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RESUMO

Devido as pressoes de grupos que defendem o meio ambiente sao de grande interesse as pesquisas
que minimizem os problemas na area de captagao de agua efluentes e poluigao

Neste sentido foi utilizado o simulador de processos WinGEMS que realiza balangos de massa e
energia com o objetivo de avaliar a introdugao da tecnologia do fechamento de circuito de aguas
puma planta de branqueamento Uma sequ@ncia D de 1000 mt total dia foi simulada e desta
maneira foi possivel avaliar como esta tecnologia poderia influenciar a alvura e a qualidade de uma
pasta celul6sica Kraft

A mesma sequencia de branqueamento foi realizada no laborat6rio Avangadas analises laboratoriais
foram feitas com o objetivo de confirmar ou nao o que havia sido previsto com o simulador de
processos Foram feitos graficos de TOC e COD para avaliarmos os efluentes Os NPE Non
Process Elements presentes na pasta branqueada tambem foram analisados para investigarmos
como esta tecnologia poderia influenciar a alvura final

Os NPE mais comuns como mangan @s e Ferro que diminuem consideravelmente o rendimento no
branqueamento magnesio potassio calcio s6dio bario cobre enxofre e tantos outros foram
avaliados e rastreados nesta planta de branqueamento

Os interessantes resultados deste estudo nos indicam e encorajam calla vez mais a utilisar esta
tecnologia junto a outras precipitagao quimica recuperagao eletrolitica separagao por membranas
troca ionica osmose reversa e cristalizagao nas fabricas de papel e celulose de hoje em dia

PALAVRAS CHAVE

Branqueamento fechamento de circuito efluentes metais NPE Non Process Elements contra
corrente alvura de pasta e qualidade de pasta

INTRODUgAO

O processo de fabricagao de papel evoluiu muito nos ultimos 300 anos No principio a agua era um
recurso abundante livremente usado e rejeitado Entretanto durante os ultimos 50 anos a industria
de papel e celulose comegou a ver os recursos de agua como uma commodity limitada e valiosa



Esta mudanga de filosofia nao surgiu facilmente e nem foi inteiramente auto motivada Ultimamente
a maioria das mudangas na atitude da indostria para o use da agua foi imposta por regulamentos
ambientais cada vez mais restritivos em cargas de poluentes e efluentes

Em resposta a estes regulamentos e baseado nos interesses ambientais futuros estao sendo feitas
tentativas de aumentar o fechamento do circuito de aguas nas fabricas e reutilizagao da mesma
dentro do pr6prio processo Reutilisar a agua dentro do processo pode reduzir a captagao de agua
fresca e volume de efluentes

Entretanto alguns problemas operacionais podem surgir quando as fabricas optam por fechar
completamente seus circuitos de agua Um destes problemas e causado pela acomulo de NPE
elementos que nao fazem parte do processo na fabrica

NPE sao os elementos ionicos que estao sempre presentes nas correntes do processo das fabricas
kraft Operando se sob circunstancias normais entram na fabrica por intermedio da madeira
alimentada ao digestor com a agua fresca e tambem com os produtos quimicos utilizados em
operagoes de polpagao Estes elementos entao caminham atraves do processo sem causar
problemas significativos e deixam o ciclo com a pasta ou o filtrado

Porem aumentado se as concentragoes de NPE no processo Kraft podese resultar em corrosao e
entupimento da caldeira e na formagao acelerada da lama do Porno de cal Entupimento da caldeira e
de interesse especial as fabricas por causa da perda de produgao incorrida quando a caldeira de
recuperagao e parada para uma lavagem de manutengao

A fim de se quantificar e examinar o acomulo de NPE e como podem influenciar o desempenho do
branqueamento detalhados balangos materiais e de energia foram executados na planta de
branqueamento da fabrica

Uma sequencia de simulagao de branqueamento D foi criada na fabrica kraft utilisando
WinGEMS que e um software sequencial de simulagao de estado estacionario que modela
sistemas complicados e combinagoes de modelos predefinidos tais como misturadores tanques
reatores e lavadores

As analises no laborat6ri6 foram executadas para confirmar o que foi estimado com o WinGEMS a
fim de avaliar as concentragoes de NPE alvura e outras caracteristicas da pasta

Sensiveis analises foram executadas com a simulagao e no laboratorio para estimar as concentragoes
de NPE em toda a planta do branqueamento

Alem disso este estudo serviu para confirmar como o manganes Ferro s6dio bario calcio magnesio
cobre enxofre potassio e tantos outros elementos inorganicos poderiam influenciar o desempenho a
alvura e a qualidade da pasta apos o branqueamento

REVISAO DA LITERATURA

NPE Non Process Elements sao todos os elementos da tabela peri6dica sais ions cations e outros
radicais quimicos formados durante o processo Kraft de rodugao de pasta celul6sica que nao fazem
parte deste processo ou que sao indesejaveis ao mesmoX

A concentragao de NPE aumenta conforme se aumenta o fechamento de circuito de aguas na
fabrica Grandes aumentos de concentragao de calcio e bario podem causar dep6sitos nos
equipamentos da fabrica requerendo longos periodos de tempo e dinheiro para serem removidos do
processo

2



Aumentos de concentragao de manganes e Ferro podem catalizar a decomposigao do per6xido de
hidrogenio HZO causando uma consideravel diminuigao da eficiencia do branqueamento eou perda
de comprimento da fibra nos estagios de branqueamento por oxignio oz6nio e per6xido

