) 

Figura 16. Higroexpansão vs. grau de refinação para folhas manuais isotrópicas formadas com 

diferentes pastas químicas branqueadas. Higroexpansão medida com variação de umidade relativa 

do ambiente de 33% a 76%, T = 23 °C [Eklund, 1969].  

 

Os dados contidos na Figura 16 (e Figura 2.9), obtidos por Uesaka [1994], 

demonstram a influência da orientação de fibras na anisotropia da 

higroexpansibilidade do papel. Para folhas secadas sem restrição ao encolhimento 

(Figura 16), a higroexpansibilidade na direção MD diminui com o aumento da razão 

MD/CD do módulo de elasticidade (ou seja, o aumento de orientação de fibras), 

enquanto que na direção CD apresentou aumento. Os testes realizados nas folhas 
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secadas com restrição ao encolhimento (Figura 2.9) mostraram uma tendência 

geral similar à encontrada para as folhas secadas livremente, porém, destaca-se o 

fato de que, nas folhas com menor densidade (maior COrp030), a orientação das 

fibras não afetou a higroexpansibilidade na direção MD de forma significante. 

Odel; Pakarinen [2001] analisaram os efeitos da orientação de fibras sobre 

diversas propriedades do papel e observaram que a estabilidade dimensional se 

toma melhor com baixos níveis de orientação de fibras, embora dependa também 

do histórico de secagem e das propriedades das fibras.  

Loewen [1997) apresentou descrição de vários problemas de qualidade do 

papel relacionados à orientação das fibras. Dentre eles, menciona a influência 

direta da orientação de fibras sobre a higroexpansibilidade do papel na direção CD, 

apontada como causa principal de defeitos em operações de impressão e 

conversão do papel. 

                                                                                        (2.16.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Efeito da orientação de fibras no coeficiente de higroexpansibilidade do papel 
nas direções MD e CD para folhas manuais anisotrópicas formadas com pasta química sem 
branqueamento, secadas livremente [Uesaka, 1994].  
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2.3.3 Prensagem úmida  

 

 

Na prensagem úmida, a folha de papel e, por consegüinte, as fibras que a 

constitui são tratadas por forças mecânicas, com a finalidade de produzir remoção 

de água. Esta operação provoca aumento no teor de sólidos e densificação do 

papel. Segundo Weise [1997], a prensagem úmida causa "hornification", 

determinando alterações químicas e estruturais irreversíveis. 

Na operação de prensagem úmida, a quantidade de água da folha de papel 

diminui sem o correspondente encolhimento da rede de fibras. Portanto, as 

operações de prensagem com alta intensidade, para obtenção de teores de sólidos 

maiores para o papel, previnem um encolhimento significativo, que ocorreria se o 

papel estivesse livre para se contrair durante a remoção da água [Salmén et al., 

1987, apud Kajanto; Niskanen, 1998]. De acordo com a Figura 2.15, a prensagem 

úmida pode reduzir o potencial de encolhimento livre do papel. A higroexpansão 

não diminui correspondentemente, pois a prensagem úmida aumenta a intensidade 

das ligações entre as fibras e melhora a taxa de transferência de tensão. Nas 

folhas de papel secada livremente, ocorre o aumento da higroexpansão. Para as 

folhas secadas com restrição ao encolhimento, o efeito da prensagem é 

praticamente inexistente. 

    (2.17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18.  
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Higroexpansão (medida para a variação de umidade relativa do ar de 30% a 

60%, com T = 23°C) vs. encolhimento controlado durante a secagem, para folhas 

isotrópicas produzidas com pasta química (Kraft) de fibras longas, com refinação 

ou sem refinação (símbolos cheios e vazados, respectivamente). As folhas foram 

prensadas de forma a obter-se dois níveis de densidade [Salmén et at, 1987, apud 

Kajanto; Niskanen, 1998]. 

O efeito da densidade sobre a higroexpansão de folhas secadas livremente 

ou secadas com restrição ao encolhimento está claramente mostrado na Figura 

2.16. O aumento da intensidade das ligações entre as fibras (indicada pelo 

aumento da densidade) produz aumento na higroexpansão em folhas secadas 

livremente. No caso das folhas secadas com restrição ao encolhimento, a 

prensagem úmida não produz resultados similares; observa-se baixo nível de 

transferência de tensão entre as fibras e a folha de papel. 

                                                           (2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 19. Higroexpansão (medida para a variação de umidade relativa do ar de 30% a 60%, com T 
= 23°C) VS. densidade do papel, para folhas isotrópicas produzidas com pasta química (kraft) de 
fibras longas, com refinação ou sem refinação e com diferentes conteúdos de finos, para folhas 
secadas livremente (linhas contínuas) e secadas com restrição ao encolhimento (linhas tracejadas). 
A densidade foi variada por meio da carga de prensagem [SALMÉN et al. 1987, apud KAJANTO; 
NISKANEN, 1998].  

 

Os dados mostrados na Figura 2.9 e na Figura 2.14, obtidos por Uesaka 

[1994], indicam o efeito da densidade do papel sobre a higroexpansibilidade de 
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folhas anisotrópicas. Observa-se que a influência é mais intensa na direção CD do 

papel e crescente com o aumento da orientação das fibras, ou seja, indica que a 

higroexpansibilidade na direção CD é bastante sensível às variações do grau de 

interligação das fibras.  

 

 

2.3.4  Restrição ao encolhimento durante o processo de secagem  

 

 

Vários trabalhos mostram que a higroexpansibilidade do papel é 

influenciada, de forma significativa, pela intensidade de restrição imposta ao 

encolhimento da folha durante o processo de secagem. Se o encolhimento, nesta 

etapa, for minimizado ou totalmente evitado, a estabilidade dimensional do papel 

será melhorada [Juppi; Kaihovirta, 2002, Juppi; Kaihovirta, 2003, Fellers et aI., 

2003].  

Gates; Kenworthy [1965] e Setterholm; Chilson [1965] constataram que o 

grau de restrição ao encolhimento imposto ao papel durante o processo de 

secagem causa impacto significativo sobre várias propriedades. Observam, por 

exemplo, que o aumento na restrição ao encolhimento resulta em acréscimo no 

valor do módulo de elasticidade, decréscimo no alongamento e aumento na 

resistência à tração.  

Gates; Kenworthy [1965] concluíram que o encolhimento durante a secagem 

afeta as propriedades de alongamento, resistência à tração e energia de ruptura do 

papel. A Figura 2.17 mostra resultados encontrados que correlacionam, de forma 

praticamente linear, o alongamento e o encolhimento do papel. O gráfico indica que 

um aumento no encolhimento (que significa uma redução na restrição durante a 

secagem) produz um correspondente aumento no alongamento. Em função destes 

resultados, Pulkowski [1991] utilizou as medições de alongamento de folhas 

produzidas em máquinas de papel industriais, como indicadores para medição 

indireta de encolhimento.  

Setterholm: Chilson [1965] verificaram que o encolhimento controlado, por 

meio da restrição ao movimento da folha durante a secagem, desenvolveu as 

propriedades elásticas do papel. Da mesma forma que Gates; Kenworthy [1965], 

observaram que o aumento na restrição ao encolhimento proporcionou um 
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incremento no módulo de elasticidade, diminuição no alongamento e aumento na 

resistência à tração para uma dada densidade da folha de papel. 

(2.19) 

 

Figura 20. Correlação entre alongamento e encolhimento - pasta química sulfito de fibra longa, 
branqueada,  refinada a 50 °SR [Gates; Kenworthy, 1965]. 
 

 

Nordman [1958] publicou resultados de pesquisas, cuja finalidade foi 

analisar os efeitos de vários fatores sobre a higroexpansibilidade do papel. Em 

seus estudos, encontrou uma correlação essencialmente linear entre o 

encolhimento de folha no processo de secagem e a higroexpansibilidade do papel 

(Figura 2.18), ou seja, quanto maior a restrição ao encolhimento, menor será a 

higroexpansibilidade do papel. 

