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Resumo

O uso de reagentes alternativos para o branqueamento de celulose visando

a substituição parcial ou total dos reagentes clorados tem sido o foco central

de muitos estudos Dentre os reagentes ditos como alternativos têmse desta

cado operóxido de hidrogênio e o ozônio que associados ao já consagrado
uso do oxigênio visam atender às demandas de produção tanto de celulose

ECF como de celulose TCF

Visando selecionar alternativas de seqüências de branqueamento ECF e TCF

com estes reagentes foi conduzido em laboratório e sob condições padronizadas
estudo para avaliação de condições operacionais consumo de reagentes qualida
de da celulose branqueada e dos efluentes gerados além da estimativa de custos

operacionais com insumos químicos no branqueamento
Os resultados permitiram identificar e otimizar as condições operacionais para

produção de polpa full hrightness de modo a não ocorrerem diferenças na quali
dade da celulose ECF ou que fossem minimizadas estas diferenças para a celulo

se TCF em relação àseqüênciareferência Ainda em relação àseqüênciareferên
cia foram obtidas reduções significativas nos parâmetros de avaliação ambiental

AOX e OX Quanto aos custos estimativos com reagentes de branqueamento
algumas seqüências resultaram em valores mais elevados que as referências prin

cipalmente nas seqüências TCF

PalavrasChave branqueamento ECF e TCF cloro dióxido de cloro oxigênio

peróxido de hidrogênio ozônio deslignihcação estágios pressurizados baixo fa

torkappa avaliação ambiental qualidade custos de branqueamento produção
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Ifferent chemicals have beenCarlos Alberto

dos Santos
evaluated for use in the total

Vail Manfredi
or partia replacement of chlorine

based chemicals for pulp bleaching

Primary among these are hytlrogen

peroxitle and ozone as well as the

more familiar oxygen for both ECF

and TCF bleaching sequences

To select the best alternatives for ECF

and TCF bleaching sequences with

these chemicals an extensive

laboratory stutly was untlertaken

Stantlard conditions were used to

evaluate the operational conditions the

expected chemical consumption and

the bleached pulp and effluent

qualities An evaluation of bleaching

costs was also tlone

The results allowed identificatìon and

optimization of operational conditions for

full brightness pulp bleaching as needed

to avoitl loss of quality in ECF pulp or to

reduce the quality tosses in TCF pule as

compared to the referente The stutly

also showed significant improvementfor

environmental parameters AOX and OX

Some sequences showed higher

bleaching chemical costs in comparison

with the referentes especially for the

TCF sequences
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Contexto

As pressões de mercado e ambientais na

indústria de celulose têm ainda foco na redu

ção do uso de reagentes químicos com com

postos clorados com maiores tendências di

recionadas para processos de branqueamen
to ECF em relação ao convencional ou TCF

Neste sentido reagentes químicos alternati

vos enovas seqüências de branqueamento
têm sido pesquisadas e propostas visando

atender a tais demandas produzindo celulo

se branqueada com qualidade adequada e por

processos economicamente viáveis t 10

Nos últimos anos ocorreu a consolidação
do uso de peróxido de hidrogênio no branque
amento de polpas químicas Seu uso tem au

mentado substancialmente especialmente

para as polpas obtidas pelo processo kraft tor

nandose oreagente referencial de branquea
mento para as tecnologias ECF e TCF

A pressurização no estágio com peróxido
de hidrogênio é uma tecnologia que intensi

fica adeslignificação e obranqueamento da

celulose e tem sido comercialmente imple
mentada em larga escala O uso de está

gio pressurizado com peróxido de hidrogê
nio pode reduzir significativamente a deman

da de dióxido de cloro na seqüência de bran

queamento intluenciando também a geração
de compostos organoclorados no branquea

mento resultando em menores valores de

AOX organoclorados absorvíveis

Alguns autores têm demonstrado que o uso

de dióxido de cloro em combinação com ozô

nio em um ou dois estágios pode ser muito

eficiente para a deslignificação 10 Neste

caso a eficiência de deslignifìcação depende
da ordem de adição dos reagentes ozônio e

dióxido de cloro no primeiro estágio de bran

queamento Para polpaprédeslignificada com

oxigênio a combinação DZ para este tipo
de polpa apresenta resultados iguais ou infe

riores ao ZD Para polpas sem aprédeslig

nificação os resultados com o estágio DZ

são superiores ao estágio ZD

Comparações entre seqüências de branque
amento utilizando estágios D e DZ ou ZD

como primeira etapa de branqueamento
mostraram que a carga de dióxido de cloro

pode ser significativamente substituída por

ozônio dependendo da polpa utilizada sen

do que nenhum efeito adverso foi observado

nas características da polpa finalRMui

tos destes resultados referentes à combina

ção do ozônio com dióxido de cloro foram

confirmados em escala piloto
A potencialidade do branqueamento com

ozônio introduzido em seqüência TCF com

estágio pressurizado de peróxido de hidro

gênio indica que altas alvuras na faixa de

89 a 90 ISO podem ser obtidas para

polpas com amplas faixas de variação do

número kappa após cozimento e deslignifi

cação com oxigênio y Operando seqüên
cia TCF com ozônio e peróxido de hidrogê
nio pressurizado em níveis de alvura 85

