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RESUMO
A preocupação com a limitação de recursos naturais e a 

legislação cada vez mais rigorosa têm feito com que as fá-
bricas de papéis minimizem seus efluentes em carga e em 
fluxo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução de lodo 
gerado no efluente de uma fábrica de papel tissue pela re-
cuperação e reuso de materiais orgânicos suspensos, prin-
cipalmente, fibras potenciais que podem ser reintroduzidas 
na produção. Foram monitoradas as principais correntes de 
fluxos que alimentavam o efluente e foram realizados en-
saios de vazão, de teor de sólidos orgânicos e inorgânicos, 
de teor de fibras e finos, permitindo assim o controle opera-
cional dos equipamentos geradores de lodo. Similarmente, a 
avaliação da máquina de papel revelou que sua tela de for-
mação deveria ser substituída para melhorar a retenção de 
fragmentos de fibras. Adicionalmente, foi avaliada a adição 
de polímero na suspensão de fibras com o objetivo de redu-
zir a perda de fibras na máquina e, consequentemente, redu-
zir a turbidez da água que vai para a estação de tratamento 
de efluente. Os resultados mostraram que a produção de 
aproximadamente 35 ton dia-1 de papéis gerava em torno de  
20 ton dia-1 de lodo, o qual continha, aproximadamente, 40% 
de material seco; correspondendo a 3,7 ton dia-1 de matéria 
orgânica, sendo que 0,5 a 1 ton dia-1 eram fibras reutilizáveis. 
As fontes geradoras de lodo avaliadas foram os cleaners, o 
tanque de equalização e o clarificador, sendo este último, o 
mais relevante. Pode-se concluir que a recuperação das fi-
bras, além de contribuir para redução do impacto ambiental, 
apresentou vantagens econômicas. Outro aspecto observado 
foi que, com a redução da matéria orgânica, o lodo passou 
a apresentar mais matéria inorgânica proporcionalmente, o 
que pode viabilizar o seu uso na confecção de materiais de 
uso na construção civil.

Palavras-chave: Reestruturação industrial; Otimização 
de processo; Tecnologia mais limpa.

INTRODUÇÃO
A conscientização de uso mais racional de insumos 

está exigindo das empresas atitudes ecologicamente mais 
adequadas com as exigências ambientais mais restritivas 
(SEQUINEL; ANTONINHO, 2010). Essa nova conduta 
também faz com que o mercado atraia o consumidor que 
valoriza os produtos ambientalmente corretos (KIM; MA-
RINA, 2005; MIRANDA; BLANCO, 2010). A reciclagem 
do papel permite a reutilização das fibras de celulose de 
maneira sustentável, além de gerar empregos e aumentar 
a renda para a população carente associada à coleta desse 
material (SENA, 2011; IOSIP et al., 2010). Diversos tipos 
de aparas estão sendo recicladas no Brasil tendo sido rela-
tado um consumo nacional de 4,97 milhões de toneladas 
em 2017 (ANAP, 2018).

Durante a reciclagem, as fibras celulósicas do papel 
sofrem modificações estruturais reduzindo sua predis-
posição para formar a rede estrutural do novo papel. As-
sim, ocorre maior dificuldade de hidratação, menor grau 
de colapso, menor ocorrência de desfibrilamento externo 
e menor resistência intrínseca das fibras (MANFREDI et 
al., 2012). Por outro lado, as inúmeras vantagens acabam 
tornando esses problemas irrelevantes (RAHMAN, 2011). 
Ademais, algumas tecnologias emergentes para melhorar a 
qualidade dos papéis reciclados têm sido relatadas, como 
tratamento ultrassônico seguido de adição de xilanas que 
podem aumentar as resistências mecânicas dos papéis 
(MANFREDI et al., 2012). 

Em relação ao papel produzido com fibras virgens, o 
papel fabricado com aparas utiliza menos energia, menos 
água, reduz a emissão de gás carbônico e o volume e carga 
do efluente, consequentemente, causando menor impac-
to ambiental (RAHMAN et al., 2011; BOBU et al., 2010). 
Além disso, o papel reciclado conduz a um aumento da 
vida útil das fibras, conservação das florestas e redução de 
aterros sanitários (IOSIP et al., 2010; BLANCO et al., 2008;  
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KRIGSTIN; SAIN, 2006). Adicionalmente, as indústrias de 
papéis reciclados buscam recircular o máximo da água no 
processo, diminuindo o volume de efluente a ser tratado 
e também para reaproveitar as fibras suspensas na mesma 
(SZEINBAUM, 2009). Para o reaproveitamento da água, 
essa deverá passar por remoção de parte dos sólidos devido 
aos problemas de incrustações e diminuição da qualidade 
do papel. Esses sólidos removidos acabam gerando o lodo da 
fabricação de papel (ISHIMOTO et al., 2000). Vários rejeitos 
e lodos com diferentes composições são gerados em cada es-
tágio do processo de fabricação de papel reciclado (BOBU; 
IOSIP; CIOLACU, 2010).