Experimentos realizados por Eklund [1969) demonstraram melhoria na 

estabilidade dimensional do papel (redução da higroexpansão) em função da 

tensão aplicada à folha durante a secagem. Os resultados indicaram que o 

aumento da tensão produzia diminuição na higroexpansibilidade. Resultados 

semelhantes foram encontrados em experimentos de secagem com aplicação 
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crescente de alongamento ao papel. Observações similares foram descritas por 

George [1958, apud Pulkowski, 1990]. 

                                                                                                     (2.20)  

 
Figura 21. Relação entre higroexpansão e encolhimento para folhas secadas sob restrição ao 
encolhimento e para folhas produzidas a partir de 10 tipos de pastas celulósicas, refinadas e 
secadas livremente [NORDMAN, 1958].  
  

Salmén et al. [1987, apud Chance, 1991] realizaram estudos para investigar 

o efeito da curvatura (curl) das fibras, do conteúdo de finos na massa e da 

intensidade de prensagem sobre a higroexpansibilidade do papel secado com ou 

sem restrição ao encolhimento. 

Seus experimentos mostraram que o processo de secagem com restrição ao 

encolhimento resulta em menor higroexpansibilidade do papel e, adicionalmente, 

mostraram que o grau de refinação, o conteúdo de finos e a intensidade de 

prensagem têm pouco efeito sobre a higroexpansibilidade, quando a secagem é 

feita com restrição ao encolhimento (ver Figura 2.16). 

Nanri; Uesaka [1993] estudaram a estabilidade dimensional de pastas 

mecânicas e a relação entre encolhimento durante a secagem e 

higroexpansibilidade do papel. Os resultados obtidos indicaram que a aplicação de 

restrição ao encolhimento da folha na máquina de papel, com o objetivo de reduzir 

a higroexpansibilidade, pode ser menos efetiva para papéis fabricados a partir de 
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polpas mecânicas, devido ao menor encolhimento durante a secagem, se 

comparado a papéis fabricados com pastas químicas. 

O estudo realizado por Parsons [1972, apud Pulkowski, 1990] revelou a 

existência de uma interação na direção CD durante o processo de secagem. 

Observou que maiores intensidades de restrição na direção MD produziam maiores 

encolhimentos na direção CD. Mais recentemente, Lindem [1994] determinou que 

uma deformação na folha úmida de 1 % na direção longitudinal, causava uma 

contração de 1% na direção transversal, em experimento com papel contendo 65% 

de sólidos. 

 

 

2.3.5 Configuração da seção de secagem da máquina de papel  

 

 

Durante a operação de secagem em máquinas convencionais, o papel 

permanece bastante tencionado na direção de fabricação (MD). Porém, na direção 

transversal da máquina (CD), a folha se encontra relativamente livre, apesar de ser 

pressionada pelas telas secadoras contra a superfície dos cilindros secadores, pois 

no percurso entre a saída de um secador e a entrada no secador subseqüente 

(passe entre secadores), quase não há restrição à contração do papel na direção 

CD, principalmente nas bordas da folha. 

De fato, como ressaltaram Hoole; l' Anson; Hoyland [2000], a folha de papel 

sofre mais restrição ao encolhimento na região central da máquina que nas 

extremidades e, portanto, há correspondentes diferenças de encolhimento entre 

estas áreas, o que resulta em um perfil transversal bastante irregular. 

Experimentos desenvolvidos por Hoole et al. [1999] a fim de estudar o 

encolhimento do papel ao longo da máquina, comprovaram que o perfil irregular de 

encolhimento da folha de papel tem origem na seção de secagem. 

Pulkowiski [1990; 1991] menciona que seções de secagem com fileira dupla 

de secadores produzem maior irregularidade no perfil transversal de encolhimento 

e, conseqüentemente, maior variação de propriedades na direção transversal do 

papel. A Figura 2.19 mostra parte de uma seção de secagem convencional com 

duas fileiras de secadores (double-tier) e um perfil típico de encolhimento 

transversal da folha. 



  
 

53 

                                                                                                          (2.21)      

 
Figura 22. (a) Seção de secagem com secadores dispostos em duas fileiras e (b) perfil típico de 
encolhimento transversal do papel [WEDEL, 1989a].  

 

 

Wedel [1989a; 1989b], Palazzolo [1990], Pulkowiski [1990; 1991], Sims; 

Grunder [1991] e Chance [1991] apresentaram estudos comparativos entre seções 

formadas por secadores dispostos em duas fileiras e seções formadas por fileira 

única (single-tier), quanto ao encolhimento transversal e seus efeitos nas 

propriedades do papel (a Figura 2.20 mostra parte de uma seção de secagem com 

fileira única de secadores). Estes estudos revelaram que as seções de secagem 

compostas por cilindros secadores dispostos em fileira única, provêem maior 

restrição à contração transversal da folha e, portanto, produzem menor 

encolhimento total da folha, nesta direção, e perfis mais uniformes de encolhimento 

e de propriedades do papel. 

    (2.22) 

 
Figura 23. Seção de secagem com cilindros secadores dispostos em fileira única [Wedel, 1899a].  
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Wedel [1989a] mostrou que a operação de secagem em máquinas 

configuradas com fileira única de secadores (maior restrição ao encolhimento da 

folha) produz redução significativa no coeficiente de higroexpansibilidade, ou seja, 

que o papel apresenta maior estabilidade dimensional e, portanto, menor potencial 

para o desenvolvimento de defeitos, tais como superfície ondulada (cockle) e 

encanoamento (curl). 

De acordo com Wedel [1989a; 1989b], para prevenir ou reduzir o 

encolhimento transversal do papel, é necessário que a retenção seja aplicada à 

folha nas regiões da seção de secagem onde o papel tem a maior tendência ao 

encolhimento. Sims; Grunder [1991] indicaram que estas regiões têm início quando 

o teor seco do papel se situa em torno de 60% (ver Figura 2.21). 

Um estudo teórico foi desenvolvido por Asensio; Seyed-Yagoobi [1992], a 

fim de comparar a configuração convencional de secadores dispostos em duas 

fileiras com o arranjo em fileira única, introduzido comercialmente para controlar o 

encolhimento transversal da folha. O propósito do estudo foi avaliar a transferência 

de calor e de massa nas duas configurações e a conclusão mostrou que a 

capacidade de secagem das duas configurações é similar para uma dada condição 

de operação e que ambas requerem, aproximadamente, o mesmo comprimento de 

secagem para obtenção de um determinado teor seco para o papel. 

                      

  (2.23) 

 
Figura 24. Encolhimento da folha nas direções MO e CD de amostras de papel secadas livremente 
[Wedel, 1989a].  
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2.3.6  Colagem  
 

 

Segundo Scott; Abbott; Trosset [1995], a colagem interna retarda a absorção 

de água e, consequentemente, diminui a velocidade de dilatação das fibras. Este 

efeito reduz a higroexpansibilidade dinâmica do papel.  

Por outro lado, a colagem interna do papel, tal como feita com amido 

catiônico, pode melhorar a força de ligação e a transferência de tensões entre as 

fibras e, assim, causar aumento na higroexpansibilidade. Quando se utilizam 

agentes hidrofóbicos, que inibem a absorção de água para dentro das fibras, 

ocorre diminuição na taxa dinâmica de higroexpansibilidade [Kajanto; Niskanen, 

1998].  

