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Hart: "É extremamente 
importante combinar 
operação, materiais 
de processo reais 
e compreensão 
das pesquisas para 
desenvolver biovias 
para o desenvolvimento 
de novos produtos e 
processos associados 
à bioeconomia”
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terminar o vencedor. Como os dois tra-
balhos eram de excelente qualidade, foi 
determinado que a melhor solução seria 
eleger dois vencedores.”

Na entrevista a seguir, Hart revela 
as descobertas apontadas por cada ar-
tigo vencedor da premiação e avalia a 
importância de aliar o desenvolvimento 
de pesquisas à prática operacional em 
prol do fortalecimento contínuo da 
competitividade do setor. 

Pela primeira vez, desde o lan-
çamento da premiação anual, 
em 2006, o conselho editorial 
do TAPPI Journal elegeu dois 

artigos científicos para receber seu tra-
dicional reconhecimento. Ao avaliar cri-
térios, como mérito científico, inovação, 
criatividade e clareza, o conselho com-
posto por 18 especialistas da academia 
e da indústria chegou ao consenso de 
que dois trabalhos deveriam se consa-
grar vencedores em 2020: Gravidade de 
vincos e rupturas no verso do papelão, 
dos autores Joel C. Panek, cientista pes-
quisador da WestRock, Swan D. Smith, 
pesquisador de P&D da WestRock e 
Douglas W. Coffin, professor da Uni-
versidade de Miami, e Modelagem da 
energia de explosão entre água e fundido 
em tanque dissolvedor de caldeira de re-
cuperação, do autor Eric Jin, especialista 
em Engenharia de Desempenho da The 
Babcock & Wilcox Company. Os co-au-
tores do artigo são Malcolm Mackenzie e 
Steve Osborne, gerente de Tecnologia e 
engenheiro consultivo, respectivamente, 
da The Babcock & Wilcox Company, e 
Honghi Tran, professor emérito da Uni-
versidade de Toronto.  

Conforme relata Peter W. Hart, edi-
tor-chefe do TAPPI Journal, para ser 
elegível ao prêmio, o artigo deve ser 
indicado por um membro do conselho 
editorial. Após chegar a uma lista de ar-
tigos indicados, o processo seletivo se 
inicia com uma votação entre todos eles. 
“Todo o conselho editorial vota nas três 
primeiras escolhas. A partir daí, os vo-
tos n.º 1 recebem cinco pontos, os votos 
n.º 2 recebem três pontos e os votos n.º 
3 recebem um ponto cada. Quando a vo-
tação é concluída, as pontuações de cada 
artigo são somadas. Neste último ano, os 
dois principais artigos estiveram a um 
ponto um do outro, com o artigo sobre a 
caldeira de recuperação recebendo mais 
votos em primeiro lugar, mas menos vo-
tos no total. Quando a votação é muito 
apertada, um comitê especial composto 
pelo editor-chefe atual e pelo anterior se 
reúne para analisar os dois artigos e de-

modelagem da energia de explosão entre 
água e fundido em tanque dissolvedor 
de caldeira de recuperação, o outro fala 
sobre a física do papel, ao avaliar a gra-
vidade de vincos e rachaduras no verso 
do papelão. O artigo sobre o tanque de 
dissolução estendeu a compreensão das 
explosões entre água e fundido em es-
cala de gotículas para uma explosão de 
múltiplas gotículas em grande escala. A 
energia da explosão entre água e fundi-
do foi avaliada usando modelagem ter-
modinâmica. Os resultados mostraram 
condições de operação que aumentam 
a conversão da energia da explosão em 
trabalho mecânico, o que pode poten-
cialmente causar danos. Este trabalho 
faz parte de um consórcio de pesquisa 
maior e contínuo, que está sendo con-
duzido pela Universidade de Toronto, no 
Canadá. Já o segundo artigo determinou 
que rupturas/trincas no lado reverso do 
papelão, a 180 graus, poderiam ser ca-
racterizadas por um único parâmetro, o 
comprimento de estiramento. O traba-
lho incorporou a compressão na direção 
Z na determinação. Tal como ocorreu 
com o outro trabalho premiado, esse faz 
parte de um projeto de pesquisa maior 
que está em andamento. 