Normalmente, na fabricação de papel tissue a partir de 
reciclado, o lodo final é atribuído a, aproximadamente, 
40% das aparas alimentadas no início do processo (KO-
WALSKA et al, 2019). O lodo proveniente de aparas des-
tintadas é composto principalmente por fibras, tintas de 
impressão e cargas minerais; como carbonato de cálcio e 
caulim (TARNAWSKI, 2004; FRIAS et al., 2011). Outras 
substâncias presentes são colas, sulfato de alumínio, ami-
do, anilinas, adesivos, látex e outros. Então, esse lodo se-
ria classificado como um resíduo sólido de classe II para 
sua destinação no meio ambiente (ISHIMOTO et al., 2000; 
GRAVILESCO, 2008). Por conseguinte, as práticas de dis-
posição de lodos em aterro sanitário, espalhamento na 
terra e incineração não são recomendadas devido às im-
plicações econômicas, ecológicas (BLANCO et al., 2008) 
e legais (ABNT, 2004). Os resíduos da sua incineração ou 
a dissolução de seus componentes dispostos em aterros 
propiciam o aumento da emissão de gases de efeito estufa 
e problemas de contaminação do solo e de corpos d’água 
(LEHMAN; GELLER, 2004; BOBU et al., 2010). 

A disposição do lodo em aterros sanitários pode gerar 
metano, o qual gera um aumento potencial de efeito estufa 
em 21 vezes, dado como gás carbônico (BOBU et al., 2010). 
Adicionalmente, o lodo proveniente da fabricação de papel 
reciclado pode conter metal pesado proveniente de tintas de 
impressão, o que impede seu uso para composição ou ferti-
lização do solo (MARQUES et al., 2008). Uma destinação 
alternativa do lodo é seu uso como aditivo na produção de 
blocos de cimento. No entanto, sua demanda é limitada, 
pois ele pode substituir no máximo 40% do cimento devido 
à diminuição de resistência em decorrência do enfraqueci-
mento das ligações entre as partículas de cimento no bloco 
(YADOLLAHI et al., 2013). Isto é atribuído à presença de 
fibras, as quais não possuem tanta interação com as partícu-
las de cimento (BALWAIK et al., 2011). Assim, o lodo como 
aditivo na fabricação de derivados de cimento deverá conter 
a menor quantidade de fibras possíveis. Isso reforça a ne-
cessidade de otimização do processo de fabricação de papel 
para reduzir perda de fibras, resultando em um lodo com 
menor teor de compostos orgânicos e sua possível aplicação 

como aditivo em produtos pré-fabricados de cimento para 
construção civil (BALWAIK et al., 2011). Com o objetivo de 
evitar esses inconvenientes, algumas empresas aprimoram o 
processo de modo a evitar, o máximo possível, as perdas de 
materiais aproveitáveis no processo de fabricação de papel 
visando diminuir o lodo formado (KRIGSTIN; SAIN, 2006). 
No caso do Brasil, essa prática insere a empresa na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo para a logística 
reversa (BRASIL, 2010; CINQUE, 2012). O enfoque dessa 
logística é a redução da poluição e dos desperdícios de insu-
mos e geração de renda por meio da reciclagem e reutiliza-
ção de materiais (CORRÊA; XAVIER, 2013).

 Dependendo do tipo das impurezas contidas no lodo e 
de acordo com a qualidade requerida do papel, a totalidade 
ou parte do lodo pode ser reconduzida ao processo e esses 
constituintes farão parte da composição do papel reciclado 
gerado (ALDA, 2008). Na fábrica de papel, os pontos mais 
críticos onde podem ocorrer perdas de fibras são nos lim-
padores de massa, nas telas da máquina de papel, nos tan-
ques e nas gaxetas de bombas (KRIGSTIN, 2006). Dentre 
esses equipamentos, a maior perda é atribuída à tela de for-
mação da máquina de papel, onde os fragmentos de fibras 
atravessam-na juntamente com outros produtos químicos, 
diminuindo a retenção de fibras e finos na máquina de pa-
pel (TIP-TAPPI, 2010). Assim, o controle da eficiência de 
retenção da tela deixa de ter apenas impacto econômico, 
mas também contribui para cumprir exigências ambientais 
(RAJESH; RAY, 2010).

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a per-
da de fibras em equipamentos do processo de fabricação de 
papel tissue e redução da mesma por meio do controle ope-
racional e de retenção de sólidos na máquina de papel mais 
rigorosos. Algumas intervenções sobre operações de proces-
so foram propostas para obter uma tecnologia mais limpa. 

METODOLOGIA
O estudo de caso foi desenvolvido dentro de empre-

sa produtora de papel tissue situada na região de Guara-
puava–PR. A fábrica é composta por um setor de preparo 
de massa, máquina de papel e um setor de tratamento 
de efluente (Figura 1). A produção máxima da fábrica é 
de 37 ton dia-1. A matéria-prima era composta por ape-
nas papel a ser reciclado, contando com aparas Branca I, 
Branca II, Branca III, Branca IV, Mista e Refiles. Aparas 
Branca I são provenientes de gráficas com insignifican-
te quantidade de material impresso. Branca II são aparas 
mistas contendo papéis com e sem impressão. Branca III 
são aparas mistas com qualidade inferior à Branca II pela 
maior quantidade de papéis impressos, Aparas IV contêm 
quase 100% de aparas impressas sem revestimento. Apa-
ras Mista contêm 100% de revista, que é papel revestido 
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e com impressão. Os refiles são recortes de papel branco 
impresso contendo também alguns papéis coloridos. Os 
tipos de papel tissue produzidos, dependendo da compo-
sição fibrosa, são do tipo: Natural, produzido em maior 
escala, Semibranco e Branco, sendo este último produzi-
do em menor escala. As medições de fluxo de vazão nos 

mesmos pontos de amostragem para análises físicas e quí-
micas foram realizadas na unidade industrial para avaliar 
o fluxo de matéria. O princípio de produção de papel é 
essencialmente simples, mas envolve diversas operações e 
um grande fluxo de água (Figura 1). 