Lipponen et aI. [2005] examinaram os efeitos da aplicação superficial de cola de 

amido sobre as propriedades mecânicas de folhas de papel, do tipo woodfree, sem 

prévia colagem e calandragem. Especificamente, o foco do estudo foi investigar os 

efeitos sobre o módulo de elasticidade, alongamento e rigidez do papel em função 

da quantidade de amido aplicada. Os resultados sugeriram que a operação de 

colagem superficial com amido aumentou o módulo de elasticidade do papel na 

direção CD, mas este efeito não foi observado na direção MD. O incremento do 

módulo de elasticidade - e conseqüente rigidez da folha - pode promover o 

potencial de encolhimento do papel na direção CD, fato que leva - quando a folha é 

retida para evitar o encolhimento - a aumentar a tensão induzi da pela secagem 

que, por sua vez, conduz a um aumento no módulo de elasticidade e subseqüente 

aumento na rigidez do papel. Entretanto, quando o encolhimento durante a 

secagem é permitido, a rigidez aumenta, apesar da diminuição do módulo de 

elasticidade, o que se deve ao aumento da espessura da folha (causada pelo 

encolhimento do papel), fator que compensa a diminuição do módulo de 

elasticidade.  

 

 

2.3.7  Calandragem  

A operação de calandragem é usada, principalmente, para melhorar as 

características superficiais da folha, tais como brilho e lisura e em certos casos, 

para obtenção de uniformidade de espessura e de densidade do papel, a fim de 
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atender a diferentes demandas dos processos de impressão. Em geral, torna-se 

difícil alcançar um tratamento uniforme no processo de calandragem, considerando 

a irregularidade na distribuição de massa do papel [Endres; Engström, 2005). 

Segundo Kajanto; Niskanen [1998], em geral, o aumento de densidade causado 

pela calandragem do papel, não produz alterações na higroexpansibilidade, 

embora existam algumas exceções. O uso de calandras duras (hard calendering) 

com altas cargas de calandragem, pode danificar o papel e provavelmente 

provocar redução na higroexpansibilidade. A supercalandragem com alta umidade 

do papel cria novas ligações entre as fibras que, consequentemente, gera aumento 

na higroexpansão. Caulfield [1987] menciona que, no processo de calandragem, o 

aumento de densidade do papel ocorre sem necessariamente alterar as 

interligações das fibras celulósicas, preservando, desta maneira, sua estabilidade 

dimensional.  

 

 

2.4 ESTABILIDADE DIMENSIONAL DO PAPEL  

 

 

Uma revisão clássica e antiga de estabilidade dimensional do papel 

entendida como a suscetibilidade do papel em mudar as suas dimensões devido à 

mudança da sua umidade, foi apresentada por Gallay [1973] em duas partes. Os 

trabalhos relevantes, anteriores a esta data, já foram citados no capítulo de 

Introdução do presente trabalho. Mais recentemente, Uesaka [1991] revisita os 

trabalhos publicados e discussões relativas à estabilidade dimensional. Nanri e 

Uesaka [1993] revisitam os estudos de estabilidade dimensional e de 

higroexpansibilidade, agora aplicados a papéis de polpas de alto rendimento, 

SGW, TMP, CTMP, CMP, comparados às pastas químicas refinadas.  

 

 

2.4.1. Mecanismo de encolhimento do papel  

 

 

Um possível mecanismo de encolhimento do papel foi inicialmente proposto 

por Page; Tydeman [1962, apud Nanko; Wu, 1995], com base em descobertas, de 
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ordem qualitativa, de que o encolhimento transversal das fibras causava 

contrações longitudinais naquelas que as cruzavam, desenvolvendo micro-

compressões nos pontos de ligação. Afirmaram ser este fenômeno, a principal 

causa do encolhimento do papel.  

O encolhimento transversal de fibras do papel, durante o processo de 

secagem, foi medido por Nanko; Asano; Ohsawa [1991] com a utilização de um 

microscópio de varredura a laser. Descobriram que a maior parte do encolhimento 

das fibras ocorria quando as fibras alcançam um teor de sólidos específico, na fase 

final de secagem, que dependia do tipo de polpa utilizada. Entretanto, se situava 

em uma faixa estreita, entre 85% e 88%, a despeito das grandes diferenças 

morfológicas das fibras e de composição química entre as polpas testadas. Após 

atingir o ponto de colapso das fibras, apenas as moléculas de água que 

apresentavam forte interação com a celulose permaneciam na fibra e, 

aparentemente, a evaporações desta água ligada produzia um encolhimento 

considerável na fibra, responsável pela produção de altas tensões de secagem, as 

quais produziam encolhimento da folha de papel.  

Nanko; Wu [1995] também estudaram os mecanismos de encolhimento do 

papel por meio de microscopia de varredura a laser. Os resultados das medições 

confirmaram o mecanismo proposto inicialmente por Page; Tydeman43 [1963, 

apud Nanko; Wu, 1995], ou seja, que o encolhimento transversal das fibras forçam 

aquelas que as cruzam a se estreitarem axialmente nos pontos de interligação. 

Adicionalmente, verificaram que segmentos livres da rede de fibras podem ser 

tanto comprimidos como tracionados, passivamente, para manter o equilíbrio com 

as fibras adjacentes que se contraíram. Os resultados mostraram ainda que: (a) 

durante a secagem das folhas sem restrição ao encolhimento, a contração dos 

seguimentos interligados causa o encolhimento da folha inteira; (b) durante a 

secagem sob restrição ao encolhimento, a contração dos segmentos interligados 

causa esticamento dos segmentos livres que se encontram situados entre os 

segmentos interligados.  

Se este encolhimento for diferente em cada ponto da folha, provocará 

variação na estabilidade dimensional do papel, já na seção de secagem da 

máquina de papel, cf ilustrado em Juppi e Kaihovirta [2003].  

O encolhimento de papel tem efeito peculiar em uma máquina de papel: o 

encolhimento CD é inversamente proporcional à resistência à tração nesta mesma 
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direção, o que pode ser visualizado ao longo do presente trabalho. Isto pode 

permitir, segundo Paukku e Parola [2004], a tomar a resistência à tração em CD 

como uma estimativa de encolhimento. Por outro lado, Viitaharju, Niskanen [1993], 

comparando o encolhimento lateral com perfil CD de propriedades, mostram em 

geral, que estas propriedades não podem ser utilizadas como medida indireta de 

encolhimento do papel.   

 

 

2.4.1.1 Tensões induzidas no papel durante o processo de secagem  

  

 

As tensões residuais são definidas como as que permanecem em um dado 

corpo material, após a remoção das forças externas que atuam sobre ele. No caso 

do papel, tensões residuais serão encontradas após a operação de secagem. A 

magnitude e distribuição destas tensões dependem de certos fatores, tais como o 

método de secagem, a velocidade da máquina, as condições de tensionamento 

durante a secagem e o potencial de encolhimento da polpa utilizada [OSTLUND et 

ai, 2003].  

O nível das tensões desenvolvidas durante o processo de secagem tem 

influência sobre as propriedades elásticas do papel, de forma significante. A folha 

secada sob restrição ao encolhimento terá maior módulo de elasticidade, maior 

resistência à tração e melhor estabilidade dimensional que a folha secada 

livremente. As diferenças nas propriedades do papel se devem às diferentes 

tensões induzidas no papel durante a secagem, diferentes níveis de concentração 

de tensões e alterações na orientação de fibras [KIISKENEN; PALTAKARI; 

PAKARINEN, 2000].  

Uma vez que o papel se contrai durante a operação de secagem, se o 

encolhimento for restringido pela aplicação de uma tensão externa, o resultado 

será uma indução de tensão na folha, na direção da restrição aplicada. Medições 

feitas por Ivarsson (1954) durante a secagem de folhas de papel isotrópicas 

(formadas manualmente em laboratório), com aplicação crescente de restrição ao 

encolhimento, mostraram acentuada diminuição no alongamento do papel.  

