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RESUMO
Os produtos químicos utilizados na fabricação de papel podem 

ser divididos em dois grupos: funcionais e produtos químicos de pro-
cesso que são usados para controlar o processo de fabricação de 
papel. Os produtos químicos funcionais agregam valor ao papel aca-
bado pois introduzem propriedades superiores àqueles dos papéis 
não tratados. O custo do processo de fabricação de papel pode ser 
controlado por meio do uso eficaz de produtos químicos de processo.

Os aditivos químicos para controle de lixo aniônico e stickies são 
associados à melhoria da produtividade do processo. Eles geral-
mente não são considerados como valor agregado para o papel 
acabado. Este artigo descreve como uma abordagem holística para 
o tratamento químico de uma máquina de papel pode efetivamente 
gerar valor para o fabricante de papel. Tal estratégia, de melhora da 
qualidade e da produtividade do papel, envolve a implementação 
de um programa de “Gerenciamento de Partículas”, a fim de con-
seguir um controle melhor do extremo úmido. 

O princípio do “Gerenciamento de Partículas” é definir o com-
portamento dos diferentes elementos presentes no processo de 
fabricação de papel (fibras, contaminantes e aditivos) por meio 
de possibilidades técnicas e analíticas. Ele permite visualizar, por 
um lado, a evolução dos contaminantes no sistema (aglomeração, 
fixação, deposição e reação com fibras e aditivos) e, por outro, a 
eficiência de cada produto adicionado ao processo. O objetivo do 
fabricante de papel pode ser limitar a influência destes contami-
nantes no processo e otimizar a reatividade superficial das fibras 
para assegurar o mais alto desempenho dos aditivos funcionais.
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INTRODUÇÃO
Os produtos químicos utilizados na fabricação de papel podem 

ser divididos em dois grupos: produtos químicos funcionais, que 
permanecem no papel e influenciam as propriedades do papel, e 
produtos químicos que são usados para controlar o processo de 
fabricação do papel. Os produtos químicos funcionais agregam 
valor ao papel acabado introduzindo propriedades superiores 

comparadas aos papéis não tratados. O custo do processo de fa-
bricação do papel pode ser controlado por meio do uso eficaz de 
produtos químicos de processo.

Os aditivos químicos para controle de lixo aniônico e stickies são 
tradicionalmente associados com a melhoria da produtividade do pro-
cesso. O lixo atrapalha o sistema de fabricação de papel ideal e os 
aditivos para esta finalidade geralmente não são considerados de va-
lor agregado para o papel acabado. Este trabalho descreve como uma 
abordagem holística para o tratamento químico de uma máquina de 
papel pode efetivamente gerar valor para o fabricante de papel.

METÓDOS
1. Abordagem do Gerenciamento de Partículas

O gerenciamento de partículas descreve o conceito de gestão da 
química do extremo úmido da máquina de papel, de tal modo que a 
reatividade das fibras com produtos químicos funcionais seja maxi-
mizada através da implementação de um programa de controle de 
contaminantes eficaz. 

Os contaminantes são frequentemente de natureza aniônica ou 
associados com a superfície da fibra. Isso significa que os contami-
nantes competem com as fibras pela reação com os aditivos funcio-
nais catiônicos, que melhoram o papel. 

A consequência é a redução da eficiência do aditivo, papel fora da 
especificação, custos químicos mais elevados e aumento da deposi-
ção. O gerenciamento de partículas envolve a implementação de um 
programa químico cuidadosamente projetado que considera o tipo 
de contaminante presente no sistema, a distribuição dos contami-
nantes e seu impacto na produção e qualidade do papel.

Esta estratégia para melhorar a qualidade do papel e a produtivi-
dade envolve a implementação de um programa de gerenciamento 
de partículas de quatro estágios, a fim de obter um melhor controle 
do extremo úmido:

• Identificação de substâncias problemáticas.
• Identificação de possíveis ações corretivas.
• Seleção da(s) ação(ões) corretiva(s) mais efetiva(s).
• Implementação para recriar o “Sistema Ideal”.
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2. Identificação de Substâncias Problemáticas e Auditoria 
de Sistemas

O primeiro passo na identificação de substâncias problemá-
ticas é a investigação analítica necessária para compreender a 
composição de um depósito, seja ele um contaminante da celulo-
se ou o produto da interação química. A natureza e a composição 
do depósito podem ser uma dica muito útil para a causa raiz dos 
problemas na máquina de papel.

A segunda etapa compreende o mapeamento sistemático de 
parâmetros críticos dos locais mais relevantes na máquina de pa-
pel. Para obter uma imagem clara da inter-reação entre misturas 
de fibras, água de processo e refugos, um desenho esquemático 
dos circuitos da máquina de papel, incluindo fluxos de água, é 
uma necessidade absoluta.

