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OBJETIVOOBJETIVO

Avaliar a Avaliar a branqueabilidadebranqueabilidade de quatro de quatro 
amostras de polpa Kraft de eucalipto, amostras de polpa Kraft de eucalipto, 
mediante a seqmediante a seqüüência de ência de 
branqueamento O/Obranqueamento O/O--DDHTHT--(EOP)(EOP)--D.D.



MaterialMaterial
Quatro amostras de Quatro amostras de biopolpabiopolpa kraftkraft de eucalipto provenientes do Chile. de eucalipto provenientes do Chile. 
As caracterAs caracteríísticas iniciais das amostras de polpa marrons estão sticas iniciais das amostras de polpa marrons estão 
descritas na descritas na TableTable 1.1.

2,182,181,411,411,391,391,351,35Total  Lignin, %Total  Lignin, %

1,311,310,820,820,860,860,850,85Acid Insoluble Lignin, Acid Insoluble Lignin, 
%%

0,870,870,590,590,530,530,50,5Acid Soluble Lignin, %Acid Soluble Lignin, %

42,3342,3337,1437,1437,8437,8448,5348,53HexAHexA´́ss, , mmolmmol/kg/kg

32,332,338,138,141,641,641,641,6Brightness, % ISOBrightness, % ISO

34,234,247,847,843,743,751,851,8Viscosity, Viscosity, cPcP

18,818,813,113,113,013,013,913,9Kappa NumberKappa Number

121121121121121121121121Pulp characteristicsPulp characteristics



MMÉÉTODOSTODOS
DeslignificaDeslignificaçção por Oxigênio em Duplo Estão por Oxigênio em Duplo Estáágio gio –– (O/O)(O/O)

Esta etapa foi efetuada num reator /misturador modelo Esta etapa foi efetuada num reator /misturador modelo MarkMark V (Quantum Technologies Inc.) V (Quantum Technologies Inc.) 
com amostras de 250 gramas de polpa absolutamente secas. A polpacom amostras de 250 gramas de polpa absolutamente secas. A polpa foi depositada no reator foi depositada no reator 
na consistência adequada e aquecida atna consistência adequada e aquecida atéé a temperatura desejada. Atingida a temperatura, e a temperatura desejada. Atingida a temperatura, e 
sob efeito de agitasob efeito de agitaçção constante, foram injetadas as cargas preestabelecidas de ão constante, foram injetadas as cargas preestabelecidas de NaOHNaOH e e 
MgSOMgSO44 ao sistema, elevandoao sistema, elevando--se a pressão de rease a pressão de reaçção com Oão com O22 atatéé o valor desejado. A polpa foi o valor desejado. A polpa foi 
transferida para o transferida para o descarregadordescarregador de polpa e então lavada com o equivalente a  9 mde polpa e então lavada com o equivalente a  9 m33 de de áágua gua 
destilada por tonelada de polpa. destilada por tonelada de polpa. 

Branqueamento por DiBranqueamento por Dióóxido de Cloro xido de Cloro –– (D(DHTHT) e D) e D11

O branqueamento com diO branqueamento com dióóxido de cloro foi efetuado em sacos de polietileno com amostras xido de cloro foi efetuado em sacos de polietileno com amostras de de 
250 de polpa. O licor de branqueamento contendo ClO250 de polpa. O licor de branqueamento contendo ClO22, H, H22O, HO, H22SOSO44 ou ou NaOHNaOH foi adicionado foi adicionado àà
polpa em temperatura ambiente. O requerimento de Hpolpa em temperatura ambiente. O requerimento de H22SOSO44 ou ou NaOHNaOH para controle do pH foi para controle do pH foi 
determinado em estudo prdeterminado em estudo préévio, com minivio, com mini--amostras de polpa. Terminada a reaamostras de polpa. Terminada a reaçção, foram ão, foram 
extraextraíídas amostras de licor residual para andas amostras de licor residual para anáálises de pH e residual de dilises de pH e residual de dióóxido de cloro, e a xido de cloro, e a 
polpa foi lavada com lavada com o equivalente a 9 mpolpa foi lavada com lavada com o equivalente a 9 m33 de de áágua destilada por tonelada de polpa. gua destilada por tonelada de polpa. 

