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SUMÁRIO

O papel sofre alterações dimensionais em conseqüência de variações no seu conteúdo de umidade, o
que pode resultar em impacto negativo na qualidade e eficiência das operações de impressão e
conversão. Conforme o papel encolhe durante a fabricação, principalmente na operação de secagem, a
resistência à tração e as propriedades higro-elásticas são afetadas adversamente em diferentes
magnitudes através da direção transversal da máquina de papel. As variações das propriedades nas
extremidades da folha podem determinar diferentes problemas, como a instabilidade dimensional. Este
trabalho, inicialmente, apresenta uma revisão sobre o impacto imposto pelo encolhimento diferencial
sobre o perfil de higroexpansibilidade CD e estabilidade dimensional do papel. A seguir, os métodos
utilizados para a medição dos perfis de higroexpansibilidade e encolhimento CD também são
apresentados. O encolhimento do papel foi determinado por meio de técnicas de análise de imagem,
para identificação e medição de marcas periódicas deixadas no papel pela tela formadora, baseadas na
transformada rápida bidimensional de Fourier (2D-FFT). Um método simples, usando um escâner de
mesa convencional foi utilizado para aquisição de imagens. Os resultados experimentais mostram uma
correlação entre o encolhimento e a higroexpansibilidade, que foi exibida graficamente e por análise
de regressão linear. O método apresentado pode ser utilizado com o objetivo de selecionar ações
corretivas no processo de produção, com finalidade de melhorar a estabilidade dimensional do papel.
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SUMMARY

Paper exhibits dimensional changes as a result of changes in its moisture content, what can result in
negative impact on quality and runnability of printing and paper converting operations. As paper
shrinks during manufacturing, mainly in the drying operation, tensile strength and hygro-elastic
properties are adversely affected in different magnitudes along the cross direction of paper machine.
Property variations at the web edges may lead to different problems like dimensional instability. This
paper, firstly, presents a review on the impact imposed by the differential shrinkage on CD
hygroexpansivity profile and dimensional stability of paper. Then the methods used for measurements
of shrinkage and hygroexpansivity CD profiles are also presented. Paper shrinkage has been
determined through image analysis techniques used for identification and measurement of periodic
marks left on paper by the forming fabrics, based on the fast Fourier transform (2D-FFT) algorithm. A
simple method, using a common flatbed scanner has been developed for paper image acquisition. The
experimental results show a correlation between paper hygroexpansivity and shrinkage, which was
displayed graphically and studied by linear regression analysis. The method presented can be used in
attempt to select corrective actions in production process for paper dimensional stability improvement.
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INTRODUÇÃO

Quando o papel é fabricado em máquinas convencionais (incluindo as máquinas modernas, de alta
velocidade), encontra-se tensionado na direção de fabricação (direção longitudinal ou MD) durante a
operação de secagem e, portanto, com restrição ao encolhimento nesta direção. Entretanto, na direção
perpendicular (direção transversal ou CD), o papel encontra-se relativamente livre para se mover,
embora esteja parcialmente retido pelas telas secadoras e pelo contato com a superfície dos cilindros
secadores. Nesta direção, o papel está de fato mais retido na região central que nas bordas, condição
que determina diferenças correspondentes de encolhimento entre estas áreas e a geração do perfil de
encolhimento transversal.

A magnitude das variações dimensionais e a forma do perfil de encolhimento CD, ao longo da direção
transversal, são determinadas principalmente pelas características intrínsecas das fibras de celulose
(que determinam o mecanismo de interação com a água), pela configuração da seção de secagem e
pelas condições operacionais da máquina [1]. Nenhuma máquina de papel industrial, atualmente, está
imune ao efeito de encolhimento transversal irregular, porém as mais modernas, que operam com
velocidades elevadas, tendem a demonstrar as maiores diferenças entre as bordas e o centro da folha,
embora o encolhimento total seja baixo [2].