Durante os anos 80 o primeiro estagio de branqueamento de pastas Kraft era feito utilisando se o
Cloro Elementar CI e operavase abaixo do pH 2 Os filtrados dos lavadores da planta de
branqueamento eram frequentemente utilizados em contracorrente com o objetivo de reduzir o
consumo de energia

Entretanto os filtrados dos lavadores da planta de branqueamento nao eram utilizados na etapa ap6s
o cozimento por causa da sua alta concentragao de Cloro

Sendo assim os filtrados da planta de branqueamento eram enviados para a planta de tratamento de
efluentes antes de serem descartados em nos ou oceanos

Como tratase de uma tendencia mundial as fabricas de papel e celulose tem abandonado o Cloro
Elementar CI preferindo utilisar o Di6xido de Coro CIO e a delignificagao por oxig@nio com o
objetivo de diminuir o impacto ambiental das plantas de branqueamento

Aumentos de fechamento de circuito tem sido tentados por muitas fabricas principalmente nos
Estados Unidos e Canada Porem estas mudangas de tecnologias de branqueamento necessitam ser
acompanhadas por um gerenciamento e rastreamento de metais e NPE no processo o que nao era
necessario quando se utilisava somente o Cloro Elementar

BRYANT sugeriu que o filtrado acido da planta de branqueamento fosse reutilizado nos lavadores
basicos com o objetivo de causar uma metal trap Esta mudanga brusca de pH chamada de
armadilha de metais ocorre porque a maioria dos cations sao adsorvidos da pasta celul6sica sob
condig6es acidas devido a troca i6nica dos ions hidrog@nio Este fen6meno de adsorgaodesorgao
entre estagios acidos e basicos resulta no aparecimento de cations dentro do processo

O aumento da concentragao de cations deve ser controlado fazendose uma purga de parte do filtrado
acido ou instalandose um processo de remogao de metais Fazer isto implicaria num menor indice de
fechamento de circuito e aumento da quantidade de carga poluidora na fabrica A instalagao de um
processo de remogao de metais requer um capital maior e tambem maiores custos de operagao

Varios pesquisadores comentaram que aumentandose a concentragao de corn e potassio no
processo Kraft poderiase resultar em acelerada corrosao entupimento das tubulag6es dos
evaporadores de multiplo efeito e formagao de ring no lodo dos caustificadores O entupimento das
tubulag6es dos evaporadores de multiplo efeito seria extremamente prejudicial ao processo pois teria
se que desligar estes evaporadores e parar a produgao para realizar uma lavagem e limpeza nos
mesmos

A maior parte do Coro e potassio existentes no processo vem dos cavacos de madeira e dos quimicos
de makeup Nao se utilisa nenhuma purga para os elementos basicos soluveis numa tipica fabrica
Kraft A maioria dos ions basicos soluveis sai do processo com a pasta celul6sica no ultimo lavador
ap6s o cozimento e com alguma perda de licor ou outra perda nao intensional de pasta ou licor

A maior parte do corn e potassio e purgada na planta de recuperagao de talloil nos evaporadores
com os grits ou dregs na planta de recuperagao ou ainda com a lama lime kiln

ULMGREN comentou que kidneys ou seja alguma maneira de purgar ou separar os NPE do
processo seriam fundamentais para a aplicagao da tecnica do fechamento de circuito Ele sugeriu que
algum equipamento deveria ser adicionado ao processo para remover os dregs do licor verge um
precipitador eletrostatico para os gases da chamine e algum outro equipamento para purificar os
efluentes da planta de branqueamento
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Este pesquisador tambem comentou que os principais NPE seriam os que nao formam compostos
inorganicos insoluveis em solugoes alcalinas isto e aluminio silicio cloro e potassio Porem
elementos de transigao como manganes cobre e Ferro e ainda os metais alcalinos calcio e baro
tambem sao de grande interesse

Ele sugeriu que uma kidney seria elevar o pH dos efluentes acidos e neutros da planta de
branqueamento para a faixa de 10 a 12 com a adigao de lama alcalina do proprio processo ou
simplesmente utilisandose uma solugao basica Muitos dos NPE seriam entao precipitados como
compostos inorganicos insoluveis que poderiam ser separados por filtragao e purgados do processo
junto com os dregs do licor verge

ULMGREN comentou tambem que quatro grandes mudangas estao sendo aos poucos introduzicas
no processo Kraft manuseio da madeira e dos cavacos de maneira mais limpa e sem muita
contaminagao com terra modificagao do cozimento para procurar retirar ao maximo os NPE da
pasta utilizagao de insumos quimicos que nao contenham o cloro em sua formula e finalmente
aplicagao cada vez mais do fechamento de circuito Desta maneira estariamos produzindo pasta
celulosica e papel em total harmonia com a natureza

Durante os ultimos trinta anos muito se pesquisou e foi concluido com relagao ao aparecimento dos
NPE principalmente na area de recuperagao dos reagentes Entretanto com as constantes
mudangas na dinamica area de branqueamento e principalmente com a introdugao cada vez mais
dos processos ECF e TCF e ainda com a utilizagao da tecnica do fechamento de circuito temos
uma situagao once o basico conhecimento de Quimica e muito importante para a compreengao do
comportamento dos NPE 14