A tensão de secagem resulta de forças e tensões internas desenvolvidas na 

folha de papel durante o processo de secagem. Este efeito é observado, por 



  
 

59 

exemplo, na força necessária para restringir o encolhimento do papel na operação 

de secagem. A tensão de secagem se correlaciona com a estabilidade 

dimensional, com a formação e índice das ligações entre as fibras. A Figura 2.22 

mostra a força gerada durante a secagem, em função do teor de sólidos do papel. 

O grau de refinação, o nível de prensagem úmida, o tempo de secagem, a 

temperatura e o passe entre as seções de secagem (draw) também influenciam a 

tensão de secagem. A Figura 2.23 mostra os valores da tensão específica de 

secagem, em função do tempo de secagem e da temperatura. Observa-se que 

menores temperaturas ou maiores tempos de secagem produzem menores níyeis 

de tensões (KIISKENEN; PALTAKARI; PAKARINEN, 2000]. 

 

 (2.24) 

 

 
Figura 25. Força de secagem vs. teor seco do papel, na condição de encolhimento nulo 
[Silvy, 1971 apud Kiiskenen; Paltakari; Pakarinen, 2000]. 
 

A tensão interna é originada por processos de deformação plástica, 

expansão térmica irregular e formação. Se o papel for secado com restrição total 

ao encolhimento (o que não corresponde à situação na máquina de papel), a 

tensão de secagem e a tensão interna serão idênticas [Htun45, 1980, apud 

Kiiskenen; Paltakari; Pakarinen, 2000].  
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                                                                                                       (2.25) 
 

Figura 26. Tensão de secagem vs. tempo de secagem para folhas manuais secadas a diferentes 

temperaturas [HTUN, 1980, apud KIISKENEN; PALTAKARI; PAKARINEN, 2000].  

 

Latti; Heikkinen; Kettunen [2001] também observaram que a tensão de 

secagem, nos processos com restrição ao encolhimento, aumenta lentamente na 

região de teor de sólidos abaixo de 60% a 70%, pois a remoção de água é feita 

somente dos grandes poros situados no interior das fibras. Um grande aumento na 

tensão de secagem ocorre, tipicamente, na faixa de teor de sólidos de 75% a 85%, 

em função do encolhimento e colapso das fibras.  

A tensão de secagem se satura após o ponto de colapso das fibras, quando 

a estrutura já se encontra imobilizada, no estágio final de secagem. São formadas 

pontes de hidrogênio entre grupos hidroxila adjacentes do material celulósico e as 

regiões que contém hemicelulose se alteram do estado de gel para um material 

sólido. Estes pesquisadores realizaram experimentos com a finalidade de verificar 

o mecanismo básico de indução de variações de tensão relacionados à umidade 

do papel. Os resultados mostraram que as variações de tensão no papel seco são 

geradas pela combinação de efeitos de variação do teor de umidade e de 

deformações do papel durante o processo de secagem, porém são causadas, 

marcadamente, por variações de deformações elásticas. Concluíram que durante a 

operação de secagem na máquina de papel, as maiores variações de tensão 
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ocorrem na faixa de teor de sólidos entre 65% e 85% e, nesta área, devem ser 

evitados passes extensos entre os secadores.  

   

 

2.4.1.2 Perfil de encolhimento do papel  

 

 

Nas máquinas de papel convencionais, a folha de papel apresenta um perfil 

irregular de encolhimento na direção CD, o qual é desenvolvido durante a etapa de 

secagem do processo de produção. O encolhimento na direção transversal da 

máquina é mais pronunciado nas extremidades laterais da folha que na parte 

central do papel. A Figura 2.24 ilustra um perfil de encolhimento transversal típico.  

Segundo Kiiskenen; Paltakari; Pakarinen [2000], o encolhimento da malha 

de fibras cria micro-compressões ou enrugamento nas fibras individuais. As que se 

encontram orientadas na direção CD e, especialmente, as que se encontram mais 

próximas das bordas da folha, estão sujeitas às micro-compressões com maior 

intensidade e podem ser facilmente estendidas sob tensão, determinando o valor 

mínimo para o módulo de elasticidade e de resistência à tração, porém, com 

grande alongamento do papel. A maioria das máquinas modernas, de alta 

velocidade, de acordo com Constantino; L'Anson; Sampson [2005], tende a 

apresentar maiores diferenças de encolhimento entre as laterais e centro papel, 

embora o encolhimento total, na direção CD, seja baixo. 

 (2.26) 

 

 
Figura 27. Perfil transversal de encolhimento medido em uma máquina de papel jornal, cuja seção 
de secagem é do tipo fileira única [Kiisknen; Paltakari; Pakarinen, 2000].  
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O trabalho de Brecht; Wanka [1967, apud Constantino; L' Anson; Sampson, 

2005] obteve estimativas para o perfil de encolhimento na direção CD, por meio da 

medição da higroexpansão em uma faixa de posições transversais da máquina 

piloto de papel fabricado com pasta mecânica ou pasta química. O princípio usado 

neste trabalho foi discutido de forma bastante abrangente por Gallay [1973], que 

propôs que o grau de expansão do papel quando exposto a vapor d'água ou à 

água líquida, apresenta boa correlação com o grau de encolhimento durante o 

processo de secagem.  

Wadhams et al. [1991, apud Constantino; L' Anson; Sampson, 2005] 

conduziram um trabalho para estimar o perfil de encolhimento na direção CD, por 

meio da medição de alterações dimensionais entre marcas da tela formadora sobre 

o papel, durante o processo de secagem. Este método foi aprimorado por 

Viitaharju; Niskanen [1993], que utilizaram a transformada de Fourier bi-

dimensional para desenvolver as medições no domínio de freqüência.  

Walstrom et al [1999], considerando estudos anteriores sobre 

higroexpansibilidade e encolhimento ou expansão da folha, apresentam um modelo 

matemático preliminar para a seção de secagem que leva em conta o encolhimento 

do papel ao longo dos secadores, para o qual identificaram e separaram as forças 

motrizes de ordem mecânica e higroscópica. Este modelo enfatizou pela primeira 

vez a importância dominante do encolhimento nos passes livres entre 

componentes da seção de secagem e a relação entre a sua largura e comprimento 

(W/L). A análise destes pesquisadores mostrou ser possível uma simulação 

qualitativa das tensões e deformações que se desenvolvem na folha de papel 

durante seu transporte através da seção de cilindros secadores. Os resultados da 

simulação mostraram que o modelo provê um entendimento qualitativo de como as 

variáveis estudadas influenciam o perfil de encolhimento. Se o comprimento do 

passe livre, na trajetória entre secadores, for reduzido, o encolhimento no centro da 

folha de papel diminuirá significativamente. Nas bordas da folha, embora em menor 

escala, também haverá diminuição de encolhimento. A região que apresenta menor 

encolhimento, na parte central da folha de papel, se tomará mais larga, o que 

significa que o gradiente de encolhimento nas laterais da folha se tomará mais 

abrupto, resultando em aumento na diferença de encolhimento entra as bordas e o 

meio da folha de papel.  
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O modelo de Walstrom et aI. [1999] foi confirmado, mais recentemente, por 

Walström; Lif [2003], que destacaram a importância da forma do passe livre, 

demonstrando que a relação W/L determina o resultado do perfil de encolhimento 

transversal do papel.  

 

  

2.4.1.3 Efeito do encolhimento sobre as propriedades do papel 

   

 

O encolhimento transversal da folha de papel, discutido na seção anterior, 

determina modificações orientadas na estrutura da folha, as quais afetam 

diretamente outras propriedades funcionais do papel. O módulo de elasticidade, as 

propriedades de resistência e a estabilidade dimensional do papel são as 

características mais influenciadas pelo encolhimento irregular.   