ISO é possível competir em qualidade e

custos com as melhores seqüências ECF

Reduções no custo de branqueamento
com produtos químicos e a formação de

AOX na seqüência de branqueamento ECF

de polpas kraft podem ser obtidas combi

nandose dióxido de cloro e ozônio jX 10j

Materiais e Métodos

As simulações das seqüências de bran

queamento ECF e TCF foram realizadas em

laboratório segundo condições operacionais

padronizadas utilizandose amostra de pol

pa ìndustrial prédeslignificada com oxigê
nio As características dessa polpa inicial

são reportadas na tabela 1

Os estágiosnãopressurizados foram simu

lados em sacos plásticos mantidos em banho

maria para manutenção das temperaturas

desejadas Para os estágios pressurizados
com ozônio e extração oxidativa com peróxi
do de hidrogênio utilizouse o reator e mistu

rados de alta intensidade Mark V pressu

rizado com nitrogênio e oxigênio ou ozônio

nas dosagens desejadas O ozônio foi produ
zido com concentração aproximada de 5 e

armazenado nos tanques do gerador de labo

ratório Ozone Caddy Foram adotadas con

dições operacionais constantes em cada es

tágio tabela 2 alterandose as dosagens de

reagentes para atingir os objetivos de núme

ro kappa e alvuras perseguidos em cada uma

das seqüências analisadas Tabela 3
A avaliação da qualidade da polpa obtida

foi realizada a partir de curvas de moagem em

moinho PFL As metodologias de análises em

72

laboratório foram baseadas em procedimen
tos da TAPPI SCAN ISO e PTS Methods

Resultados e Discussão

Seqüências Utilizadas como Referência
Foram consideradas como seqüênciasre

ferência as utilizadas industrialmente pela
Bahia Sul Celulose na produção de celulose

ECF Inicialmente essa produção ocorria em

campanhas utilizandose a seqüência

DoEopD1D2 simbolizada como EOP

com consumo de dióxido de cloro da ordem

de 495 kg de cloro ativotsa Atualmente a

fábrica está preparada para a produção con

tínua de celulose ECF e a atual seqüência de

branqueamentoDOPplBpDID2 com con

sumo da ordem de 30 kg de cloro ativotsa

também foi considerada como seqüênciare
ferência neste estudo Os resultados obtidos

nas simulações de laboratório para essas duas

seqüências estão reportados na tabela 4

Os conceitos utilizados no desenvolvi

mento da seqüência com estágio Pp1Bp
já apresentados durante o 29 Congresso
Anua da ABTCP 14 são os seguintes

redução do fatorkappa no primeiro

estágio Do

intensificação do estágio de extração atra

vés de instalação de misturados e reator adi

cional para aumento de temperatura tempo

de retenção e intensidade de mistura

controle de pH nos estágios de dioxidação
O uso desses conceitos permitiu reduzir

significativamente oconsumo de dióxido de

cloro no branqueamento ECF evitando desta

forma a ampliação da instalação de geração
de dióxido de cloro Este estágio nomeado

como PplEp consiste de etapa pressuri
zada com peróxido de hidrogênio Ppl se

guido da torre utilizada no anterior estágio

Eop e utilizando somente a lavagem exis

tente no topo desta torre difusor

Tabela 1 Caracterização da

Amostra de Polpa Industrial Após

Viscosidade dm3kg 904

Número kaaaa 83

DCM 01
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Seqüências ECF com Ozônio e Peróxido

de Hidrogênio Otimização das condições
operaciomais dos estágios com ozônio e Ava

liação dos estágios Eop e PprEp
Para esta publicação resumimos estes

dois itens do trabalho em função de limite

de espaço desta revista O trabalho com

pleto disponível nos anais do congresso

discutiu resultados detalhados para otimi

zação das condições operacionais dos está

gios com ozônio e para avaliação de dosa

gens de peróxido de hidrogênio nos estági
os de extração Eop ou Pp 1 Ep para as

seqüências ECF com ozônio

Estes resultados apontaram para a conti

nuidade do estudo

n pH 30 como condição operacional pa

dronizada para o estágio com ozônio além

das condições préfixadas de temperatura

50C e consistência 0
n dosagens de 40 kgtsa de peróxido de

hidrogênio para seqüências ECF com es

tágio Eop e de 72 kgtsa para as seqüênci
as com estágio PplEp

Otimização das Seqüências com Ozônio

Os principais resultados das otimiza

ções das seqüências Za Zb DZ ZD e

ZE são apresentados na tabela 7 e figura
4 As condições operacionais adotadas e

as nomenclaturas utilizadas são apresen

tadas nas tabelas 2 e 3

A seqüência Za com ozônio no primei
ro estágio permitiu obter alvura final na

faixa de 8788 ISO enyuanto que a adi

ção de ozônio em conjunto com dióxido

de cloro proporcionou elevar esta alvura

para 895904 ISO As maiores alvu

ras foram obtidas com a seqüência DZ

Exceto para as seqüências Za e ZE estas

diferentes alvuras foram obtidas com si

milares dosagens de reagentes
Na seqüência Za foram mantidas em rela

ção às demais seqüências similares dosagens
de dióxido de cloro nos estágios finais de di