O Papel – Ainda abordando os tra-
balhos premiados, quais aspectos 
levantados por cada um ainda preci-
sam ser melhor esmiuçados? Há, por 
exemplo, desafios práticos a serem 
solucionados para que os resultados 
já tragam incrementos ou melhorias 
ao dia a dia operacional das fábricas?

Hart – A determinação do compri-
mento de estiramento forneceu orienta-
ção sobre a combinação do ferramental 

“A COMBINAÇÃO 
ENTRE PESQUISA 

E OPERAÇÃO 
PROPORCIONA UMA 
PARCERIA ÚTIL E DE 
BENEFÍCIO MÚTUO 

QUE FORTALECE 
AMBAS AS PARTES. 

OS GRUPOS 
DE OPERAÇÃO 

IDENTIFICAM PONTOS 
PROBLEMÁTICOS 

E CONDIÇÕES 
OPERACIONAIS EM 
POTENCIAL PARA 
TRABALHOS DE 

PESQUISA"

O Papel – Dando enfoque aos ar-
tigos premiados, quais são os temas 
abordados pelos autores e quais dife-
renciais eles apresentam?

Peter W. Hart, editor-chefe do TA-
PPI Journal – Os trabalhos vencedores 
da premiação deste último ano apresen-
tam questões referentes a partes bem 
diferentes do processo de fabricação de 
papel. Enquanto um dos artigos aborda a 

Confira mais detalhes 
sobre cada trabalho nos 

respectivos resumos 
apresentados ao 

final da entrevista 
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e da profundidade de penetração que 
manterá o vinco em um nível aceitável, 
permitindo que conversores de papelão 
escolham uma profundidade de pene-
tração que seja profunda o suficiente 
para dar resistência relativa ao vinco 
aceitável sem penetrar tão profunda-
mente a ponto de produzir trincas. O 
trabalho pode ser usado para determi-
nar a faixa operacional para operações 
de vinco. Trata-se, contudo, de um tra-
balho contínuo, ligado à próxima etapa, 
sendo a identificação de um parâmetro 
adimensional para descrever o limite de 
ruptura. O comprimento do estiramento 
é um comprimento absoluto, portanto, 
não é claramente transferível a sistemas 
alternativos. Já o outro artigo fornece 
orientações de segurança úteis para fá-
bricas em relação à operação do tanque 
dissolvedor de fundido, considerando 
que apresenta uma base para levar seus 
esforços para a compreensão das explo-
sões entre água e fundido na caldeira 
de recuperação. O trabalho atual tam-
bém ajudou a compreender o projeto 
aprimorado do jato de fragmentação do 
fundido, que fornecerá ao setor maior 
segurança para o tanque de dissolução.

O Papel – Qual é a relevância desse tra-
balho contínuo e mútuo entre pesquisa e 
operação? De que forma a união entre essas 
duas frentes de trabalho contribui para o for-
talecimento da competitividade da indústria 
de celulose e papel?

Hart – A combinação entre pesquisa e ope-
ração proporciona uma parceria útil e de bene-
fício mútuo que fortalece ambas as partes. Os 
grupos de operação identificam pontos pro-
blemáticos e condições operacionais em po-
tencial para trabalhos de pesquisa. Em segui-
da, a pesquisa desenvolve faixas aprimoradas 
de operação para melhorar a segurança ou as 
condições operacionais que atenuam ou, pelo 
menos, reduzem esses pontos problemáticos. 
Os melhores artigos atuais selecionados pelo 
TAPPI Journal são excelentes exemplos dessas 
colaborações. Ao reduzir o número de pontos 
operacionais problemáticos, a área de Pesquisa 
e Desenvolvimento continua a melhorar a 
operação e a segurança das nossas fábricas. 

O Papel – Você acredita que o desen-
volvimento de pesquisas, aliado à prática 
operacional, torna-se ainda mais impor-
tante no contexto da bioeconomia? Por 
quais motivos?

