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RESUMO 
 
Nos sistemas de polpação kraft as deposições de 
CaCO3 são as mais freqüentes e comuns das 
ocorrências de problemas originados pelas 
incrustações de origem inorgânica, (especialmente 
nas peneiras, tubulações e trocadores de calor dos 
digestores contínuos). 
As incrustações de carbonato de cálcio nos 
digestores contínuos são muito conhecidas, e, 
tratadas principalmente com paradas do digestor 
para hidrojatos das peneiras, tubulações e trocadores 
de calor, o que ocorre normalmente duas vezes ao 
ano, resultando principalmente em perdas de 
produção da empresa.  Estas incrustações têm 
origem na entrada de substâncias contendo cálcio no 
processo de fabricação, tendo como principal fonte: 
a madeira, o licor branco, a água industrial, aditivos 
e reagentes do processo. 
A madeira contribui com a maior quantidade de 
cálcio, portanto, merece especial atenção em 
comentários. Reduzir o teor de cálcio na madeira 
pode parecer algo simples, mas, na verdade trata-se 
de algo complexo, pois, necessita de ações diretas no 
campo para reduzir o seu teor na planta viva. 
Analisando o lado da planta, o eucalipto necessita do 
cálcio para a sua função bioquímica, auxiliando na 
divisão celular, alongamento das células e 
estabilização de membranas recém formadas. 
Portanto, os efeitos sobre a árvore podem ser mais 
danosos do que simplesmente tratar os problemas 
causados pelo cálcio na empresa. 
Algumas empresas trabalham no Brasil com apenas 
uma parada geral por ano, enquanto que outras 
realizam duas paradas gerais.   
Mesmo as caldeiras tendo capacidade para se fazer 
apenas uma parada geral por ano, o digestor, por ter 
problemas de incrustações em peneiras, obriga a 
empresa a realizar a 2º parada para fazer hidrojatos 
principalmente nas peneiras de extração do digestor. 
Isso provoca perdas significativas de produção, 
devido a redução do tempo de operação da fábrica. 
Desta forma, estudos foram realizados na unidade de 
Suzano, para identificar no mercado as melhores 
práticas utilizadas para reduzir os problemas 
referentes as incrustações de carbonato de cálcio no 
digestor. Foi identificado e reconhecido o uso de 
antiincrustantes inibidores de crescimento de 
cristais, como a prática mais recomendada com esse 
objetivo. 
Um teste industrial baseado no uso de polímeros 
derivados do ácido fosfônico e fosfonatos foi 
elaborado para a redução dos problemas de 

incrustações na unidade de Suzano. A aplicação se 
iniciou em 18/02/04, estando a empresa no meio de 
uma campanha de produção entre as paradas gerais 
(após 3 meses da repartida), mesmo com o digestor 
já apresentando problemas nos fluxos de extração 
em função das incrustações existentes nas peneiras.  
Desta data em diante os problemas relativos à 
incrustação das peneiras foram diminuídos 
rapidamente, tendo agora paradas do digestor a cada 
doze meses, sem haver entupimentos significativos 
das peneiras causados por incrustações de carbonato 
de cálcio. 
O tratamento permitiu ganhos diretos a empresa, 
com relação positiva 1:4 de custos / benefícios, além 
de beneficiar outros ganhos indiretos como: 

• Reduz incrustações nas peneiras do 
digestor, reduzindo travamento de colunas; 

• Mantém as extrações de lixívia sem 
redução dos fluxos; 

• Mantém operacional a circulação das 
peneiras C7 e C8; 

• Mais segurança na realização de contra-
lavagens das peneiras; 

• Elimina operações forçadas de extração de 
LP pelo fundo do digestor (peneira C8); 

• Reduz vapor direto no topo do digestor e 
trocadores de calor, o que normalmente se 
traduz em melhorias de viscosidade e 
rendimento; 

• Reduz os riscos de ruptura das peneiras nas 
contra-lavagens. 