oxidação Provavelmente para obter polpafull

hrightness nesta seqüência a dosagem de di

óxido utilizada o primeiro estágio das se

qüências DZ e ZD deveria ser transferida para

o estágio D1 após a extração
Estes resultados indicam melhores re

sultados de branqueamento e deslignifica
ção com a adição seqüencial de ozônio e

dióxido de cloro Ou seja seqüências DZ

e ZD em relação ao uso destes reagentes

separadamente As exceções foram as se

qüências Za com um quinto estágio adi

cional e a seqüência ZE que demandou

cerca de 47 kg de ozôniotsa versus 31

a 35 kgtsa das demais alternativas além

do uso de quelante 20 kg EDTAtsa A

figura 4 ilustra a evolução da alvura

As melhores deslignificações ocorridas

nos branqueamentos das seqüências DZ e

Tabela 2 Condições Operacionais das Seqüências de Branqueamento

4 Al ou Q1 75 22 10
D1 ou A2 ou Q2 78 123 8 1
D2 78 104 77
Z 50 5 10

ZD 50 5 22 10

DZ 50 22 5 10

ZE 50 50 5 5 10

Eop 75 86 10 4
P 85 104 10

Pp1Ep 85 85 60 86 10 4

Pp2 105 90 10 5

Pestágio não pressurizado com peróxido de hidrogênio
Pp estágio pressurizado com peróxido de hidrogênio

Ep seqüência do estágio de extração utilizandose o residual do peróxido de hidrogênio
do estágio pressurizado Pp

utilizado pressão equivalente à coluna hidrostática da torre ascendente de branquea
mento realizandose degasagens periódicas para simular a subida da polpa e a correspon

ZD menores números kappa favoreceram

a obtenção dos melhores resultados do bran

queamento tanto para as alvuras quanto

para suas reversões As seqüências com

ozônio no terceiro estágio também apresen

taram performances adequadas porém
conforme já comentado foram necessários

um estágio adicional seqüência Zb ou o

aumento da dosagem de ozônio e uso de

quelante seqüência ZE

Quanto às viscosidades as perdas foram

similares para as seqüências testadas As

exceções ocorreram quando 0 ozônio foi apli
cado no terceiro estágio principalmente
quando quelante foi utilizado na seqüência

Estes resultados permitiram selecionar as

seqüências DZ ZD e ZE com estágio de

extração PplEp ou seja com maiores

tempo de retenção e temperatura

Comparação das Seqüências
ECF Selecionadas com as Referências

As tabelas 8 e 9 apresentam os resultados

das repetições das simulações das seqüênci
as ECF com ozônio DZ ZD e ZE compa

randoos com as referências Eop e PplEp
sem uso de ozônio nas seqüências

As seqüências DZ e ZD foram simuladas

utilizando em laboratório dosagem total de

dióxido de cloro de 15 kg de cloro ativotsa
o que representa redução da ordem de 20

em relação à seyüênciareferência Pp1Bp
O resultado de consumo de dióxido na se

qüência ZD indica que o percentual de rea

gente consumido 981 permitiria ainda

um ajuste adicional dessa dosagem o que

podéria colocar esta seqüência em vantagem
em relação à DZ

Para a seqüência ZE foram testadas duas

alternativas de dosagem de dióxido 140 e

90 kg de cloro ativotsa com adequado ajus
te do pH inicial do estágio A alternativa 2

foi desenvolvida para reduzir a dosagem to

tal de dióxido de cloro e permitir considerar

a expansão da fábrica sem necessidade de

ampliação da planta de geração deste rea

gente Oresultado desta alternativa 2 aten

deria aesta premissa porém alvuras inferi

ores às demais seqüências são esperadas
Todas as seqüências com ozônio selecio

nadas permitiram reduzir a dosagem de dió

O PAPEL I ABRIL ZÜOO
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xido de cloro de forma significativa em rela