Hart – A bioeconomia está atualmente 

em seus primórdios. Há uma gran-
de quantidade de pesquisas sendo 
conduzidas para desenvolver vias 
de reação e processos para produ-
zir combustíveis líquidos e produtos 
químicos especiais. Grande parte 
desse trabalho está sendo executado 
sem a contribuição da prática opera-
cional e do conhecimento empírico, 
o que faz com que, frequentemente, 
esses esforços produzam conclusões 
equivocadas. Um bom exemplo disso 
são vários dos processos de fermen-
tação para hemiceluloses extraídas 
da madeira. A maioria desses esfor-
ços desenvolveu caminhos usando 
xarope de milho em vez de extratos 
de madeiras reais. As rotas de milho 
funcionaram bem, mas traços de con-
taminação associados aos extratos de 
madeira provaram ser inibidores de 
fermentação, o que atrapalhou os tra-
balhos de pesquisa. Por isso, acredito 
ser extremamente importante combi-
nar operação, materiais de processo 
reais e compreensão das pesquisas 
para desenvolver biovias para o de-
senvolvimento de novos produtos e 
processos associados à bioeconomia.

////////////////////////////

GRAVIDADE DE VINCOS E RUPTURAS NO VERSO DO PAPELÃO 

Joel C. Panek, cientista pesquisador da WestRock, Swan D. Smith, pesquisador de P&D da WestRock e  
Douglas W. Coffin, professor da Universidade de Miami

Vincos em dobras podem ser prejudiciais à funcionalidade e à aparência de embalagens fabricadas com pape-
lão. O efeito da gravidade da ação de vincar no grau dos rasgos por vincagem no lado reverso (lado do cordão da 
dobra) do papelão foi investigado. Amostras foram vincadas com várias geometrias de réguas e canais, e o grau 
de trincas foi quantificado como porcentagem do comprimento trincado em relação ao comprimento total do 
vinco. O grau de trincas ficou tipicamente abaixo de 5% em baixas profundidades de penetração do vinco, mas foi 
exponencialmente mais elevado depois de uma profundidade de penetração crítica. Uma combinação de réguas 
e canais, com uma tolerância mais ampla deslocou a profundidade crítica para valores maiores. O parâmetro de 
gravidade da vincagem, denominado de estiramento do vinco, convergiu os dados do grau de trincas das dife-
rentes combinações de réguas e canais para uma curva única. O estiramento do vinco foi derivado das mesmas 
expressões analíticas como a deformação transversal por cisalhamento e quantifica o comprimento do papel 
que é estirado no canal durante a vincagem. O estiramento crítico é definido como o estiramento no qual a 
trinca fica acima de 5%, o que corresponde ao ponto no qual a trinca se torna exponencial. O estiramento 
crítico é o parâmetro material/sistema que define o nível abaixo do qual as trincas são mínimas. 

Aplicação: para as fábricas, o intervalo de plotagem da operação de vincagem oferece uma orientação 
sobre a ferramenta e a profundidade de penetração que seja profunda o suficiente para proporcionar uma 
resistência relativa à vincagem (RCS) aceitável sem penetrar muito fundo para produzir as trincas. 

RESUMOS DOS TRABALHOS VENCEDORES DO PRÊMIO TAPPI JOURNAL 2020
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O Papel – Na sua visão, o setor vem 
se mobilizando adequadamente para 
se tornar cada vez mais apto à indús-
tria do futuro?

Hart – A indústria de papel está se po-
sicionando rapidamente para ser líder na 
nova economia circular. O setor está ex-
pandindo aceleradamente sua aceitação 
de materiais, usando copos revestidos de 
poliéster e caixas de pizza em seu fluxo de 
reciclagem. Além disso, o setor está tra-
balhando na produção de fibra reciclada 
branqueada aprovada para contato com 
alimentos e desenvolvendo métodos para 
incorporar fibras mais sustentáveis em 
seus produtos. Também está trabalhando 
em aplicações de barreiras para substi-
tuir produtos químicos PFAS (substân-
cias Per e Poli-Fluoroalquil) e materiais à 
base de poliéster por materiais biodegra-
dáveis. O desenvolvimento e uso de ma-
teriais naturais é uma alta prioridade na 
área de pesquisa do setor de fabricação 
de papel. Ao reduzir ou eliminar plásti-
cos à base de petróleo, fluorocarbonos e 
outros materiais, o setor está se posicio-
nando para se fortalecer como líder da 
economia circular do futuro.

