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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem o propósito de apresentar o efeito das principais variáveis do processo de 

refino da polpa celulósica de fibra curta que podem interferir nas propriedades físicas do 

papel, consumo de energia e produtividade. Testes em escala industrial foram realizados para 

estudar os seguintes parâmetros: variação do fornecedor da polpa celulósica e troca da 

configuração dos discos refinadores para avaliar o efeito da intensidade de refino na qualidade 

do papel. O processo de refino é o segundo maior consumidor de energia na produção de 

papel e pela constante busca das empresas pela sustentabilidade no seu processo produtivo, 

faz – se necessário estudos para promover a otimização do consumo energético da etapa de 

refino que se reverterá em ganhos econômicos para a empresa. Os resultados mostram que, 

com o mesmo tipo de celulose – fibra curta branqueada – foi possível observar diferenças 

significativas nas características finais do papel quando há a troca do fornecedor de celulose. 

A partir do resultado da melhor polpa celulósica a ser utilizada, esta foi usada como base para 

os testes variando a configuração do disco refinador para avaliar as características do papel 

com um refino em alta e em baixa intensidade, onde o papel produzido com baixa intensidade 

no refino apresentou menor consumo energético e melhores características físicas do papel. 

Avaliando essas duas variáveis foi possível encontrar a melhor combinação entre a polpa 

celulósica utilizada e a configuração dos discos refinadores a fim de obter melhores resultados 

na produção de papel com menor custo. 

 

Palavra – chave: Refino de fibra curta. Intensidade de refino. Otimização de refino. 



 

ABSTRACT 

 

 

This work has the purpose to show the effects of the main variables of refining of bleached 

eucalyptus Kraft pulp – BHKP – that can interfere in the physical properties of the paper, 

energy consumption and productivity. Industrial tests were carried out to study the followings 

parameters: change of pulp´s supplier and change of disk configuration to evaluate the effect 

of refining intensity in the quality of the paper. The refining process is the second largest 

energy consumer in the paper´s production and the constant search for sustainability in the 

productive process, do necessary studies to promote the optimization in the refining process 

that will revert in saving costs to the company. The results showed that with the same kind of 

pulp – BHKP – were possible to observe differences in the paper quality properties when we 

change the pulp´s supplier. From this result of the best pulp, this was used like base for the 

tests changing the disk configuration to evaluate paper´s characteristics with higher refining 

intensity and lower refining intensity, where the paper produced with lower refining intensity 

showed lowest energetic consumption and improved the physical characteristics of the paper. 

Evaluating theses variables were possible to define the best combination relating pulp´s 

supplier and refining intensity to obtain good results of paper characteristics with lower costs. 

 

Keywords: Refining of bleached eucalyptus Kraft pulp. Refining intensity. Refining 

optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Quando abordamos produção de papel, logo nos vem à cabeça um processo 

extremamente complexo, com muitas variáveis, algumas dominadas pelo homem e outras 

definidas pela natureza. Pela parte humana temos os equipamentos modernos, automações que 

nos auxiliam no monitoramento e controle da produção e pelo lado da natureza temos as 

florestas cada vez mais estudadas pelo homem, porém ainda não dominadas totalmente. 

Dentre as diversas etapas compõem a produção de papel o tema que será discutido 

com maior profundidade será o de refino da polpa celulósica.  

Não é fácil tratar sobre refinação, não só pela complexidade como pela sua extensão. 

Numerosos fatores influem no processo e não é possível detalhar todos eles, sob pena de 

tornar esta exposição muita ampla e dispersiva (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 

1988). 

Todo o setor de preparação e aditivação da polpa celulósica são enfatizados por muitos 

autores, porém em uma fábrica de papel nenhuma operação requer mais atenção e cuidado 

que a refinação, pois é pela qual que o papel adquire suas características finais (PIREZ, 

KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

O refino tem uma grande influência nas ligações entre fibras, produzindo fibras mais 

flexíveis e conferindo propriedades de resistência. Em geral o refino promove uma série de 

alterações na morfologia da fibra, como ruptura ou corte, fibrilação externa e delaminação da 

parede secundária da fibra (MOHLIN 1995).  

Na atual conjuntura mundial a sustentabilidade tem se apresentado como parâmetro 

fundamental para o bom desempenho de uma empresa e nesse quesito o processo de refino se 

destaca por apresentar um alto consumo de energia. Segundo BAKER (1995), em 1993 o 

Reino Unido produziu 5,2 milhões de toneladas de papel feitas em 153 máquinas de papel 

consumindo no total 500.000 mega watts com custo de 18 milhões de libras.  

Diante da complexidade do processo de refino da polpa celulósica, do aspecto 

econômico ligado a esta operação e da sua importância para a qualidade do produto final, um 

estudo sobre as principais variáveis relacionadas ao refino nos ajuda a formatar as melhores 

condições de operação para garantir produtividade com menor custo. 
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Dentre algumas variáveis que serão apresentadas no trabalho, duas foram estudadas 

realizando testes industriais: variação entre os fornecedores da polpa celulósica e troca dos 

discos refinadores para avaliar o efeito da intensidade de refino. 

Essas duas variáveis são apontadas como as de maior importância no processo de 

refino da polpa celulósica através de testes em planta piloto (MANFREDI, 2010). 

O trabalho foi dividido em 05 seções, onde na primeira seção foi feita a introdução ao 

processo de refino de polpa celulósica, apresentando a importância desta etapa na produção de 

papel. Na segunda seção foi feita uma revisão da bibliografia sobre o tema refino, 

apresentando os principais equipamentos utilizados nesta operação e algumas teorias sobre 

formas de controlar o processo de refino da polpa celulósica. Na terceira seção foram 

apresentados dados experimentais obtidos por meio de testes industriais para comprovar 

algumas teorias citadas na segunda seção. Na quarta seção foi feita a conclusão do trabalho 

apresentando os possíveis ganhos utilizando as teorias de refino e deixando sugestões para 

trabalhos futuros sobre este tema. Por fim, na quinta seção são apresentadas as referências 

bibliográficas que deram embasamento teórico ao trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. O processo de refino da polpa celulósica. 

 

 

O refino é o tratamento mecânico dado às fibras em suspensão, visando melhorar as 

condições de ligações entre elas, para a produção de papel com as características desejadas, 

pois as fibras vindas da polpação não apresentam características de ligação suficientes para 

permitir adequado desempenho em máquina e resistência ao papel (MANFREDI, 2010). 

A figura 01 ilustra o tratamento mecânico citado acima: 

 

 

Figura 01. Tratamento mecânico das fibras durante o processo de refino. 

Fonte: (FINEBAR AIKAWA GROUP, 2008, p. 6). 

 

O processo de refino é uma operação chave na fabricação de papel no que se refere ao 

tratamento mecânico da fibra uma vez que, é nesta etapa que se trabalha mecanicamente a 

fibra com objetivo de desenvolver propriedades requeridas pelo produto final tais como 

Rotor 

Estator 
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resistência mecânica, opacidade, porosidade, bulk, índice de retenção de água e drenabilidade, 

como o menor consumo de energia possível (BAKER, 2000). 

 Durante o processo de refinação as fibras são submetidas a uma ação mecânica para 

potencializar suas propriedades em relação ao produto a ser fabricado, onde cada tipo de 

matéria-prima requer uma quantidade diferente de energia (SMOOK, 1990). 