ção às referências porém somente a seqüên
cia ZE permitiria considerar a duplicação da

fábrica sem expansão da planta química para

geração de dióxido Neste caso as duas plan
tas de branqueamento atual e futura deve

riam contemplar esta seqüência
Em relação às dosagens de peróxido de

hidrogênio os consumos nas seqüências
DZ e ZD indicam possibilidades de otimi

zação adicional o que permitiria melhor

avaliação do uso de sulfato de magnésio em

relação à proteção de viscosidade A se

qüência ZE apresentou melhor otimização
do consumo de reagentes que as demais

porém seu resultado em viscosidade foi si

milar ao da seqüência ZD

As alvuras e suas reversões apresenta

ram valores próximos ou melhores que os

das seqüênciasreferência As reversões

das seqüências DZ e ZD foram 30 a 40

menores que nas referências e na alterna

tiva ZE Entretanto os níveis de rendimen

toindicam que o uso de ozônio nas seqüên
cias ECF exerce influência significativa
nas seqüências DZ e ZD e em menor pro

porção na seqüência ZE No entanto o uso

de quelante afetaria o custo operacional do

branqueamento A figura 5 ilustra as re

duções nas dosagens de dióxido de cloro

e resultados de rendimento

Os resultados da avaliação de qualidade
das polpas das seqüências ECF com ozô

nio ilustrados nas tìguras 6 a 10 foram

comparados aos da referência PplEp ou

seja considerando o projeto ECF da Bahia

Su Celulose e indicaram que as principais
características da polpa branqueada não

foram significativamente alteradas quando
do uso de ozônio nas seqüências

Foi observada a tendência de redução nos

valores de índice de rasgo quando utilizou

se altas quantidades de moagem No entan

to as reduções verificadas são comparáveis
às reportadas na literatura I para baixas

dosagens de ozônio

A tabela 0 apresenta os resultados de ca

racterísticas químicas das polpas indican

do em relação às referências teores simila

res de pentosanas e reduções nos teores de

extrativos emdiclorometano DCM de

Tabela 3 Seqüências de Branqueamento Avaliadas

Simbología das Seqúências Estágios deButqueamentn
Seqüências Referência

EOP D Eop D D

Ç Sequênciás ECF

Za Z p
Zb D Eop ou Ppl Ep Z D D

DZ DZ D D

ZD ZD D

ZE Q1 Ppz ZE D

equ ncras
E

Q Q1 PPz Z Ppz
A Al ppz Z pp2
Zl Z PPz Qz PPz
Zz Z Ppz A2 Ppz

AOX e de OX das polpas branqueadas pe

las seqüências ECF com ozônio Destacam

se os valores obtidos com a seqüência ZE

Esta redução na geração de organoclorados
é compatível com citações na literatura II

A tabela 11 apresenta algumas característi

cas dos efluentes de branqueamento gerados
em laboratório Estes resultados foram deter

minados considerandose valores individuais

em cada estágio da seqüência e a sua compo

sição em função do retorno em contracorrente

de filtrados ácidos e mistura final como eflu

ente alcalino antes do envio para o sistema de

tratamento de efluentes da fábrica

As reduções na geração de organoclorados

já detectadas nas polpas finais também mani

festaramse nos efluentes das seqüências com

ozônio e também na seqüência PplEp em

relação à referência Eop Novamente aqui a

redução mais significativa ocorreu para a se

qüência ZE As demandas químicas de oxi

gênio DQO nos efluentes das seqüências 1

com ozônio foram maiores ou no mínimo

similares às das referências Eop e PplEp
sendo a maior demanda química detectada

para o efluente da seqüência ZD

Os menores valores de DQO e DBO de

manda bioquímica de oxigênio ocorreram nos

efluentes da seqüência ZE que utiliza ozônio

no terceiro estágio do branqueamento Esta

seqüência foi também a que gerou efluente

com maior cor Os resultados indicaram que a

cor do efluente tende a reduzir quando a des

lignificação émais intensiva nos primeiros es 1

Tabela 4 Resultados das Seqüências Referências

Eop PPEP
Do Eop D1 D2 Do Pp1jËp D1 D2

Dosagem de Reagentës kgtsa
dióxido decloro
como cloro ativo 179 140 09 90 63 27
peróxido de hidrogênio 60 72
soda cáustica 155 160

oxigênio 45 108
ácidoclorídrico 1 7 06 L

Consumo de reagentes
baseaplicadoi

dióxido decloro

como cloro ativo 955 1000 968 1000 1000 1000

peróxido dehidrogênio 689 917
sodacáustica 435 546
pH inicial 40 112 51 41 30 113 50 50
pH final

t
31 108 31 1 3 6 Ì 26 108 39 38

Características i

das polpas branqueadas
alvura ISO 746 857 899909 680 852 881 900

reversão de alvura ISO 33 30
viscosidade dm3kg 803 763 717 708

número kappa 26 41

Rendimento 989 993 999 01000 99 7
l989 l 997 998
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tágios da seqüência seja esta maior deslignifi
cação devido ao Bióxido de cloro ou ao ozônio

