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Introdução 

Antes de maio de 2004 a Suzano papel e Celulose (unidade de 

Suzano) tinha 2 paradas gerais por ano para manutenção, 

planejadas devido aos entupimento das peneiras de extração 

do digestor contínuo Kamyr; 

 

Causa do entupimento - deposição de CaCO3 necessitando 

parada geral e limpezas por hidrojatos; 

 

Estimativa de perda de produção para uma parada geral era 

de 7176 tsa; 

 

Com estas paradas outros problemas surgiam, levando um 

tempo para novamente se adquirir o rítmo de produção; 



• Dificuldades de extração 

nas peneiras; 

• Redução do fluxo nas 

circulações de cozimento; 

• Aumento de temperatura de 

descarga;  

• Redução da viscosidade; 

• Dificuldades operacionais; 

• Exigia extrações pela C8; 

• Limpeza com hidrojatos 

apresentavam baixa 

eficiência; 

Conclusão: 

Perda de produção; 

Perda de Qualidade; 

Impacto das incrustações no digestor 

PSI – Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento 

  

Peneira C7 antes 

do hidrojato

Peneira C7 após 

o hidrojato - 47% 

  

Coletor C7  

obstruído

Tubulação 

circulação C5



Causas das incrustações em digestores 
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Alta alcalinidade no cozimento; 

Alta temperatura de reação; 

Alta concentração de cálcio; 

Cristais de 

cálcio  

Incrustação 

•Fonte: Francides Gomes / ESALQ 



Fontes de cálcio para o digestor 

• Madeira 

– Casca – 10000 ppm 

– Lenho – 400 ppm 
 

• Licor branco – 45 ppm 
 

• Licor negro LP 9% - 85 ppm 
 

• Água industrial – 25 ppm 

 

• O balanço dos materiais aponta a 
madeira como principal fonte de 
cálcio do digestor 

 



Cálcio na madeira 

• função bioquímica 

– divisão celular 

– alongamento 

celular 

– estabilização de 

membranas recém 

formadas 

 

• ausência de cálcio 

– problemas na 

formação de paredes 

celulares 

– intoxicação da 

planta por outros 

elementos 

 



Produtos Característica Química 

Principal 

Outros adicionais 

A Derivados de Ácido Acrílico Composição de polímeros 

sintéticos ácidos 

B Ácido fosfônico e Ácido 

Fosforoso 

Fosfatos e Fosfonatos 

C Copolímero Acrílico Mistura de Copolímeros 

aniônicos de baixo peso 

molecular 

D Combinação de polímeros 

derivados de ácido fosfônico 

Fosfonatos 

Alternativas de 

Tratamentos Químico 



Tratamento Químico Antiincrustante 
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Sistema de Dosagem e Controle 

Bombas, flowmeter, 
válvulas, dosadores  

Polímeros derivado de ácidos 
fosfônicos e fosfonatos 

  



 

 

RESULTADOS 



Peneira C5 após hidrojato 

5% de incrustações 

Peneira C5 antes hidrojato 

8% de incrustações 

Resultados – Após uso antiincrustantes 

  



Resultados – Após uso antiincrustantes 

13 meses de operação 
35% obstruída  
antes do hidrojato 
Fácil limpeza 

após hidrojato  
limpa 
 

Peneira C7 

  



 Tubulação C7 sem 

hidrojato – 13 meses 

 Tubulação C8 sem 

hidrojato – 13 meses 

Resultados – Após uso antiincrustantes 

Tubulação após peneiras 



Visão antes do hidrojato 
Não obstruído  

13 meses após parada geral 

Resultados – Coletores da C7 

 

Visão antes do hidrojato 
Obstruído  

6 meses após parada geral 

Com  antiincrustante  Sem  antiincrustante  



#1   (R) 221pi0401            25/5/2005 16:50:37    6161,13 MMH2O   (Avg @ 7 Day)     EXTRACAO    SUPERIOR**
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Resultados – PDI extração superior 



Resultados – PDI circulação C7 

#1   (R) 221pi0403            4/6/2005 09:05:23    8000,00 MMH2O   (Avg @ 7 Day)      CIRCULACAO  C7**
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Conclusões 

Benefícios indiretos 

•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.  
 

Benefícios diretos líquidos – R$ 3.535.620,00 / ano 