O efeito do encolhimento transversal na direção CD sobre a higroexpansão 

do papel encontra-se ilustrado na Figura 2.25. No perfil transversal, os valores da 

higroexpansão são maiores nas extremidades laterais do papel e decresce em 

direção à região central da folha. A forma deste perfil depende do tipo de papel e 

da configuração da máquina. Na direção longitudinal da máquina (MD), o 

encolhimento do papel é praticamente nulo e, portanto, o perfil de higroexpansão 

resultante é bastante uniforme [Kajanto; Niskanen, 1998]. 

                                                                                              (2.27) 

 

Figura 28. Variação da higroexpansão nas direções MD e CD, através da largura total da 
folha de papel, medida na faixa de umidade relativa do ar de 33% - 66% a T = 22°C 
[Kajanto; Niskanen53, 1996 apud Kajanto; Niskanen, 1998].  
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2.4.2 Encanoamento (curl) do papel  

 

 

 O encanoamento das folhas de papel é comumente atribuído a diferentes 

graus de higroexpansibilidade entre o verso e anverso da folha de papel, 

resultando em relaxação residual de tensão frente ao re-umedecimento. Este 

desvio de estabilidade dimensional de papel ocorre tanto em papel cartão quanto 

em papel reprográfico. Existem três tipos de encanoamento: na direção x da 

máquina com seu componente Kx=(�2w/�x2), na direção transversal y da máquina 

com seu componente Ky=(�2w/�y2), e o encanoamento diagonal com componente 

Kxy=(�2w/�yxy). Os componentes Kx, Ky, Kxy são expressos em m-1. A Figura 2.26 

ilustra esquematicamente estes tipos de encanoamento. O desvio w na direção 

perpendicular ao plano de encanoamento, que é encontrado por meio da curvatura 

de pequenas fitas de papel, representa o encanoamento intrínseco, definido pela 

equação a seguir: 

 
w(x,y)= ½ kx x

2 + ½ kyy
2 + ½ kxy xy 

 
A direção do encanoamento é definida pelo ângulo � em relação à direção da 

máquina: 

                                                                                             (2.28) 
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Figura 29. Definição de componentes de encanoamento do papel [Niskanen, 1998] 
 

O papel, durante o encanoamento, toma a forma de um cilindro, o qual 

apresenta um sentido axial de curvatura em relação à direção da máquina, dado 

pelo ângulo �, e uma magnitude de curvatura, que é a inversa ao seu raio. O eixo e 

a magnitude da curvatura da folha dependem do encanoamento intrínseco e da 

elasticidade do papel.  

A seguinte equação fornece a magnitude de encanoamento na direção MD e 

direção CD: 

 

 

 

onde dk é a distancia característica entre o topo e a base da folha e �top - �bottom  são 

as deformações na direção do plano (superfície), do topo e da base da folha. Note-

se então que, se a higroexpansibilidade do topo (anverso) e da base (verso) da 

folha forem iguais, não ocorrerá encanoamento.  

O componente de encanoamento diagonal é dado por 

 

(�top - �bottom)   
Kxy =  

dk   
(�MD - �CD) + (kMD - kCD) (�top + �bottom) 

 

onde �MD, �CD são as deformações médias da folha na direção da máquina e na  

(�top - �bottom) 
kx , ky = 

dk 
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direção transversal, kMD, kCD são os componentes médios da folha nas direções MD 

e CD, e �top , �bottom são os ângulos de orientação de fibras no topo e na base.  

Obviamente, esta diferença de comportamento também pode ser causada 

por diferenças na estrutura das fibras celulósicas em si, o que pode ser visto em 

Viitahmj u; Niskanen [1994].  

Com relação a testes de propriedades do papel, as referências importantes são 

Mark et aI. [2001] e Borch et al. [2001], e os capítulos ali escritos por Fellers 

referentes à influência de higroexpansibilidade no encanoamento de papel com 

faces diferentes.  

Se a diferença da higroexpansibilidade nas duas faces influencia o 

encanoamento, esta curvatura deve estar diretamente relacionada às dimensões 

da folha do papel, cuja análise em termos de modelos matemáticos e de medições 

experimentais são apresentados em Nordstrom; Gudmundson; Carlsson [1998] e 

Lu; Carlsson [2001] que consideram a influência da deflexão inicial no 

encanoamento do papel. Cabe ainda ressaltar os trabalhos de Nordstrom; 

Gudmundson; Carlsson [1998] que descrevem um método de medição de 

encanoamento em papel de baixa gramatura.  

 

 

2.4.3  Ondulações da superfície (cockling) do papel  

 

As ondulações locais (cockling) representam um fenômeno em que o papel 

perde a planicidade pontualmente. Por analogia, pode ser descrito como um 

aglomerado de "caroços" com diâmetros na faixa de 5 - 50 mm, porém com 

pequena altura (inferior a 1 mm). É intuitivo que este fenômeno ocorra mais em 

papéis de menor gramatura, e com alto coeficiente de higroexpansibilidade. As 

fibras que apresentam heterogeneidade local e pouca rigidez influenciam na 

ocorrência das ondulações locais. Juppi; Kaihovirta [2003] ilustram fotos deste 

fenômeno.  

Paik; Nam [2001] mostram que as condições de secagem e distribuição da 

gramatura influenciam o potencial de ocorrência de ondulações locais. O aumento 

da taxa, ou velocidade, de secagem também influencia fortemente o aumento da 

formação dos "caroços" (cockles). A sua localização na folha não se altera com re-

umedecimento e secagem, nas mesmas temperaturas. A secagem em 
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temperaturas menores resulta em menor formação de cockles, o que sugere que o 

mecanismo de desenvolvimento de cockles está ligado ao encanoamento, 

adicionado à alta heterogeneidade da superfície da folha. A variação de gramatura 

localmente também se reflete grandemente sobre a variação da formação de 

cockles, porém a gramatura por si só é apenas mais um dos fatores de influência. 

O lado da folha de papel a sofrer secagem em último lugar apresenta maior 

potencial para a formação de irregularidades na superfície.  

Outro tipo de manifestação destas ondulações se refere às que ocorrem na 

formação das bobinas de papel, conhecidas por rolI cockle. De acordo com Thorpe: 

Choi [1991], esta "ondulação" nas bobinas é causada pela variação de 

higroexpansibilidade na folha de papel ao longo da produção. 

 

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, MECÂNICAS DO PAPEL. 

 

Gramatura 

A gramatura é definida como a razão da massa por unidade de área da folha 

de papel, relacionada a uma área de 1m². É o peso em gramas de um metro 

quadrado do papel (g/m²). A medição consiste em determinar a massa de uma 

amostra com área definida [TAPPI T 410 om-98, 1998]. 

A gramatura afeta todas as propriedades físicas do papel e muitas das suas 

propriedades óticas. 

Formula: 

g=  m  x 10000 

      A 

g= gramatura, em g/m² 

m= Massa do corpo de provas, em gramas. 

A= área do corpo de prova. 

 

 

Permeância a passagem de ar 

 

É a propriedade que tem o papel de se deixar atravessar por certa 

quantidade de ar, quando submetido à diferença de pressão conhecida. 

Determinação: aparelhos que medem porosidade são chamados porosímetros.A 
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porosidade é uma conseqüência, principalmente, do grau de refinagem das fibras 

que compõem o papel, mas vários outros fatores também podem influenciar aos 

seus resultados.A importância da permeância ao ar na fabricação do papelão 

ondulado e a sua influência nos seguintes pontos, a capacidade de enrolamento na 

corrugadora, (Velocidade de absorção de cola). Impressão de caixa (Velocidade 

Qualidade da Impressão). Máquinabilidade do papel ou chapas quando operado 

por sistema de movimentação ao vácuo. 

A porosidade geralmente é expressa em termos de resistência a passagem 

de ar sendo avaliada por um decímetro. 