ExtraExtraçção ão OxidativaOxidativa com Oxigênio e Percom Oxigênio e Peróóxido xido -- (EOP)(EOP)

Esta etapa foi efetuada num reator/misturador modelo Esta etapa foi efetuada num reator/misturador modelo MarkMark V (Quantum Technologies Inc.) V (Quantum Technologies Inc.) 
com amostras de 230 gramas de polpa absolutamente secas, A polpacom amostras de 230 gramas de polpa absolutamente secas, A polpa foi depositada no reator foi depositada no reator 
na consistência adequada e aquecida atna consistência adequada e aquecida atéé a temperatura desejada. Atingida a temperatura, e a temperatura desejada. Atingida a temperatura, e 
sob efeito de agitasob efeito de agitaçção constante, foram injetadas as cargas preestabelecidas de Hão constante, foram injetadas as cargas preestabelecidas de H22OO22, , NaOHNaOH e e 
MgSOMgSO4 4 ao sistema, elevandoao sistema, elevando--se a pressão de rease a pressão de reaçção com Oão com O22 atatéé o valor desejado.o valor desejado.



Procedimentos AnalProcedimentos Analííticosticos

TAPPITAPPI UM 250UM 250Soluble LigninSoluble Lignin

TAPPI TAPPI T222 omT222 om--9898Insoluble LigninInsoluble Lignin

VuorinenVuorinen, T., , T., TelemanTeleman, A., , A., FagerstromFagerstrom, P., , P., BuchertBuchert, , 
J., and J., and TenkanenTenkanen, M., Selective hydrolysis of , M., Selective hydrolysis of 
hexenuronichexenuronic acid groups and its application in ECF acid groups and its application in ECF 
and TCF bleaching of and TCF bleaching of kraftkraft pulps. pulps. Proc. 1996 Intl. Proc. 1996 Intl. 
Pulp Bleaching Conf., Pulp Bleaching Conf., TappiTappi Press 1:43Press 1:43--51 (1996).51 (1996).

HexAHexA’’ss

Kraft, P., In: Pulp & Paper Manufacture, Vol. 1,  Kraft, P., In: Pulp & Paper Manufacture, Vol. 1,  
McDonald, R.G. (editor), 2McDonald, R.G. (editor), 2ndnd ed., McGrawed., McGraw--Hill Book Hill Book 
Company, New York, 1967, p. 628Company, New York, 1967, p. 628--725725

BleachingBleaching chemicalchemical analysisanalysis

TAPPI UM 200TAPPI UM 200BrightnessBrightness ReversionReversion

TAPPI T525 TAPPI T525 omom 8686BrightnessBrightness
TAPPI T 218 omTAPPI T 218 om--9191HandsheetsHandsheets
TAPPI T230 TAPPI T230 omom--8282ViscosityViscosity

TAPPI um 245TAPPI um 245KappaKappa NumberNumber



RESULTADOSRESULTADOS
TableTable 3 mostra o resumo dos resultados m3 mostra o resumo dos resultados méédios obtidos dios obtidos 
no branqueamento das amostras no branqueamento das amostras 121, 127, 156 121, 127, 156 e e TTTT. . 
VerificaVerifica--se que as amostras 121, 127 e 156 apresentam se que as amostras 121, 127 e 156 apresentam 
branqueabilidadesbranqueabilidades superiores superiores àà da amostra de referência da amostra de referência 
TTTT
Refletiu em custo de branqueamento cerca de 30% Refletiu em custo de branqueamento cerca de 30% 
menor para estas amostras. As maiores menor para estas amostras. As maiores 
branqueabilidadesbranqueabilidades se devem em parte aos menores se devem em parte aos menores 
nnúúmeros meros kappakappa das amostras 121, 127 e 156, em reladas amostras 121, 127 e 156, em relaçção ão 
àà referência. Num estudo desta natureza, seria referência. Num estudo desta natureza, seria 
interessante comparar as interessante comparar as branqueabilidadesbranqueabilidades de polpas de polpas 
marrons a um mesmo nmarrons a um mesmo níível de nvel de núúmero mero kappakappa. . 
A qualidade da polpa branqueada medida pela A qualidade da polpa branqueada medida pela 
viscosidade final e reversão de alvura não indica viscosidade final e reversão de alvura não indica 
diferendiferençças significativas entre elas, no que tange as significativas entre elas, no que tange áá
operaoperaçção de branqueamentoão de branqueamento