O perfil de encolhimento transversal irregular afeta, de forma adversa, várias propriedades do papel.
As diferenças de encolhimento CD na direção transversal da máquina levam a grandes variações nas
propriedades nas bordas do papel, em comparação com a parte central da folha, o que representa um
problema comum entre os fabricantes de papel. As propriedades mecânicas medidas na direção
transversal (CD) do papel podem apresentar variações percentuais significativas ao longo da largura
da folha. Nas bordas, a resistência à tração e o módulo de elasticidade (ou módulo de Young) são
menores que na região central. Porém, o alongamento, ao contrário, apresenta valores superiores [3].
Em contraste, propriedades medidas na direção longitudinal (MD), exibem pouca variação ao longo da
direção transversal da folha. A variação do módulo de elasticidade CD pode atingir até 30%, enquanto
variações da ordem de 10% podem ser encontradas na propriedade MD [4]. O efeito do encolhimento
sobre a estabilidade dimensional do papel produz limitações à qualidade e a eficiência das operações
de conversão e impressão, principalmente em alta velocidade (e.g., em impressoras offset coloridas e
em máquinas copiadoras, dentre outros casos). Outro ponto de interesse para os fabricantes de papel,
no que tange o encolhimento transversal, se refere à maximização da largura da folha na enroladeira,
mesmo quando os ganhos são da ordem de alguns milímetros apenas, devido à possibilidade de
aumento na quantidade de papel vendável, bem como em função da melhoria no potencial de
conjugação de formatos na rebobinadeira, o que por sua vez, leva a benefícios econômicos adicionais.

As questões abordadas acima tornam claras a importância e as vantagens de se estudar os detalhes do
perfil de encolhimento transversal do papel. Este trabalho apresenta uma revisão dos métodos de
medição desenvolvidos ao logo dos anos e também, um exemplo específico de aplicação de técnicas
de analise de imagem por meio da transformada bidimensional de Fourier, para a identificação das
marcas periódicas da tela formadora contidas no papel e a medição do espaçamento entre elas, a fim
de estimar o encolhimento CD ao longo da direção transversal da máquina.

As técnicas de análise de imagem têm sido atualmente aplicadas de forma ampla e crescente em
métodos de investigação e melhoria de processos na indústria de papel e celulose. Disponíveis a partir
de meados da década de 1970, os sistemas de medição suportados pelo processamento e análise de
imagem são usados com diversas finalidades, desde a contagem de pintas até a avaliação da qualidade
de impressão do papel. Os equipamentos envolvidos nestas aplicações evoluíram de forma marcante,
desde dispositivos complicados e caros, tipicamente  utilizados em atividades de pesquisa, até uma
variedade de aparelhos disponíveis atualmente para aquisição de imagem, baseados em arranjos
bidimensionais de sensores CCD1, tais como câmeras eletrônicas e digitalizadores de mesa (page-
scanners) de diversos tipos. A partir de meados da década de 1980, os computadores apresentaram
velocidade suficiente para disponibilizar amplamente a tecnologia de processamento de imagem. Até o
início da década de 1990, era necessário realizar a maior parte do processamento das imagens em áreas