Como as máquinas de papel, com velocidade cada vez maiores, há necessidade de se 

obter um material uniforme. Como o custo em energia para se refinar uma pasta é muito alto, 

deve – se usar equipamento adequado para o tipo de pasta que se vai utilizar (PIREZ, KUAN, 

BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

Se uma pasta celulósica for dispersa em água o suficiente para separar as fibras umas 

das outras, e se a suspensão resultante for diretamente para a máquina de papel, será obtido 

um papel de baixa qualidade. Isto é explicado por uma série de razões: primeira, a suspensão 

terá um desaguamento na tela muito rápido, o que impedirá que haja formação de uma folha 

uniforme; segundo, haverá formação de flóculos (fibras aglomeradas), antes mesmo que a 

suspensão atinja a tela; terceiro, as fibras não serão suficientemente flexíveis e fibriladas para 

que tenham resistência capaz de permitir a passagem da folha, entre as diversas seções da 

máquina de papel, sem que ela se quebre; finalmente, a folha resultante terá baixa resistência. 

Pode-se dizer que o sucesso da refinação depende de quatro fatores básicos, sendo 

eles; característica da pasta a ser refinada; especificação do papel a ser produzido; 

propriedades da massa para se obter um bom funcionamento da máquina de papel; e dos 

aspectos econômicos do processo. (BAKER, 1995) 

 

2.1.1.  Efeitos do refino da polpa celulósica  

 

 

O processo de refino como definido anteriormente é um tratamento mecânico que 

causa alterações na estrutura da fibra, conferindo características desejadas do papel. 

Antes de aprofundarmos nos efeitos causados pelo refino, é importante que tenhamos 

em mente a estrutura da fibra para facilitar o entendimento de onde o processo de refino atua e 

seus benefícios na produção de papel. 
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A figura 02 apresenta a estrutura da fibra: 

 

 

Figura 02 – Estrutura da fibra. 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.590). 

 

A parede Pr é conhecida como parede primária da fibra, a camada externa, uma parede 

fina, formada por fibrilas entrelaçadas.  

A parede S1 é conhecida como parede externa, fica em contato com a parede primária 

e é formada por fibrilas paralelas entrelaçadas. 

A parede S2 é conhecida como parede secundária média, onde há maior quantidade de 

celulose da fibra. Sua espessura varia conforme sua localização na árvore. 

A parede S3 é conhecida como parede secundária interna e é formada por fibrilas 

dispostas em espiral. 
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A figura 03 apresenta a ação do refino: 

 

 

Figura 03 – Ação do processo de refino da polpa celulósica. 

Fonte: (BAKER, 2000, p.140). 

 

É possível observar a estrutura do papel compactada e estruturada devido ao 

colapsamento e ligação entre as fibras. Essa ligação entre as fibras que garante as 

características físicas ao papel. 

A figura 04 apresenta a evolução das propriedades da celulose de fibra longa com o 

refino. Apesar de a monografia tratar de um estudo sobre refino com fibra curta, o 

comportamento das propriedades da celulose fibra longa são idênticas às de fibra curta. 

Polpa não refinada Polpa refinada 
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Figura 04 – Evolução das propriedades da celulose de fibras longas com o refino 

Fonte: (OLIVEIRA, 2009, s.p.). 

 

Os efeitos da refinação podem ser classificados em primários e secundários. Os 

primários fazem diferenciar uma fibra refinada de outra não – refinada, quando observadas 

em microscópio. Os secundários compreendem as mudanças produzidas na fibra, como 

conseqüência direta dos efeitos primários e são relacionados com as propriedades físicas da 

folha formada (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

Os efeitos primários mais importantes são: fibrilação interna, fibrilação externa, 

geração de finos e encurtamento das fibras, conforme apresenta a figura 05 (MANFREDI, 

2010): 
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Figura 05 – Efeitos primários do processo de refino. 

Fonte: (MANFREDI, 2010, p.89). 
 

 

 

2.1.1.1.  Fibrilação interna 

 

 

A fibrilação interna nunca foi questionada como efeito primário da refinação e pode 

ser imaginada pela figura 06, que mostra o arrancamento das camadas (S2 e S3) pela ação das 

lâminas (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

A figura 06 apresenta o arrancamento das camadas S2 e S3: 

 

Fibrilação interna 

Fibrilação externa 

Geração de finos 

Encurtamento de fibras 
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Figura 06.  Arrancamento das camadas S2 e S3. 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.593). 

 

 

Existem forte evidências que a maioria dos grupos hidroxílicos da celulose e 

hemicelulose estejam ligadas por ligações de hidrogênio. Ao sofrer a ação de refino, a fibra 

sofre modificações na sua parede externa (Figura 07) facilitando, junto com o processo de 

rompimento das ligações de hidrogênio entre celulose e hemicelulose no interior das fibras, a 

penetração de água e conseqüentemente, o inchamento da fibra conforme Figura 08 (PIREZ, 

KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

A figura 07 demonstra o efeito da hidratação das fibras. A água entra e vai afastando 

as macrofibrilas, enfraquecendo – as ficando mais fácil colapsar, promovendo maior união 

umas com as outras gerando maior resistência. 
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Figura 07 – Ação da hidratação das fibras 

Fonte: (MANFREDI, 2010, p.86). 

 

Assim, o efeito primário do processo de refino denominado inchamento da fibra ou 

fibrilação interna se trata da ruptura das ligações de hidrogênio entre as moléculas de celulose 

e hemicelulose, possibilitando a ligação desses radicais com a água através de pontes de 

hidrogênio, configurando assim o efeito de inchamento da fibra. 

A figura 08 apresenta o inchamento das fibras causado pela ação da hidratação: 

 

 

Figura 08.  Inchamento da Fibra ou Fibrilação Interna 

Fonte: (RODRIGUES, 1995, s.p.). 
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A figura 09 apresenta uma foto, ampliada pelo microscópio, da fibrilação interna da 

fibra: 

 

 

Figura 09.  Foto de microscópio do efeito da fibrilação interna 

Fonte: (RODRIGUES, 1995, s.p.). 

 

2.1.1. 2. Fibrilação externa 

 

 

Com o refino ocorre o arrancamento das camadas externas da fibra e as macrofibrilas 

formam uma camada peluda em volta da superfície fibrosa. Como estas macrofibrilas estão 

constituídas principalmente por hemiceluloses, a possibilidade de formação de ligações com 

as fibras vizinhas é maior que antes do refino (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 

1988). 

A figura 10 apresenta o efeito da fibrilação externa da fibra: 

 

 

Figura 10. Efeito da fibrilação externa. 

Fonte: (RODRIGUES, 1995, s.p.). 
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2.1.1.3.  Geração de finos  

 

 

É inevitável que uma parte das fibras que sofrem ação mecânica do refinador não 

sejam trituradas e cortadas e formem finos. Estes são produzidos pelo arranque e trituração 

das camadas externas das fibras, especialmente (Pr) e (S1), e por macrofibrilas. 

A figura 11 apresenta a formação de finos causada pelo arrancamento das camadas 

externas das fibras: 

 

 

Figura 11. Arrancamento  das camadas externas da fibra, especialmente primeira e segunda 

camada, junto com as microfibrilas, gerando finos . 

Fonte: (RODRIGUES, 1995, s.p.). 

 

Há uma tendência em considerar os finos benéficos à produção de papel devido ao 

pequeno incremento na resistência do papel e propriedades óticas como opacidade. Por outro 

lado os finos interferem na medição do grau de refinação já que passam pela tela do aparelho 

medidor e também prejudicam a retenção na tela formadora da máquina o que é 

economicamente inviável. 

 

2.1.1.4.  Encurtamento de fibras  

 

 

A ação do encurtamento das fibras é demonstrada na figura 12, onde a fibra é cortada 

por ação das lâminas. No caso da fibra ser dura e ter uma parede fina, a incidência do corte é 

maior (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

O fenômeno de corte influi bastante na resistência ao rasgo e um pouco no 

arrancamento. Os índices de ruptura e estouro dependem, principalmente, da ligação de 

diferentes fibras por pontes de hidrogênio; portanto, neste caso, o comprimento da fibra é de 

importância secundária (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 
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A figura 12 apresenta o encurtamento das fibras causado pelo corte das lâminas 

refinadoras: 

 

 

Figura 12 – Encurtamento das fibras. 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.597). 