RESULTADOS iRESULTADOS i

As amostras 121, 127 e 156 possuAs amostras 121, 127 e 156 possuííam maior am maior 
viscosidade antes do branqueamento e mantiveram viscosidade antes do branqueamento e mantiveram 
esses mais altos valores ao final do branqueamento. esses mais altos valores ao final do branqueamento. 
As viscosidades finais de todas as polpas, incluindo As viscosidades finais de todas as polpas, incluindo 
da referência, são muito satisfatda referência, são muito satisfatóóriasrias
O rendimento do branqueamento da amostra O rendimento do branqueamento da amostra 
referência foi ligeiramente menor que o das amostras referência foi ligeiramente menor que o das amostras 
121, 127 e 156, fato este explicado pelo maior 121, 127 e 156, fato este explicado pelo maior 
nnúúmero mero kappakappa da polpa referência na entrada do da polpa referência na entrada do 
branqueamentobranqueamento



RESULTADOS RESULTADOS iiii

4,594,592,362,362,412,412,432,4311Total Active Total Active 
Chlorine, %Chlorine, %

1,511,510,660,660,680,680,690,69ClOClO2 2 , %  as ClO, %  as ClO22

0,300,300,300,300,300,300,300,30MgSOMgSO44, %, %
0,700,700,900,900,900,900,900,90HH22SOSO44, %, %
1,301,301,201,201,201,201,201,20NaOHNaOH, %, %
2,22,22,22,22,22,22,22,2OO22, %, %
0,30,30,30,30,30,30,30,3HH22OO22, % , % 

3,963,961,731,731,7841,7841,8021,802ClOClO22, % as Cl, % as Cl22

10,910,98,58,58,88,88,98,9O/O Stage KappaO/O Stage Kappa
TTTT156156127127121121SampleSample



RESULTADOS RESULTADOS iiiiii

27,6827,6818,8618,8619,0619,0619,1319,1322Chemical Cost, US$/Chemical Cost, US$/odtodt

2,382,383,613,613,653,653,663,66Bleach ability,  O/O K #/% act Bleach ability,  O/O K #/% act ClCl

3,003,009,059,059,19,18,318,31TOC, kg/tTOC, kg/t

14,814,819,0019,0019,719,718,218,2Final Viscosity, Final Viscosity, cPcP

1,91,92,22,22,02,02,02,0Reversion,  % ISO Reversion,  % ISO 

88,188,187,987,988,188,188,088,0Reverted Brightness, % ISO Reverted Brightness, % ISO 

909090,190,190,190,190,090,0Final Brightness , % ISO  Final Brightness , % ISO  

80,1080,1086,3086,3085,2085,2086,3086,30Brightness after (EOP), % ISOBrightness after (EOP), % ISO

17,4017,4021,3021,3020,0020,0020,3020,30Viscosity after (EOP), Viscosity after (EOP), cPcP

3,003,002,502,502,302,302,402,40# Kappa after (EOP)# Kappa after (EOP)

TTTT156156127127121121SampleSample



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
No branqueamento das amostras No branqueamento das amostras 121, 127, 156 121, 127, 156 apresentam apresentam 
branqueabilidadesbranqueabilidades superiores superiores àà da amostra de referência TTda amostra de referência TT
Custo de branqueamento cerca de 30% menor para estas Custo de branqueamento cerca de 30% menor para estas 
amostras.amostras.
As maiores As maiores branqueabilidadesbranqueabilidades se devem em parte aos se devem em parte aos 

menores nmenores núúmeros meros kappakappa das amostras 121, 127 e 156, em das amostras 121, 127 e 156, em 
relarelaçção ão àà referência. referência. 
A qualidade da polpa branqueada medida pela viscosidade final A qualidade da polpa branqueada medida pela viscosidade final 
e reversão de alvura não indica diferene reversão de alvura não indica diferençças significativas entre as significativas entre 
elas, no que tange elas, no que tange áá operaoperaçção de branqueamento. As amostras ão de branqueamento. As amostras 
121, 127 e 156 possu121, 127 e 156 possuííam maior viscosidade antes do am maior viscosidade antes do 
branqueamento e mantiveram esses mais altos valores ao final branqueamento e mantiveram esses mais altos valores ao final 
do branqueamento. do branqueamento. 
O rendimento do branqueamento da amostra referência foi O rendimento do branqueamento da amostra referência foi 
ligeiramente menor que o das amostras 121, 127 e 156, fato ligeiramente menor que o das amostras 121, 127 e 156, fato 
este explicado pelo maior neste explicado pelo maior núúmero mero kappakappa da polpa referência na da polpa referência na 
entrada do branqueamentoentrada do branqueamento.  .  
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