As fibras de celulose das matérias-primas são separadas 

Figura 1 – Fluxograma simplificado de produção de papel tissue: processo com tratamento de efluente (tracejado) 
Destaque em cinza para pontos de amostragem para análise de efluentes
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RESULTADOS 
As médias das características físicas e seus respectivos 

desvios padrões estão apresentados na Tabela 1, para as va-
riáveis físico-químicas das correntes analisadas, incluindo 
vazão total base úmida e seca, teor de sólidos suspensos e de 
cinzas, teor de sólidos orgânicos, vazão de orgânicos, vazão 
de fibras e teor de fibras e finos. 

A vazão de sólidos orgânicos no lodo tem importância na 
determinação do teor de fibras perdidas do efluente, pois se 
trata do teor de material suspenso contendo fibras, finos e 
outros materiais de origem orgânica.

 O teor de cinzas (matérias inorgânicas) no lodo é menor 
para produção de papel tipo Natural, o que pode ser atri-
buído à matéria-prima proveniente principalmente de papel 
de revista que, apesar de possuir importante teor de cargas 
minerais na sua estrutura, algumas dessas cargas continuam 
ligadas ao adesivo do revestimento dessa matéria-prima 
após a desagregação, sendo removidas na depuração pres-
surizada do processo e então descartadas como resíduo do 
depurador.

O Cleaner, como o nome sugere, é usado para limpeza 
das fibras e seu fluxo mássico de matéria revelou ser maior 
no papel tipo Branco, o que pode ser atribuído a sua ma-
téria-prima. Apesar de conter somente traços de tinta de 
impressão e pouca areia, tem sua composição de sólidos 
inorgânicos referente a praticamente carbonato de cálcio 
e caulim com baixa granulometria que são eficientemente 
removidos com uma abertura maior da saída de rejeito do 
equipamento, aumentando também o teor de fibras para este 
papel; tendo o mesmo comportamento tanto em base úmi-
da quanto seca (Tabela 1). No entanto, os teores de sólidos 
suspensos foram similares para os três tipos de produtos.  O 
Tanque de equalização Surema teve sua vazão total ou de 
componentes orgânicos similares. 

 O clarificador CLV apresentou maior vazão total (base 
seca) e maior vazão de sólidos orgânicos, porém o teor de 
fibras na corrente não foi tão expressivo, mas não pode ser 
atribuída a alguma característica de produção. 

A produção média de papel era de, aproximadamente, 35 
ton dia-1 e gerava um efluente de 21,5 ton dia-1 de sólidos 
suspensos com um teor seco de, aproximadamente, 37,2%, 
o que corresponde a 2.919 ton de lodo ano-1 (base seca). O 
teor de cinzas nas matérias-primas foi de 12,6% para se ob-
ter o papel tipo Branco, 29% para o papel tipo Semibranco e 
21,5% o papel tipo Natural. As matérias-primas usadas para 
a produção do tipo Branco eram menos ricas em compostos 
inorgânicos, mesmo assim, seu teor era muito maior do que 
os 4,5% verificado no produto final.

A análise estatística ANOVA (análise da variância), reali-
zada para cada parâmetro, mostra que o fator F é superior ao 
fator crítico e também que a probabilidade p é menor que 0,05 
para a maioria das variáveis medidas, indicando que existe di-

e suspensas em água (Desagregador), limpas (Pera de la-
vagem, Limpador centrífugo de alta consistência, Cleaner, 
Depuradores pressurizados), selecionadas/ ajustadas/ con-
centradas/ diluídas para produção de massa de papel (con-
centrador Side Hill, Refinador), mantidas em tanques de es-
pera para fibras de celulose suspensa (Tanque de massa não 
depurada, Torre de estocagem) ou para água de circulação 
(Tanque de água branca, Tanque de equalização) e seguem 
para máquina que produz a folha de papel pela drenagem 
de água sobre uma tela de polietileno, prensagem e secagem 
térmica em rolos metálicos. 

O sistema de águas da fábrica em estudo é parcialmente 
fechado (Figura 1), sendo que em alguns turnos é total-
mente fechado, ou seja, a água de saída do Flotador Sveen 
retorna como água do processo. Três pontos do proces-
so foram selecionados, Clarificador, Cleaner e Tanque de 
Equalização, pois são os maiores contribuintes na forma-
ção do lodo do processo.

Amostras para análise físicas e químicas foram obtidas 
em diversas correntes de fluídos da fábrica para se estudar o 
impacto dessas correntes na formação de lodo no efluente e 
possibilitar o melhoramento do processo com alteração de 
variáveis do processo com o intuito de diminuir a quantida-
de de lodo, mais particularmente, reduzir o teor de sólidos 
orgânicos no efluente, troca de tela da máquina de papel e 
até aplicação de produtos químicos. 

As análises físicas e químicas foram executadas nos labo-
ratórios de celulose e papel do SENAI de Telêmaco Borba 
para determinação do teor de sólidos suspensos (ABNT-N-
BR 10664:1989), cinzas (ABNT-NBR 13999, 2017) e fibras e 
finos (ISO 16065-2, 2014).