 

 

2.2. Equipamentos utilizados no processo de refino da polpa celulósica 

 

Desde o tempo em que apareceram as primeiras indústrias de papel até hoje foram 

usadas várias concepções de máquinas refinadoras. Uma visando o corte intensivo das fibras, 

outras querendo evitá – los e desejando somente a hidratação da massa. Tentaram – se 

máquinas para encurtar o tempo de refinação e outras para economizar o consumo de energia 

(SILVA e CARRETA, 1973). 

As máquinas mais difundidas para refinação da massa para papel podem ser 

classificadas em três grupos: 

_ holandesas 

_ refinadores cônicos 

_ refinadores a discos 
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A figura 13 apresenta a evolução dos equipamentos utilizados no processo de refino: 

 

Holandesa Jordan

Duplo Disco Conflo

Holandesa Jordan

Duplo Disco Conflo
 

Figura 13. Evolução dos equipamentos utilizados para refinação  

Fonte: (CASTRO, 2005, s.p.). 

 

2.2.1.  Holandesas  

 

 

A holandesa consiste em um vaso aberto, geralmente de alvenaria ou ferro fundido, 

com as laterais arredondadas formando um canal por onde a massa circula em movimento 

contínuo. As lâminas devem ser de metal, resistente à corrosão e rotor faz o movimento para 

que a massa passe pelo estator, a massa circula pelo tanque até que retorne novamente, por 

gravidade, para o estator e assim sucessivamente. A massa é refinada em regime de batelada. 

A figura 14 mostra o esquema de uma holandesa (PIREZ, KUAN, BENAZZI e 

BUGAJER, 1988): 

 

 

 

Cônico Duplo Disco 
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Figura 14 – Holandesa – Corte Longitudinal. 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.606). 

 

Atualmente as holandesas estão praticamente extintas devido ao alto consumo de 

energia e a falta de uniformidade na massa resultante. Esses fatores levaram as fábricas a 

substituírem as holandesas por equipamentos contínuos de refinação. 

 

2.2.2.  Refinadores cônicos  

 

 

A figura 15 mostra um refinador cônico (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 

1988): 

 

 

 

Figura 15 - Refinador cônico 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.608). 

 

Rotor 

Estator 
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O refinador cônico consiste em um cone girando dentro de uma carcaça cônica. Os 

dois, cone e a carcaça, possuem lâminas na direção axial, como ilustrado na figura 16 

(DRAGONI, 2006). Normalmente, a extremidade de maior diâmetro possui também maior 

número de lâminas. Isto produz um maior número de arestas de trabalho e assegura, 

possivelmente, a distância constante entre as lâminas (PIREZ, KUAN, BENAZZI e 

BUGAJER, 1988). 

A figura 16 apresenta com detalhes o cone estator e o cone rotor: 

 

 

 

Figura 16 – Detalhe do cone estator e do cone rotor. 

Fonte: (DRAGONI, 2006, s.p.). 

 

 

Em uma das extremidades do refinador está colocado um volante, cuja finalidade é 

provocar um movimento longitudinal no rotor. Este movimento regula a distância entre as 

lâminas do rotor e do estator, o que permite aumentar ou diminuir a pressão sobre as fibras, 

culminando em maior ou menor consumo de energia para alcançar o grau de refinação 

desejado (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

Os refinadores cônicos ainda são muito utilizados na indústria de papel, levando os 

fabricantes investir em novos desenvolvimentos, a fim de reduzir custos com consumo de 

energia e melhorar as características da fibra. 

 

 

 

Rotor Estator 
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2.2.3.  Refinadores de discos 

 

 

A figura 17 mostra um refinador de discos (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 

1988): 

 

 

Figura17 - Refinador de discos. 

Fonte: (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.612). 

 

Embora sua concepção básica date da época do refinador cônico, o refinador de discos 

causou enorme influência na indústria de papel. Consignando em um rápido aumento de 

popularidade (principalmente em fábricas de alta produção), o refinador de discos, como o 

refinador cônico, consiste em um elemento giratório e outro estacionário. A diferença 

essencial está em que o plano de ação do refinador é perpendicular ao eixo de rotação. Esta 

configuração permite um melhor aproveitamento das lâminas do estator e do rotor e da 

manipulação desses, aumentando, assim, a eficiência da refinação e a facilidade de fabricação. 

Como a área de refinação é maior no refinador de discos, maior quantidade de fibras pode ser 

tratada ao mesmo tempo, possibilitando uma melhor utilização de energia e uma redução do 

seu consumo por tonelada (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988). 

A figura 18 apresenta a variedades de configuração de discos que podem ser utilizados 

no processo de refino: 
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Figura 18.  Exemplos da variedade da configuração de discos para refino. 

Fonte:  (PIREZ, KUAN, BENAZZI e BUGAJER, 1988, p.611). 

 

 

2.2.4.  Comparativo entre refinadores cônicos e refinadores de discos 

 

 

Com o objetivo de pontuar a diferenças entre estes dois formatos de refinadores 

cônicos e de disco, LUMIAINEN (1997) estudou os dois refinadores com maior 

representação nas fábricas de papéis: Cônico e Duplo Disco. 

O refinador cônico possui somente um movimento no eixo axial, o rotor; ao contrário 

do Duplo Disco que possui 2 movimentos axiais do rotor e do estator. Mecanicamente isto 

significa que o “gap” de refino é mais estável nos refinadores cônicos que nos refinadores de 

duplo disco (LUMIAINEN, 1997). 

A força centrífuga nos refinadores cônicos força o movimento da fibra contra o 

estator, e o ângulo do cone faz com que haja uma força resultante que movimente esta fibra 

entre o rotor e estator até a sua completa saída da zona de refino. 

A figura 19 ilustra a ação da força centrífuga nos refinadores cônicos: 
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Figura 19. Efeito da força Centrifuga nos Refinadores Cônicos. 

Fonte: (LUMIAINEN, 1997, p.54). 

 

 

Nos refinadores de disco a ação da força axial faz com que as fibras fluam ao longo 

das lâminas, canais dos rotores, e estatores até a saída do refinador. 

A figura 20 ilustra a ação da força axial nos refinadores de discos: 

 

 

 

 
 

Figura 20. Efeito da força centrifuga nos refinadores Duplo Disco. 

Fonte: (LUMIAINEN, 1997, p.56). 
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Devido à geometria cônica, a força centrífuga cria menos força de bombeamento nos 

refinadores cônicos que nos refinadores com disco, havendo a necessidade dos refinadores 

cônicos desenvolverem cones com maior altura de lâmina e espaçamento entre lâminas, 

comparado aos discos, para propiciar o bombeamento mínimo requerido no processo de refino 

a fim de evitar entupimento dos canais entre lâminas. Na Figura 21, pode-se comparar a 

configuração de discos e cones para fibras curtas e longas (LUMIAINEN, 1997).  

O quadro 01 apresenta uma comparação entre os refinadores de discos e refinadores 

cônicos mais comuns para refino de fibra longa e fibra curta: 

 

 Refinador de Disco Refinador Cônico 

Fibra Curta 

Largura das Lâminas 2,5 mm 2,5 mm 

Espaço entre Lâminas 2,5 mm 3,5 mm 

Altura das Lâminas 5,0 mm 7,0 mm 

Fibra Longa 

Largura das Lâminas 4,0 mm 4,0 mm 

Espaço entre Lâminas 4,0 mm 5,0 mm 

Altura das Lâminas 6,5 mm 10,0 mm 

Quadro 01. Comparação de refinadores de discos e refinadores de cone mais comuns para 

fibras longas e curtas. 