3. Mapeamento Químico de Processos
Os contaminantes entram no sistema por meio de várias rotas, 

incluindo o sistema de refugo, as águas de processo ou a linha de 
fibra reciclada. A distribuição de contaminantes aniônicos pode ser 
determinada executando medições de demanda iônica no sistema. O 
nível de amido livre não retido na folha pode ser determinado pela 
coloração e espectroscopia UV. Outros métodos de detecção específi-
cos estão disponíveis para outros aditivos (DQO etc.). Para fins de ge-
renciamento de partículas, é necessário considerar as várias espécies 
que contribuem para a demanda de carga e seu respectivo tamanho.

A demanda iônica do sistema compreende três componentes: fi-
bras, finos e coloides. Ao aplicar o esquema de classificação utilizado 
para a tecnologia de filtragem como é mostrado na Figura 1 (infor-
mação de várias fontes externas da internet), é possível atribuir inter-

valos de tamanho para cada um desses tipos de espécies carregadas, 
como visto na Tabela 1.

Sob uma perspectiva de contaminante, muitas das partículas pro-
blemáticas também se encaixam nestes intervalos de tamanho. Para 
qualquer sistema de máquina de papel é, portanto, possível determi-
nar a demanda das várias frações de tamanho de partículas, utilizan-
do equipamento prontamente disponível. No entanto, apenas certa 
proporção de partículas encontradas no processo tem uma carga 
aniônica que pode ser detectada utilizando medições de demanda 
iônica. Por conseguinte, é necessário efetuar medições complemen-
tares com base em técnicas de absorção UV ou de turbidez para 
determinar a distribuição de partículas não iônicas no sistema.

Um microscópio pode ser usado para verificar e visualizar grande 
parte da informação que é coletada utilizando as técnicas descritas 
acima. O resultado é um retrato completo da distribuição das fibras/
partículas durante todo o processo.

4. Identificação de possíveis ações corretivas
Uma vez conhecidos os parâmetros relevantes para o problema 

e os fluxos de partículas/fibras no sistema de fabricação de papel, é 
possível determinar qual das opções disponíveis pode melhorar mais 

Figura 1. Intervalos de Tamanho de Partículas no Processo de Fabricação de Papel

Tabela 1. Distribuição de Tamanho de Partículas que contribuem para a 
Demanda de Carga

Fração de Demanda Iônica Faixa de Tamanho de Partícula (mm)

Fibra >75

Finos 2-75

Coloides <2
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partículas contaminantes devem ser de tamanho coloidal e assim 
permanecer, evitando a sua aglomeração, a formação de depósitos e 
a geração de problemas de eficiência e/ou qualidade. 

As estratégias para dispersão e estabilização mantêm os conta-
minantes dessa forma, separados uns dos outros. Além disso, estes 
polímeros reduzem o potencial de deposição do sistema pela deta-
ckificação das partículas removidas da superfície da fibra. Por fim, as 
partículas detackificadas são removidas do sistema por meio da lim-
peza da água de processo ou retenção na folha. Esta retenção pode 
ser feita através de polímeros catiônicos de acordo com a estratégia 
de microfixação.

6. Aditivos dispersantes e detackificantes 
Os aditivos dispersantes podem ser capazes de remover o lixo da 

superfície da fibra e liberar locais reativos para produtos químicos 
funcionais. No entanto, estas partículas de lixo dispersas permane-
cem propensas à deposição, uma vez que estão sujeitas às diferentes 
condições na máquina de papel. 

Portanto, é melhor mantê-las em uma forma estável e inofensiva. 
Tal forma  pode ser conseguida utilizando-se um polímero sintético 
que seja especificamente eficaz de acordo com a natureza do con-
taminante. Para stickies baseados em acetato de polivinilo, a melhor 
escolha é um polímero à base de álcool polivinílico; para o adesivo 
de fusão a quente, os produtos à base de proteínas podem ter o me-
lhor ajuste e o pitch livre pode ser estabilizado com produtos à base 
de celulose sintética. 

Estes polímeros cuidadosamente selecionados são não só con-
cebidos para reduzir o potencial de deposição de pitch e stickies, 
mas eles também permitem que os contaminantes tratados sejam 
mais facilmente removidos por intermédio de um passo de micro-
fixação ou retenção.

a operabilidade da máquina de papel. Isto pode incluir a seleção da 
celulose para melhorar o Potencial Zeta ou reduzir o conteúdo de 
pitch, ou um aditivo mais eficaz que reaja preferencialmente com a 
fibra, ou contaminante desejado, em vez de interferir com a química 
do extremo úmido. Durante uma pesquisa do sistema pode ser des-
coberto que a retenção deficiente de um aditivo químico faz com que 
ele se torne uma substância prejudicial nos circuitos de água.