Avaliação econômica

das seqüências ECF com ozônio

A tabela 12 apresenta a estimativa de cus

tos das seqüências ECF com ozônio em fun

ção dos insumos químicos e rendimentos no

branqueamento Foram considerados custos

estimativos para os insumos sendo que o do

I Bióxido de cloro foi calculado considerando 0

cloro necessário para a sua geração pelo pro
cesso Lurgi Para avaliação dos efeitos do ren

dimento nos custos operacionais considerou
se lucratividade estimativa média

Os custos das seqüências com ozônio fo

ram significativamente superiores cerca
de 40 a 70 às referências impactados
pelo uso deste reagente e pelas perdas de

rendimento além do uso de insumos quí
micos adicionais tais como o sulfato de

magnésio e o EDTA Estes custos adicio
nais não foram compensados com as eco

omias decorrentes das reduções nas do

sagens de Bióxido de cloro

As perdas de rendimento impactaram prin
cipalmente as seqüências DZ e ZD onde

utilizouse ozônio no primeiro estágio As

demais com uso de ozônio no terceiro está

gio foram também afetadas pela perda de

rendimento porém em menor intensidade

Avaliação das Seqüências TCF

Apresentamse nos itens a seguir os re

sultados das principais avaliações das se

qüências TCF com ozônio e peróxido de

hidrogênio considerando como referênci
as as seqüências ECF já utilizadas indus

trialmente na Bahia Sul Celulose Neste

desenvolvimento foram adotadas as con

4 Otimização da Alvura

0
N

á

N N N Eop 75C alm

p a ZE
Ppi BSC atm

Seqüéncias Pp2 iasC s bar

Evolução da Alvura em Seqüéncias ECF
com Ozbnio

92 Tipo tle

eatá8lo tle

extraçóo
so i

88
EoP

Pp2E
as I

Pp1Ep
84

Tabela 7 Otimização das Seaüências ECFrnmi

dições operacionais utilizadas no desenvol

vimento das seqüências ECF com ozônio

Avaliação do uso de silicato de sódio eque
lante no estágio com peróxido pressurizado

A tabela 13 apresenta os resultados da

avaliação do uso de silicato de sódio com

ou sem quelantes EDTA ou DTPA no es

tágio pressurizado com peróxido de hidro

gênio Pp2 Foram também consideradas
as alternativas para o primeiro estágio de

branqueamento quelanteQPp2ZPp2
ácido APp2jZPp2 ou ozônio

LZlPp2QPp2 eZ2Pp2APp2 e para
o segundo estágio Pp2 que representa está

gio pressurizado com peróxido de hidrogênio
Tabelas 2 e 3 Os resultados foram avalia
dos após este segundo estágio de extração
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As simulações com uso de silicato de só

dio no estágio Pp2EP mostraram ganhos
de alvura adicionais de ll a 76 ISO em

cada alternativa com uso deste aditivo em re

lação ao resultado sem este aditivo Os maio

res ganhos pelo uso deste insumo foram obti

dos nas alternativas com estágiosQPp2 tan

to com uso de EDTA quanto com DTPA no

primeiro estágio com quelante Em relação
às alvuras finais a seqüência com ozônio no

estágio inicial foi a que obteve o mehor re

sultado seguida pelas seqüências com uso de

ácido e de quelante no primeïro estágio
As alternativas com uso de quelante no

primeiro estágio permitiram obter os maio

res percentuais de consumo de peróxido de

hidrogênio em relação à dosagem fixa utili

zada apresentando também as menores

perdas de viscosidade Neste aspecto em

particular o uso do silicato exerceu forte in

fluência na alternativa APp2 reduzindo a

perda de viscosidade em cerca de 50

As maiores reduções de número kappa
oconeram na alternativa ZPp2 devido ao

efeito da dosagem de ozônio sendo que o

uso ou não de silicato de sódio em cada al

ternativa não afetou significativamente a

deslignificaçáo das polpas
Estes resultados permitiram definira con

tinuidade do desenvolvimento com uso de

silicato de sódio no estágio pressurizado
com peróxido de hidrogênio em conjunto
com sulfato de magnésio pois permitiu
obter ganhos adicionais de alvura reduzir

as perdas de viscosidade e não alterar des

lignificação neste estágio

Seleção das seqüências TCF con ozônio

A tabela 14 apresenta os resultados das ava

liações das seqüências TCF com ozônio Fo

ram comparadas as seqüênciasQPp2ZPp2

APp2ZPP Z1PP2QPp e

Z2Pp2APp2 para seleção das duas me

lhores alternativas para continuidade do de

senvolvimento avaliandose neste caso os

efeitos da remoção de metais

As seqüências iniciadas com estágio de

quelação ou com ácidoseyüências Q e A

obtiveram alvuras superiores cerca de 2

ISO e menores números kajpcr finais 21
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Tabela 9 Comparação das Seqüências Selecionadas com as de Referência

Extrativos em Diclorometano

T

012

Pentosanas D 148

Teor de AOX ppm 139

Teor de OX ppm 165

150 145 147 146

104 58 49 39

175 83 97 49

Tabela 11 CaracteFisticas dos Efluentes Gerados em Laboratório

Parâmetros Consid dera os

1

i

E

Demanda quïmica de oxigënio kgtsa 63 83 89 107 77

Demanda biológica de oxigénio kgtsa 27 39 44 30 17

Teor de AOX no efluente kgtsa 013 005 004 004 001
Cor do efluente kgtsa 19 22 11 12 44
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Tabela 10 Características das Polpas Branqueadas