Fonte: (LUMIAINEN, 1997, p. 57). 

 

 

Na Figura 21, LUMIAINEN, (1997) comparou a carga específica de lâmina entre um 

refinador cônico e um refinador duplo disco. Era esperado que os refinadores cônicos com 

maiores espaços entre lâminas tivessem menor número de lâminas e consequentemente menor 

carga específica de corte para um mesmo diâmetro médio. Em parte esta afirmação é 

verdadeira, visto que o menor número de lâminas é comprovado na Figura 21, porém devido à 

sua geometria, há a possibilidade destas lâminas terem um comprimento maior, gerando um 

mesmo resultado de comprimento específico de específico de corte. 

A figura 21 apresenta o comparativo de carga específica de lâmina entre um refinador 

cônico e um refinador duplo disco: 
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Figura 21. Comparativo da CEL de cones e discos para Fibra Longa. 

Fonte: (LUMIAINEN, 1997, p. 58). 

 

 

Devido ao seu formato cônico, a força centrífuga propicia uma maior probabilidade de 

a fibra estar sobre a região de refino do que nos refinadores duplo disco. 

A característica positiva de cada tipo de refinador vem sendo estudada e defendida 

pelos estudiosos mostrando que um pode apresentar resultado mais expressivo que outro, seja 

o Duplo Disco pela teoria de refino com baixa intensidade de refino desenvolvendo maior 

fibrilação e menos corte, e menor “no load”, ou mesmo os cones com maior probabilidade, 

para um mesmo fluxo, de contado das fibras com a região de refino proporcionada pelo menor 

efeito de bombeamento da força centrifuga e maior probabilidade de ajustes de fluxo para 

maior recobrimento de lâmina gerando assim uma maior área de refino efetiva. 

 Segundo BAKER (1995), quando um refinador é bem utilizado, não há grandes 

diferenças entre um refinador cônico e um refinador de disco quando se analisa a capacidade 

de desenvolvimento das propriedades das fibras. Em outras palavras, a fibra não pode ler a 

placa do refinador e não sabe se o mesmo é cônico ou de disco. 

Cônico Duplo disco 
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Atualmente os refinadores cônicos e de discos dominam o mercado. A participação no 

mercado mundial de fabricantes de refinadores, e a participação no mercado nacional, podem 

ser observadas nas Figuras 22 e 23 respectivamente (FONTOURA, 2007). 

A figura 22 apresenta a participação dos fabricantes de refinadores no mercado 

mundial: 

 

Mercado Mundial – 14.800 refinadoresMercado Mundial – 14.800 refinadores

 

Figura 22. Mercado Mundial de Refinadores 

Fonte: (FONTOURA, 2007, s.p.). 

 

 

A figura 23 apresenta a participação dos fabricantes de refinadores no mercado 

nacional: 

 

Mercado Nacional – 770 refinadoresMercado Nacional – 770 refinadores

 

Figura 23. Mercado Brasileiro de Refinadores. 

Fonte: (FONTOURA, 2007, s.p.).      
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2.3. Principais teorias desenvolvidas para controle do refino 

 

Na tentativa de medir ação da energia mecânica aplicada sobre a fibra definida pelo 

processo de refinação, muitos estudiosos criaram modelos matemáticos na tentativa de 

encontrar uma forma quantitativa de medir os efeitos da refinação. 

Na Ferdinand Jagenberg, em 1887, foi o primeiro pesquisador a publicar seus estudos. 

Jagenberg considerou que o impacto recebido pela fibra no contato entre as lâminas, e o 

número de pontos que as mesmas cruzavam, como pontos chaves na descrição do processo de 

desagregação / refino em uma Holandesa (BAKER, 2000). 

As duas principais equações que Jagenberg definiu foram as equações de comprimento 

por segundo e a área de Jagenberg, utilizada para descrever o efeito da fibrilação.  Até os dias 

atuais é comum descrever o processo de refino em função da quantidade de energia aplicada e 

a intensidade do mesmo (BAKER, 2000). 

Ernest Kirchner expandiu os estudos de Jagenberg desenvolvendo o método de cálculo 

do comprimento de lâmina para barras incluídas no disco. A Pfarr, em 1907, aplicou os 

conceitos expandidos por Kirchner objetivando medir a probabilidade das fibras passarem 

entre as lâminas durante o processo de refino (BAKER, 2000). 

Em 1922, Sigurd Smith desenvolveu a teoria da fibrilação. Smith foi o primeiro a 

prever o que acontecia entre as lâminas durante o processo de refinação (BAKER, 2000). 

Em 1958 Wultsch e Flucher (WULTSCH e FLUCHER,1958) confirmaram os 

conceitos apresentados por Smith (SMITH, 1923) no início do século e introduziram a 

intensidade de refino, expressada pela relação entre a carga efetiva de refino e o comprimento 

de corte por unidade de tempo (LUMIAINEM, 1996). Brecht e Siewert (BRECHT e 

SIEWERT, 1966), em 1966 estenderam a teoria para definir o termo “carga específica da 

barra”. Eles demonstraram o papel dominante das barras de refino no tratamento das fibras e 

introduziram a energia específica de refino como um importante parâmetro de processo.  

Os estudos de Wultsch e Flucher, Steven Klime, em 1978, definiu a energia líquida de 

refino como produto da intensidade e da freqüência de tratamento da fibra. William Stevens 

na década de 80, baseado na teoria de carga específica de lâmina definiu que a potência 

específica consumida é determinada pelo produto da intensidade de refino pela freqüência de 

tratamento da fibra (BAKER, 2000). 

Em 1986, usando os números de pontos que cruzam as barras, a variação dos ângulos 

de corte entre as lâminas, e a velocidade nos pontos de intersecção das barras, Georges Joris 

descreveu o processo de refino (BAKER, 2000). 



34 

 

Na década de 90, Jorma Lumiainen criou o modelo para comparar discos de 

refinadores com alturas de lâminas diferenciadas. Assim, diante deste desafio, Lumiainen 

desenvolveu o conceito de Carga Específica de Superfície. Na mesma época, Dick Kerekes 

abriu a equação para cálculo da energia específica de refino em função da Intensidade de 

Refino e da Freqüência de tratamento da fibra, introduzindo o conceito de capacidade de um 

refinador em tratar fibras (BAKER, 2000). 

Conforme estudos desenvolvidos por diversos pesquisadores, existem diversas formas 

de medir a ação do processo de refino sobre a fibra.  Dentre estas formas de medição da ação 

do refino utilizadas, destacam-se: 

_ Drenabilidade (“Freeness”) ou resistência a drenagem (ºSR); 

_ Energia envolvida no processo de refinação; 

_ Carga Específica de Lâmina; 

_ Carga Específica de Superfície; 

_ Intensidade de Refino. 

 

Além de medir a energia aplicada sobre a fibra durante o processo de refino, deve-se 

medir de que maneira esta é distribuída. O indicador que acompanha o monitoramento da 

energia empregada no processo de refino denominado de intensidade de refino é medido pela 

Carga Específica de Lâmina. 

 

 

2.3.1 Medidas de Drenagem (“Freeness”) ou Resistência a Drenagem (ºSR) ou Grau de 

Refinação. 

 

 

Uma das formas mais simples, mais rápida, e mais prática, sendo por isto a mais 

utilizada para identificar as alterações nas fibras propiciadas durante o processo de refino é 

medir seu grau de drenabilidade.  

Grau de refinação também chamado de grau de moagem ou grau de desaguamento é a 

medida de esgotamento de uma folha, ao ser formada em um aparelho específico em 

condições determinadas. No Brasil, o aparelho mais usado é o de Schopper-Riegler,  

chamando-se neste caso o grau medido de grau Schopper-Riegler, ou abreviadamente º SR. 