Em resumo, o resultado da auditoria do sistema é uma estraté-
gia focada em garantir que os aditivos funcionais tenham uma alta 
probabilidade de reação com a superfície da fibra e que os aditivos 
de controle de lixo reajam preferencialmente com o lixo. Deve ser 
assegurado que os aditivos do processo não reduzam eles próprios a 
reatividade das fibras. As dosagens de produtos químicos e os pontos 
de adição podem ser alterados para se certificar de que todos os 
aditivos sejam utilizados de forma eficaz.

5. Selecionando as ações corretivas mais eficazes
No sistema não ideal, encontramos uma variedade de centros rea-

tivos. Alguns estão disponíveis na superfície da fibra, outros estão em 
outras partículas e ainda outros não estão disponíveis e bloqueados 
na superfície da fibra. A meta para qualquer ação corretiva é dupla; 
aumentar a carga da fibra e reduzir as reações competitivas para 
assegurar a reação apropriada dos produtos químicos funcionais.

O primeiro passo é garantir que a água do processo seja tão limpa 
e de qualidade consistente quanto possível, para minimizar o impac-
to de quaisquer contaminantes no processo de produção. O segundo 
consiste em que, quaisquer contaminantes residuais na superfície 
das fibras são removidos através da ação de polímeros cuidadosa-
mente selecionados de acordo com as diferentes estratégias à dispo-
sição na Figura 2 (Au, C.; Thorn, I; 1995). 

Para que sejam controladas quimicamente de forma eficaz, as 

Figura 2. Estratégias para Melhorar o Processo de Fabricação de Papel
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1. Caso Histórico: Controle de pitch 
Este primeiro caso comprovou como a capacidade de operabilida-

de da máquina de papel para impressão e escritura pode ser melho-
rada com a detackificação do pitch através dos polímeros orgânicos. 

O programa selecionado incluiu um detackificante para eliminar 
os contaminantes e provocar um aumento subsequente na capacida-
de aniônica da fração de fibra/finos e um microfixador para reduzir 
seletivamente o carregamento de lixo aniônico sem comprometer a 
carga da superfície aniônica de todas as fibras. Ou seja, as estraté-
gias de detackificação e de microfixação descritas na Figura 2.

O tratamento foi introduzido no sistema da máquina e durante 
a fase inicial o desempenho foi gerenciado usando as ferramentas 
analíticas descritas acima. Os resultados podem ser verificados na 
Figura 3: quando o “detackificante” foi utilizado, a superfície da 
tubulação que está localizada depois do Refinador permaneceu to-
talmente limpa. Porém, assim que o tratamento foi interrompido, a 
superfície da tubulação de entrada ao Tanque de Mistura ficou suja 
por causa da deposição de pitch.

2. Caso Histórico: Controle de stickies 
Os benefícios da gestão da química do extremo úmido da máquina 

são ilustrados no seguinte estudo de caso de uma fábrica LWC (Light 
Weight Coated).

Na auditoria da máquina de papel, verificou-se que dentro da mistura 
de GW (Groundwood) e DIP (DeInked Pulp), ambas as linhas contribuíam 
significativamente para a formação de depósitos, mas os stickies da DIP 
sempre eram maioria nos depósitos encontrados na seção de secagem. 

Um programa de detackificação foi implementado para a linha DIP 
para substituir o talco mineral. Devido ao baixo nível de cinzas na linha 
DIP após a remoção do talco, o fabricante de papel tinha mais recursos 
para controlar os níveis de cinzas e otimizar a relação GW:DIP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao implementar um programa de gerenciamento de partículas, a 

demanda de carga das fibras é maximizada enquanto os efeitos ne-
gativos dos contaminantes são minimizados. Isso dá ao fabricante 
de papel mais espaço para aumentar a funcionalidade do papel final. 
Melhorar a carga superficial da fibra e reduzir os níveis globais de 
lixo aniônico no sistema significa que o desempenho de produtos 
químicos funcionais é melhorado. Leva à economia de custos em ter-
mos de uso de produtos químicos mais eficientes e à criação de valor 
adicional por meio de propriedades de papel melhoradas.

As propriedades do papel acabado dependem dos processos me-
cânicos e químicos que ocorrem durante o processamento. Os quí-
micos funcionais geralmente têm o maior efeito quando reagem 
com a rede de fibras. As condições na máquina devem, portanto, ser 
otimizadas de tal modo que o potencial de reação entre as fibras e 
os produtos químicos funcionais sejam maximizados. É possível se 
conseguir isso por meio de um programa de gerenciamento de par-
tículas que se concentra na maximização da reatividade das fibras 
e, ao mesmo tempo, na minimização do efeito da interferência de 
substâncias problemáticas. 