EDWARDSet a 4 recomendaram que rastreamentos de NPE com a ajuda de simuladores de
processos mostram com sucesso que lavagens em contra corrente puma planta de branqueamento
TCF utilisandose peroxido de hidrogenio requerem niveis mais baixos de metais principalmente o
mangans antes do estagio de utilizagao de quelantes

Estes mesmos pesquisadores comentaram que havendo cerca de 60 ppm de mangans no segundo
lavador de pasta apos o cozimento um aumento na pasta de cerca de 8 a 21 ppm deste mesmo metal
ocorria quando se utilisava metade do filtrado no segundo lavador

Em 1992 estes pesquisadores comegaram a desenvolver uma planta de branqueamento TCF real
utilisandose a tecnica do fechamento de circuito na fabrica Louisiana Pacific Mill em Samoa
California e hoje em dia esta produz pasta de fibra longa de grande aceitagao no mercado A planta
de branqueamento com Cloro Elementar CI e Dioxido de Cloro CIQ foram totalmente desativadas
e nao operam mais

Alem disto esta mesma planta opera com um volume de 8 mtp Este valor e 70 menor que o valor
utilizado naquele mesmo ano quando a planta de branqueamento operava em circuito aberto Esta
fabrica eliminou completamente o efluente basico e opera somente com 6 a 7 mtp de filtrado no
efluente

A partir de margo de 1996 algumas tentativas de utilizagao de uma parte dos filtrados na preparagao
de licor na area de recaustificagao foram implementacas Sendo assim somente 2 a 3 mtp de
filtrado seria realmente descartado como efluente

LINDBERGH et a 9 concluiram que elevadas alvuras utilisandose o peroxido de hidrogenio baixo
numero kappa e alta viscosidade requerem uma completa ou quase completa remogao de manganes
da pasta Porem metais alcalinos como magnesio deveriam estar presentes na mesma Isto poderia
ser conseguido utilisandose quelantes principalmente o EDTA obtendose um pH na faixa de 5 a 6
Valores mais altos de pH resultariam em remogao insuficiente de manganes e valores mais baixos
diminuiriam muito a concentragao do magnesio
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BASTA et al comentaram que primeiramente deveria ser tentado um fechamento parcial e nao total
do circuito Eles propuseram que os efluentes acidos e basicos da planta fossem segregados A
seguir fosse feita a reutilizagao dos efluentes basicos e descarga do acido depois de seu devido
tratamento Eles teriam melhorado a ideia de Rapson Reeve e outros que fecharam totalmente o
circuito da fabrica de Thunder Bay em Ontario Canada que mesmo operando com zero efluente por
tres anos nao obtiveram grande exito

ELLIS et al comentaram que o controle de elementos inorganicos contaminantes e sempre um fator
limitante para se reduzir a agua de processo por reutilizagao dos filtrados Explicaram que conforme
se aumenta o fechamento do circuito ocorre tambem um aumento de associagao dos elementos
inorganicos K Cl Mg Ca Al Fe Mn Ba Cu Ni Cr S Zn presentes no processo a estas altas
concentragoes sao extremamentes prejudiciais ao processo

Concluiram tambem que evaporagao e cristalizagao do licor branco ou utilizagao de precipitador
eletrostatico sao atualmente as principais tecnologias testadas comercialmente para serem utilizadas
em conjunto com a tecnica do fechamento de circuito para remogao do potassio e cloro do processo

Eletrodialise e troca i6nica sao alternativas interessantes que diaadia passam a ser mais
consideradas quando se opta por fechar completamente o circuito Troca i6nica seria a melhor opgao
comercial para a remogao de metais Precipitagao quimica e separagao por membranas sao outras
tecnologias interessantes que tambem estao sendo testadas

PARTE EXPERIMENTAL E SEUS RESULTADOS

Por questoes didaticas este estudo foi dividido em duas etapas a simulagao de processos e a analise
laboratorial

Simulagao de processos a seus resultados

O simulador WinGEMS General Energy and Material Balance System for Windows utilizado
neste trabalho e um programa que vem sendo desenvolvido desde 1972 pelos Engenheiros Quimicos
Lou Edwards e Ron Baldus da Universidade de Idaho nos Estados Unidos e a versao utilizada foi a 40
5r7TM ilTmieMi 1101Y

A Figura 1 representa o fluxograma do caso fechado O fluxograma do caso aberto foi omitido pois e
exatamente o mesmo sendo apenas diferente porque utilisa agua fresca nos lavadores das etapas de
branqueamento e obviamente o filtrado nao retorna em contracorrente
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A Tabela I foi construida para comparar o quanto de agua fresca foi utilizada nos casos abertos e
fechados ca simulagao equanto a Tabela 11 foi construida para comparar os efluentes gerados nos
casos abertos e fechados ca simulagao

Tabela I Tabela II

No CORRENTE

Agua Fresca
CASO1 SEM

m3mt de pasta

CASO2 COM
m3lmt de pasta

11 1100 1343

19 1100

28 1100 1100

TOTAL 3300 1100

No CORRENTE

Efluente

CASO 1 SEM
m3mt de pasta

CASO 2 COM

m3mt de pasta

13 1164 1343

21 1284

29 1200

TOTAL 3648 1343

Foi assumido neste estudo que cada uma das etapas consumiria 11 mt de pasta branqueada
produzida perfazendo se 33 mt de pasta branqueada produzida nas tres etapas simuladas valor
este bem proximo ca media ca UNEP