 

Porosidade 

 

Porosidade ou resistência à passagem do ar é a relação entre a área 

formada pelos orifícios dos poros e a área total da superfície. Característica 

importante em varias classes de papéis, qualifica especialmente propriedades de 

filtração de papéis - filtros industriais, domésticos e analíticos. O índice de 

porosidade também indica a capacidade de penetração de tintas de impressão na 

folha. É ainda muito importante em papeis para sacos de cimento onde se faz 

necessária a rápida dispersão do ar introduzido durante o enchimento do saco. As 

medições para avaliar a permeância ao ar podem ser feitas por diferentes 

aparelhos, sendo os mais comuns Bendtsen, Sheffield e Gurley. Sendo definida 

pela medição do tempo necessário em segundos para que um volume de 100 ml 

de ar, injetado a uma pressão pré-determinada, atravesse uma seção transversal 

de 50 cm² do papel. o resultado é expresso em [s.100ml-1 ]. 

 

Resistência ao estouro (Mullen) 

 

Resistência de um papel ou de um cartão à ruptura quando sujeito a uma 

força perpendicular à superfície da folha, avaliada sob condições padronizadas ou 

determinada a partir da resistência à tração. Termo alternativo: [pop strength]. Ver 

também: Fator de estouro[burst factor]; Resistência a úmido <wet strength]; Tensão 

na direção [ tensile strength]; Teste de Mullen [Mullen test].  A resistência ao 

estouro diminui com o aumento do conteúdo de cargas e aumenta com a colagem 
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superficial e o conteúdo de fibras longas do cartão; é uma propriedade importante 

quando se trata de embalagens. 

 

Resistência ao rasgo 

 

Propriedade do papel que mede a sua habilidade de resistir ao rasgo a partir 

de um corte feito na borda de uma folha ou de uma bobina. [internal tear 

resistance] - Força necessária para rasgar um papel, numa distância fixada, após o 

rasgo haver iniciado. Termo alternativo: [internal tearing resistance]. [tearing 

resistance] - {a} Força necessária para rasgar o papel sob condições padronizadas, 

avaliada por intermédio de dois métodos: resistência interna [internal tearing 

resistance] e resistência de borda [edge tearing resistance]; o resultado é expresso 

em miliNewtons multiplicando-se a força por 9,807. {b} Propriedade geral do papel 

que descreve a sua habilidade de resistir ao rasgo ou à delaminação. Termos 

alternativos: [tearing strength]; [tear strength]. Ver também: Aparelho para teste de 

Elmendorf [Elmendorf tester]; Teste de Elmendorf [Elmendorf test]. [torsion tearing 

resistance] - Teste de cartão corrugada cuja amos-tra é presa por pinças e torcida. 

 

Resistência à tensão de ruptura 

 

Propriedade de um papel que indica sua habilidade de resistir a uma força 

de estiramento sem romper. O máximo alongamento do papel devido ao estresse 

de tração é expresso como porcentagem do seu comprimento original; o papel 

apresenta maior resistência no sentido paralelo às fibras, sendo uma importante 

consideração no caso de papéis de embalagem, de formulários contínuos e de 

impressoras rotativas. 

 

Resistência à tração 

 

É a força de tensão direta, necessária para arrebentar o papel, quando 

aplicada longitudinal ou transversalmente. Existem aparelhos apropriados para 

medir esta resistência,aplica esta força sobre o papel uniformemente, 

[tensile strength] - Habilidade do papel de suportar tensão. Quantidade de 

estresse necessário para romper o papel, geralmente expressa em porcentagem 



  
 

70 

[percent tensile] ou quilo Newton por metro (kN/m). Tensão necessária para 

separar a folha de papel da camada de cola, expressa em N/cm. 

 

Rigidez 

 

Habilidade de um papel ou de um cartão de suportar o seu próprio peso, 

sem sofrer envergamento, durante o manuseio. [rigidity] - Resistência de um papel 

à dobra e à flexão. [stiffness] - Habilidade de um papel ou de um cartão de suportar 

o seu próprio peso, ou uma força de dobra aplicada, quando manuseado. Ver 

também: Resistência à flexão [flexural stiff-ness]. [yield value] - Termo que 

descreve as propriedades de fluxo de uma tinta de impressão; a mínima força 

necessária para produzir fluxo. Tintas muito rígidas deixam de alimentar e causam 

impressão lavada. 

 

Espessura 

 

A espessura do papel é definida como a distancia perpendicular entre as 

duas superfícies da folha [ TAPPI T 411 om 97, 1997]. É medida como a utilização 

de micrometro, que comprime a folha com pressão de 50 kPa, entre duas placas 

paralelas. A espessura final de cada amostra é calculada pela medida aritmética 

dos valores em diferentes pontos das amostras. 

 

CMT ( corrugated médium test) 

 

Este teste determina a resistência à compressão que é a força máxima que 

um corpo de prova pode suportar, até o colapso das ondas, nas condições 

especificadas. 

Este ensaio determina a contribuição do papel miolo (onda) na resistência 

do papelão ondulado ao esmagamento perpendicular da folha. O ensaio é 

realizado com uma fita de papel miolo. Com a tira têm 10 ondas “de ½” de largura, 

pode - se avaliar a resistência por área (m²). Obtêm-se uma tira com 10 ondas “A” 

que fixada em fita colante, tira é sujeita ao ensaio de esmagamento vertical por 

meio do aparelho tipo Crush - Test . Este ensaio determina a força de colagem 

entre uma capa e a onda. Uma amostra do papelão ondulado e montado no 
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dispositivo, e sujeito a teste de compressão os pinos do dispositivo vão separar a 

capa da onde, medindo-se a força de colagem de 10 ondas. O ensaio é muito 

importante, pois avalia a resistência do conjunto formado pelas capas e ondas. 

Este ensaio baseia-se nas normas: NBR 9159 e ISO 7263. Na realização do ensaio 

compressão da onda, deve-se utilizar também as seguintes referências normativas 

amostragem e condicionamento. 

 

FLAT. [ resistência ao esmagamento do anel ( com prensas do tipo pratos 

rígidos)] 

 

O ensaio de resistência ao esmagamento do anel apresenta uma boa 

correlação com o ensaio de resistência à compressão da coluna do papelão 

ondulado. A resistência à compressão de coluna do papelão ondulado é o principal 

elemento na determinação da resistência á compressão dinâmica da embalagem. 

Como estas embalagens são submetidas freqüentemente as cargas que suportam 

devido a sua resistência a compressão, esta propriedade é uma medida importante 

das características de desempenho da embalagem e é usada no controle do 

processo e na qualidade do produto final. Desde que a resistência à compressão 

da coluna possa ser estimada pela soma das resistências ao esmagamento do 

anel dos componentes (capa e miolo), este ensaio é muito útil para o fabricante de 

embalagem de papelão ondulado. 

 

COBB (Absorção de água ) 

 

Determinar a capacidade de absorção de água de papéis e cartões colados, 

incluindo papelão ondulado. Pesar o corpo de prova com acurácia de 1 mg e 

coloca-lo sobre a base com a superfície a ser ensaiada para cima. Colocar o 

cilindro em contato com o corpo de prova e prende-lo firmemente para evitar 

vazamento entre o cilindro e o corpo de prova. 

− Adicionar 100 ml de água no cilindro e cronometrar 1 min e 45 seg. 

− Após estes procedimentos retirar a mostra e secar com um mata borrão, 

e pesar novamente o corpo de prova novamente e diminui o peso seco 

com o úmido assim encontraremos o resultado. 
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Umidade 

 

Entende-se pôr umidade o conteúdo de água em uma substancia ou 

material, No caso da umidade do ar, a água esta misturada com o mesmo de forma 

homogênea no estado gasoso.  Como qualquer outra substancia o ar tem um limite 

de absorção, este limite se denomina saturação. Abaixo do ponto de saturação 

(ponto de orvalho) o ar úmido não se distingue do ar seco ao simples olhar sendo 

absolutamente incolor e transparente.  Acima do limite de saturação a quantidade 

de água em excesso se precipita em forma de neblina ou pequenas gotas de água 

(chuva). A quantidade de água que o ar absorve antes de atingir a saturação 

depende da temperatura e aumenta progressivamente com ela.  A 0 °C ela é de 

4,9 g/m3 a 20 °C alcança 17,3 g/m3. 