O resultado líquido beneficia o fabricante de papel aumentando 
as opções disponíveis para alterar as características do papel termi-
nado. Ao maximizar a reatividade da fibra, o fabricante de papel tem 
maior flexibilidade dentro do processo para controlar os custos e cria 
valor agregado.

Os exemplos a seguir ilustram como, ao adotar uma abordagem 
holística ou de sistemas para a solução de problemas, é possível 
obter melhorias significativas no processo de fabricação de papel. 
Estudar a interação de produtos químicos funcionais com as várias 
frações de material dá uma visão sobre como melhorar a eficiência 
do programa químico funcional.

Figura 3. Efeito da “Detackificação” na Deposição de Pitch 



ARTIGO TÉCNICO / TECHNICAL ARTICLE 

O PAPEL vol. 79, num. 8, pp. 91 - 96   AUG 2018

95Agosto/August  2018 - Revista O Papel

A Figura 4 mostra diferentes níveis de stickies medidos por meio da 
Absorção UV. Os dois últimos conjuntos de resultados correspondem ao 
período de testes com o detackificante. Comparando a Torre de Fibra 
Destintada antes da adição do produto com o Tanque de Máquina de-
pois da adição do produto, verifica-se uma nítida redução do nível de 
stickies, aproximadamente 30%, valor que aumenta até 50% quando 
se observam os resultados na Caixa de Entrada da máquina de papel.

3. Caso Histórico: Melhoria da colagem com ASA e redução 
da DQO do efluente por retenção de amido 

Nesse exemplo, a metodologia de gerenciamento de partículas foi apli-
cada a uma máquina que produzia papel para copiadora que estava tendo 
dificuldades em alcançar um nível satisfatório de resistência à água. 

A maior dosagem de ASA resultou numa taxa de deposição mais 
elevada em toda a máquina. Os resultados da auditoria de gerencia-
mento de partículas revelaram que o agente de colagem catiônico 
reagiu preferencialmente com o lixo aniônico e, portanto, não estava 
disponível para reagir com a fibra. 

A introdução de um microfixador catiônico, que seletivamente re-
agiu com o lixo aniônico da fibra de CTMP, deu a entender que a 
especificação de colagem poderia ser prontamente alcançada.

 Numa segunda etapa, o nível de amido livre foi controlado por um 
fixador que reagiu seletivamente com ele. Na Figura 5 pode ser obser-
vada a redução do nível de amido como resultado da utilização de uma 
estratégia de microfixação. Na Figura 6 pode ser verificado o efeito no 
efluente no qual o nível de DQO diminuiu consideravelmente.

Figura 4. Efeito da Detackificação na Deposição de Stickies

Figura 5. Efeito do Controle Seletivo do Amido
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REFERÊNCIAS

4. Caso Histórico: Uso de refugo e retenção estabilizada
O gerenciamento de partículas também é uma abordagem 

válida para a solução de problemas de sistemas de retenção. O 
controle melhorado e seletivo do lixo aniônico levará a condi-
ções em que a reação dos polímeros de retenção com a super-
fície da fibra se torna mais favorável. 

Nesse exemplo de uma máquina de papel fino com reves-
timento duplo, o efeito da adição controlada do microfixador 
estabilizou a demanda iônica ao longo do circuito da máqui-
na de papel, com benefícios positivos para a estabilidade do 
processo e a qualidade do papel. A Figura 7 mostra a dimi-
nuição da variabilidade da demanda iônica do refugo e da 
água branca como resultado do processo de microfixação e 
controle de carga.

CONCLUSÕES
O gerenciamento de partículas representa mais do que uma aborda-

gem de solução de problemas, porque o foco está em melhorar o processo 
geral adotando o pensamento de sistemas em vez de se preocupar com 
um problema em uma parte do sistema. 

O conhecimento que é criado durante as auditorias da máquina pode 
ser aplicado à criação de inovações no processo que geram valor para o 
fabricante de papel.

A qualidade da fibra pode ser melhorada maximizando a carga de fibra 
aniônica e minimizando o lixo aniônico. A nova autonomia pode ser utili-
zada para aditivos com melhor resistência, amido catiônico, absorção de 
agente de colagem ou reatividade melhorada do polímero de retenção. 

O conceito de maximização da reatividade da fibra, embora minimize 
os efeitos de substâncias problemáticas, é poderoso para alcançar me-
lhorias reais de processo.                n

Figura 6. Efeito do Controle Seletivo do Amido

Figura 7. Efeito do Controle do Refugo


