
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 904/Question nº: 904 

 
Título: /Title: Uso de fibra curta sem refino na máquina para 

melhorar porosidade do papel 

                   Por: / By: Ricardo Abrão Pedroso 

 
E-mail: Ricardo.pedroso@mdpapeis.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Prof. Celso, tudo bem? 

 

Meu nome é Ricardo Abrão Pedroso e fui seu aluno no curso de pós-

graduação da ABTCP. O motivo do meu contato é comentar um fato 

inusitado ocorrido durante a produção de papel filtro na MD Papéis – 
Osasco. Na formulação do papel filtro utilizamos 34% de fibra curta, a 

qual diminui bastante a porosidade da folha. Sabemos também que a 

fibra curta é bastante sensível ao refino, fato comprovado pela curva de 

refino. Visando aumentar nível de refinação da massa no processo, nós 
pegamos 17% da fibra curta (metade de sua participação) e injetamos 

direto na máquina, através de um circuito paralelo, sem refinar, só 
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passando por um despastilhador. Para nossa surpresa o papel 

apresentou diminuição da porosidade, obrigando-nos a soltar toda a 

refinação. O senhor vê algum sentido nisso? 

 
Grato pela atenção. 

 

Ricardo 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Ricardo, bom dia, como vai? 

Gostaria de uns esclarecimentos antes de tentar lhe responder. Quando 

você diz que o papel apresentava problemas de porosidade, está falando 

em que tipo de porosidade e medida em qual unidade? Pergunto isso, 
pois é comum se misturar conceitos, como porosidade e resistência ao 

ar, que são exatamente opostas. 

Também, o que quis dizer em ter que soltar toda a refinação? 

Obrigado 

Celso 
 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Ricardo Abrão Pedroso 

 

E-mail: Ricardo.pedroso@mdpapeis.com.br 
 

Professor Celso, boa tarde. 

 

Inicialmente, obrigado pelo retorno. 

Em relação à porosidade, estou me referindo à resistência ao ar. 
Fazendo uma retificação, na verdade houve um aumento da porosidade 

do papel (diminuição do fluxo) quando injetamos as fibras curtas direto 

na bomba de mistura principal. Portanto, com o termo “soltar a 

refinação” me refiro à ação de diminuir a corrente do refinador para 
minimizar o efeito de corte sobre as fibras e o conseqüente 

“fechamento” do papel. Tudo isso para manter o papel dentro da 

especificação técnica. 

 
Muito grato! 

 



Ricardo 
 

 __________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 

 

Ricardo, bom dia. 
Seus esclarecimentos comprovam exatamente o que eu esperava.  

É comum o uso de alguma fibra sem refinar misturada à massa para 

aumentar a porosidade da folha. Como as fibras não sofrem ação 

mecânica, elas estarão íntegras e sem colapso, portanto são menores as 
ligações entre fibras, maior o volume específico aparente e 

consequentemente melhora a porosidade. O inconveniente é alguma 

perda de resistência, tanto a seco como a úmido. No caso da resistência 

a úmido, essa perda costuma não ser tão grande porque a folha com as 
fibras não refinadas deságua um pouco melhor e o grau de secos na 

saída das prensas aumenta, o que favorece a resistência a úmido das 

folhas, compensando as perdas de ligações na consolidação das folhas. 

Cabe exatamente aos técnicos descobrir o ponto de ótimo, qual a exata 
combinação que oferece boas propriedades nas folhas e na performance 

das máquinas. Por isso, continuem trabalhando nessa linha de 

raciocínio, que os ganhos poderão ser excelentes, inclusive em 

economia de energia. 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

 

  __________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Ricardo Abrão Pedroso 

 
E-mail: Ricardo.pedroso@mdpapeis.com.br 

 

Professor Celso, 

 

Boa tarde. 
 

Considerando o conceito de porosidade como o oposto da restrição ao 

ar, realmente o esperado ao se adicionar fibras sem refinar era um 

aumento de porosidade. Porém, o que ocorreu na prática, e nos intrigou 



bastante, foi exatamente o contrário. Colocamos a fibra curta direto na 

caixa de nível e a porosidade diminuiu. Bastante estranho, não? 

 

Muito grato pela atenção! 
 

Ricardo 

__________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

Ricardo, bom dia. Estou agora sem entender exatamente o que 
aconteceu, pois sua mensagem de 04 de março relata exatamente o 

contrário dessa do dia 08.03. 

Poderia me enviar os resultados e as unidades do ensaio de porosidade 

(ou de resistência ao ar) por favor? 
Um abraço 

Celso 
 

 

 

  


