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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE 0 USO DE CELULOSE
DE EUCALIPTO NA FABRICAÇÃO DE PAPEL

INTRODUÇÃO

As observações contidas nes
te trabalho tiveram por base
dados da experiência na indús
tria ou seja na aplicação da
Fibra de Eucalipto obtida pelo
processo sulfato No Brasil só
com o início da aplicação do
processo sulfato nas fábricas
195759 é que o Eucalipto
contribuiu para o desenvolvi
mento da indústria de Celulose

e Papel No presente o Euca
lipto é aplicado na produção
de papéis de tipos mais diver
sos Na maioria dos papéis pa
ra Escrever e Imprimir usa se
100 de celulose de Eucalipto
O uso de 100 de Eucalipto
na fabricação de papel exige
cuidados especiais na Refina
ção obtenção de condições
ideais de entrelaçamento na
Formação da Folha na remo
ção da água na sucção e pren
gem e na obtenção do acaba

mento da superfície uso de
alisamento Size Press etc

As fibras de árvores folhosas

tipo eucalipto apresentam uma
fibra com um comprimento de
05 15 mm enquanto as ár
vores coníferas Pinho apre
sentam fibras com um compri
mento de 24 mm
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APLICAÇÃO DA CELULOSE
DE EUCALIPTO NA

FABRICAÇÃO DE PAPEL

A refinagem sendo eficiente
permitem reduzir a porcenta
gem de Fibra Longa Pinho até
o ponto de fazer o papel com
100 de Fibra Curta Para se
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trabalhar com 100 de Fibra

de Eucalipto as prensas a de
puração devem apresentar cer
tos requisitos As prensas de
vem apresentar fatores que ini
bem a tendência da folha em

grudar nos rolos enquanto a
folha ainda está úmida A de

puração deve assegurar que a
massa seja isenta de grumos
ou feixe de fibras Em máqui
nas de alta velocidade reco
mendase usar 20 Fibra Lon

ga Pinho a fim de obter má
xima capacidade da máquina
A celulose de Eucalipto é usa
da principalmente em papel
para escrever impressão e
cartão

VANTAGENS OBTIDAS COM O
USO DE CELULOSE DE

EUCALIPTO NA FABRICACAO
DO PAPEL

1 QUANTO A FORMACAO

A fibra curta de eucalipto
proporciona folhas mais fecha
das dando sua maior quantida
de por área

2 QUANTO AS
PROPRIEDADES
SUPERFICIAIS

Sendo as dimensões das fo

lhas e seu aglomerado mais
homogêneo causa a formação
de folha mais lisa

3 QUANTO A OPACIDADE

Para uma dada resistência
D papel feito com eucalipto dá
uma melhor opacidade

4 QUANTO AS QUALIDADES
DE IMPRESSÃO

As fibras de Eucalipto cau
sam desprendimento de pó e
o verniz da tinta penetra mui
to para evitar estes inconve
nientes efetuase a colagem
superficial com auxilio da Pren
sa de Colagem usandose nor
malmente uma cola de Amido

5 QUANTO AO CORPO
DO PAPEL

O corpo do papel é cerca de
20 maior que o papel feito
com Fibra Longa ou seja para
uma dada gramatura a espes
sura do papel feito com euca
lipto é maior

CARACTERISTICOS PISICOS DE AIMNS PAPÉIS PEITO COM 10 DE EUCALIPTO

TIPO PAPEL

TESTES
ESCREVER PIORMT OFPSET

CARTIO
BRANCO

GRAMATIIRA gm2 60 30 75 180

Eepeaeuro 90 50 100 260

TRAçIo IONG m 3900 5830 5140 3200

RASGO P 86 91 97 63

MULLEN 1bm2 17 12 33 34

POROSIDADE seg3001D1 16 34 24 20

LISURA seg100 E 140 200 170 95

c0B TELA 28 27 54

PELTRO 25 25 57

ADVGRA 4 84 84 83 84

OPACIDADE 84 64 86 98

6 QUANTO AO FLUXO
DE MASSA

As fibras curtas quando dis
persas na água apresentam
uma menor resistência ao flu
xo numa determinada concen

tração que as massas de Fibra
Longa

tência úmida inicial a massa
deve ser isenta de grumos e
feixes de fibras A depuração
da massa da fibra de eucalip
to rceberá uma atenção es
pecial