O Grau Schopper-Riegler é o grau de refinação medido no aparelho Schopper-Riegler 

(Figura 24), no qual o grau cresce quanto maior for a retenção de água pelas fibras. Para 
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determinar o seu valor, pega-se uma porção de 1000 mL da mistura de água e fibra a uma 

consistência de 0,2%, despejando sobre tela em um recipiente próprio. Esperar até o fim da 

drenagem e medir em um cilindro graduado a quantidade filtrada. Este volume, após medidas 

corretivas no seu valor de acordo com a norma NBR14030 ou ISO5263, indica o grau de 

drenabilidade da polpa após sofrer a ação de refino. 

A figura 24 apresenta o aparelho utilizado para medição do º SR: 

 

 

 

Figura 24. Aparelho para determinação do Grau ° SR. 

Fonte: (RODRIGUES, 1995, s.p.). 
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Segundo (SMOOK, 1990), a drenabilidade é a medida de resistência das fibras a um 

fluxo de água. O método clássico de determinação dessa propriedade é realizado com um 

aparelho chamado “Canadian Standard Freeness” - CFS (Figura 25). O CFS é determinado 

como o número de milímetros de água que sai por um orifício lateral normalizado quando a 

polpa é drenada por uma placa perfurada a uma consistência de 0,30%. 

A figura 25 apresenta o aparelho utilizado para medição de “Freeness”: 

 

 
 

Figura 25. Aparelho “Canadian Standard Freeness”.     

Fonte: (hellotrade, 2012, s.p.). 

 

 

2.3.2.  Definição das Energias de Refino 

 

 

Dentre as diversas maneiras de medir a extensão da ação do refino sobre a fibra, 

destacam-se as seguintes medidas de energia: 

 

_ Energia de refino em vazio ou “no load” é a energia necessária para girar a unidade, 

com fluxo de massa, na sua velocidade de operação, com os discos afastados; 

_ Energia Líquida de Refino (kWh/t) é o resultado do aumento na resistência ao giro 

causado pelas forças exercidas sobre a fibra, ou seja, trata-se da energia aplicada 

essencialmente na fibra para desenvolver as características requeridas pelo produto 

final; 
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_ Energia de refino Bruta ou Total (kWh/t) é medida durante a operação do refinador, 

expresso pela soma do “no load” com a energia líquida de refino. 

 

A energia líquida de refino é descrita por meio da contribuição da energia transferida a 

fibra. O consumo de energia total em condições normais de refino deve ser considerado 

devido ao alto custo de energia, e também com o intuito de medir a eficiência do processo de 

refino em questão.  

Vale ressaltar que existe limitação na intensidade da energia transferida à fibra por 

cada refinador em uma única passagem. Dependendo da resistência ao refino da fibra e o 

resultado de refino desejado, a energia transferida varia de 25 a 200 kWh/t em uma única 

passagem. Caso haja necessidade de mais energia aplicada diretamente à fibra, deve-se 

investir no sistema de refino em série.  

No Quadro 02, pode-se observar a energia requerida para refinar alguns tipos de 

polpas (BAKER, 2000): 

 

Tipo de polpa Energia Líquida de Refino (kWh/t) 

Fibra Longa Pinus – Sulfeto 60-200 

Fibra Longa Pinus – Sulfito 40-60 

Fibra Curta Eucalipto – Sulfeto 40-80 

Fibra Curta Eucalipto - Sulfito 25-40 

Fibra Curta Eucalipto - Kraft 40-100 

Quadro 02.  Energia de refino utilizada para diferentes tipos de polpa. 

FONTE: (BAKER, 2000, p.143). 

 

 

 A energia total de refino pode ser definida através da equação 1 (BAKER, 2000): 

 

CsQ

FUA
ETR

*

3*** 


 (1), onde: 

 

A = Amperagem (A) 

U= Tensão (KV) 
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F= Fator de potência 

Q = Vazão da suspensão de fibra (L/min.) 

Cs= Consistência da polpa na entrada do refinador 

 

Assim conforme defino, a energia líquida de refino pode ser definida pela equação 2 

(BAKER, 2000). 

 

NoloadETRELR   (2), onde: 

 

 ELR: Energia Líquida de Refino 

 ETR: Energia Total de Refino 

 “No load”: energia necessária para virar um refinador na velocidade de operação com 

massa no seu interior, operando com os discos de refinação totalmente afastados. Pode 

ser definido utilizado a equação 3, ou conforme curva do fabricante. Torna-se 

importante ressaltar que, mesmo tendo o “no load” definido pelo fabricante, deve-se 

sempre que possível medi-lo nas condições de operação do refinador de cada planta. 

 

CsQ

FUA
Noload

*

3*** 


  (3), onde: 

 

A = Amperagem (A) 

U= Tensão (KV) 

F= Fator de potência 

Q = Vazão da suspensão de fibra (L/min.) 

Cs= Consistência da polpa na entrada do refinador 
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A Figura 26 ilustra os conceitos de energia líquida de refino, energia total de refino e 

“no load”: 

 

 

 

Figura 26. Distribuição da Energia no processo de refino. 

Fonte: (CASTRO, 2005, s.p.). 

 

 

Além destas medidas de energias utilizadas para caracterizar e medir a ação de refino 

na fibra deve-se também monitorar a Carga Específica de Lâmina. Ferdinand Wultsch e 

Wolfgang Flucher em 1958 estudaram o impacto do comprimento de lâmina e da pressão de 

refino no seu resultado final. Para isso usaram o comprimento de lâmina por segundo e a área 

de refino por segundo para caracterizar o resultado final da polpa refinada. Este estudo foi 

dirigido para refinadores / desagregadoras holandesas (BAKER, 2000). 

Com o intuito de desenvolver uma equação capaz de comparar equipamentos com 

diferentes tamanhos, mas mesmo comprimento de lâmina, Ferdinand Wultsch e Wolfgang 

Flucher em 1966, dividiram a potência líquida de refino pelo comprimento específico de 

lâmina por segundo e definiram a equação utilizada para medir Carga Específica de Lâmina 

(equação 4), ou chamada de intensidade de refino (BAKER,2000). 
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s

n

L

P
CEL   (4), onde Ls (m/revolução) é definido como comprimento específico de 

corte, e CEL é Carga Específica de Lâmina (Ws/m). 

 

Independente do tipo de refinador o comprimento específico de corte é calculado 

conforme Figura 27: 

 

 

 

Figura 27. Exemplo do Cálculo do Comprimento específico de corte e Carga Específica 

Lâmina. 

Fonte: (LUMIAINEN, 2000, p.147). 

 

 

Importante registrar que a teoria da Carga Específica de Lâmina não considera fatores 

muito importantes que influenciam no resultado do processo de refino. Esta teoria não 

considera fatores como largura das lâminas, fibras agarradas nas extremidades das lâminas, 

condição do colchão de fibras entre os discos e posicionamento no disco como fatores que 

influenciam a energia líquida de refino nos pontos de cruzamento (LUMIAINEN, 2000).  

Somente é observado o comprimento das lâminas como fator de maior peso. Assim, 

devido a simplicidade e utilidade desta teoria, esta se tornou mundialmente aceita e utilizada 

para comparar processos de refino (LUMIANIEN, 2000).  

Na Figura 28, pode-se observar a relação entre a redução do valor da carga específica 

de lâmina. À medida que reduzimos a largura da lâmina, aumentamos o número de lâminas do 

disco distribuindo a energia de modo mais uniforme na fibra, reduzindo a ação de corte e 
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aumento a fibrilação interna. Além disso, o maior número de lâminas aumenta o número de 

cruzamentos por revolução aumentando assim a exposição da fibra à ação mecânica de refino 

(FONTOURA, 2007). 

 

 

Figura 28. Ilustração da Intensidade de Refino. 

Fonte: (FONTOURA, 2007, s.p.). 