Neste estudo de casos a simulagao mostrou que com a aplicagao ca tecnica do fechamento de

circuito conseguiuse uma redugao na captagao de agua fresca de 33 para 11 mt de pasta
branqueada produzida na fabrica simulada Isto representa uma redugao de cerca de 66 ou 22 mt
de pasta branqueada produzida na fabrica simulada

Foram eliminadas as correntes 11 e 19 do programa de simulagao Estas correntes representam
respectivamente as correntes de agua fresca das etapas 6cidas e alcalinas das lavagens em
contra corrente ca etapa do branqueamento

A simulagao mostrou tambem que promovendose o retorno ca agua que vai para o esgoto na planta
de branqueamento para as etapas anteriores obtevese um ganho substancialmente alto pois o

volume de agua que normalmente se descarta e na faixa de 36 mt de pasta branqueada produzida
e com a aplicagao ca tecnica do fechamento de circuito conseguiuse uma redugao deste valor para

cerca de 13 mt de pasta branqueada produzida Isto representa uma redugao de cerca de 67 ou 23
m3t de pasta branqueada produzida na fabrica

Foram eliminadas as correntes 21 e 29 do programa de simulagao Estas correntes representam
respectivamente os efluentes alcalinos e 6cidos das lavagens em contra corrente ca etapa do
branqueamento

A Tabela III foi construida para comparar os metais acumulados nos casos abertos e fechados ca
simulagao
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Tabela III

Metais CASO1 SEM

gmt de pasta

CASO2 COM

gmt de pasta

Mn 016 055

Fe 009 029

Mg 494 1670

K 031 105

Na 130614 465122

Al 021 070

Ca 1410 4769

TOTAL 132595 471820

Os resultados da simulagao nos indicam que com a aplicagao da tecnica do fechamento de circuito na
planta de branqueamento obtevese um aumento total de NPE de cerca de 1326 para 4718 gmt de
pasta

Com relagao aos indesejaveis NPE acumulados com a aplicagao da tecnica do fechamento de
circuito tivemos com a simulagao um aumento de cerca de 256

Analise laboratorial a seus resultados

A planta de branqueamento utilizada foi a DED e foram assumidos no programa simulado no
computador exatamente as mesmas condigoes que foram utilizadas no laborat6rio Estas sao pasta
de madeira Pinus nativa do litoral sudeste dos Estados Unidos pr6xima a cidade de Brunswick no
estado da Georgia O numero kappa inicial medido foi de 248

Esta etapa de deslignificagao primaria com dioxido de cloro CIO foi feita num reator do tipo
Quantum Technologies Mark III high shear de propriedade do Pulping and Bleaching Group do IPST
com as seguintes condigoes kappa factor 020 Tempo de reagao 30 min Temperatura do reator

45 C Consistencia da pasta 10 Carga de dioxido de cloro CIO 189

Apos a etapa de deslignificagao primaria com dioxido de cloro Etapa D foi feita a etapa de
deslignificagao com hidr6xido de s6dio NaOH

Esta etapa tambem conhecida como extragao alcalina foi realizada em sacos plasticos da marca
Kapak A agua de diluigao e a solugao de hidr6xido de s6dio foram adicionadas ao misturador de
bancada KitchenAid depois que a pasta se encontrava no interior do mesmo

Apos alguns minutos de mistura foi medido o pH inicial e final da pasta para esta reagao e a mesma
foi colocada dentro do saco plastico comentado anteriormente A seguir a mistura foi espalhada com
as maos visandose obter uma major eficiencia no branqueamento



A seguir o saco foi fechado utilisandose uma seladora a quente e colocado num Porno microondas
por 30 segundos antes de ser colocado no banhomaria pelo tempo requerido para a reagao

No interior deste banho a reagao comegou sob as seguintes condigoes Carga de NaOH 1 N 16
base de pasta od oven dry Volume de NaOH 1N 40 ml Tempo 60 min Temperatura do banho

70 C Consistncia da pasta 10

Ap6s a etapa de deslignificagao com hidr6xido de sodio Etapa E foi feito finalmente a etapa de
deslignificagao secundaria com dioxido de cloro CIO Esta etapa foi realizada tambem em sacos
plasticos da marca Kapak A agua de diluigao a 25 C e a solugao de dioxido de cloro a 5 C
foram tambem adicionadas ao saco plastico depois que a pasta se encontrava no interior do mesmo

O saco foi fechado rapidamente para que o di6xido de cloro nao evaporasse utilisandose uma
seladora a quente Esta mistura foi novamente bem espalhada com as maos visandose obter uma
maior eficiencia no branqueamento Foi medido o pH inicial e final de todas as pastas antes e depois
da reagao

A seguir o saco foi colocado num Porno microondas por 45 segundos antes de ser colocado no
banho maria No interior deste banho a reagao comegou sob as seguintes condigoes Tempo 180
min Temperatura do banho 70 C Consistencia da pasta 10 Carga de dioxido de cloro CIO
124 Foi assumido um rendimento de branqueamento de 95 em todas as iteragoes para efeito de
calculo do balango material

As analises de TOC foram feitos com um TOC5050 Shimadzu Total Organic Carbon Analyzer
enquanto que as analises de COD foram feitos com um Hach DR3000 Spectrophotometer ICP
Inductively Coupled Plasma Spectroscopy foi utilizado para quantificar os metais das pastas e dos
filtrados A medigao de alvura foi realizada num T131 Brightness Meter fabricado pela Technidyne