 
Palavras chaves: Incrustação, entupimento de 
peneiras, carbonato de cálcio, perdas de produção. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nos sistemas de polpação kraft as deposições de 
CaCO3 são os mais freqüentes e comuns dos 
problemas originados pelas incrustações de origem 
inorgânica, (especialmente nas peneiras e trocadores 
de calor dos digestores). 
A polpação pode ser considerada um ambiente com 
características ideais para a formação das 
incrustações de carbonato de cálcio, por 
compreender especialmente a presença do íon cálcio, 
elevada alcalinidade e conseqüentemente a formação 
do carbonato devido às altas temperaturas do 
processo. 
O presente trabalho sugere a aplicação do 
antiincrustante a base da Combinação de polímeros 
derivados do Ácido Fosfônico em solução aquosa e 
fosfonatos como aditivo no processo para reduzir os 
problemas de incrustações no digestor contínuo. 
 
Considerações 
 
As incrustações do digestor contínuo da Suzano 
foram caracterizadas, tendo uma concentração em 
carbonato de cálcio muito elevada.  Esta incrustação 
tem origem na entrada de cálcio no processo de 
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fabricação, principalmente via madeira, uma vez que 
nas outras matérias primas o teor de cálcio tem se 
mantido mais baixo. 
Reduzir o cálcio da madeira no campo é uma tarefa 
difícil e que oferece muito risco ao setor florestal.  A 
planta necessita do cálcio para a sua função 
bioquímica, auxiliando na divisão celular, 
alongamento das células, estabilização de 
membranas recém formadas.   Quando da ausência 
do cálcio a árvore responde com intoxicação por 
outros elementos e má formação das paredes 
celulares.  Pode-se trabalhar reduzindo o cálcio ao 
nível florestal, entretanto, esta alternativa deve ser 
feita com muita cautela, uma vez que a planta tem 
este teor muito dependente da origem genética, 
espécies e variedades.  Portanto, é mais coerente 
tratar as causas dos problemas de incrustações na 
própria fábrica. 
Do exposto, foi sugerido um teste industrial com o 
antiincrustante a base da Combinação de polímeros 
derivados do Ácido Fosfônico em solução aquosa e 
fosfonatos, buscando informações de apoio ao 
experimento, com fotos ilustrando os resultados 
obtidos após cada campanha de produção, realizando 
análises de custos / benefícios, vantagens e 
desvantagens de sua aplicação. 
 
Considerações sobre o processo 
 
Nos processos alcalinos de polpação é comum a 
ocorrência de incrustações nos equipamentos de 
produção, sendo ainda mais freqüentes nos sistemas 
contínuos do que por bateladas (batch). Os 
problemas de incrustações podem ser considerados 
como "site specific", ou seja, as unidades industriais, 
em função de suas características e particularidades, 
apresentam diferentes intensidades de problemas 
gerados pelas incrustações.  
Existem basicamente dois tipos de incrustações em 
função de sua composição; depósitos orgânicos 
oriundos dos sólidos do licor negro e depósitos 
inorgânicos que consistem principalmente do 
carbonato de cálcio e uma pequena fração de sais de 
sulfato.  
Os depósitos orgânicos são freqüentemente 
encontrados atrás das peneiras de extrações, sendo 
resultado da evaporação de água causada pela queda 
de pressão na passagem do licor através das 
peneiras. 
As incrustações de carbonato de cálcio são formadas 
pelas precipitações do carbonato presente no licor. 
Este processo torna-se bastante complexo, ou seja: 

• O carbonato de cálcio é um sal de baixa 
solubilidade; no entanto, em licores de 
polpação, observa-se uma maior 
solubilidade e isto pode ter como 
explicação o fato do cálcio interagir 
quimicamente com os compostos orgânicos 
derivados da lignina existente no licor 
negro; 

• A principal fonte de cálcio no sistema de 
polpação é da madeira e a intensidade de 

incrustação está relacionada às suas 
características. Em geral, madeiras de 
folhosas tendem a gerar mais problemas por 
incrustações de carbonato de cálcio do que 
madeiras de coníferas.  