A umidade absoluta é a relação entre o peso da água dissolvida no ar e o 

peso do ar seco. Sua unidade é grama pôr Quilograma ( g/Kg ).  A umidade relativa 

é a relação existente entre a umidade absoluta do ar e a umidade absoluta do 

mesmo ar no ponto de saturação a mesma temperatura. Indica-se normalmente em 

(%).  Ponto de orvalho ( Dew Point ) é definido como o ponto em que o vapor de 

água presente no ar esta prestes a se condensar. O teor de umidade absoluta das 

amostras de papel é medida por um. Analisador de umidade, este equipamento 

realiza a medição utilizando técnicas microondas e apresenta os resultados em 

segundos, na forma de percentual de água no corpo de prova [%]. 

 

 

2.5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 

 

Este estudo visa desenvolver o projeto de um equipamento para medição da 

higroexpansividade, (instabilidade dimensional), de papeis dos tipos, Kraft e 

reciclado, baseando - se em literaturas e especialmente na norma NBR 

11940:2000, sendo que a mesma esta desativa pelo motivo, de estar em recessão 

devido a mesma já estar em outras revisões, pra novas atualizações.  

Um projeto como este ao ser iniciado deve estar dentro das especificações 

técnicas para resultar em vantagens e melhorias e práticas para os usuários a que 

se destina. Para a realização deste ensaio serão necessários corpos de prova que 
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serão submetidos a uma determinada umidade por um tempo especificado.           

Posteriormente esses corpos serão avaliados quanto sua variação dimensional.

  Afinal, os usuários do equipamento, higroexpansímetro, (câmara) esperam 

ter resultado e soluções definitivas de seus problemas com a estabilidade 

dimensional de seus produtos neste caso, papeis Kraft e reciclado da empresa 

Adami S/A Madeiras. Desta maneira, o projeto requer selecionar analises e 

escolher os resultados que atendam tanto os aspectos técnicos da norma, quanto 

os requisitos de seus usuários. É possível abordar tal projeto de diversas formas, 

mas a maioria dos projetos bem sucedidos obedece algumas diretrizes 

fundamentais. Para ser considerado eficiente, um projeto precisa satisfazer 

diversos requisitos, desde funcionalidades operacionais até a performance dos 

sistemas e equipamentos destinados aos usuários. Neste caso, o papel do 

projetista é elaborar uma estrutura eficiente, baseada em uma metodologia de 

trabalho e utilizando técnicas e ferramentas adequadas. 

 Nesta fase, damos o primeiro passo para o inicio do projeto de construção 

de uma câmara com o objetivo de podermos estudar a estabilidade dimensional do 

papel Kraft e Reciclado da empresa Adami S/A Madeira, baseando – se apenas no 

que diz a norma e as literaturas. Seguindo a norma, foi desenvolvida uma câmara 

para este ensaio de medição da instabilidade dimensional do papel é necessário 

ter uma câmara que proporcione a circulação de ar podendo manter, temperatura e 

umidade relativa do ar constante para similar ambiente, com diferentes umidades. 

São utilizados produtos químicos mencionados na norma. Para a realização deste 

ensaio serão necessários corpos de prova que serão submetidos a uma 

determinada umidade por um tempo especificado. Posteriormente esses corpos 

serão avaliados quanto sua variação dimensional. 

Para simulação deste ensaio que tem importância para prever. 

Encanoamento do papel, Ondulações da superfície, Efeito do encolhimento, 

Encolhimento do papel durante a secagem, Tensões induzidas no papel durante o 

processo de secagem.  

Desenvolvemos uma câmara tomando por relação à Norma porem de 

acordo as condições da empresa. 
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2.5.1 Desenvolvimento do projeto baseou - se. 

 

1) Câmara de vidro. 

2) Sistema de alimentação de ar. 

3) Recirculador de ar. 

4) Dispositivo teste para suspender as amostras. 

5) Teste de eficiência da câmara de vidro. 

 
1) Câmara de vidro  

 

a) Foi desenvolvida uma câmara com a função de manter a temperatura e a 

umidade relativa do ar, dentro da mesma, feita com vidro de 4 mm, e com 

dimensões de 50 cm de comprimento e 40 cm de altura e largura ela foi projetada 

com estas dimensões para que o ar possa recircular dentro dela livremente. 

 b) E no momento em os produtos e as amostras comecem a serem 

testados em seu interior não entrem em contados, uns com os outros podendo 

assim interferir nos resultados não nos dando a eficiência esperada. 

 c) Foi desenvolvida com o vidro por ser um material de melhor 

transparência e resistência a úmido, a câmara é fechada tem apenas um furo no 

qual tem 2,5 cm de diâmetro onde fica a entrada de ar que é ejetado pelo 

equipamento recirculador.        

 d) Foi construído um dispositivo de PVC, para receber o ar impulsionado 

pelo sistema de alimentação fazendo com que o mesmo volte para o sistema e não 

seja jogado fora.  

 

 
                               Figura 30: Câmara de Vidro 
                               Fonte: Adami  
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2) Sistema de alimentação de ar. 

  
a) Este equipamento tem a função de manter o ar em constante movimento 

dentro da câmara em iguais proporções em todo o interior da câmara, ele foi 

construído com um ventilador de baixa rotação. 

 b) É uma resistências colocada juntamente com um ventilador, dentro de 

um cano de PVC 4 polegadas. E uma redutora de 4 polegadas para 2,5 cm de 

diâmetro e um, cano de 2,5 cm de diâmetro, direcionada para o fundo da câmara 

na parte interna, fazendo com que o ar empurrado pelo ventilador entre em contato 

com a resistência e seja ejetado ar quente para dentro da câmara até o fundo da 

mesma e inicie um movimento em forma de circulo.  

c) Para manter a temperatura foi construído, um equipamento que faz a 

leitura automaticamente apenas por um sensor colocado na parte de interna da 

câmara.  

d) Se a temperatura abaixar do que foi programado ele liga e faz com que 

entre ar quente dentro da câmara até atingir a temperatura ideal programada 

quando ela atinge a temperatura ela desliga, fazendo com que a câmara mantenha 

uma temperatura e umidade relativa constante. 

 

 
        Figura 31: Sistema de alimentação de ar 
        Fonte Adami  

 

3) Recirculador de ar. 

 

a) O dispositivo será montada e colocada em operação à câmara cujo 

funcionamento será monitorado durante o período do projeto.  
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b) O objetivo é obter dados concretos sobre analises de umidade relativa do 

ar e temperatura dentro da câmara registrando.  

c) Os valores conforme as suas mudanças, até elas atingirem a temperatura 

e umidade relativa do ar, ideal para podermos saber se ela esta funcionando 

conforme a norma.  

d) Dentro dela assim uma curva, analisar tempo que serviço dos 

componentes, e possibilitando obter a relação. 

 

4) Dispositivo teste para suspender as amostras. 

 

a) Estes câmaras dispõem de um dispositivo para suspender as amostras, 

as quais estarão sendo analisadas este dispositivo facilitara no momento das 

medições das mostras evitando assim que elas fiquem muito tempo fora da 

câmara, e facilitando também na retirada das mesmas no final das analises. 

 b) Evitando que os corpos de prova entrem em contato uns com os outros e 

principalmente com os produtos químicos.  

 c) deixando sempre um espaço entre as amostra para facilitar a passagem 

dos gases formados pelos produtos químicos fazendo com que os corpos de 

provas recebam apenas a nevoa formada pelo produto.  

d) Este dispositivo é feito através de 3 barras de ferros de 8 mm de diâmetro 

por 49 cm de comprimento e com uma estrutura retângulas de 30 cm de altura e 49 

cm de comprimento com o objetivo de encaixar dentro da câmara para pendurar o 

corpo - de - prova facilitando o manuseio dos mesmos quando forem colocados ou 

retirados da câmara. 