As medidas de vazão foram realizadas de acordo com a 
norma NBR 13403 (ABNT, 1995), bem como, amostragens 
para os ensaios físicos e químicos nas seguintes correntes 
que alimentam diretamente a estação de tratamento de 
efluente: a) Rejeito do último estágio dos limpadores centrí-
fugos (Cleaners), b) Alimentação do Tanque de Equalização 
do Efluente – denominado Tanque Surema, c) Lodo do cla-
rificador de água – denominado Clarificador CLV  e d) Lodo 
final – coletado após a centrífuga.

Amostragem na caixa de entrada da máquina de papel 
também foi realizada para a formação de folhas em escala la-
boratorial com objetivo de avaliar o efeito da adição de polí-
meros a base de poliacrilamida a 0,05 ou 0,10% para melho-
rar a capacidade de retenção de fibras na tela de formação 
de folha (TAPPI, 1996). Nesse caso, as mesmas condições 
da máquina em escala industrial, como pH, consistência e 
gramatura do papel, foram respeitadas para a formação de 
folhas em condições laboratoriais. A análise de turbidez da 
água drenada da tela do formador de folhas laboratorial 
também foi feita para avaliar a correspondente capacidade 
de retenção de fibras (ISO, 1999).  
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ferença estatística significativa entre os papéis analisados. Isto 
já é esperado uma vez que os três tipos de papéis são fabrica-
dos com matérias-primas diferentes, sendo portanto gerados 

quantidades e composições diferenciadas de material sólido 
sendo enviado para o efluente para compor o lodo.

Utilizando o software PAST, foi realizado o Teste de Tu-

Tabela 1 – Características físicas e químicas do lodo final, dos rejeitos dos cleaners, da alimentação dos clarificadores 
SUREMA e  CLV

Parâmetro Tipo de papel Lodo final Cleaners
Rejeitos

Tanque
Surema

Alimentação

Clarificador
CLV

ANOVA
Fator F 
Valor p

Fator crítico

Vazão total,
ton dia-1

(base 
úmida)

Branco
Semibranco

Natural

22,5 (0,72)
20,6 (0,82)
21,6 (1,17)

99,6 (3,69)
61,5 (3,14)
69,1 (3,25)

600,0 (18,00)
620,0 (16,12)
580,6 (23,22)

79,2 ( 2,06)
98,3 (4,42)
78,1 (2,81)

876
3,97E-08

5,14

Vazão total,
ton dia-1

(base seca)

Branco
Semibranco

Natural

8,3 (0,48)
8,4 (0,22)
7,3 (0,12)

2,45 (0,09)
1,50 (0,09)
1,60 (0,07)

2,04 (0,08)
1,86 (0,07)
1,80 (0,03)

4,02 (0,20)
5,12 (0,14)
4,00 (0,19)

26,9
0,001006

5,14

Teor
Sólidos 

suspensos,
%

Branco
Semibranco

Natural

36,9 (2,58)
40,8 (1,22)
34,0 (1,53)

2,46 (0,08)
2,46 (0,08)
2,31 (0,08)

0,34 (0,01)
0,30 (0,01)
0,31 (0,02)

5,07 (0,18)
5,22 (0,33)
5,13 (0,37)

3862
4,686E-10

5,14

Teor de 
cinzas,

%

Branco
Semibranco

Natural

61,3 (3,07)
61,6 (0,86)
55,7 (0,72)

62,2 (2,67) 
67,3 (2,42) 
44,1 (3,35)

53,9 (3,18)
52,1 (2,19)
49,8 (2,49)

63,7 (2,8)
62,0 (2,79)
60,9 (2,5)

1,54
0,29
5,14

Teor de 
sólidos 

orgânicos,
%

Branco
Semibranco

Natural

38,7 (3,02)
38,4 (0,88)
44,3 (0,75)

37,8 (2,65)
32,7 (2,45)
55,9 (3,35)

46,1 (3,18)
47,9 (2,20)
50,2 (2,51)

36,3 (2,83)
38,0 (2,81)
39,1 (2,50)

1,54
0,29
5,14

Vazão de 
orgânicos,

ton dia-1

(base seca)

Branco
Semibranco

Natural

3,20 (0,09)
3,23 (0,05)
3,25 (0,06)

0,92 (0,04)
0,49 (0,03)
0,89 (0,03)

0,94 (0,05)
0,89 (0,06)
0,90 (0,03)

1,45 (0,06)
1,94 (0,06)
1,56 (0,05)

16,25
0,0038

5,14

Vazão de 
fibras,

ton dia-1

(base seca)

Branco
Semibranco

Natural

2,80 (0,13)
1,79 (0,07)
2,38 (0,10)

0,92 (0,02)
0,45 (0,02)
0,89 (0,03)

0,93 (0,07)
0,76 (0,05)
0,61 (0,02)

0,96 (0,06)
0,62 (0,04)
0,90 (0,05)

0,107
0,900
5,143

Teor de 
fibras,

%

Branco
Semibranco

Natural

33,7 (1,08)
21,3 (1,04)
32,6 (1,53)

37,8 (2,31)
30,1 (2,68)
55,7 (2,84)

45,4 (2,54)
40,8 (2,94)
34,0 (1,53)

24,0 (1,73)
12,1 (0,41)
22,5 (1,40)