 

 

2.3.3. Teoria da Carga específica de Superfície 

 

 

Na década de 90, Jorma Lumiainen criou o modelo para comparar discos de 

refinadores com alturas de lâminas diferenciadas. Assim, diante deste desafio, Lumiainen 

desenvolveu o conceito de Carga Específica de Superfície. Baseado no cálculo do 

comprimento específico de lâmina, ele calculou o comprimento de cruzamento das duas 

lâminas (rotor x estator), contabilizando o impacto da largura das barras no processo de 

refinação. A equação 5, representa o cálculo da carga específica de superfície (BAKER,2000). 

 

 

L
I

CEL
CES   (5), onde 

L
I  é obtido através da equação 6: 

 

 

Alta Intensidade 

promove o corte 

Baixa Intensidade 

promove a fibrilação 
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  (6), onde: 

 

 
L

I : comprimento médio de contato das lâminas 

 
r

b : largura das barras do rotor 

 
s

b : largura das barras do estator 

  : ângulo de cruzamento das lâminas. 

 

 

2.3.4. Freqüência e Intensidade de Refino 

 

 

Danforth no final da década de 60 desenvolveu duas expressões independentes para 

descrever o refino. De acordo com os seus estudos, o refino poderia ser representado em 

função de dois fatores, isto é, número de impactos (N), e severidade (S), representado pelas 

equações 7 e 8 respectivamente (BAKER,2000). 
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  (8), onde: 

 

 S: é a severidade relativa de impactos 

 N: número relativo de impactos 

   HPa: total de cavalo vapor aplicado 

 HPn: cavalo vapor de no load 

 At: área total da zona de refino 

 Lr: comprimento total das lâminas do rotor 

 Ls: comprimento total das lâminas do estator 

 D: diâmetro efetivo 
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 RPM: rotação do motor 

 C: consistência da polpa 

 X: comprimento médio de contato da lâmina 

 R: vazão ou taxa de processamento 

 K1 e k2: constantes 

 

 

A figura 29 (MANFREDI, 2010) apresenta a equação utilizada para cálculo da 

intensidade de refino: 

 

Figura 29 – Exemplo da Equação para cálculo de intensidade de refino. 

Fonte: (MANFREDI, 2010, p.137). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste item serão apresentados os resultados referentes a cada teste realizado em escala 

industrial. 

Com base na teoria apresentada neste trabalho, foram realizados testes em escala 

industrial com o objetivo de comprovar na prática alguns conceitos apresentados pelos 

autores. 

Os testes foram realizados na empresa Bignardi Papéis, situada em Jundiaí – SP, 

durante a produção de papel “off-set” branco 75 g/m². 

 

3.1 História da empresa Bignardi Papéis  

 

 

A empresa Bignardi Papéis foi fundada em 1915 pelo Dr. Antônio Cintra Gordinho e o 

engenheiro Herman Braune. No inicio de sua história a empresa funcionava como uma 

distribuidora de papéis, mas essa realidade mudou em 1925, quando os fundadores adquiriram 

uma máquina de papel da Voith, o segundo equipamento desse porte fabricado e importado 

para o Brasil. Mas o pioneirismo não parou por aí, pois desde o princípio as palavras – chave 

eram desafios e quebra de barreiras (gbmillennium, 2012). 

O Brasil foi o primeiro país a usar a celulose retirada dos eucaliptos, através de 

estudos realizados nos Estados Unidos por encomenda da Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro que enviou amostras de vários tipos dessa árvore, a fim de verificar a possibilidade de 

se obter celulose. Após os estudos, foram apontados dois tipos de eucaliptos como fonte de 

celulose de boa qualidade. Baseando-se nesse resultado, surgiu a empresa Gordinho Braune & 

Cia, em Jundiaí, interior de São Paulo. Ela, em 1927, passou a fabricar papéis de vários tipos 

com esta celulose de eucaliptos. A partir dessa data, a indústria de papel e celulose se 

espalhou por todo o País, não sendo mais necessária a importação de papel, a não ser para a 

Imprensa (gbmillennium, 2012). 

Dos papéis produzidos pela indústria, cerca de 60% se destinavam à própria gráfica, 

então situada em São Paulo. Por falta de descendentes, a empresa foi vendida para o Grupo 

Cetenco e, dois anos depois, em 1972, novamente vendida para o Grupo Bignardi 

(gbmillennium, 2012). 
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Após essa aquisição, a Indústria de Papéis Bignardi, sediada em uma área com 

484.000 m², dos quais ocupa atualmente 30.000 m² de área construída, tem diversificado seus 

produtos na produção de papéis especiais, para imprimir e escrever, e químicos revestidos. O 

Grupo tem como foco o material reciclado, e seu objetivo é ser referência na produção desse 

tipo de papel, colaborando assim com a conservação ambiental e a melhoria de vida das 

pessoas e do planeta, implementando os conceitos de sustentabilidade e mostrando mais uma 

vez a alma pioneira do início de sua história (gbmillennium, 2012). 

 

3.2 Planejamento do teste industrial 

 

 

O desenvolvimento do teste industrial foi feitos em três etapas: 

a) Na primeira etapa o objetivo foi verificar a interferência da celulose utilizada para a 

fabricação do papel. O tipo de celulose foi mantido - BHKP (“bleached hard Kraft 

pulp”), porém foram utilizados três fabricantes diferentes, com florestas em regiões 

diferentes e algumas peculiaridades no seu processo. Na etapa de refino foi utilizado 

um refinador de 26” e disco refinador com configuração (3,0 mm x 3,0 mm /7,5°). 

b) Na segunda etapa o objetivo foi avaliar a o efeito da intensidade de refino nas 

características finais do papel e no consumo energético da etapa de refino. Foi mantido 

o mesmo tipo de celulose, inclusive o fornecedor, e foi alterado o disco refinador. O 

primeiro disco testado tem um comprimento de corte de 23 km/rev e o segundo 

conjunto de discos tem um comprimento de corte de 54 km/rev. 

c) Na terceira etapa foi realizada uma otimização do processo de refino com o objetivo 

de reduzir o consumo de energia durante a operação de refino. 

 

 

3.3 Avaliação do efeito do tipo de celulose utilizada no processo  

 

 

O objetivo dessa análise é avaliar se usando o mesmo tipo de celulose – branqueada de 

eucalipto – mas alterando o fornecedor da celulose é possível encontrar diferenças no 

processo de fabricação do papel a fim de identificar qual seria a melhor opção de 

fornecimento avaliado pelo lado técnico da produção de papel. 
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Como a polpa celulósica é oriunda de florestas, cultivadas em diferentes climas, 

diferentes terrenos, com particularidades no processo de obtenção da polpa celulósica, é de se 

esperar que isso provoque diferentes resultados no papel quando comparadas celuloses de 

bases diferentes. 

Para realização do teste algumas condições foram fixadas: 

_ Papel 75 g/m² “off - set” branco: 100% celulose branqueada de eucalipto 

_ Energia útil de refino: 50,0 kWh/ton 

_ Intensidade de refino: 0,83 Ws/m 

_ Consistência na refinação: 4,0% 

_ °SR: 24,0 

_ Carga mineral no papel: 19% 

  

Mantendo como base esses parâmetros de refino, foram monitoradas as seguintes 

características do papel final: 

a) Tração longitudinal (Kgf/15 mm) – ABNT NBR ISO 1924-1 

Essa variável foi monitorada, pois está diretamente ligada à resistência do papel e é 

fundamental para diminuir a incidência das quebras de papel, principalmente nas partes 

úmidas. 

 

b) Rasgo (gf) – ABNT NBR NM ISO 1974 

 O rasgo é uma característica intrínseca ao processo de refino, ou seja, não é 

desenvolvido durante essa etapa. Essa característica varia para cada tipo de celulose e foi 

monitorada para dar embasamento ao trabalho de comparação entre os tipos de celulose. 