Tabela 13 Avaliação dos Estágios Iniciais das Seqüências quanto ao uso de silicato e Quelante
i seqúéncias

L ZPp2 APpz QZPp2QZPp2
Uso de silicato de sódío sim não m anão sim não sim i

nãD
Consumo de peróxido 775 564 856 945 996 952 X998
de hidrogênio

pH inicial 111 113 110 112 110 111 110 112
pHfinal aná n nn ano

alvura ISO

1810
799 797 774 772 703 779 703

perda de viscosidade dm3kg 164 178 116 i 227 770 740 670 720
número kappa 42 42 54 54 5 9 61 60 62L i ï
com adição de EDTA

com adição de DTPA I

nos estágios Pp2 EP foram utilizadas dosagens fixas de peróxido de hidroginìo150kgtsa
de sulfato de magnésio 05kgtsa e de silicato de sódio 150kgtsa Nos estágios com ozônio
foram utilizadas cerca de 30 kg 03tsai

e 18 versus 26 e 29 em relação às se

qüências iniciadas com ozônio Z1 e Z2

respectivamente As viscosidades também

foram similares ou superiores com exce

ção da seqüência Z1 que apresentou o va

lor mais elevado neste parâmetro
Devido às melhores branqueabilidades e

deslignificações ocorridas nas seqüências Q
e A as reversões de alvura foram significa
tivamente inferiores às seqüências iniciadas

com ozônio cerca de 10 e 08 Io ISO con

tra 31 e 40 Io ISO respectivamente
Estes resultados permitiram selecionar as

seqüênciasQPp2ZPp2eAPp2ZPp2
para continuidade do desenvolvimento

Avaliação das dosagens de peróxido de

hidrogênio e silicato de sódio

A tabela l5 apresenta os resultados da ava

liação das dosagens de peróxido de hidrogê

Figura 8
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nio e silicato de sódio nos estágios pressuri
zados com peróxido de hidrogênio tanto no

segundo estágio Pp2a como em estágio fi

nal Pp2b para as seqüências Q e A

Para estas avaliações também foi utiliza

do oconceito de alcalinidade total soda
cáustica mais silicato de sódio expressos
como NaOH em complemento ao pH como

parâmetro de controle Os resultados indi

camque alterações na alcalinidade total exer

cem efeito significativo nos resultados das

seqüências principalmente no estágio final

A simulação do estágio Pp2a da se

qüência Qindicou bons resultados de bran

queamento e deslignificação com as dosa

gens de reagentes utilizadas pois já na pri
meira tentativa foi possível obter percentu
al elevado de peróxido consumido em rela

ção àdosagem aplicada sem perdas signi
ficativas de viscosidade

No estágio final desta seqüência Pp2b
foi possível elevar a alvura em 25 ISO

através do aumento da alcalinidade total
utilizando maior dosagem de soda cáustica

e menor de silicato de sódio emantendose

a dosagem de peróxido
Nas avaliações das dosagens de peróxido

e silicato para a seqüência A a mesma estra

tégia foi empregada Os resultados desta se

qüência comparados com a seqüência Q in

dicaram alvura ligeiramente superior 90
contra 895 ISO e menor número kappa
final 13 contra 18 o que deverá contri

buir para minimizar a reversão de alvura

Através da otimização da alcalinidade to

tal foi possível atingir polpa full brightness
com as seqüências TCFQPp2ZPp2 e

APp2ZPp2 com adequados níveis de

Figura 10 Evolução da

Opacidade em Seqüéncias ECF
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Tabela 12 Avaliação de Custos Quanto a Reagentes e RendimPnr s
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Tabela 14 Resultados das Otimizações das Seqüéncias TCF com Ozônio

A

Alvura ISO 543

reversão ISO

número kappa

viscosidade km3k

10

59 28 21

827 786 679

54 25 18 60 i 41

788 727 623 867 734

Z

26 60 41

695 867 734

ozônio 984 981 1982 982

peróxido 950 710 1564 750 804
I

830 804 390

Dosagens de ozõnio primeiro estágio33kgtsa terceiro estágio 40kgtsa

Dosagens de peróxido de hidrogênio e silicato de sódio segundo estágio 150kgtsa quarto estágio 100kgtsa