5,41
0,045
5,14

Teor de 
finos,

%

Branco
Semibranco

Natural

66,3 (1,06)
78,7 (1,02)
67,4 (1,55)

62,2 (2,30)
69,9 (2,66)
44,4 (2,84)

54,6 (2,51)
59,2 (2,96)
66,0 (1,52)

76,0 (1,75)
87,9 (0,44)
77,5 (1,40)

5,43
0,045
5,14

 Obs.: Resultados da tabela correspondem às médias das diversas avaliações semanais e entre parênteses seus respectivos 
desvios padrões. Exceção última coluna que mostra a Anova (de cima para baixo: fator F, probabilidade p e fator crítico)
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key para cada par de equipamento gerador de lodo, onde 
a probabilidade p dois a dois foi calculada para verificar se 
existe diferença significativa dos pares. Isso foi realizado 
principalmente para as vazões (base seca).

1. Pontos de perdas de fibras no processo
Amostragens semanais do efluente e dos principais 

equipamentos que o alimentam, sendo rejeito do terceiro 
estágio de Cleaners, lodo do “Clarificador CLV” e alimen-
tação do Tanque Surema, revelaram que a corrente de ali-
mentação do Clarificador CLV é mais relevante (Figura 2), 
independentemente do tipo de papel produzido, sendo 
que a quantidade de orgânico variou de 1,45 a 1,94 ton 
dia-1. Esta relevância é confirmada pela análise estatística 
de ANOVA apresentada na Tabela 1, que mostra diferen-

ça significativa entre as vazões nos três equipamentos, 
sendo complementada pela teste de Tukey por meio do 
programa estatístico PAST que indica que a amostra Lodo 
do clarificador CLV  tem diferença significativa quando 
comparada separadamente com a amostra Rejeito do 
Cleaner e Alimentação do Surema, pois os valores de p 
para esta comparações foram 0,004352 e 0,01028, respec-
tivamente. De fato, a diferença entre a vazão de sólidos 
inorgânicos do clarificador CLV para os outros equipa-
mentos chega a mais de 35 %. 

Apesar de sua maior vazão de sólidos inorgânicos, a cor-
rente de alimentação do Clarificador CLV é a que deve re-
ceber maior atenção para otimizar o processo, pois é o equi-
pamento que contribui com o maior teor de fibras em seu 
efluente (Figura 3). 

Figura 2 – Vazão de sólidos orgânicos nos principais equipamentos que alimentam o efluente

Figura 3 – Vazão de fibras nos principais equipamentos que alimentam o efluente
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A produção do papel tipo Branco apresentou maior 
vazão de fibras que contribuem com o efluente a ser tra-
tado, mas, que também, são passíveis de serem recupe-
radas. Isso pode ser verificado para todos os pontos de 
amostragem (Figura 3). Esse papel é composto por uma 
matéria-prima mais nobre, com menos tinta de impressão 
na sua composição. 

A análise estatística usando o teste de Tukey, calcula-
da através do programa PAST e apresentada na Tabela 2, 
evidencia por meio do baixo valor da probabilidade (p), 
em azul, que existe grande diferença entre as vazões (base 
seca) do clarificador CLV em relação aos outros equipa-
mentos, sendo ele o maior responsável pela vazão total e 
vazão de orgânicos que alimentam o lodo, o que também 
ficaram bem evidentes nos gráficos já apresentados. Tais 
diferenças significativas também estão representadas na 
Tabela 3 por meio das médias e suas respectivas letras cor-
respondentes a cada equipamento. Com relação à vazão 
base seca de fibras, esta não apresentou nenhum valor p 
baixo, mostrando que esta variável não é tão dependente 

do equipamento, entretanto o Gráfico 3, apresentado an-
teriormente, evidencia drasticamente que esta vazão de fi-
bras é muito dependente do tipo de matéria-prima.

2. Teor de fibras no lodo
A quantidade de fibra perdida com o lodo variou com o 

tipo de papel produzido, sendo 2,80 ton secas dia-1 para o 
papel branco, 1,73 ton seca dia-1 para o semibranco e 2,38 
ton secas dia-1 para o papel tipo Natural (Tabela 1). Esse ma-
terial deixa de ser utilizado na produção de papel tissue e um 
esforço no sentido de recuperá-lo pode trazer economias fi-
nanceiras ao processo além da contribuição ambiental.

3. Resultados das análises laboratoriais de retenção de 
fibras na máquina de papel

A tela utilizada no experimento laboratorial apresentava  
malha de retenção  composta de duas camadas, a qual é um 
pouco mais fechada, em relação à tela da máquina na fábrica 
de papel estudada que é uma tela de uma camada e meia, e, 
por conseguinte, produziu uma retenção de 70% a 75%, o que 

Tabela 2 – Teste de Tukey das amostras rejeitos dos cleaners, da alimentação dos clarificadores SUREMA e  CLV – valores 
de p (probabilidade de semelhança) 

 
Vazão total, 

ton dia-1 
(base seca)

Vazão de orgânicos, 
ton dia-1 

(base seca)

Vazão de fibras, 
ton dia-1 

(base seca)

Cleaner Rejeitos            
Clarificador CLV 0,00164 0,004352 0,9025

Tanque Surema - alimentação            
Clarificador CLV 0,001822 0,01028 0,9333

Cleaner Rejeitos 
Tanque Surema - alimentação 0,9912 0,6816 0,9966

Obs.: p – probabilidade de semelhança entre tratamento, quando menor este valor, maior será a diferença entre os parâmetros 
analisados nos equipamentos em comparação