 

5) Teste de eficiência da câmara de vidro 

 

a) O objetivo Central deste projeto é transformar a câmara em um 

equipamento onde tem os procedimentos a serem seguidos, mesmo sabendo que 

esta norma já não esta mais em enquadrada dentro da ABNT. 

 b) faz-se necessário usa-la para poder chegar a um determinado resultado.  

c) Esta câmara vem buscar resultados de um processo de inovações dentro 

da indústria do papel.  
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d) buscando a instabilidade dimensional através de produtos químicos, como 

Acetato de potássio e Cloreto de magnésio, mantendo a temperatura e a umidade 

relativa do ar. 

 

 
       Figura 32: Teste da eficiência da câmara de vidro com produtos 
       Fonte: Adami  

 

2.5.2 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

TESTE 1. 

 

A figura 34: Representa a umidade relativa da câmara testada com dois 

produtos em tempo constante. Foram testados os produtos, Acetato de Potássio e 

Cloreto de Magnésio, com um tempo constante de 60 min e temperatura constante 

de (21± 3)°C, variando a penas as leituras de umidade relativa de 10 em 10 min, 

com estes ensaios observamos a variação de umidade dentro da câmara 

(Higroexpansímetro). 

  

Tempo Umidade Acetato Umidade Cloreto 

0 39,5 39,5 

10 36,5 38,5 

20 38,4 37,6 

30 36,7 38,0 

40 39,6 39,1 

50 40,0 37,4 

60 39,5 38,1 
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Figura 34: Curva de umidade dos produtos Acetato de potássio e Cloreto de magnésio. 

 Fonte: Adami. 

  

Conforme o gráfico acima nos apresenta, pode se verificar que os ensaios 

de umidade da câmara mandem uma curva que não excede as especificações da 

NBR 11940:2002. A qual nos orienta que a umidade relativa não deve se exceder a 

(50±2) %, com estes dois produtos testados podemos observar que a umidade 

relativa inicial no interior da câmara sem uso dos produtos e de 39,5%, usando o 

produto acetato de potássio. 

 

Observamos que para: 

 

 10 min, a umidade diminui a 36,5%.  

− 20 min, ela aumenta para 38,4%.  

− 30 min, ela diminui novamente para 36,7%.  

− 40 min novamente começa a aumentar para 39,6%. 

− 50 min ela aumenta para 40,0%.  

− 60 min sua umidade dentro da câmara chega a 39,5%. 

 Podemos perceber que a umidade dentro da câmera não estabiliza nas 

mantem um percentual de 3% de variação, entendemos que para este produto a 

umidade inicial da câmara ficou igual a final, após 60 min. 
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 No outro caso foi testado o produto cloreto de magnésio, a umidade relativa 

inicial no interior da câmara é de 39,5% sem usar o produto. E quando usado o 

cloreto de magnésio. 

  

Observa - se que para: 

− 10 min, a umidade diminui a 38,5%. 

− 20 min, ela continua a diminuir e vai a 37,6%. 

− 30 min, ela aumenta para 38,0%. 

− 40 min continua aumentando para 39,1%. 

− 50 min ela abaixa para 37,4%. 

− 60 min a umidade dentro da câmara é de 38,1%. 

Usando apenas o cloreto de magnésio podemos perceber que a umidade relativa 

dentro da câmera não estabiliza nas mantem um percentual de variação de 

umidade entre de 3% para ambos os produtos, sabendo que os produtos usados 

são puros e não foram solúveis em água. 

 
 
TESTE2. 
 
 

O gráfico na figura 35: representa a umidade relativa encontrada na câmara, 

testada com os produtos, Acetato de Potássio e Cloreto de Magnésio, com um 

tempo constante de 60 min e temperatura constante de (21±3)°C. Variando a 

penas as a quantidade de produto em gramas a cada 60 min, mantendo sua 

temperatura constante para obter uma umidade relativa, ma qual o gráfico a baixo 

nos representa. A curva de umidade dentro da câmara (Higroexpansímetro). 

 

Volume de Produto Umidade Acetato Umidade Cloreto 

0 48,3 49,8 

150 41,0 50,8 

400 41,0 49,6 

700 42,6 50,0 

1000 45,0 52,2 
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Figura 35: Curva de umidade dos produtos Acetato de potássio e Cloreto de magnésio.  

Fonte:Adami. 

 

Neste caso o gráfico vem nos apresentar as curvas que encontras depois de 

serem testados os produtos químicos, após uma hora, em diferentes quantidades 

para que possamos entender que a variação da umidade relativa, dentro da 

câmara está conforme as orientações da NBR 11940:2002.  

Sabemos que ao testar, 150g e 400g do produto acetato de potássio, a 

umidade se mantém em 41,0%, e para 700g a umidade aumentou a 42,6% quando 

testado 1000g a umidade chega a 45,0%, não excedendo os (50±2)%, que  NBR 

nos especifica. 

Testando o cloreto de magnésio sabemos que para 150g a umidade é de 

50,8%, temos uma estabilidade de umidade da relativa dentro da câmara ao testar 

400g e 700g. Pois a variação da curva não chega ser significativa se mantem entre 

49,6 a 50,0%, a umidade atinge 52,2%, o ser testado 1000g de cloreto de 

magnésio, ficando conforme a NBR, sabendo que os produtos usados nestes 

casos, não foram dissolvidos em água.   

Nesta seção, foram apresentados os resultados obtidos nos testes de 

ensaios executados com a câmara para instabilidade dimensional de papeis Kraft e 

reciclados da empresa Adami S/A-Madeira. 
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3. CONCLUSÃO 

 

 

Na realização do estagio se observou à importância da utilização da câmara 

em condições padronizadas conforme a norma da higroexpansividade, concluímos 

que para obter as condições da instabilidade dimensional, deve manter a câmara 

em temperatura e umidade relativa sempre controlada.  

Através deste estudo podendo observar que a câmara com recirculação de 

ar, é capaz de manter a temperatura de (21±3)°C e atingir as umidades internas 

requeridas de maneira uniforme em toda a câmara e em tempos não superiores a 

60 min. As umidades devem ser mantidas conforme as especificações da norma, 

sabendo que toda a câmara, independente do método de obtenção da umidade 

relativa desejada, é sujeitas a variação de umidade internam, a menos que sejam 

tomados cuidados específicos para minimizar a variação de temperatura. 

Usando um dispositivo que faça a correção da leitura automaticamente, 

fazendo com que a variação de temperatura não exceda o citado na NBR. 

Podendo ser significativo para a realização do teste de instabilidade dimensional 

dos papeis, não demonstrando um resultado real, para o estudo em questão 

observou-se que na realização deste procedimento. 

Então foram realizados os ensaios no higroexpansímetro com os produtos 

químicos, acetato de potássio e cloreto de magnésio, sem dissolver em água, foi 

constatado que a variação de quantidade de produto em tempo constante não 

excedeu os 50% da umidade relativa existente no higroexpansímetro. Sendo que 

quando testado os produtos em quantidade constante e tempo variado ocorreu 

leves variações de umidade estabilizando apos os 40 minutos a umidade relativa 

de seu interior começou a aumentar chegando a da uma umidade de 40% e após 

60minuto ela chega a 39,5% igual a inicial que é de 39,5%.   

A partir dos testes realizados com produtos químicos já citados ficou 

comprovada a eficácia do higroexpansímetro para realização dos testes de 

instabilidade dimensional nos papeis kraft e reciclado com comprovação na 

elaboração dos gráficos já citados no desenvolvimento deste trabalho. 
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