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Questão: /Question: 
 

Professor Celso 

Qual a importância da CONSISTÊNCIA da celulose branqueada para uma 

fabrica de celulose que vende no mercado esse produto? 
 

Aline 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia, cara Aline – no caso da celulose branqueada de mercado, a 

medição da consistência permite se calcular o peso comercial de 
celulose para as operações de compra e venda do produto. A celulose é 

comercializada com base no que se chama de peso seco ao ar, que é 

obtido pelo cálculo de ajuste entre a consistência da carga e a 

consistência de 90%. Quando uma celulose tem 10% de umidade e 90% 
de consistência, a cada 900 kg secos absolutos, tem-se uma tonelada de 

celulose equivalente a seca ao ar (e essa é a tonelada que se vende, 

com 10% de água). O valor de 10% foi estabelecido por ser considerado 

o valor de umidade de equilíbrio da celulose com o ar atmosférico. 
Como a consistência varia fardo a fardo, mesmo que se objetive 

produzir 90% de consistência nas folhas a vender, a consistência precisa 

ser medida de forma correta e exata, para se vender as quantidades 

exatas – nem se dar mais celulose ao cliente e nem menos. Por isso, a 
consistência da celulose de mercado é medida por sistemas automáticos 

calibrados e aferidos que medem a consistência de cada fardo e já 

calculam de imediato o seu peso bruto (com a consistência que estiver) 

e seu peso em equivalentes a 90% de consistência (seco ao ar). 

 
A conversão é simples, mera regra de três. 

 

Apesar dessa conversão, não interessa secar muito abaixo de 90% (por 

exemplo 85%), pois se aumentam as despesas com frete; nem se secar 
demais (acima de 92%), pois se impacta em características da celulose 

conhecidas como histerese e cornificação/hornificação. 

 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:   
 
E-mail:   

 
 