As Figuras 2 3 4 5 6 e 7 mostram as respectivas iteragoes de branqueamento A iteragao numero 1
representa o caso aberto com agua fresca enquanto as iteragoes 2345 e 6 representam os casos
fechados com o filtrado utilizado em contra corrente

Agua Agua Agua
1080 mL 1080 mL 1080 mL

Agua CIO z Agua NaOH z Agua CIOz

JAgua
236 mL 430 mL 249 mL 40 mL 117 mL 273 mL

27 28 29 30 31 32

Do E
O

Agua na pasta naoo Agua na Agua na na pasta

bmnqueada 234 g pasta 611 g pasta 511 g anqueada 455 g

Filtrado 1469 mL 1526 mL
Do 4
1369 mL Amostra Amostra

Q
30 mL

Q
30 mL

Para Tmtamento Para Tmtamento Para Tmtamento

de Efluentes de Efluentes de Efluentes

1439 mL 1496 mL

Figura 2 Iteracao 1
Entmda 4819 mL
Saida 4819mL
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1439 mL 1496 mL Agua
1080 mL

Agua CIO Agua NaOH Agua CIO
225 mL 440 mL sO 271 mL 40 mL Qs 134 mL 279 mL 02

33 34 35 G 37 38

44

O

11

D0

Do

E D1

D 1

Agua na pasta nao Q

Agua na pasta nao v

Agua na

Agua na

Agua na

Agua na pasta

branqueada 236 g pasta 590 g

pasta 489 g

pasta 487 g

branqueada 423 g

1961mL

1910 mL 1580 mL

Filtrado

Filtrado

Do 9 12j

Do 5 Qa

Amostra

Amostra

Amostra

2186 mL

Amostra
1750 mL

30 mL
14

30 mL
10

30 mL

Para Tmtamento

13

Filtrado Filtrado

de Efluentes

Para Tratamento

E 6 Di 10

de Efluentes
E 10

1880 mL

Di 14

1550 mL

Figura 3 Iteracao 2 Entrada 5640 mL

Saida 5640 mL

1880 mL 1550 mL Agua1080 mL
Agua CIO Agua NaOH Agua CIO

228 mL 432 mL Og 266 mL 40 mL 10 137 mL 274 mL Q

39 40 41 42 43 44

11

Do E D 1
Agua na pasta nao v Agua na Agua na Agua na pasta

branqueada 240 g pasta 594 g pasta 489 g branqueada 423 g

1961mL 1557 mL

Filtrado

Do 9 12j Amostra Amostra

2186 mL 30 mL
14

30 mL

13

Para Tratamento
Filtrado Filtrado

de Efluentes
E 10 Di 14
1931 mL 1527 mL

Entrada 6127 mL

Figura 4 Iteracao 3 Saida 6127 mL
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Agua
1080 mL

1931 mL

1 D L

1527 mL

Agua

Agua CIO Agua NaOH

1573 mL

1080 mL

Agua CIO

226 mL 435 mL 13

Amostra

356 mL 40 mL 14

30 mL

152 mL 276 mL

45 A6

1543 mL

311 mL 40 mL
1a

4 48

02

49 50

52 53 54

Do

55 IS

E
Agua na pasta nao Q Aguana Aguana

branqueada 240 g pasta 505 g

9

pasta 472 g

Do

1 1956mL

E

Filtrado

D1
Agua na pasta nao Agua na

Do 13

Aguana Aguana pasta

branqueada 240 g

Amostra
2327 mL

pasta 492 g

P
30 mL

Para Tratamento Filtrado

1951 mL

de EAuentes E 14

Filtrado

1926 mL

Agua
1080 mL

Entrada 6263 mL
Figura 5 Iteracao 4 Saida 6263 mL

1926 mL

15

1 D L

Agua

Agua na pasta
branqueada 407 g

1573 mL

1080 mL

Agua CIO

Amostra

0
30 mL

Filtrado

Di 18

209 mL 451 mL
17

1543 mL

311 mL 40 mL

Entrada 6263 mL
Figura 5 Iteracao 4 Saida 6263 mL

1926 mL 1543 mL Agua
1080 mL

Agua CIO Agua NaOH Agua C1O2
209 mL 451 mL

17
311 mL 40 mL

1a
122 mL 286 mL 02

L 52 53 54 55 IS 9

Do E D1
Agua na pasta nao Agua na Aguana Aguana pasta

branqueada 240 g pasta 549 g pasta 492 g branqueada455 g

a
1951 mL 1525 mL

Filtrado

Do 17 Amostra Amostra
2277 mL 30 mL 22

30 mL

Para Tratamento
Filtrado Filtrado

de EAuentes E 18 Di 22
1921 mL 1495 mL

Figura 6 Iteracao 5
Entrada 6208 mL
Saida 6208 mL
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1921 mL