1 CCD (Charge-Coupled Device): dispositivos utilizados em câmeras digitais, scanners e outros sensores de luz.



de memória especialmente criadas para esta finalidade, denominadas “estruturas de armazenamento
(framestores)”. Atualmente, em qualquer computador pessoal (PC) é possível carregar programas
específicos e realizar analises de imagem. A norma TIP 0804-09 [5] apresenta diretrizes básicas
concernentes à utilização de análise de imagem para determinação de propriedades da polpa, do papel
e cartão e produtos correspondentes que tenham sido revestidos ou impressos. A transformada
bidimensional discreta de Fourier (2D-DFT), representa um método freqüentemente usado para o
processamento e análise de imagens, com a finalidade de avaliar o encolhimento transversal do papel.
Sua aplicação converte a imagem digital, do domínio espacial para o domínio de freqüências, de forma
a poder ser manipulada com facilidade. Considerando uma imagem digital contendo M linhas  e N
colunas, denotada por f (x,  y), para x = 0, 1, 2, ..., M –  1 e y =  0,  1,  2,  ..., N – 1, a transformada
bidimensional discreta de Fourier (DFT) de f, indicada por F(u, v), é dada pela equação a seguir:
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para u = 0, 1, 2, ..., M – 1 e v = 0, 1, 2, ..., N – 1. A porção exponencial pode ser expandida em senos e
co-senos, com as variáveis u e v determinando suas freqüências (x e y são totalizados). O domínio de
freqüência contém simplesmente o sistema de coordenadas definido por F(u,  v), tendo u e v como
variáveis (freqüência). Este modelo é análogo ao do domínio espacial, que se compõe da expansão de f
(x,  y), tendo x e y como variáveis (espaciais). A região retangular do espectro, definida por
u = 0, 1, 2, ..., M – 1 e v = 0, 1, 2, ..., N – 1 é freqüentemente referida como retângulo de freqüências.
Claramente, este retângulo de freqüências tem a mesma dimensão da imagem de entrada [6]. A
transformada rápida de Fourier se baseia em um algoritmo especificamente desenvolvido para
computar  a  transformada  discreta  de  Fourier  (DFT)  –  a  qual  é  requerida  para  o  processamento  de
imagens digitais – de forma mais rápida e com precisão adequada [7]. A 2D-FFT converte a imagem
em um conjunto de formas de onda senoidais, cujas freqüências estão limitadas a um valor finito, mas
podem assumir quaisquer amplitudes e fases. A somatória de todas as ondas senoidais do espectro
restabelece a imagem original. O espectro da transformada rápida de Fourier (FFT) é formado pela
representação visual das amplitudes e freqüências do conjunto de formas de onda bidimensionais, que
podem ser combinadas (se a fase também for conhecida) para compor a imagem-fonte com exatidão.
Quando considerado como mapeamento de intensidades, cada ponto no espectro representa um
conjunto de linhas da imagem-fonte, com a luminosidade do ponto revelando o contraste das linhas e a
posição no espectro  indicando o espaçamento entra as linhas e sua orientação. A Fig. 3 mostra um
exemplo de um espectro de freqüências.

PARTE EXPERIMENTAL

Amostragem do papel

Uma faixa de papel foi retirada de uma bobina “jumbo” imediatamente após liberação da enroladeira,
em uma máquina de papel industrial moderna, contendo formador de dupla tela e controle de perfil de
gramatura por diluição na caixa entrada. A máquina de papel considerada produzia papel de imprimir
e escrever de alta qualidade, com foco particular em produtos destinados à reprografia (copy paper).
As amostras correspondem ao papel fabricado com pasta branqueada de fibras de eucalipto, com
gramatura nominal de 75 g.m-2, produzido na velocidade operacional de 1258 m.min-1 e largura de
5278 mm na enroladeira. As amostras foram cortadas cuidadosamente do papel retirado da bobina
“jumbo”, a fim de manter suas bordas, da melhor forma possível, paralelas entre si e alinhadas com a
direção transversal (CD) da máquina de papel. De cada amostra coletada em 10 posições transversais
contíguas e uniformemente distribuídas ao longo da direção transversal foram retirados 5 espécimes
para medição de encolhimento e de higroexpansibilidade.



Determinação do perfil de encolhimento transversal

Na Fig.1, encontram-se representadas em diagrama de blocos, as etapas do procedimento utilizado
para a determinação do perfil transversal do encolhimento CD do papel. O processo consiste na
identificação de marcas periódicas contidas no papel (no caso, marcas criadas pelas telas formadoras,
o extremo úmido da máquina de papel), cujas separações se modificam na direção transversal de
forma proporcional ao encolhimento imposto ao papel durante a fase de secagem. A partir da
identificação das marcas por processamento digital de imagens, utilizando a transformada rápida
bidimensional de Fourier, o encolhimento CD pode ser determinado em cada ponto investigado, a fim
de compor o perfil transversal.