Tabela 3 – Teste de Tukey das amostras rejeitos dos cleaners e da alimentação dos clarificadores SUREMA e do clarificador 
CLV – representação das médias e suas letras comparativas

Equipamento Vazão total, ton dia-1    
(base seca)

Vazão de orgânicos, ton dia-1                    
(base seca)

Vazão de fibras, ton dia-1 

(base seca)

Cleaner Rejeitos 1,85 A 0,77 A 0,75 A

Tanque Surema - 
alimentação 1,9 A 0,91 A 0,77 A

Clarificador CLV 4,38 B 1,65 B 0,83 A

Obs.: As médias, comparadas em colunas, escritas pelas mesmas letras, são iguais entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade
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é uma melhora significativa em relação à retenção observada 
na máquina industrial, que varia entre 30% e 50%. Para tal, a 
substituição da tela de fabricação de papel foi recomendada. 

A adição de agentes químicos para coagulação e flocula-
ção de finos e fibras é uma técnica adicional de evitar perdas 
de fibras (MEHTA et al., 2004). A adição de poliacrilamida 
para fabricação de papel tissue tipo Natural em escala labo-
ratorial revelou que essa operação é recomendável (Figura 
4). Retenção adicional de cerca de 20% foi observada ao se 
usar a massa coletada da máquina de papel para a reprodu-
ção de papel tissue tipo Semibranqueado em laboratório. Já 
para o papel tissue tipo Natural, que é o papel produzido 
em maior escala pela empresa, experimentos similares reve-
laram um aumento de retenção de, aproximadamente, 70% 
(com tela mais fechada em relação ao que é utilizada na má-
quina e sem adição de polímero) para cerca de 85% (com 
tela mais fechada e com dosagem de 0,05% de poliacrilami-
da catiônica 0,05%).  

O uso desse polímero também afetou severamente a tur-
bidez da água drenada da máquina, o qual apresentou uma 
redução acima de 50%. Esse fenômeno turbidez é atribuído 
à diminuição da perda de fibras na tela da máquina, sendo 
esse seu principal objetivo. A menor perda de fibras na tela 
da máquina acabará contribuindo para a redução do teor de 
sólidos orgânicos no efluente. A razão da queda mais acen-
tuada da turbidez está no fato do polímero não só coagular 
e flocular finos e fibras, como também aumentar a retenção 
de substâncias coloidais que promovem o efeito de turbidez 
(MEHTA et al., 2004).

DISCUSSÃO 
O Brasil é um dos maiores produtores de celulose e papel 

do mundo. A demanda por celulose para países com elevado 
PIB per capita, como os da Europa e América do Norte, tem 
sido maior do que para papel (IBÁ, 2019). Essa tendência 
pode ser atribuída à existência de indústria de produção de 
papel dependente de celulose para esses países, bem como, 
a maior reciclagem de papel realizada nesses países. Nesse 
caso, as fibras virgens seriam usadas para melhorar as pro-
priedades finais do produto final, porém a qualidade das fi-
bras recicladas depende, em grau crítico, de como o papel foi 
fabricado e convertido (HUBBE, 2010).

O circuito de água da fábrica estudada é parcialmente 
fechado, contribuindo dessa forma para a manutenção do 
sistema hídrico da região (Figura 1). O layout original de 
produção dessa fábrica gera em média 8,0 ton dia-1 de lodo 
base seca o que corresponde a 22,8% (coeficiente de variação 
3,2 a 5,5%) de lodo (Tabela 1), o que está um pouco acima 
do valor de 200 kg por tonelada de papel tissue, base seca 
(TARNAWSKI , 2004; GRAVILESCO, 2008). Esse lodo resi-
dual necessita ser tratado como efluente ou deverá ter uma 
adequada destinação alternativa , pois é caracterizado como 
resíduo classe II (ISHIMOTO; ORIGUCHI; YASUDA, 2000; 
GRAVILESCO, 2008). Esses sólidos apresentam grande 
quantidade de fibras de celulose longas e curtas; finos, e ou-
tros componentes provenientes das aparas dos papéis estu-
dados (ZULE; DOLENC, 2004). 

O teor de sólidos orgânicos nos lodos para todos os tipos 
de papéis foi em média de 40,5% (coeficiente de variação de 

Figura 4 – Retenção de fibras e turbidez da água branca em ensaio laboratorial de produção de papel tissue natural. (As 
barras de erro correspondem aos desvios padrões)
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1,7 a 7,8%), sendo que os demais componentes são sólidos 
inorgânicos, de tal sorte que os mesmos são classificados 
como lodo de alto teor de cinzas (ALDA, 2008). Assim, ele 
pode ser destinado como matéria-prima para confecção de 
blocos de cimento pré-moldados, de cerâmicas, de tijolos e 
de outros produtos da construção civil. No entanto, seu uso 
deve respeitar os limites máximos de teor de fibras celulósi-
cas, pois elas podem provocar o enfraquecimento das liga-
ções entre as partículas de cimento no bloco (YADOLLAHI 
et al., 2013), uma vez que não possuem interação compatível 
com as partículas de cimento (BALWAIK et al., 2011).