• A casca apresenta teores de cálcio 
significativamente superiores ao da 
madeira; desta forma, o teor de casca nos 
cavacos (função da eficiência de 
descascamento), deve ser um parâmetro 
rigoroso de controle do processo.  É 
recomendável manter valores menores de 
2% de casca nos cavacos enviados para a 
digestão; 

• Apesar da casca apresentar a maior 
concentração, a maior quantidade de cálcio 
provém da madeira, devido a sua maior 
proporção de entrada no processo; 

• As condições para precipitação do 
carbonato de cálcio são mais favoráveis na 
fase inicial do cozimento onde a presença 
do material orgânico ainda é menor, uma 
vez que este material orgânico, pode em 
situações, atuar como um "agente 
complexante do cálcio"; 

• Alguns autores demonstram, que a matéria-
orgânica presente no licor negro forma um 
complexo com os íons de cálcio e este 
complexo é relativamente estável a 
temperaturas inferiores à 150ºC; acima 
desta, inicia-se um processo de dissociação 
liberando cálcio, originando assim as 
incrustações; 

• As incrustações de carbonato de cálcio 
também ocorrem nos tubos dos trocadores 
de calor; desta forma, alguns sistemas de 
polpação são projetados com um trocador 
em stand-by, permitindo paradas para 
limpeza sem afetar a produção de celulose; 

• As incrustações das peneiras de extração 
representam problemas mais sérios, pois, 
podem afetar significativamente o modo de 
operação do digestor, impactando tanto na 
qualidade da polpa obtida como na 
eficiência do processo de polpação. 

As estratégias para o gerenciamento dos problemas 
relacionados às incrustações, tradicionalmente são 
divididas em duas categorias, sendo métodos de 
remoção e métodos preventivos. 
Entre os métodos de remoção estão o uso da 
lavagem ácida ou lavagem com produtos 
desincrustantes, e a utilização do hidrojato. Estes 
métodos de remoção implicam na necessidade de 
paradas dos equipamentos o que comprometem a 
produção das unidades industriais. 
Os métodos de prevenção mostram-se interessantes, 
pois, podem reduzir significativamente a 
necessidade de paradas dos sistemas de produção 
para remoção das incrustações. O termo prevenção 
deve ser efetivamente entendido como redução da 
taxa de formação das incrustações, resultando em 
maiores intervalos de tempo entre paradas para 
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limpeza dos sistemas de polpação e, não como 
metodologias para eliminar definitivamente a 
formação dos depósitos de carbonato de cálcio. 
Os métodos de prevenção das incrustações de 
carbonato de cálcio envolvem as variáveis do 
processo de polpação, assim como o uso de agentes 
químicos que agem sobre a cinética de formação das 
incrustações. 
As utilizações de auxiliares químicos 
antiincrustantes são bem conhecidas, no entanto, o 
processo kraft reúne características drásticas que 
devem ser levadas em consideração no 
desenvolvimento destes auxiliares, ou sejam: 

• Elevadas temperaturas e Pressões; 
• Alcalinidade; 
• Concentração dos sólidos; 
• Características de formação.  

Os agentes antiincrustantes devem ser estáveis e 
compatíveis com estas condições.  
O carbonato de cálcio é um sal de baixa solubilidade 
(6,9 mg/L água pura), contudo, no licor de 
cozimento kraft este sal é encontrado em 
concentrações superiores ao seu limite de 
solubilidade; este fato traz como indicativo 
estratégias de controle que devam enfocar não 
somente o equilíbrio de solubilidade, mas 
fundamentalmente a taxa de precipitação. 
A solubilidade é afetada tanto pela temperatura 
como pelo pH; para o caso do carbonato de cálcio, o 
aumento da temperatura reduz a solubilidade (3mg/L 
em água pura à 180ºC). O aumento do pH também 
promove uma redução significativa na solubilidade 
do carbonato de cálcio conforme pode ser observado 
na figura 1. 
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Gráfico 1 – Solubilidade do cálcio em função do pH 
O conhecimento das etapas envolvidas na formação 
de depósitos de carbonato de cálcio é um importante 
fator para o desenvolvimento das estratégias de 
controle. A cinética de incrustação pode ser 
simplificada e representada na figura 1 a seguir. 