Figura 1. Procedimento utilizado para determinação do perfil do encolhimento CD do papel

Para execução das etapas apresentadas na Fig.1 foram geradas 50 imagens digitais das amostras de
papel. As imagens forma digitalizadas com dimensões de 26 mm x 52 mm, na direção longitudinal
(MD) e transversal (CD) respectivamente, contendo 256 x 512 pixels, correspondentemente, com
profundidade de cor de 8 bits (256 níveis de escala de cinza). Para processamento, as imagens foram
expandidas para o formato de 512 x 512 pixels, com o objetivo de melhorar as medições dos
comprimentos de onda no espectro de freqüências de Fourier [1].

Determinação do perfil de higroexpansibilidade
A medição da higroexpansibilidade do papel foi realizada em um higroexpansímetro laboratorial2, de
acordo com o método de ensaio previsto na norma ISO 8226-1 [8]. O procedimento consiste em
submeter corpos de prova retirados das amostras de papel a um condicionamento inicial sob umidade
relativa na câmara de teste de 22±3 % e, posteriormente, a variações de umidade relativa, até o
equilíbrio, de 22±3 % a 33±2 % e na seqüência, de  33±2 % a 66±2 %, a fim de medir a variação no
comprimento do papel causada pela mudança da umidade relativa do ambiente. A variação de

2 Laboratório do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
Portugal.
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comprimento dos corpos, entre os patamares de umidade relativa indicados acima, é utilizada para
calcular o índice de higroexpansibilidade, de acordo com a expressão abaixo:
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onde:

X higroexpansibilidade do papel, %
l0 comprimento inicial do corpo de prova, mm

l33 variação no comprimento do corpo de prova, correspondente à variação da
umidade relativa, de 22±3 % a 33±2 %, m

l66 variação no comprimento do corpo de prova, correspondente à variação da
umidade relativa, de 22±3 % a 66±2 %, m

R33 umidade relativa do ar medida no patamar de 33 ± 2, %
R66 umidade relativa do ar medida no patamar de 66 ± 2, %

De forma similar à medição de encolhimento, foram utilizados 50 corpos de prova para medição da
higroexpansibilidade nos pontos considerados para estudo, a fim de compor o perfil transversal da
higroexpansibilidade CD do papel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig.2 mostra imagens digitais típicas das amostras de papel e a Fig.3 indica o correspondente
espectro de amplitude de Fourier, obtido pela utilização de aplicativo específico do MATLAB para
processamento de imagens, onde as posições dos pontos-chave (destacados na Fig.3) podem rastreadas
através da série de imagens das amostras. As imagens foram processadas com esta ferramenta,
incorporada a algoritmo específico para análise dos espectros de amplitude, a fim de calcular as
separações entre as marcas periódicas, tal como em [2, 9]. Os picos são identificados no espectro de
amplitudes (Fig.3), pela localização de padrões geométricos causados pela fonte das marcas
periódicas. A partir das coordenadas dos picos-chave e da definição da posição das imagens captadas é
possível calcular o encolhimento em cada posição e gerar o perfil de encolhimento CD graficamente.

Figura 2. Imagem digital do papel, no
formato de 256 x 512 pixels, com 256

níveis de cinza (26 mm x 52 mm)

Figura 3. Espectro de freqüência típico
correspondente à 2D-FFT da imagem

mostrada na Figura 2.

Pico de
freqüência 1

Pico de
freqüência 2



A Fig.4 mostra o perfil do encolhimento CD estimado por meio da identificação e medição das marcas
periódicas provenientes da tela formadora. No caso analisado, a largura do papel na enroladeira e na
entrada da seção de secagem foram medidos in loco, sendo que o valor obtido para o encolhimento
transversal total (ou encolhimento médio) correspondeu a 5.75%.
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Figura 4. Perfil transversal do encolhimento CD.