Filtrado

1495 mL

T

Agua

T

Numero Numero OC

1080 mL

OC

Agua CIO

4

Agua NaOH

1840 222

Agua CIO

1 5 1168

249 mL 412mL
21

1061

319 mL 40mL
22

6

154mL 286mL

2280

02

2900

S 58

2130 309

39 60

9 1196 2450

61 82

10 460 2650 247 3030

12 361 1948 323 2570

3 13 1201 2340 786

23

14 482

Do

248 3020

16

E

2130 311 2810

D1

17 1102

Agua na pasta naoQ

767

Agua na

18

Agua na

2550 252

Agua na pasta
branqueada 239 g

20

pasta 541 g

1970 319

pasta 460 g

5 21

branqueada 427 g

2770 787 2900

22 481 2330 240 3030

24

278

1935 mL

310

1553 mL

6 25

Filtrado

2700 722 3110

Amostra

456 2720 248

Do 21 Amostra

2280 mL
25

30 mL

26
30 mL

Para Tratamento Filtrado
Filtrado

de EAuentes E 22 Di 26
1905 mL 1523 mL

Entrada 6195 mL

Figura 7 Iteracao 6 Saida 6195 mL

A Tabela IV exibe os valores de pHs iniciais e finais e suas respectivas temperaturas durante os
branqueamentos no laborat6rio Estes valores servem para avaliarmos a efici@ncia do mesmo

Tabela IV

Iteracao Filtrado pHi T pHf T

Numero Numero OC OC

4 282 1840 222 2490

1 5 1168 2840 1061 2980

6 521 2280 241 2900

8 317 2130 309 2590

2 9 1196 2450 748 2860

10 460 2650 247 3030

12 361 1948 323 2570

3 13 1201 2340 786 2760

14 482 2710 248 3020

16 272 2130 311 2810

4 17 1102 2600 767 2760

18 472 2550 252 3050

20 292 1970 319 2690

5 21 1106 2770 787 2900

22 481 2330 240 3030

24 278 2130 310 2780

6 25 1202 2700 722 3110

26 456 2720 248 2640
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A Tabela V e a Figura 8 exibem os valores de TOC dos filtrados Do analizados na etapa de
branqueamento no laborat6rio Estes valores sao importantes para analisarmos as taxas de poluigao
Podemos notar que a curva se estabiliza entre a terceira e a quarta iteragao e o sexto valor poderia
ter sido omitido

Tabela V

Numero Numero TOC

Filtrado Do ppm

1 4 38150

2 8 82310

3 12 93930

4 16 96390

5 20 98380

6 24 95420

Figura 8 Valores de TOC dos filtrados Do

A Tabela VI e a Figura 9 exibem os valores de COD dos filtrados Do analizados na etapa de
branqueamento no Iaborat6rio Estes valores tambem sao importantes para analisarmos as taxas de
poluigao e como ocorreu com a curva de TOC a mesma se estabiliza entre a terceira e a quarta
iteragao e novamente o sexto valor poderia ter sido omitido

Tabela VI

Numero Numero

TOC em Filtrados Do

Filtrado Do mgL

1

120000

2 8

100000

3 12 173000

4 16 178000

E
a

80000

177000

6

U 60000

m 120000

E 100000

O

O 80000
U 60000

40000

20000

000

1 2 3 4 5 6

20000

000

1 2 3 4 5 6

Numero do Filtrado

Figura 8 Valores de TOC dos filtrados Do

A Tabela VI e a Figura 9 exibem os valores de COD dos filtrados Do analizados na etapa de
branqueamento no Iaborat6rio Estes valores tambem sao importantes para analisarmos as taxas de
poluigao e como ocorreu com a curva de TOC a mesma se estabiliza entre a terceira e a quarta
iteragao e novamente o sexto valor poderia ter sido omitido

Tabela VI

Numero Numero COD

Filtrado Do mgL

1 4 70400

2 8 152000

3 12 173000

4 16 178000

5 20 177000

6 24 176000

Figura 9 Valores de COD dos filtrados Do
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200000

180000

160000

3 140000
m 120000

E 100000
O 80000
U 60000

40000

20000

000

1 2 3 4 5 6

Numero do Filtrado

Figura 9 Valores de COD dos filtrados Do
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A Tabela VII e a Figura 10 exibem os valores de alvuras das pastas analisadas na etapa de
branqueamento no laboratorio Estes valores sao importantes para analisarmos as caracteristicas do
produto final Podemos notar que a curva tende a ter um comportamento ciclico

Tabela VII

Amostra Pasta AIwra

Numero Numero ISO

1 3 6796

2 7 6600

3 11 6397

4 15 6748

5 19 6678

6 23 6374

As Tabelas VIII IX X XI XII XIII XIV XV e XVI exibem os valores dos metais das pastas e dos
filtrados durante as iteragoes de branqueamento Estes valores sao importantes para analisarmos as
concentragoes dos metais nos efluentes e no produto final Valores dentro dos parent6ses sao os
numeros das correntes das Figuras 2 a 7

Tabela VIII

Iteracao

Numero
Balanco Massico de Manganes

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 2301 1 16064 02985 05406 0211 3

2301 1 19238 0741 9 0590 10 01807

3 2301 1 2530 12 0715 13 0547 14 0225 11

4 2301 1 2737 16 0593 17 0476 18 0307 15

5 2301 1 2514 20 0571 21 0473 22 0133 19

6 2301 1 2472 24 0608 25 0459 26 0148 23

Foi obtido um aumento da massa de mangan @s de cerca de 20 no filtrado D um aumento de 149
no filtrado E e apenas um aumento de 9 no filtrado D quando foi fechado o circuito Iteragao
numero 2 Todos as outras iteragoes t @m resultados similares depois que esta tecnologia foi incluida

A pasta branqueada apresentou 17 menos mangan @s na primeira tentativa e aumentou e diminuiu
os valores tendendo a um comportamento ciclico
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Tabela IX

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Ferro

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 1240 1 05634 01605 03646 11763