 
Figura 1 – Cinética da incrustação do carbonato de 
cálcio no digestor 
 
O processo de formação das incrustações inicia-se 
com a colisão dos íons cálcio e carbonato formando 
pares.  Esses pares formam agregados que por sua 
vez crescem formando núcleos particulados de 
carbonato de cálcio. Para a formação das 
incrustações, os particulados são adsorvidos nas 
superfícies dos equipamentos, aglomerando-se e 
dando origem aos depósitos.  
Atuar nas etapas de formação das incrustações de 
carbonato de cálcio é de fundamental importância 
para o desenvolvimento dos auxiliares químicos. A 
redução da intensidade de uma destas etapas pode 
contribuir significativamente para a redução da 
intensidade de formação das incrustações. 
A nucleação, que é uma das etapas do processo de 
formação da incrustação, é fortemente dependente da 
supersaturação do sistema e da temperatura.  
O crescimento dos cristais é uma outra etapa 
importante na formação das incrustações de 
carbonato de cálcio. Nesta etapa, os cristais 
apresentam regiões com características específicas a 
permitir o acoplamento de outros particulados 
proporcionando o crescimento do cristal. A 
ocupação destas regiões por outros "contaminantes", 
especialmente desenvolvidos para este fim reduz a 
taxa de formação das incrustações. Este é um 
aspecto fundamental para a formulação dos 
auxiliares antiincrustante.  
 
Controle Químico 
 
Para o controle químico das incrustações de 
Carbonato de Cálcio, devemos obedecer alguns 
parâmetros importantes do processo de polpação 
Kraft, como: 

1) Temperatura 
2) Pressão 
3) Alcalinidade 
4) Característica de formação do depósito.  

O uso de aditivos químicos para o controle das 
incrustações de carbonato de cálcio possibilita 
reduzir significativamente a tendência das 
incrustações em pontos específicos do processo de 
polpação. 
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Figura 2 – Fases da inibição do crescimento dos 
cristais pelo antiincrustante 
 
A seguir, apresenta-se no quadro 1 várias 
substâncias disponíveis no mercdo brasileiro com a 
função de inibir o crescimento dos cristais de 
carbonato de cálcio na formação da incrustação. 
 
Quadro 1 – Algumas substâncias ativas aplicadas 
com função antiincrustantes. 
 

Característica química dos produtos de 
mercado Produtos Substâncias ativas 

principais 
Outras 

substâncias 

A Copolímero Acrílico 

Copolímeros 
Aniônicos de 
baixo peso 
molecular 

B 

Combinação de 
polímeros derivados 
do Ácido Fosfônico 
em solução aquosa 

Fosfonatos 

C Derivados do Ácido 
Acrílico 

Composição de 
polímeros 
sintéticos ácidos 

D 

Ácido {Nitrilotris 
[metileno] [tris] 
fosfônico} (AMP) e 
Ácido fosforoso e 
Ácido fosfônico 

Fosfatos e 
Fosfonatos 

 
Instalação do sistema de dosagem 
 
Foram instalados trechos de linha para a dosagem de 
antiincrustante na sucção das bombas C5, C7, e C8, 
visando aplicar o produto nas regiões onde se tem a 
maior ocorrência de incrustações de carbonato de 
cálcio. 
As dosagens foram estabelecidas para a maior 
dosagem ocorrer na peneira de maior problema de 
incrustação, assim distribuídas em g/tsa: C5 = 50; 
C7 = 350; C8 = 100. 
 

RESULTADOS 
 
Posição antes da aplicação de antiincrustantes 
 
Deve-se destacar que o processo de formação de 
depósitos de carbonato de cálcio dificilmente são 
reversíveis através de tratamentos químicos, por esta 
razão, o tratamento com produtos antiincrustantes 
tem um caráter preventivo. As incrustações já 
formadas (depositadas) nas peneiras de extração e 
tubulações do digestor durante o período sem 
tratamento (novembro/03 à janeiro/04), somente 
seriam removidas através de limpeza mecânica 
(hidrojateamento) na parada geral. 
A seguir, mostra-se ilustrativamente o estado da 
peneira de extração superior do digestor logo após 
uma parada geral de seis meses de produção, sem 
aplicar qualquer aditivo ao processo. 