O papel produzido em máquinas convencionais exibe, invariavelmente, um perfil irregular de
encolhimento transversal desenvolvido na operação de secagem. Na seção de secadores, o papel se
encontra sob tensão na direção de fabricação (MD), de forma a restringir o encolhimento nesta
direção. Entretanto, na direção perpendicular (CD) a folha se encontra relativamente livre para se
mover, embora parcialmente retida pela tela secadora e pelo atrito de contato com a superfície dos
cilindros secadores. De fato, a folha está muito mais retida no centro da máquina que nas bordas e
assim, ocorrem diferenças correspondentes de encolhimento entre estas áreas. O resultado revela a
existência de um perfil de encolhimento transversal variável, também denominado perfil de
encolhimento CD. A Fig.5 demonstra o efeito do encolhimento transversal sobre a estabilidade
dimensional, avaliada pela medição do perfil transversal de higroexpansibilidade CD. Observa-se que
perfil irregular da higroexpansibilidade tem variações similares ao do encolhimento CD, cf.
demonstrado anteriormente por [10]. A medição da higroexpansibilidade foi realizada nos mesmos
pontos considerados para medição de encolhimento na direção transversal da bobina “jumbo”. Para
cada posição, foram tomados 5 corpos de prova de cada amostra, para medição cf. princípios
estabelecidos pela norma ISO 8226-1 [3, 8].

Correlação entre encolhimento CD e higroexpansibilidade CD

A Fig.6 mostra graficamente, a correlação entre a higroexpansibilidade (Fig.5) e o encolhimento do
papel (Fig.4), ambos medidos na direção transversal (CD) da folha. A distribuição dos pontos no
gráfico demonstra o efeito do encolhimento sobre a higroexpansibilidade do papel. O resultado mostra
uma relação proporcional e praticamente linear entre os parâmetros, permitindo inferir que estratégias
de secagem que contemplem maior restrição ao encolhimento do papel produzirão folhas
dimensionalmente mais estáveis para uso final. Os pontos situados no extremo direito do gráfico
(Fig.6) correspondem às bordas do papel enquanto aqueles situados na extremidade esquerda
correspondem às porções centrais da folha, na máquina de papel. A inclinação da curva de tendência
revela o grau de sensibilidade do papel ao encolhimento transversal, sob o ponto de vista de
estabilidade dimensional.
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Figura 5. Perfil transversal de higroexpansibilidade CD.
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Figura 6. Relação entre a higroexpansibilidade CD e encolhimento CD de papel secado em máquina
industrial, obtido a partir de amostras de papel reprográfico de 75 g.m-2, produzido com pasta

química branqueada de fibras virgens de eucalipto.

Note-se que, sendo produzido em máquina industrial, a correlação indicada na Fig.6 se refere ao papel
reprográfico secado sob restrição parcial ao encolhimento, dada a configuração da seção de secagem.
As curvas de correlação dependem, portanto, das configurações da máquina de papel (em particular do
tipo de seção de secagem) e das condições de operação. Intervenções nestas características poderão
produzir menores graus de encolhimento e, conseqüentemente, melhor estabilidade dimensional do
papel. A mediação sobre os fatores mencionados pode ocorrer na (a) fase de definição do projeto e
reformas da máquina de papel e (b) ajuste de parâmetros operacionais.
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CONCLUSÕES

O método para avaliação da estabilidade dimensional do papel proposto neste trabalho pressupõe o
desconhecimento a priori da sua higroexpansibilidade, dada a influência marcante do encolhimento
transversal durante a fase de secagem sobre este parâmetro e, conseqüentemente, sobre a estabilidade
dimensional. A análise do perfil de encolhimento CD, medido segundo metodologia contendo
protocolos simplificados de amostragem e medição e utilizando equipamentos convencionais de baixo
custo, para avaliação da estabilidade dimensional, se revela como alternativa confiável para os
métodos tradicionais de medição de higroexpansibilidade, que demandam mais tempo e cuidados
especiais para preparação e acompanhamento dos ensaios, além de utilizar equipamentos mais
sofisticados e de alto custo aquisitivo. Considerando estas vantagens, o método apresentado não requer
experiência específica e habilidades especiais do corpo operacional da fábrica, tornando-se viável,
assim, sua implantação em ambientes de produção industrial de papel.
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