2 1240l 07078 03599 0500 10 05467

3 1240 1 0906 12 0361 13 0444 14 0361 11

4 1240l 1015 16 0297 17 0457 18 0290 15

5 1240 1 0977 20 0309 21 0491 22 0310 19

6 1240l 0887 24 0261 25 0288 26 0364 23

Com respeito ao ferro foi obtido um aumento de 26 no filtrado D um aumento de 125 no filtrado
E e um aumento de 37 no filtrado D depois que foi fechado o circuito mesmo utilisando agua
fresca neste estagio

Entretanto as pasta branqueada apresentou 115 menos massa de ferro quando foi fechado o
circuito A teoria da armadilha de metal funcionou para este metal e a maioria destes deve deixar o
processo com os filtrados quando nos comutamos o pH do liquido de lavagem de acido para basico

Tabela X

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Sodio

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 1160001 981024 5800625 275157 6 819393

2 116000l 5599868 9606839 295780 10 77943 7

3 116000l 886593 12 996123 13 325645 14 114950 11

4 116000l 928282 16 997880 17 32469918 87700 15

5 1160001 937606 20 1006270 21 316684 22 75728 19

6 116000l 947226 24 1002520 25 309817 26 85770 23

Foi obtido um aumento da massa de s6dio de 471 no filtrado D o mais elevado para este tipo de
filtrado um aumento de 66 no filtrado E e como o mangan@s apenas um aumento de 7 no
filtrado D1

Quanto mais foi fechado o circuito mais a sua massa foi aumentado no filtrado D mas nao para o
outros filtrados Os filtrados E e D tiveram um comportamento ciclico sendo os valores mais
elevados na terceira e quarta iteragao e ap6s estas o valor diminuiu um pouco outra vez

O mesmo aconteceu com a pasta branqueada Foi fechado o circuito e a massa do sodio diminuiu 5
mas na iteragao seguinte aumentou muito Diminuiu outra vez nas duas iteragoes seguintes e voltou a
aumentar na ultima
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Tabela XI

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Bario

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1

0642l 04244 0091 5 01526 00603

z 0642l 05078 02129 0176 10 00737

3 0642l 0686 12 0164 13 0164 14 0070 11

4 0642l 0725 16 0180 17 0155 18 0178 15

5 0642l 0678 20 0172 21 0154 22 0044 19

6 0642l 0666 24 0189 25 0133 26 0049 23

Foi obtido um aumento da massa de bario de 20 no filtrado D um aumento de 134 no filtrado E e
um aumento de 16 no filtrado D1

Os filtrados D e E aumentaram seus valores Ap6s a quarta iteragao diminuiram e voltaram a
aumentar outra vez Quase o mesmo aconteceu com o filtrado D mas a diminuigao ocorreu ap6s a
segunda iteragao O valor deste NPE na pasta branqueada aumentou 22 na primeira tentativa e
diminuiu a seguir voltando a aumentar na sexta iteragao

Tabela XII

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Calcio

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 201500l 1401864 316145 445266 16381 3

201500l 1685108 592769 50279 10 14451 7

3 201500l 224334 12 65043 13 46763 14 18346 11

4 201500l 238193 16 52925 17 38629 18 17434 15

5 201500l 226150 20 51451 21 38412 22 10650 19

6 201500l 219832 24 51429 25 3646026 11675 23

Foi obtido um aumento da massa de calcio de 20 no filtrado D um aumento de 87 no filtrado E e
um aumento de 13 no filtrado D Para este elemento o valor Is metais nos filtrados D E D e na
pasta branqueada diminuiu 13 depois demonstrando uma tend@ncia ciclica

16



Tabela XI I

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Magnesio
mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 70539l 506884 106005 157306 51943

2 70539l 619118 260989 14706 10 41657

3 70539l 82657 12 23726 13 13670 14 5277 11

4 70539l 87161 16 18710 17 1176818 3957 15

5 70539l 79988 20 18155 21 12121 22 2892 19

6 70539l 78903 24 19376 25 11588 26 3478 23

Foi obtido um aumento de magnesio de 22 no filtrado D um aumento de 146 no filtrado E e uma
diminuigao de 7 no filtrado D quando todos os outros metais aumentaram 0 mesmo aconteceu
com a pasta branqueada que diminuiu 25 do valor aberto e este e um outro bom exemplo da
armadilha de metal Assim como o Ferro o valor do magnesio diminuiu no filtrado D e na pasta
branqueada

Tabela XIV

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Cobre

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 0044l 00234 00125 00386 00543

0044l 00368 00409 0061 10 00447

3 0044l 0063 12 0040 13 0063 14 0047 11

4 0044l 0065 16 0038 17 0033 18 0042 15

5 0044l 0052 20 0026 21 0053 22 0060 19

6 0044l 0046 24 0027 25 0030 26 0037 23

Foi obtido aproximadamente um aumento de 58 de cobre no filtrado D um aumento de 205 no
filtrado E e um aumento de 55 no filtrado D Por outro lado a pasta branqueada diminuiu 23 para
este elemento
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Tabela XV

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Enxofre

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 70152l 1104144 620235 623356 249883

2 70152l 1712008 1144109 79420 10 266877

3 70152l 228811 12 124609 13 78677 14 35349 11

4 70152l 255673 16 116402 17 76515 18 25813 15

5 70152l 237292 20 118750 21 77565 22 23803 19

6 70152l 237158 24 119550 25 74614 26 27348 23

Foi obtido um aumento da massa de enxofre de 55 no filtrado D um aumento de 84 no filtrado E
e um aumento de 27 no filtrado D1