Foto 1 – Peneira C7 sem hidrojato  
17/11/03  - Totalmente obstruída 
 

Foto 2 – Peneira C7 após hidrojato  
19/11/03  -  47% obstruída 
As fotos 1 e 2 mostram as características das 
peneiras C7 sem aplicação do produto 
antiincrustante, antes e após hidrojato, em 
Novembro de 2003. 
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Tabela 1 – Avaliação do nível de entupimento da 
Peneira C7 em Novembro/03, após hidrojato 

Uma área de ± 1m2 ao lado esquerdo da entrada da 
porta de visitas do digestor na altura da C7 
permaneceu 47% obstruída após o hidrojato. 
Na inspeção da C8 observou-se incrustações das 
peneiras e também dificuldades de sua limpeza.  Não 
temos fotografias desta inspeção antes ou após o 
hidrojato. 
 
Início da aplicação de antiincrustante 
 
A partir de 18 de fevereiro de 2004 (cerca de três 
meses depois da parada geral), mesmo com o 
digestor já apresentando problemas nos fluxos de 
extração em função das incrustações nas peneiras, 
iniciou-se a aplicação do agente antiincrustante.  
Esta foi uma forma de evitar que os problemas de 
incrustações se agravassem por todas as peneiras 
extratoras, tubulações e coletores, permitindo levar o 
processo até a parada geral programada para 
maio/2004. 
O produto teve inicio de sua aplicação com uma 
dosagem de 500 g/tsa, com a carga de aditivo 
dividida em 10% na C5, 70% na C7 e 20% na C8.  
Este critério foi estabelecido de acordo com os 
níveis de entupimento, a quantidade de íons cálcio 
presente nos licores e seus fluxos, e o efeito 
polimérico do produto. O produto tem em sua 
formulação polímeros com características 
específicas para atuação em diferentes etapas da 
cinética de formação de depósitos de carbonato de 
cálcio no processo kraft de polpação. 
Durante a Parada Geral de maio/04, foi feita nova 
inspeção interna do digestor Kamyr, principalmente 
nas peneiras extratoras da C-05, C-07 e C-08, nos 
coletores e tubulações.  No caso da peneira C5, as 
incrustações permaneceram em mesmas condições 

que as observadas em outras paradas, ou seja, pouca 
incrustação. 

Foto 3 – Peneira C5 sem hidrojato  
22/05/04  - 8% de incrustação 
 

Foto 4 – Peneira C5 após hidrojato 
22/05/04  - 5% de incrustação 
As incrustações na peneira C7 sempre foram as mais 
significativas neste digestor, entretanto, já se 
percebia menores níveis de incrustação do que nas 
outras paradas, como pode ser visto na foto 5. 

Foto 5 – Peneira C7 sem hidrojato  
22/05/04  - 90% obstrução 

Amostragem Percentual de obstrução 
 % obstruída % limpa 

1 52 48 
2 27 73 
3 27 73 
4 57 43 
5 52 48 
6 33 67 
7 70 30 
8 71 29 
9 70 30 

10 68 32 
11 40 60 
12 29 71 
13 37 63 
14 30 70 
15 43 57 

Subtotal 706 794 
Total * 1500 
% Médio de Obstrução 47  
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Foto 6 – Peneira C7 após hidrojato 
22/05/04  -  30% obstruída 
 

 
Foto 7 – Tubulação da C5 sem hidrojato  
22/05/04  
 

Foto 8 –Tubulação da C7 sem hidrojato 
22/05/04 
Um nível elevado de incrustações nas tubulações de 
circulação da C5 e da C7, entretanto, sem obstruir 
completamente a tubulação como em outras paradas.  
Após hidrojato estas tubulações ficaram limpas.  

Foto 9 – Costado atrás da C7 antes do hidrojato 
22/05/04 – coletor semi obstruído 
 

 
Foto 10 – Costado atrás da C7 antes do hidrojato 
22/05/04 – coletor obstruído 
A produção do digestor Kamyr tem sido aumentada 
ao longo dos anos, entretanto, o diâmetro do coletor 
do costado do digestor continua com 2,5 polegadas, 
o que é muito pequeno para os fluxos que passam 
pela peneira.  Para novas produções, é importante se 
calcular as pressões hidráulicas do digestor, 
buscando dados que possibilitem informar sobre um 
possível gargalo neste ponto. 
Mesmo tendo iniciado o tratamento preventivo com 
o digestor já parcialmente incrustado, se conseguiu 
atingir a campanha de trabalho, com a parada geral 
prevista em maio/04, em condições operacionais 
superiores à períodos de paradas gerais anteriores.  
Não foi necessário fazer alteração nas configurações 
operacionais do digestor neste período. 
 