3 QUANTO A HABILIDADE
DE FORMAÇÃO DE VINCO

VANTAGENS OBTIDAS COM

O USO DE CELULOSE DE

EUCALIPTO NA

FABRICAÇÃO DO PAPEL

1 QUANTO AO RASGO

A fibra de eucalipto dá um
Rasgo Fator no valor 100
enquanto a fibra longa apresen
ta um Rasgo Fator de 250
A Fibra longa atinge o máximo
de rasgo no primeiro estágio
da moagem

2 QUANTO A RESISTÊNCIA

ÚMIDA INICIAL

A folha feita com fibra de

Eucalipto num teor de sóli
dos de 2223 apresenta uma
resistência igual a Metade do
da folha feita com Fibra Lon
ga num mesmo grau SR Por
este motivo adiciona se certa
porcentagem de Fibra Longa ao
papel feito com eucalipto em
máquina de alta velocidade
Também devido a baixa resis

O comprimento da fibra tem
influência direta na habilidade
da folha formar o vinco Fibra
longa apresenta uma habilida
de 10 a 15 vezes maior do que
uma fibra curta de Eucalipto
referida ao mesmo grau Schop
PerRiegler

4 QUANTO A DRENAGEM

A fibra curta apresenta uma
porcentagem maior de finos na
massa do que no caso da fibra
longa Os finos bloqueiam os
interstícios da rede fibrosa O
eucalipto para um dado trata
mento de moagem apresenta
uma maior resistência à Dre

nagem do que no caso de usar
fibra longa

5 QUANTO A RESISTÊNCIA
SUPERFICIAL

O papel feito com fibra cur
ta apresenta uma maior tendên
cia a desprender penugem Fi
brilas do que quando se usa
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fibra longa Evita se este in
conveniente efetuando uma

colagem superficial com cola
de amido

6 QUANTO AO
GRUDAMENTO NAS
PRENSAS ÚMIDAS

Para evitar o grudamento
nas prensas a celulose de fi
bra curta deve ser suficiente

mente refinada Também po
dese usar o gotejamento de
uma solução de Calgon a 5
na prensa

CONSIDERAC6ES SOBRE O
USO DE MISTURA DE

EUCALIPTO E FIBRA LONGA

1 A refinagem das fibras
curtas é diferente do refina

mento das Longas O trata
mento das diferentes matérias

primas deve efetuarse separa
damente a fim de obter máxi

ma vantagem das característi
cas de cada tipo

2 A fibra de Eucalipto de
ve ser bem refinada para obter
um alto grau de ligação inter
fibra A Fibra Longa é refinada
só até o ponto de se conseguir
boa formação

Sendo assim teremos

a Fibra longa dará máxima
contribuição para o rasgo

b Fibra curta dará as outras
resistências

3 O procedimento do item 2
e recomendado no caso de pa
péis para embalagem no caso
da porcentagem de Fibra Curta
ser preponderante

4 Quando a porcentagem da
Fibra Longa for dominante a
refinação é dirigida para conse
guir um considerável estado de
corte e deste modo obteremos

uma melhor formação e proprie
dades superficiais da folha

5 No caso de papéis finos

onde é exigida boa formação e
boa lisura da folha procede
mos do seguinte modo
a Refinase as fibras curtas

suficiente para conseguir
mos as especificações quan
to a resistência Sabemos
que a Fibra Curta dá boa
formação em grau baixo

b Refinase as Fibras Longes
além do que foi submetido
as curtas Sabemos que fi
bras mais estreites dá me
lhor lisura

CONCLUSAO

A fibra de Eucalipto apre
senta propriedades que pro
porcionam qualidade no papel
fabricado que lhe asseguram
uma aplicação em grande es
cala no mercado nacional e
também devido ao potencial de
produção e qualidade da mes
ma lugar no mercado interna
cional de Fibras Curtas