 

c) Porosidade (s/100cc) – AMN NM ISO 5636 – 5 

A característica porosidade significa quão poroso o papel se encontra, ou seja, papel 

mais aberto ou mais fechado. Esse monitoramento é importante, pois quanto mais poroso o 

papel mais fácil é sua drenagem na mesa plana e menor quantidade de vapor será necessária 

para secagem do papel, reduzindo o custo de produção de papel. 

 

d) “Bulk” (cm³/g) – TAPPI T 411 

 A característica “bulk” se refere ao volume específico do papel e é uma característica 

muito desejada pelos produtores de papel de imprimir e escrever já que o papel adquire mais 
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“corpo” melhorando o processo de impressão e implicando em redução de custo já que é 

possível diminuir a gramatura do papel produzido. 

 

Com posse dessas informações veremos na sequência os resultados obtidos após o 

teste industrial. Por questões éticas chamaremos os tipos de celulose de Celulose 01, Celulose 

02 e Celulose 03. 

O gráfico 01 apresenta os valores encontrados de tração para os três tipos de celulose 

testados. Como efeito de comparação, o padrão de tração para este tipo de papel é mínimo 6,0 

Kgf/15 mm. Dessa forma todos os tipos de celulose atenderiam a especificação, porém com 

um destaque para a Celulose 03 que apresentou um desempenho 10,34 % maior que a 

Celulose 01 e 11,22% maior que a Celulose 02.  

O gráfico 01 apresenta o comparativo de tração entre os três tipos de celulose: 

 

 

 

Gráfico 01 – Comparativo da tração do papel 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

O gráfico 02 apresenta o comparativo da característica rasgo entre os três tipos de 

celulose. Como dito anteriormente essa característica é intrínseca ao processo de refino 

estando inteiramente ligada à madeira utilizada e ao processo de obtenção da polpa celulósica, 

mas apresenta indicativos sobre a resistência oferecida pela celulose no processo de 

fabricação do papel. 
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Como base de comparação, o padrão mínimo de rasgo para o papel é de 60,0 g/f. 

Dessa forma os três tipos de celulose atendem à especificação do papel e como era de se 

esperar a Celulose 03 apresentou um resultado superior, já que o valor encontrado para a 

tração também foi maior e ambas as características estão ligadas à resistência do papel. 

O gráfico 02 apresenta o comparativo do rasgo entre os três tipos de celulose: 

 

 

Gráfico 02 – Comparativo do rasgo do papel 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

O gráfico 03 apresenta o comparativo da característica porosidade entre os três tipos 

de celulose. Essa característica está muito ligada à quantidade de refino aplicada na fibra 

porque é influenciada pela formação de finos. Quando isso ocorre, os finos fecham a 

superfície do papel tornando – o menos poroso, ocasionando maior dificuldade de drenagem 

na mesa plana e consequentemente maior consumo de vapor para secagem do papel. Isso 

implica em maior custo para a produção do papel. 

Pelo gráfico vemos que a Celulose 01 é a que gera o papel mais poroso, lembrando 

que o valor lido da porosidade deve ser interpretado de maneira inversa, ou seja, quanto 

menor o tempo para passagem do ar, mais poroso está o papel. 

Essa diferença de valores de porosidade entre as celuloses pode ser explicada pelo 

processo de obtenção da polpa celulósica de cada fábrica, que é um processo muito particular. 

Dessa maneira pode – se gerar uma celulose com maior quantidade de finos o que acarreta um 

papel menos poroso. 
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O gráfico 03 apresenta o comparativo da porosidade entre os três tipos de celulose: 

 

 

Gráfico 03– Comparativo da porosidade do papel 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

O gráfico 04 apresenta o comparativo da característica “bulk”, ou seja, volume 

específico do papel. As celuloses 02 e 03 tiveram desempenho muito semelhante, conferindo 

um “bulk” 1,0 % maior que a celulose 01: 

 

 

Gráfico 04– Comparativo do “bulk” do papel 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 
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O quadro 03 apresenta resumidamente todas as características avaliadas no papel para 

cada tipo de celulose usada: 

 

                         Características físicas do papel 

Fabricante Tração         
(Kgf/15 mm) 

Porosidade 
(s) 

Rasgo     
(g/f) 

“Bulk” 
(cm³/g) 

Celulose 01 6,15 10,00 69,00 1, 281 

Celulose 02 6,09 11,86 65,57 1, 294 

Celulose 03 6,86 10,83 70,83 1, 292 

Quadro 03 – Resumo das características físicas do papel por tipo de celulose 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

No quadro foi marcado o tipo de celulose que apresentou melhores resultados em cada 

característica. A celulose 03 foi a que apresentou melhores resultados em três das quatro 

características avaliadas. 

 

3.4 Avaliação do efeito da intensidade de refino nas características físicas do papel 

 

 

O objetivo do teste foi avaliar o efeito da intensidade de refino expressa em Ws/m no 

processo de refino, analisando o consumo energético e o desenvolvimento das características 

físicas do papel para cada situação avaliada.   

Baixa intensidade de refino e baixos valores de carga específica de refino permitem 

um rápido desenvolvimento das propriedades da polpa, com melhor uso de energia do que 

observado com alta intensidade de refino. Em outras palavras, para as variáveis operacionais 

utilizadas em uma fábrica, apenas conseguiremos reduzir o consumo de energia quando o 

refino for ajustado em baixa intensidade (MANFREDI, 2004). 

Com a baixa intensidade de refino cada impacto na fibra é suave (RIHS, 1995). 

Ganhos sobre a energia consumida no refino e maior uniformidade da polpa podem ser 

observados (MELTZER e RAUNTNBACH, 1994). Os resultados globais com baixa 

intensidade de refino são ótima resistência e propriedades óticas, alta eficiência de refino e 
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baixo consumo específico de energia, resultados que são frequentemente relatados 

(TIIKKAJA, 1997). 

A alteração na intensidade de refino foi feita através da troca do conjunto de discos 

refinadores. Para o refino em alta intensidade foi utilizado um conjunto com comprimento 

específico de corte de 23 km/rev, que resultou numa intensidade de 0,80 Ws/m. Para o refino 

em baixa intensidade foi utilizado um conjunto de discos com comprimento de corte de 54 

km/rev, que resultou numa intensidade de refino de 0,35 Ws/m. 

Para realização do teste foram fixadas algumas condições: 

 Papel 75 g/m² “off  - set” branco: 100% celulose branqueada de eucalipto 

 Utilizado mesmo lote de celulose para as duas intensidades de refino 

 Energia útil de refino: 50,41 kWh/ton 

 Consistência na refinação: 4,0% 

 Carga mineral no papel: 19,50% 

 

Inicialmente foram coletados os dados com a intensidade de 0,80 ws/m, utilizando o 

disco com comprimento de corte de 23 km/rev, que estão apresentados no quadro 04: 

 

Características físicas do papel com intensidade de refino 0,80 Ws/m 

Intensidade de refino                 
(Ws/m) 

Tração               
(Kgf/15 mm) 

Porosidade       
(s) 

°SR  “Bulk”            
(cm

3
/g) 

0,80 7,10 12,00 24,48 1,28 

Quadro 04 – Características físicas do papel com intensidade de refino 0,80 Ws/m 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

Em seguida foi feito o levantamento de dados trocando o conjunto de discos 

refinadores, para um com comprimento de corte de 54 km/rev.  