Aplicação de antiincrustantes levando o processo 
à 12 meses sem parada geral 
 
Com a limpeza do sistema de polpação (peneiras, 
trocadores de calor, coletores e tubulações), a partir 
de maio de 2004 iniciou-se efetivamente o 
tratamento preventivo para incrustações de 
carbonato de cálcio com o produto. As condições 
operacionais do digestor mantiveram-se normais e 
constantes, não sendo observado problemas de 
extração e recirculação dos licores durante o período 
definido para a campanha de 12 meses. Na parada 
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geral de junho de 2005 foram feitas inspeções, 
tendo-se observado incrustações, entretanto, fáceis 
de serem removidas pelo processo de 
hidrojateamento. 
A seguir as fotografias tiradas do sistema durante a 
parada geral de junho de 2005, mostrando as 
condições das incrustações no processo. 

Foto 11 – Peneira C5 – sem hidrojato 
Junho / 05 – fendas praticamente limpas 
 

Foto 12 – Peneira C5 – sem hidrojato 
Junho / 05 - fendas praticamente limpas 
 

Foto 13 – Peneira C7 antes do hidrojato 
Junho / 05 – 35% entupidas 
 
 

Foto 14 – Tubo coletor C7 antes do hidrojato 
Junho / 05 – sem entupimento no coletor 
 
Efetivamente, decorreram 13 meses entre as paradas 
de 2004 e 2005, sem problemas operacionais no 
digestor Kamyr, que tivessem origem na obstrução 
de peneiras de extrações e tubulações, provocadas 
por incrustações de cálcio. 
As peneiras das extrações principais superior e 
inferior apresentavam suas fendas menos obstruídas 
e uma camada delgada de deposição facilmente 
removível. Esta camada representa a fase inicial da 
deposição de carbonato de cálcio que é interrompida 
pela ação do antiincrustrante, impedindo o 
crescimento dos cristais, o que levaria a obstrução 
das fendas das peneiras. 
Importante notar que a maior parte dos coletores 
estavam sem obstruções, apesar de haver 
incrustações entre a parede e a peneira.  O que 
acontece nesta situação é que os depósitos 
encontram-se friáveis e facilmente de serem 
arrancados pelo próprio fluxo e velocidade do licor 
na entrada do coletor. 
Durante a inspeção das peneiras de extração do 
digestor Kamyr coletaram-se amostras da delgada 
película de material depositada sobre as peneiras; as 
mesmas foram analisadas com relação a sua 
composição química inorgânica. Os resultados 
obtidos encontram-se apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2. Composição química elementar dos depósitos coletados na parada geral de 2005. 

 
Os resultados apresentados na tabela 2 são 
indicativos de que as delgadas camadas depositadas 
sobre as peneiras e costado do digestor contínuo 
foram compostas fundamentalmente de carbonato de 
cálcio. Ressalta-se mais uma vez que, estas camadas 
delgadas demonstram que o antiincrustante atuou de 
forma eficiente, impedindo o crescimento das 
inscrustrações de carbonato de cálcio. 
A peneira C8 apresentava aproximadamente 50% da 
sua área obstruída por incrustrações e os demais 
50% com obstrução parcial em um gradiente que 
variava até a total desobstrução (base da peneira) e 
75% obstruída. 

Foto 15 – Peneira C8 – Antes do hidrojato 
Junho / 05 - 75% de obstrução 
 

Foto 16 – Peneira C8 – Após hidrojato 

Junho / 05 – Peneira limpa 
As obstruções observadas na peneira C8 
provavelmente estão relacionadas a uma longa 
parada causada por problemas mecânicos e elétricos 
ocorridos na linha de circulação, obrigando a 
interrupção da circulação neste ponto do digestor, 
impedindo a aplicação do antiincrustante nesta 
peneira. 
As dosagens de antiincrustantes foram alteradas após 
esta parada para C5 = 20%; C7 = 70%; C8 = 10%. 
 
