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REDUÇÃO DE CUSTOS NO REFINO DA CELULOSE 
É TEMA DA MESA-REDONDA PROMOVIDA PELA 
COMISSÃO TÉCNICA DE PAPEL DA ABTCP

Reduzir custos é algo mandatório nos processos das empresas 
competitivas atualmente. Por esse motivo, a Comissão Técnica 
de Papel da ABTCP trouxe o tema para ser discutido durante 

a mesa-redonda Redução de Custos Operacionais na Refinação das 
Fibras, promovida em 19 de abril último na sede da Associação. 
O evento, que teve 21 participantes, contou com apresentações 
dos especialistas no assunto: Nicolau Portela, da Aikawa Fiber 
Technologies, e Vail Manfredi, da Manfredi Consultoria.

Para abrir as discussões, Portela abordou os custos diretos e indi-
retos incidentes no refino da celulose, como discos, energia elétrica, 
químicos, aditivos e vapor. De acordo com o especialista da Aikawa, 
em uma máquina de papel, cerca de 25% do custo da potência ins-
talada corresponde ao refino. “O custo da energia está entre os 
mais significativos em qualquer fábrica de papel.” 

Diante disso, Manfredi acrescentou: ”Se faço o refino em alta 
intensidade, mas consigo fazê-lo em intensidade mais baixa, terei 
ganho de energia líquida”. Tal conceito foi, então, mais aprofundado 
pelo consultor durante sua exposição sobre o tema na mesa-redonda,  
devido à importância da economia gerada à empresa.

Em uma verdadeira aula, abordando inclusive a história da evolu-
ção do refino até hoje, Manfredi explicou como a menor intensidade 
permite a obtenção das mesmas características no produto com me-
nor gasto de energia. “Experimentalmente, tanto faz a polpa, já que a 
regra é universal para qualquer tipo de celulose, quanto menor a in-
tensidade, melhor o resultado final em termos de redução de custos.”

Manfredi pontuou que menores intensidades de refino levam a 
um maior desenvolvimento das propriedades almejadas no produto. 
Assim, economiza-se energia quando o processo é realizado em me-
nor intensidade, sem alterar as interações entre as propriedades do 
papel. Quando questionado por um participante sobre a diferença 
de intensidade exigida por fibras longas e curtas ou pela realidade 
em uma fábrica, Manfredi respondeu: “Certamente, há uma inten-
sidade ideal para a fibra longa, por exemplo, que é diferente para 
cada tipo de polpa, porém, tanto faz o tipo de polpa, pois quanto 
menor for essa intensidade, maior a economia no processo”. 

Nesse sentido, Portela acrescentou que atualmente ainda são ele-
vados os níveis de intensidade praticados na indústria. Além disso, 

concordou com Manfredi, dizendo que “cada fibra tem sua própria 
característica, mas o conceito é sempre buscar uma intensidade 
mais baixa, pois isso leva mais rapidamente ao desenvolvimento do 
resultado da redução de custo”.

Manfredi apontou também que o aumento da consistência da fibra 
leva ao maior desenvolvimento das propriedades da celulose, por meio 
do maior aproveitamento da energia aplicada ao refinador. Ele usou 
como exemplo uma fábrica que refina uma tonelada de fibra por dia. O 
volume de uma tonelada é de 50 mil litros com consistência de 2,5%, 
mas cai para 16.667 litros com consistência de 6%. 

Para demonstrar o melhor aproveitamento energético de fibra com 
consistência de 6%, Manfredi explicou que o principal ponto a ser ob-
servado é a distribuição da energia nos flocos (de celulose), porque esta 
é medida pelas teorias de quantidade e intensidade dos impactos. “Se a 
intensidade é a mesma, só há uma explicação: recebeu mais impactos.” O 
que muda nos exemplos, segundo o especialista da Manfredi Consultoria, 
é a vazão da fibra, já que a fábrica continua produzindo uma tonelada 
– e isso aumenta o tempo da fibra no refinador. “Quanto mais tempo os 
flocos ficam na máquina, maiores as chances de receberem impactos. Por 
consequência, desenvolvem mais as propriedades almejadas.” 

Manfredi explicou que o refino causa acentuado impacto sobre os 
custos de produção e a qualidade do produto acabado. Da mesma for-
ma que Portela destacou em sua própria palestra, ambos concordam 
que a fibra representa um custo altíssimo no processo de refino, por 
ser o principal insumo. O refino incorreto, portanto, gera não apenas 
ineficiências, como maior gasto de energia ou manutenção de equipa-
mentos, de acordo com as apresentações dos consultores.

Enquanto Portela se aprofundou mais na questão dos discos do refi-
nador, frisando a importância do projeto adequado nas características 
de largura, geometria e material utilizado no canal, Manfredi finalizou 
sua palestra destacando alguns pontos principais para reduzir o consu-
mo de energia no refino, entre os quais o conhecimento das caracterís-
ticas das fibras refinadas necessárias na caixa de entrada da máquina 
de papel; uso de celulose com características iniciais mais próximas das 
exigidas e manutenção da estabilidade das variáveis operacionais de 
toda a preparação da massa sobre valores constantes uniformes, além 
de outros fatores a serem considerados.           n
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