De fato, o teor de cinzas do papel tissue tipo Semibran-
co e Natural foi similar ao valor apresentado pelo produto 
final papel tissue tipo Branco, o que revela que produzirá 
um efluente mais rico em matéria inorgânica. Isso não é 
necessariamente negativo para se propor uma destinação. 
Por exemplo, desde que adequadamente balanceado e pro-
cessado, esse resíduo pode ser destinado para confecção de 
produtos cimentícios usados na construção civil (BRASIL, 
2010; BALWAIK et al., 2011; YADOLLAHI et al., 2013).

A quantidade de sólidos orgânicos totais no lodo foi em 
torno de 3.227 kg dia-1 para todos os tipos de papéis; o que re-
presenta 8,7% da produção máxima de papel (37.000 kg dia-1), 
sendo mais da metade desse valor composto por fibras de boa 
qualidade. Economicamente, é um valor expressivo, porém a 
viabilidade de retornar todo lodo direto ao processo é limita-
da devido à presença de alto teor de inorgânicos, o qual apre-
sentou um valor entre 55,7% a 61,6% nos lodos analisados 
(Tabela 1); realçando que no papel produzido é cerca de 4%. 
Lembrar que papéis higiênicos de alta qualidade requerem 
baixo teor de inorgânicos decorrente do destintamento ou la-
vagem da massa (FAUL, 2010). Já a possibilidade de retenção 
de orgânicos no processo por meio do tratamento de algu-
mas correntes que contribuem para o efluente, contribuindo 
com a prevenção da poluição, é dependente da quantidade 
de fibras e finos presentes. Ressaltando que, uma parte des-
sas matérias orgânicas não é fibra e uma significativa parte é 
finos, que são menos adequadas para formação dos produtos 
desejados. Entre eles destacam-se as resinas de fibras de ma-
deira, agentes de resistência, revestimentos, adesivos, agentes 
de colagens, surfactantes, resinas de resistência a úmido, ami-
dos, entre outros (ZULE; DOLENC, 2004). Por outro lado, 
existem também materiais que apresentam interesse e devem 
retornar para o processo. As fibras celulósicas maiores que 75 
micrômetros são a classe mais desejada, pois são retidas nas 
telas das máquinas de papéis e contribuem juntamente com 
as fibras maiores (de 1 a 4 mm) presentes no processo para a 
resistência mecânica (SETH, 2003). 

Dos equipamentos analisados (Tabela 1), a maior quantida-
de de sólidos orgânicos que alimenta o efluente está contida no 
lodo do Clarificador CLV, o que faz dessa corrente a primeira es-
colha de intervenção; inclusive seria relativamente simples. Po-

rém, devido aos teores de sólidos inorgânicos nesse lodo serem 
extremamente altos em comparação com os sólidos orgânicos 
que saem dessa corrente, uma opção simples para recuperar as 
fibras celulósicas adequadas ao processo seria sua corrente de 
entrada ser filtrada por uma Side Hill adicional composta por 
tela de nylon um pouco mais fechada que a Side Hill atual, antes 
de a mesma entrar no clarificador/flotador CLV. A proposição 
de passagem da corrente na entrada é baseada no fato de a mes-
ma ser uma corrente diluída e de fácil depuração.

 O rejeito dos Cleaners apresenta quantidades apreciáveis 
de fibras 0,45 a 0,92 ton dia-1 (Tabela 1), mas o aproveita-
mento é inexequível devido à presença de muita areia entre 
essas fibras e que são nocivas ao processo. Na fabricação de 
papel, a remoção de areia pelos Cleaners sempre vem acom-
panhada por determinada quantidade de fibras, porém essas 
fibras não devem ser recuperadas devido ao risco de retorno 
de contaminantes para o produto final (SPANGENGERG; 
MCBRIDE, 1993). O que pode ser realizado é a avaliação 
e a alteração do diferencial de pressão ou a diminuição da 
abertura da saída de rejeitos dos estágios de Cleaners para 
reduzir essa perda de fibras. Esses procedimentos devem ser 
realizados com cautela, de modo a buscar um ponto ótimo 
para os mesmos e de modo a evitar o envio de areia junta-
mente com o aceite para o processo final da fabricação de 
papel tissue – situações que seriam intoleráveis.

A alimentação do Tanque de Equalização Surema tam-
bém apresenta uma quantidade apreciável de fibras recu-
peráveis que varia de 0,61 a 0,93 ton dia-1 (Tabela 1). Essa 
corrente possui a fibra mais nobre, pois inclui a corrente 
proveniente da Pera que é o equipamento que lava os plás-
ticos provenientes do desagregador, sendo que essa água de 
lavagem carrega fibras para o Tanque de Equalização Sure-
ma, mas também recebe água do final do processo (Efluen-
te 4, Figura 1). Alguns outros compostos orgânicos pre-
sentes são principalmente traços de fragmentos pequenos 
de plásticos provenientes principalmente de aparas para a 
fabricação do papel natural, que não inviabilizam seu uso, 
pois os fragmentos de plástico maiores ficam retidos no 
desagregador e saem na corrente de resíduo do desagre-
gador (Figura 1). Os traços de plásticos menores ficam re-
tidos no depurador pressurizado da máquina de papel em 
caso de recuperação dessa corrente. Uma peneira de furo 
de diâmetro de 2 mm já segura esses plásticos. Visualmen-
te, a presença de areia nesse fluxo não é tão elevada como 
ocorre nos Cleaners, o que também reforça a recuperação 
de fibras nessa corrente. A maior percentagem de sólidos 
inorgânicos (caulim e carbonato de cálcio), que certamente 
acompanharão as fibras após a passagem da peneira, pode-
rá ser separada das fibras em uma Side Hill de tela de nylon 
com abertura de 75 micrômetros ou similar.