O quadro 05 apresenta as características obtidas aplicando intensidade de refino de 

0,35 Ws/m: 
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Características físicas do papel com intensidade de refino 0,35 Ws/m 

Intensidade de refino                 
(Ws/m) 

Tração               
(Kgf/15 mm) 

Porosidade       
(s) 

°SR  “Bulk”        
(cm

3
/g) 

0,35 7,80 8,00 23,17 1,31 

 Quadro 05 – Características físicas do papel com intensidade de refino 0,35 Ws/m 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

Comparando os dados apresentados no Quadro 04 e 05 observamos uma melhora nas 

características físicas do papel com a aplicação do refino a baixa intensidade comprovando as 

teorias citadas. 

Com a diminuição da intensidade de refino de 0,80 para 0,35 Ws/m houve uma 

melhora na tração de 8,97%, o que significa maior resistência do papel, auxiliando 

principalmente no andamento de máquina com a diminuição das quebras de folha. 

Observando a característica porosidade, notamos que houve uma diminuição da leitura 

de porosidade que significa um papel mais poroso, com maior permeância ao ar. Em outras 

palavras, significa um papel mais aberto que facilita sua drenagem na mesa plana e 

consequentemente menor consumo de vapor na seção de secagem. Outro aspecto muito 

importante relacionado ao valor de porosidade é a estabilidade dimensional, principalmente 

dos papéis utilizados em impressoras de alta velocidade que recebem um aquecimento durante 

o processo de impressão. Com o papel mais poroso, o mesmo fica menos reativo e maior sua 

estabilidade dimensional durante o processo de impressão. 

O efeito de queda na porosidade já era de se esperar, levando em consideração que o 

refino a baixa intensidade ocorre de maneira mais suave, levando a menor formação de finos 

quando comparado ao refino de maior intensidade. A formação dos finos leva ao 

preenchimento dos poros do papel e consequentemente deixa – o menos permeável ao ar. 

A leitura do grau Schopper – Riegler (°SR) é muito ligada ao valor de porosidade, já 

que o teste para medição do grau indica a drenabilidade da polpa refinada. Quanto maior o 

valor de porosidade, mais fechado é o papel, mais difícil é a drenagem e com isso o °SR 

aumenta. 

Fazendo uma análise da característica “bulk”, os resultados obtidos foram bem 

coerentes com a literatura. A partir do momento que se trabalha com baixa intensidade de 

refino, garante – se uma maior preservação das mesmas já que a ação do refino é mais suave. 

Dessa maneira, mantendo as fibras mais preservadas o volume adquirido pelo papel é maior 
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quando comparado ao refino em alta intensidade, pois nesse caso pode haver corte das fibras 

devido à ação mecânica mais intensa. 

 

3.5 Otimização no processo de refino da polpa celulósica 

 

 

Devido aos resultados alcançados com o refino a baixa intensidade foi realizada uma 

otimização no processo com o objetivo de buscar a redução no consumo de energia sem 

interferir no bom andamento da máquina de papel. 

A redução na energia útil de refino foi obtida aumentando o fluxo de massa no 

refinador sem alterar a carga elétrica do equipamento a fim de manter a intensidade de refino 

em 0,35 Ws/m e acompanhando as características físicas do papel.  

Foi estabelecido como limite mínimo o valor de tração 7,0 Kgf/15 mm e as outras 

características foram apenas indicativos. Esse valor foi estabelecido com base no padrão 

exigido pelo papel fabricado da característica tração que no caso em questão é de no mínimo 

6,0 Kgf/cm². 

Os resultados encontrados após a otimização estão apresentados no Quadro 06: 

 

Características físicas do papel com otimização do refino 

Energia útil de refino 
(kWh/ton) 

Tração               
(Kgf/15 mm) 

Porosidade       
(s) 

°SR  “Bulk”           
(cm

3
/g) 

44,51 7,04 7,20 22,87 1,31 

Quadro 06 – Características físicas do papel com otimização do refino 

Fonte: (BIGNARDI PAPÉIS, 2011, s.p.). 

 

 

Fazendo uma análise dos dados apresentados vemos que foi possível uma redução no 

consumo de energia mantendo as propriedades físicas do papel dentro da especificação. 

Com o aumento da passagem de massa pelo refinador a energia útil de refino foi reduzida 

de 50,41 kWh/ton para 44,51 kWh/ton, ou 11,70%. 

Essa redução leva a uma economia de energia, principalmente levando - se em conta os 

conceitos de sustentabilidade, onde procuramos usar o mínimo de recursos naturais para 

atendermos o processo de fabricação de papel.  

Expandindo a redução para um ano, considerando uma máquina de papel de médio porte 

com produção de 4000 ton/mês, teríamos uma economia anual de 283200 kW. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 A operação de refino é o parâmetro mais crítico para assegurar um bom 

desenvolvimento das características do papel e do andamento de máquina e seus custos. 

Vimos que a etapa de refino na produção de papel tem diversos efeitos sobre a polpa 

celulósica, cada um sendo fundamental para que se obtenha um papel de alta qualidade. 

Temos também a importância dos equipamentos utilizados no refino, que devem ser 

escolhidos de acordo com o papel produzido, tipo de fibra utilizada a fim de se trabalhar com 

o equipamento mais eficiente em termos de energia e desenvolvimento das características 

físicas do papel. 

Através de testes realizados em escala industrial foi possível comprovar a interferência 

de alguns parâmetros durante a operação do refino. 

Na primeira etapa do teste foi avaliado três fornecedores de celulose, todos produtores 

de celulose de fibra de eucalipto branqueada seca. Pelos resultados obtidos, todos os 

fornecedores atendem as características físicas exigidas para o papel, porém é possível 

observar algumas diferenças que podem trazer redução de custo para a produção e serem 

decisivos na escolha do fornecedor de celulose.  

Analisando o quadro 03 no que tange a parte técnica, a celulose escolhida para se 

trabalhar seria a Celulose 03, pois nos parâmetros mais importantes para a produção de papel 

foi a que apresentou melhores resultados. Dessa forma é interessante observar a interferência 

da natureza, citada no início do trabalho, pois essas diferenças entre as celuloses estão muito 

ligadas ao tipo de solo, condições climáticas e diversas outras características naturais. 

Na segunda etapa do teste foi feita a comparação entre dois conjuntos de discos 

refinadores para analisar o efeito da intensidade de refino nas características finais do papel. 

Através dos valores encontrados para cada nível de intensidade de refino podemos concluir 

que o refino em baixa intensidade foi o que conferiu melhores características físicas ao papel, 

sendo esses fatores muito importantes para o bom andamento da máquina de papel e 

consequentemente redução de custos da produção. 

Com os resultados obtidos com o refino em baixa intensidade foi possível propor uma 

terceira etapa do teste industrial com o objetivo de aperfeiçoar essa etapa e reduzir o consumo 

de energia no refino. 

Foi possível concluir que mesmo reduzindo a energia aplicada de refino o papel ainda 

apresentou características acima do especificado, o que assegura bom desempenho da 

produção e ainda uma redução de 11,70% no consumo de energia da etapa de refino. Esse 
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aperfeiçoamento é muito importante para assegurar que os constantes desenvolvimentos feitos 

pela indústria de celulose e papel estão tendo resultados positivos na sustentabilidade de seus 

processos. 

É importante ressaltar que todos esses desenvolvimentos são focados na melhor 

utilização dos recursos disponíveis aumentando a eficiência da cadeia produtiva e facilitando 

a tomada de decisão sobre o qual o tipo de celulose a ser utilizada e qual o melhor conceito de 

refino a ser praticado para garantir uma produção mais sustentável. 

Para futuros trabalhos tendo como tema o processo de refino da polpa celulósica, fica a 

sugestão de se avaliar as características funcionais do papel, principalmente as que se referem 

à desempenho em impressoras de alta velocidade. Isso porque quando trabalhamos com baixa 

intensidade de refino, produzimos um papel menos reativo, o que pode ser benéfico para 

evitar atolamentos e problemas durante a impressão do papel. 
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