Dados do processo 
 
Afim de melhor ilustrarmos os resultados, foram 
selecionadas trend´s do digestor contínuo, indicando 
pressões das peneiras e outros atributos, tentando 
assim buscar relações com o processo que nos 
denunciem problemas ligados à obstrução das 
peneiras. 
Uma das variáveis mais importantes é o diferencial 
de pressão na peneira C7, onde ocorre o maior nível 
de entupimento do digestor.  No gráfico 2 a seguir, 
pode-se perceber a queda do PDI (diferencial de 
pressão) da peneira superior de extração após a 
parada geral.  Ao mesmo tempo nota-se que os 
diferenciais de pressão das peneiras melhoraram 
após a segunda parada geral com uso do 
antiincrustante. As linhas em azul interpolando os 
pontos em vermelho mostram claramente a queda do 
PDI das peneiras ao longo das produções e paradas 
gerais, indicando a eficiência do tratamento. 
Houve expressivo aumento de produção durante os 
períodos avaliados, contudo, sem haver 
investimentos para tal.  A ação de contra-lavagem da  
peneira obteve maior sucesso após uso do 
antiincrustante, isso pode ser observado pela queda 
do PDI após esta operação quando o mesmo estava 
em aumento durante a campanha. 
 
 

Amostra Ca 
% 

Mg 
% 

Mn 
mg/kg 

Al 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

Si 
mg/kg 

Costado abaixo C-05 9,5 0,20 930 430 610 6400 

Peneira de extração 
principal superior 14 0,20 370 210 80 390 

Peneira de extração 
principal inferior 12 0,16 320 180 45 420 

Peneira C-07 11 0,20 320 425 110 780 

Costado abaixo 
peneira C-07 13 0,30 550 270 30 2200 

Peneira C-08 15 0,30 660 640 45 1540 
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Outros fatores também contribuem para a 
dificuldade da extração como entupimentos por 
fibras, finos de madeira ou mini cavacos, perda de 
nível do digestor, falta de compactação dos cavacos, 
parada do digestor cheio por longo período. Na 
peneira inferior de extração, gráfico 3, os resultados 
foram mais expressivos de queda de PDI a partir da 
parada geral de junho de 2005, voltando 

bruscamente a maiores pressões a partir de janeiro 
de 2006, até de uma forma abrupta. As causas foram 
analisadas e, encontrado correlação com as perdas de 
níveis do digestor e entupimento por massa na 
peneira. Houve muita dificuldade de restabelecer a 
operação a sua condição normal. 
 

 
O processo está com a adição de antiincrustantes 
melhor adaptado às condições de operação do 
digestor. Em cada parada geral faz-se a avaliação das 
dosagens distribuídas do antiincrustante, observando 

os pontos que merecem alterações.  Normalmente a 
operação programada é mantida por um ano. 
 

 

Gráfico 2 – Diferencial de pressão da peneira de extração Superior 

 
Gráfico 3 – Diferencial de pressão da peneira de extração inferior 
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Gráfico 4 – Diferencial de pressão da peneira de circulação da C7 
A peneira de circulação C7 vinha trabalhando com 
dificuldades, mantendo a maior parte do tempo 
pressões acima de 8000 mmH2O.  A partir da parada 
de junho de 2005 esta peneira esteve sob maior 
controle por parte da operação, mantendo-se os 
fluxos de circulação acima de 500 L/minuto.  Isto foi 
importante para homogeneizar o cozimento nesta 

etapa e oferecer mais licor nas peneiras de extração, 
uma vez que neste digestor o cozimento não cessa na 
peneira de extração. Esta circulação é importante ser 
mantida para que o antiincrustante esteja disponível 
nas peneiras de extração superior e inferior. 
 
 

 

 
Gráfico 5 – Diferencial de pressão da peneira C8 
 
A peneira C8 passou a oscilar o seu PDI em níveis 
mais baixos, oferecendo menor resistência a 
passagem do licor pelas peneiras.   
Esta peneira tem sido mantida como uma opção de 
extração em momentos de obstruções nas peneiras 
de extração superior, inferior e C7. 
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Gráfico 6 – Perfil de temperatura do digestor de novembro de 2004 a abril 2005 
A partir da parada geral de junho de 2005 os valores 
de temperatura foram modificados, reduzindo no 
topo e aumentando na zona da C5, isto significa 
dizer uma redução de vapor direto no topo e 
aumento de vapor nos trocadores T5 e C46.  
 