 O teor de matéria inorgânica no lodo foi de 61,3% durante 
a fabricação do papel branco; 61,6% durante a fabricação do 
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papel semibranco e 55,7% durante a fabricação do papel natu-
ral, o que está de acordo com os relatos de Gravilesco (2008) 
que afirma que mais de 55% dos sólidos do lodo são com-
ponentes inorgânicos, principalmente caulim e carbonato de 
cálcio. Para as outras correntes, os sólidos inorgânicos lança-
do no efluente (Figura 3) são também compostos, principal-
mente, de carbonato de cálcio e caulim (TARNAWSKI, 2004; 
FRIAS et al., 2011). A diferença entre a quantidade de orgâni-
cos totais e a quantidade de fibras lançadas ao efluente corres-
ponde os materiais orgânicos inadequados para a fabricação 
de papel e às partículas de fibras pequenas e com interesse 
limitado, pois essas últimas são benéficas para a fabricação 
do papel higiênico desde que não em excesso (SETH, 2003). 
Assim, pode ser concluído que o lodo do clarificador CLV é 
percentualmente mais rico de matéria inorgânica, no entanto, 
é onde também existe a maior probabilidade de ocorrência de 
perda de finos orgânicos (pedaços pequenos de fibras). 

    Levando em consideração a perda de fibras apresentada 
na Tabela 1 e também o preço da aparas Branca I e Branca 
IV, relativo ao mês de abril de 2019, que ficou ao redor de  
R$ 2170 e R$ 700  reais a tonelada, respectivamente (BOAS, 
2019), a recuperação dessas fibras equivaleria a  valores im-
portantes na ordem de 227.800 mil reais mensais conside-
rando a aparas Branca I, e na ordem de 49.000 reais mensais 
considerando a aparas Branca IV. 

A melhora na retenção com poliacrilamida não sofreu 
incrementos significativos com o aumento da dosagem de 
0,05% para 0,1%, pois com a primeira condição de adição 
já houve a floculação total. Caso o polímero não seja usado 
com cautela, o sistema pode ficar com dosagem de agente 
floculante em excesso, formando flocos de grandes dimen-
sões, o que resultará em pobre formação folha de papel e 
redução de desempenho da respectiva máquina. Adicional-
mente, pode haver inversão de carga líquida do sistema com 
liberação das partículas. A carga líquida agora será positiva 
(WINTERS, 1998, PINHEIRO et al., 2010).  Além disso, um 
excesso de dosagem de polímero floculante pode provocar 
efeito negativo na drenagem, devido à formação de grandes 
flóculos cuja água de seu interior é de difícil remoção, embo-
ra a retenção pode não ser afetada (ANTUNES et al., 2008).

Desta forma, alterações no processo por meio de melhor 

controle de equipamentos e/ou adição de polímeros podem 
reduzir a perda de fibras, bem como reduzir a demanda de 
tratamento de efluente e produzir um lodo com possibili-
dade de uso na produção de material para construção civil 
entre outros setores industriais. Essas alterações incluem 
mudanças nas calhas, utilização de polímeros para melhorar 
a retenção ou utilização de tela formadora mais fechada na 
máquina de papel.

Economicamente, o balanço de massa revelou que há 
uma grande perda de material fibroso por meio do lodo ge-
rado no processo. A quantidade de fibra perdida varia com 
o tipo de papel produzido: 2,80 ton secas dia-1 para o pa-
pel Branco, 1,73 ton seca dia-1 para o Semibranco e 2,38 ton 
secas dia-1 para o papel Natural. Esse material deixa de ser 
utilizado na produção de papel tissue. 

Assim, a adoção de uma tecnologia mais limpa pode ge-
rar uma economia de matéria-prima na ordem de R$ 49.000 
a R$ 227.800 reais mensais, considerando o preço de aparas 
de R$ 700,00 ton-1 e R$ 2170,00 ton-1 para aparas Branca IV 
e Branca I, respectivamente.

CONCLUSÃO
O balanço de massa revelou que há uma grande perda 

de material fibroso por meio do lodo gerado no processo, 
passando de 2,8 ton secas dia-1 dependendo do tipo de papel.

Com base em análises estatísticas dos resultados, pode-se 
concluir que a perda de material fibroso foi igual nas três 
correntes geradoras: linha de rejeitos dos cleaners e linhas da 
alimentação do clarificador de águas e do tanque de equali-
zação, que recebe toda água da máquina de papel.

Conclui-se então que, para uma boa economia de fibras 
e redução da carga do lodo, as seguintes alterações nessas 
operações unitárias devem ser feitas: Melhorar a eficiência 
dos cleaners ou instalação de mais um estágio de depuração, 
aumento da retenção na máquina de papel e nas peneiras 
Side Hill com utilização de tela mais fechada ou polímeros. 

Outro aspecto a ser analisado e que justifica o trabalho 
de redução de lodo na fábrica é que se pode alcançar uma 
recuperação em torno de 30% considerando somente de 
fibras e a valores maiores quando se recuperam outras 
substâncias orgânicas.               n
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