Pp2 corresponde a estágio pressurizado com peróxido de hidrogénio ver Tabela 2

Nóta Nas simulações dos estágios com peróxido também utilizouse cerca de 05kgtsa de sulfato de magnésio como Mg conforme resultado do

viscosidades e de reversão de alvura utili

zando cerca de 25 kgtsa de peróxido de hi

drogênio e 40 kgtsa de ozônio

Comparação das seqüências ECF

selecionadas com as referências
As tabelas 16 e 17 apresentam os resultados

das repetições das simulações das seqüências

QPp2ZPp2 eAPp2Z1p2 para compa

ração com as seqüênciasreferência ECF

A alcalinidade total requerida no estágio

Pp2 da seqüência A foi significativamente

superior cerca de 80 em relação à seqüên
cia Qiniciada com quelante Este resultado era

esperado em função do uso de ácido no pri
meiro estágio Para os demais reagentes foram

utilizadas dosagens similares com exceção da

adição de quelante na seqüência Q Nas duas

seqüências TCF foram obtidos resultados si

milares de alvura reversão e viscosidade com

pequena vantagem na alvura da seqüência A

porém com viscosidade um pouco inferior em

relação à seqüência com quelante

Quando comparadas às referências ECF

as seqüências TCF apresentaram alvuras si

milares ou pouco inferiores cerca de 04

ISO porém com maior estabilidade na al

vura final reversões da ordem de 2 contra

3 Io ISO As viscosidades conforme es

perado foram menores nas seqüências

TCF porém em nível adequado para este

processo de branqueamento
Os rendimentos no branqueamento foram

interiores nas seqüências TCF cerca de I 4

e 19 em relação às referências para as

78

Tabela 15 Avaliação das Dosagens de Peróxido de Hidrogénio e silicato de Sódio

Fstágios Otimizados

Dosagem de

rteagenesr isa

peróxido hidrogénio 15 10 10 15 15 13 I 15 10 10

soda cáustica 11 164 r 270 I 330 211 347 347 I 509 270 330

silicato de sódio 1150 100 80 150 120 120 120 100 80
alcalinidade total 212 302 355 258 385 385 547 302 355

Naiv cv JtJ 1J VVJ JV V1Y VJV VV IJV V4

sodacáustica 620 541 541 553 422 408 319
I 543 518

pH inicial 110 114 116 110 114 115 117 114 115

pH final 109 112 111 104 111 112 115 110 1 112

ÇaractensUcas das

franqueadas r r

alvura o ISO 772 870 1 895 797 808 794 805 884 900

viscosìdde dm3kg 827 679 666 788 813 817 769 623 633

I número kappa 59
J

21 18 5 4 5 3 5 4 54 17 13

Nas simulações dos estágios com peróxi do de hidrogënio também foi utilizado o sulfato de

magnésio cerca de 05 k2 Mdtsal

seqüências Q e A respectivamente A me

nor perda de rendimento cerca de 05 e

a maior viscosidade final foram obtidas na

seqüência com quelante o que provavel

mente justificaria o uso deste insumo adi

cional no branqueamento As reduções no

rendimento nas seqüências TCF podem ser

justificadas em relação às referências ECF

pela maior agressividade e menor seletivi

dade dos reagentes utilizados nas seqüên
cias TCF além das maiores dosagens de

peróxido e alcalinidade utilizados para com

pensar amenor seletividade do reagente

Os resultados da avaliação de qualidade das

polpas branqueadas pelas seqüências TCF

corn ozônio Figuras 1 l a 15 indicaram em

relação àseqüênciareferência que alguns dos

principais parâmetros para uso da polpa em

papéis de escrita e impressão foram afetatos

pela substituição de dióxido de cloro por ozô

nio eperóxido de hidrogênio principalmen
te pela maior dosagem deste íntimo reagente

em relação à utilizada no branqueamento ECF

Nas curvas de moagem as polpas TCF

apresentaram menores índices de tração e de

rasgo em relação à referência provavelmen

te como efeito da redução da resistência fi

trínseca das paredes celulares das fibras quan

do do uso intensivo do peróxido de hidrogê
nio Este efeito está sendo atribuído ao peró

xido pois o ozônio nas seqüências ECF afe

tou somente o índice de rasgo em alta intensi

dade de moagem conforme já discutido an

teriormente Foram obtidos valores similares

O PAPEL ABRIL 2000
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e

9

para a densidade aparente e a opacidade das

polpas branqueadas nas duas sequências TCF

além de menores níveis de porosidade somen

te na seqüência com quelante

Quanto à caracterização química das pol

pas TCF os resultados Tabela 18 indica

ram em relação às referências similares te

ores de pentosanas e reduções significati
vas nos teores de extrativos em dicloro

metano DCM Os residuais de AOX e OX

identificados nas polpas TCF devemsepro

vavelmente acomponentes clorados prove

nientes da madeira pois os reagentes clo

rados de branqueamento foram substituídos

por ozônio e perôxido de hidrogênio
A tabela 19 apresenta algumas caracterís

ticas dos efluentes de branqueamento gera

dos em laboratório de forma similar à utiliza

da para as seqüências ECF Assim como na

polpa foram obtidos residuais de AOX de

vido acompostos clorados da madeira Des

tacamse os menores resultados de DBO e cor

em relação às referências Quanto à demanda

química DQO assim como nas seqüências
ECF com ozônio também foram obtidos va

lores mais elevados para as seqüências TCF
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Tabela 16 Seqüéncias Otimizadas Selecionadas