A pasta branqueada aumentou cerca de 7 da massa deste elemento e os valores aumentaram e
diminuiram nas iteragoes seguintes

Tabela XVl

Iteracao

Numero

Balanco Massico de Potassio

mg

Pasta Marrom Filtrado Do Filtrado E Filtrado D1 Pasta Branca

1 4450l 45904 338685 87826 10903

2 4450l 10721 8 1187739 101960 10 24427

3 4450l 31004 12 142481 13 8578 14 1509 11

4 4450l 23148 16 18437 17 15010 18 3371 15

5 4450l 16121 20 100364 21 16430 22 3385 19

6 4450l 21361 24 21326 25 26715 26 1442 23

Foi obtido um aumento de potassio de 134 no filtrado D um aumento de 251 no filtrado E o mais
elevado para este tipo de filtrado e um aumento de 1061 no filtrado D o mais elevado para este
tipo de filtrado O valor da pasta branqueada aumentou cerca de 124 o mais elevado dentre todas
as pastas branqueadas e como quase todos os metais os valores tiveram uma tend@ncia cidica
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CONCLUSOES

Podese primeiramente concluir que com a aplicagao da tecnica do fechamento de circuito
conseguiuse atraves de simulagao vislumbrar na teoria a possibilidade de se efetuar no processo
uma enorme redugao na captagao de agua fresca necessaria a este e dos efluentes gerados pelo
mesmo

Seria necessario usar a agua fresca somente no ultimo lavador das pastas e os filtrados seriam re
utilizados em contra corrente nas outras etapas de branqueamento e isto representa somente cerca de
33 do volume total Esta mesma porcentagem seria gerada de efluentes que teria que seguir para
tratamento primario e secundario Esta diminuigao de agua fresca e efluentes da planta de
branqueamento significa uma grande redugao de custos e economia na pratica como foi confirmado
no laboratorio

A respeito dos resultados dos metais NPE nos nao podemos afirmar que quanto mais nos fechamos
o sistema mais se acumulam os metais totais na pasta branqueada Com respeito ao manganes
Ferro sodio calcio magnesio cobre e enxofre os valores diminuiram pelo menos na primeira
tentativa E na maioria dos casos os valores aumentaram e diminuiram tendendo a um
comportamento ciclico

Os resultados do laboratorio confirmaram o que foi simulado e se pensarmos na media total da
massa dos metais na pasta apos termos fechado o circuito poderiamos assumir que seu valor e 150 a
200 maior do que seu valor utilisando agua fresca em todas as etapas de branqueamento

Isto significa tambem que o simulador WinGEMS foi muito util para predizer o que aconteceria no
processo todo porem seus resultados foram um pouco superiores e mais pessimistas com relagao aos
resultados obtidos no laboratorio

A respeito da alvura o parametro mais importante nas pastas a media das pastas branqueadas
fechadas foi de 656 ISO enquando o valor da pasta aberta foi aproximadamente 68 ISO A
diferenga e somente 2 pontos percentuais e nao parece ser muito significativa Esta diferenga poderia
ser facilmente recuperada durante as outras etapas de branqueamento E antes de atingir a alvura
final 90 ISO

A pasta branqueada da iteragao numero 4 tem exatamente o mesmo valor da alvura do caso aberto
e e um bom exemplo de que o use da tecnologia do fechamento de circuito vezes nao prejudica a
alvura das pastas Podemos afirmar que a eficiencia do branqueamento e muito mais importante do
que o use da tecnologia do fechamento de circuito

Hoje em dia existem no mercado muitos ultra filtros modernos equipamentos e novas tecnologias de
separagao que poderiam ser adicionadas ao processo a fim de tentar capturar e separar os NPE com
a intengao de minimizar os problemas como entupimentos e corrosao nas tubulagoes e na caldeira se
fosse o caso de fecharmos completamente o circuito Porem ficou demonstrado que o fechamento
parcial de circuito e totalmente viavel

Uma ultima consideragao a se fazer seria com relagao ao consumo de energia pois a tecnica do
fechamento faz com que a agua que retorna para os chuveiros e Iavadores anteriores estaria na faixa
dos 70C e desta maneira poderia ser diminuida a quantidade de vapor utilizada para atingir a
temperatura ideal para estas etapas de branqueamento ja que a agua fresca se encontra na
temperatura ambiente

O principal objetivo deste estudo nao foi incentivar as pessoas a fecharem completamente o circuito e
obter agora no comego do proximo seculo um processo com quase zeroeffluent mas quebrar
aquele paradigma de que os filtrados utilizados em contracorrente nos Iavadores da planta de
branqueamento comprometem a alvura das pastas
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Desta maneira pelo menos poderiamos diminuir os custos operacionais a quantidade de agua fresca
necessaria e o volume de agua de processo que tem que it para o sistema de tratamento primario e
secundario de efluentes enquanto que mantendo praticamente as mesmas caracteristicas do produto
final

For outro lado o trabalho demostra que para uma fabrica que tem problemas de efluentes ou esta
pensando em fechar um pouco mais seu circuito de aguas vale a pena realizar trabalhos como este
que nos fornecem alternativas para as decisoes a serem tomadas evitando ou reduzindo as margens
de erros
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