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Pergunta nº: 1123/Question nº: 1123 

 
Título: /Title: Condutividade elétrica no circuito de água e massa 

em máquina de papel 

                   Por: / By: Paulo Y. Ueno 

 
E-mail: tecpap@osite.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso, preciso de sua ajuda. Estou com problemas em uma 

Máquina de Papel em Curitiba onde instalei equipamentos de drenagem 

na mesa plana. Com base em equipamentos semelhantes que instalei 

em outras máquinas, no caso especifico, não estou conseguindo a 

drenabilidade que conseguimos nas outras máquinas. A máquina em 
questão está instalada em Curitiba, mais precisamente no Bairro Santa 

Felicidade, e onde sofrem constantemente com reclamações por parte 

da vizinhança  com relação a contaminações e mau odores. Fecharam o 

circuito de água e massa 100%, e a partir daí a máquina se tornou 
instável. De todos os parâmetros que poderiam estar relacionados à 

baixa taxa de drenagem um deles, o da condutividade elétrica, me 
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deixou curioso: Numa das ultimas medições de curva de drenagem 

feitas com "Gamma Gauge" testaram também a condutividade da água. 

A escala do aparelho é de 10.000 mS/cm e a leitura deu fim de escala. 

Em outras curvas de máquinas semelhantes é normal leituras de 1.000 
a 2.000 mS/cm, mas não acima de 10.000 mS/cm. Qual seria a possível 

correlação da condutividade com a Taxa de drenagem? Você tem 

alguma opinião a respeito? Gostaria de saber sua opinião. 

  
Um abraço e obrigado, 

  

Paulo Y. Ueno 

 
   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Paulo – boa tarde -  a condutividade pode estar associada à salinidade e 

à alcalinidade/acidez.  

Qual o pH da massa? Quanto era antes do fechamento do circuito? Pode 

ser que estejam alcalinizando demais o circuito, e com isso a massa 

engorda. O acúmulo de sódio e potássio causa mesmo efeito, e o de 
cálcio deixa a massa mais difícil de refinar. 

Enfim, há que se descobrir a causa dessa condutividade. Comecemos 

pelo mais fácil que é o pH e teores salinos. 

Um abraço 
Celso 

 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Paulo Y. Ueno 

 

E-mail: tecpap@osite.com.br 

 
Caro Celso, grato pela atenção. Vou fazer um levantamento do 

processo, para podermos trocar mais ideias. Mas garanto que você esta 

correto, o problema é pH. Estão trabalhando com o sistema semi- 

neutro para neutro, devido ao problema de odor, com pH de 6,0 a 7,0 
corrigindo com Soda. 

  

Grato e um abraço, 

  
Paulo 

 