Com a finalidade de acompanhar o teor de cálcio que 
entra nos digestores através dos cavacos e cascas, 
coloca-se a seguir os teores médios mensais de 
cálcio observados desde a entrada do antiincrustante 
no processo. 

 
Gráfico 7 – Teor de cálcio na madeira 
 
Houve grandes variações no teor de cálcio tanto no 
cavaco quanto na casca ao longo do tempo.  Da 
mesma forma, também foram notadas variações nos 
licores de cozimento.  Os cuidados com estas 
concentrações devem ser tomados, pois, pode haver 
sub-dosagens de antiincrustante e dificultar a ação 
do produto. 
A dosagem de produto está estimada para assegurar 
algumas variações, entretanto, variações elevadas 
podem comprometer o tratamento. Nota-se variações 
significativas nos últimos 3 meses avaliados neste 
trabalho, as quais foram contornadas por 
acompanhamento no teor de cálcio nos licores e 
aumento de dosagem de antiincrustante. 
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Gráfico 8 – Teor de cálcio nos licores de cozimento Foto 18 – Tanques e SKID de dosagem 

 
As concentrações nos licores sofrem menores 
variações, sendo influenciadas também pelo teor de 
cálcio vindos do licor branco. É muito importante 
fazer limpeza dos tanques de licores branco nas 
paradas gerais e manter o filtro de licor branco PDW 
em condições controladas de remoção de cálcio.  
Entende-se que o teor de cálcio no licor branco não 
deve exceder 30 ppm. 
 
Análise Econômica – Custos / Benefícios 
Custos da aplicação: 
• Custo da instalação do Skid de dosagem: 
Suzano = picagem das linhas, válvulas “on off” e 
válvulas de retenção, disponíveis próximos à linha 
do processo. 
Fornecedor do produto = O SKID de dosagem foi 
montado pelo fornecedor, bem como a instalação 
de tanques e linhas até o ponto de aplicação. 

Foto 17 – Bombas e flowmeter de 
dosagem 

 
• Custo da aplicação do produto: 

Média do custo em 2005 = R$ 
 

Benefícios diretos: 
• Deixa de realizar a montagem de andaime nas 
paradas gerais = R$ 
• Deixa de realizar a abertura e fechamento de 
bocas de visitas, desmontagem e montagem de 
válvulas instrumentadas = R$ 

• Deixa de realizar hidrojato das peneiras e 
tubulações = R$ 
• Deixa de perder 138 horas de produção do 
digestor Kamyr devido a parada = 7176 tsa 
• Saldo positivo, aproximadamente  

= R$ 3.535.620,00 / ano 
 

Benefícios indiretos somente no digestor: 
• Reduz incrustações nas peneiras do digestor, 

reduzindo travamento de colunas; 
• Mantém as extrações de lixívia sem redução 

dos fluxos; 
• Mantém operacional a circulação das peneiras 

C7; 
• Elimina operações forçadas de extração de LP 

pelo fundo do digestor (peneira C8); 
• Reduz vapor direto no topo do digestor e 

trocadores de calor, o que normalmente se 
traduz em melhorias de viscosidade e 
rendimento; 

• Reduz os riscos de ruptura das peneiras nas 
contra-lavagens. 

 
Conclusão 
 
Do exposto, conclui-se que: o tratamento das 
incrustações de carbonato de cálcio via 
antiincrustantes inibidores do crescimento de cristais 
no digestor contínuo Kamyr está bem dimensionado, 
podendo controlar os problemas de entupimentos das 
peneiras, levando a empresa à vantagens indiretas e 
diretas, tendo um relação custos / benefícios de 1:4. 

 
“O PROGRAMA DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DA SUZANO CONTA 
COM O APOIO DA FINANCIADORA DE 
ESTUDOS E PROJETOS – FINEP” 
www.finep.gov.br 


