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Questão: /Question: 

  

Caro Celso Foelkel:  
 

Considerando o seu vasto conhecimento de uma indústria de celulose e 

papel, gostaria de uma informação a respeito da quantidade máxima de 

fibras e fibrilas de celulose que pode conter no licor preto fraco gerado 

na área de Lavagem da Celulose para a Evaporação, sem que a 
eficiência operacional seja afetada.  

 

O fato é que, fibras e fibrilas no licor preto fraco alimentado no "trem" 

da Evaporação-Concentração acaba causando incrustação e 
consequentemente a má transferência de calor, impossibilitando uma 
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concentração adequada, principalmente nos efeitos de menor 

concentração e de menor temperatura.  

 

Um outro componente que porventura ocasiona uma má transferência 
de calor, creio, juntamente com as fibras e as fibrilas é o sabão contido 

no licor preto fraco de cozimento de coníferas.  

 

Você poderia me explicar o motivo de fibras e fibrilas (juntamente com o 
sabão) causarem incrustação nos efeitos de menor concentração e de 

menor temperatura? E os sais complexos, tipo carbonato e silicato de 

sódio e alumínio causarem incrustação nos efeitos de maior 

concentração e de maior temperatura? 
 

Ficarei muito grato pela atenção e pelas respostas. 

 

Abraços. 
_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Nagao, bom dia. 
As recomendações são para valores menores que 100 ppm de teor de 

fibras. 

Veja em: http://www.tappi.org/content/events/08kros/manuscripts/3-

3.pdf 
Na verdade, o maior problema na perda de fibras através do licor preto 

são as próprias fibras, que de polpa para venda ou fabricação de papel, 

viram combustível para a caldeira de recuperação, com enorme 

destruição de valor econômico. 
Além disso, trazem os problemas que você mencionou de entupimentos, 

formação de sabões incrustativos, etc. Entretanto, a perda de valor 

como fibras é definitivamente um bom argumento para se colocar um 

filtro recuperador dessas fibras para o licor fraco (mais fácil de filtrar). 

Suponhamos que o teor de fibras recuperáveis em um licor preto seja 
de 300 ppm (ou seja, 300 g/tonelada e no caso do licor fraco, que 

sejam 300 gramas por metro cúbico). 

Para um fábrica que tenha um sistema que funcione na base de 9 m³ 

licor preto fraco por tonelada de polpa produzida, teremos uma perda 
para a caldeira de 2,7 kg de fibras passíveis de remoção por tonelada de 

polpa. 

Se essas fibras forem recuperadas (até mesmo em parte por uma 

peneira tipo “save all” ou “side hill”, que é bem fácil de manter e 
operar), teremos uma perda de combustível de má qualidade e um 

ganho em fibras valiosas. Suponhamos que esse ganho possa ser 
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estimativamente de 200 US$/tonelada de fibra recuperada. Uma fábrica 

que produz 1000 toneladas de polpa por dia teria então a possibilidade 

de recuperar 2,7 toneladas de fibras por dia e com isso aumentar seu 

resultado em pouco mais de 500 dólares por dia. Em um ano, isso 
representaria cerca de 175.000 dólares, algo convidativo para se 

trabalhar. 

Segue um método para você fazer a determinação das fibras, coisa 

simples de ser feita, mas que requer certo cuidado para evitar que as 
fibras passem pela peneira de 70 μm de furação durante a operação de 

lavagem. 

http://www.nordstand.com/upload/NSP/SCAN-

test%20Methods/Series%20N/n22-96.pdf 
Enfim, o melhor é remover as fibras ao invés de tentar entender suas 

consequências nefastas na evaporação, caso elas permaneçam. O artigo 

acima de David Clay pela TAPPI dá importantes recomendações acerca 

dessas suas dúvidas. 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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