Avaliação econômica

das seqüências TCF com ozônio

A tabela 20 apresenta a estimativa de

custos das seqüências TCF com ozônio

em comparação às seqüênciasreferência

ECF considerando insumos químicos e

rendimento no branqueamento Assim

como na avaliação para as seqüências
ECF com ozônio foram considerados

custos estimativos para os insumos sen

do que o do dióxido de cloro foi calcula

do considerando o cloro necessário para

a sua geração pelo processo Lurgi Para

avaliação dos efeitos do rendimento nos

custos operacionais considerouse lucra

tividade estimativa média

Os custos com insumos químicos e perdas
de rendimento das seqüências TCF com ozô

nio foram significativamente superiores às

referências contïrmando a tendência identi

ficada nas seqüências ECF de maior custo

operacional com substituição de dióxido de
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Tabela 17 Seqüéncias TCF Selecionadas em Comparação com as Seqüéncias de Referéncia



4

cloro por ozônio e peróxido de hidrogênio Nas

seqüências TCF o impacto dos custos foi mais

significativo devido às dosagens mais eleva

das de peróxido além do uso de ozônio sili

cato de sódio sulfato de magnésio e quelan
te As perdas de rendimento contribuíram com

cerca de 10 no diferencial de custo

Conclusbes

Seqüências ECF

ouso de pH da ordem de 30 permitiu
obter os melhores resultados de deslignifi

cação ebranqueamento nas condições ope

racionais utilizadas ou seja 50 C 5 mi

nutos 10 de consistência e dosagem de

ozônio de 3 a 5 kgtsa
as seqüências DZPplEpDD

ZDPplEpDD eQPp2EPZED foram

as que permitiram as melhores performan
ces nas otimizações das seqüências de bran

queamento Permitiram reduzir as dosagens
de dióxido de cloro de 20 a 50 em rela

ção àreferência ECF sendo que a redução

proporcionada pela seqüência ZE permi
tiria duplicação da fábrica sem ampliação
na geração deste reagente sendo necessá

rio adoção desta seqüência também na

planta atual de branqueamento
ocorreram perdas significativas de ren

dimento nas seqüências ECF com ozônio

de 03 a 15 que somadas aos consu

mos adicionais de reagentes como ozônio

sulfato de magnésio e quelante acarreta

ram em aumento da ordem de 40 a 70

no custo operacional estimado do branque
amento em relação às referências seqüên
cias com uso industrial

a avaliação de qualidade das celuloses

branqueadas indicou que os principais pa

râmetros não foram expressivamente afeta

dos pelo uso de ozônio no branqueamento

ECF considerando uso da celulose para

fabricação de papel para escrita e impres

são exceção para a tendência de redução
no índice final de rasgo para alta intensida

de de moagem em relação às referências

características químicas das polpas

após as seqüências DZ ZD e ZE indica

ram reduções significativas nos valores

80

de AOX e OX e tendência de redução nos

teores de extrativos DCM

avaliação dos efluentes gerados em la

boratório indicaram reduções significativas
nos valores de AOX porém com tendên

cias de aumento nos valores de DQO e DBO

e redução na cor Exceção para a seqüência

ZE com uso de ozônio no terceiro estágio
de branqueamento que apresentou o me

nor resultado de AOX DQO similar me

nor DBO mas com cor significativamente

superior em relação às referências

Seqüências TCF

a adição de silicato de sódio em con

junto com sulfato de magnésio no estágio

pressurizado com peróxido de hidrogênio

permitiu obter ganhos de alvura reduzir

perdas de viscosidade e não alterar deslig

nificação no estágio
foi possível otimizar alvura e perda de vis

cosidade através do controle pela alcalinida

de total em conjunto com pH alterandose

dosagens de soda cáustica e silicato de sódio

os rendimentos das seqüências TCF

foram 14 e 19 inferiores às referênci

as para as seqüênciasQPp2ZPp2 e

APp2ZPp2 respectivamente
as curvas de moagem das polpas TCF

apresentaram em todos os níveis menores

níveis de índices de tração e rasgo valores

similares de densidade aparente e opacida
de para as duas seqüências TCF e menores

valores de porosidade somente para a se

qüência iniciada com quelante
as características químicas das polpas

comparadas com as referências indicaram

reduções nos teores de extrativos DCM

residuais de AOX e OX

os efluentes também apresentaram re

siduais de AOX baixos valores de DBO e

cor em relação às referências Assim como

nos efluentes ECF os valores de DQO tam

bém foram superiores
os custos com insumos químicos e per

das de rendimento das seqüências TCF

com ozônio foram significativamente su

periores às referências

Os resultados deste desenvolvimento in

dicaram ser possível atingir full brightness

Fgura 13 Evolução da Densidade Aparente
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tanto para seqüências ECF quanto TCF uti

lizando ozônio e peróxido de hidrogênio re

sultando em polpas e efluentes com quali
dade adequada para produção de celulose

As avaliações estimativas realizadas indica

ram que os custos das seqüências devem ser

somados ao aspecto tecnológico e a defini

ção será função principalmente do custo do

dióxido de cloro a ser substituído por ozônio

e peróxido de hidrogênio
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