O Papel – Ainda direcionando o 
olhar ao futuro, como você vislumbra 
a indústria de base florestal nos pró-
ximos anos? Pelos trabalhos atuais 
em andamento, quais direções o setor 
tem potencial para prosseguir?

Hart – O desenvolvimento de mate-
riais de barreira de base aquosa, como 
um substituto do polietileno, é uma 
tendência importante e crescente no 
setor. As pesquisas estão começando a 
desenvolver técnicas de formação e ve-
dação em conjunto com revestimentos 
de barreira para controlar a transmissão 
de oxigênio, graxa e água pelo papelão. 
Essas embalagens substituirão aquelas 
feitas com mais de um componente e 
embalagens flexíveis baseadas em plásti-
cos. A capacidade de reciclagem e o teor 
de material reciclado em soluções à base 
de papel também aumentarão nos pró-
ximos anos. A compreensão aprimorada 
de todo o ciclo de vida, do início ao fim, 
das soluções à base de papel em compa-
ração com o plástico e outros materiais, 
será totalmente compreendida e o setor 
de papel desenvolverá Avaliações de  
Ciclo de Vida (ACVs) aprimoradas.

O Papel – Para que essa trajetória 
se consolide, quais desafios deverão 
ser enfrentados e superados?

Hart – O desenvolvimento de re-
vestimentos de barreira aquosa, que 
controlem tanto água líquida quanto 
umidade, sejam biodegradáveis e pro-
duzidos a partir de materiais naturais, 
é um grande desafio a ser superado. 
Adicionar a necessidade de proprieda-
des de barreira contra graxa e oxigênio 
a esses revestimentos torna o proces-
so ainda mais difícil. No entanto, es-
ses desafios estão sendo investigados 
atualmente com algum grau de suces-
so. A compreensão fundamental desses 
processos está sendo desenvolvida e 
soluções potenciais para partes desses 
desafios já estão sendo comercializa-
das. À medida que o setor adquire mais 
experiência na produção dessas solu-
ções iniciais, a pesquisa desenvolverá 
métodos aprimorados para melhorar 
a faixa de operação para produção. 
Uma compreensão aprimorada da apli-
cação de materiais naturais também 
levará a processos e produtos aprimo-
rados para o setor de papel.   

//////////////////////////// ////////////////////////////

MODELAGEM DA ENERGIA DE EXPLOSÃO ENTRE ÁGUA E FUNDIDO 
EM TANQUE DISSOLVEDOR DE CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO

Eric Jin, especialista em Engenharia de Desempenho, Malcolm Mackenzie, gerente de Tecnologia, e Steve 
Osborne, engenheiro consultivo, da The Babcock & Wilcox Company, e Honghi Tran, professor emérito da 

Universidade de Toronto

A energia da explosão gerada à medida que gotículas fundidas derretidas interagem com água foi avalia-
da em função da distribuição do fundido, da temperatura da água e da temperatura do fundido usando um 
modelo termodinâmico. Os resultados mostram que a razão crescente entre o volume de água em relação ao 
fundido e a temperatura da água aumenta significativamente a energia da explosão, convertendo uma gran-
de fração da energia térmica do fundido em trabalho mecânico. Para reduzir a probabilidade de explosões 

violentas entre fundido e água, é importante: 
i )  Otimizar o projeto e a operação do jato de fragmentação para distribuir uniformemente o fundido em 

uma grande área no tanque dissolvedor;
ii )   Evitar alta temperatura no licor verde e garantir a mistura adequada do licor,  

iii )   Evitar distúrbios que possam causar intenso escoamento do fundido ou rolos gelatinosos de fundido. 

Aplicação: Este artigo técnico sobre o modelamento da energia da explosão de fundido e água ajuda as fábri-
cas a melhorar seu entendimento e suas práticas de operação do tanque dissolvedor para garantir a segurança 
do tanque.

Para conferir a versão completa dos artigos, acesse os ícones 
clicáveis da nossa versão digital: www.opapeldigital.org.br

GRAVIDADE MODELAGEM


