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0
estágio de extração alcalina
em seqüências de branquea
mento de polpas celulósicas

vem sofrendo várias modificações no
sentido de aumentar sua eficiência tanto

em termos qualitativos como quantita
tivos O estágio de extração pode ter
sua eficiência aumentada coam a adição
de oxigénio e peróxido de hidrogénio
Neste trabalho desenvolvida em escala
industrial avaliou se o efeito do sulfato
de magnésio heptahidratado como esta
bilizador do peróxido de hidrogênio e
também como protetor da celulose no
sentido de reduzir sua degradação e
conseqüente perda de viscosidade da
polpa Foi avaliado também o efeito
da concentração da solução de peróxido
de hidrogênio

Os resultados mostram que com a
aplicação de sulfato de magnésio ob
tevese maior proteção da celulose me
nor perda de viscosidade e redução
significativa no consumo de soda cáus
tica Quanto ã aplicação de peróxido
concentrado obtevese uma redução
significativa da carga aplicada sem afe
tar a eficiência do estágio e a qualidade
da polpa

Introdução
O mercado mundial de celulose

tem passado por drásticas mudanças
nos últimos anos tanto em termos
tecnológicos como de mercado

Ftancldes Gomes da Silvaúnlor Votoran

Celulose e Papel Luiz Antônio SP
Alberto Resende Votorantlm Celulose e

Papel acarei 5P
Trabalho apresentado no 29 Congresso
Anual de Celulose e Papel da 4BTCP
realizado em São Paulo SP Bnull de 04 a
88 de novembro de 1996

0 grande desafio do setor celulósico
mundial está em conciliar custas de

produção proteção ambiental e aten
dimento às necessidades dos clientes

As necessidades de proteção ambi
ental bem como as pressões de mer
cado levaram a criação de vários no
vos conceitos no processo de produ
ção de celulose entre eles se destacam
as seqüências de branqueamento ECF
e TU onde são usados reagentes co
mo ozônio peróxido de hidrogénio
ácidos peracéticos entre outros

A eficiência técnico econômica des

tas seqüências de branqueamento está
diretamente relacionada com a eficiência

individual de cada uni dos seus estágios
Outro fator importante diz respeito

ao efeito do efluente gerado em cada
estágio sobre o sistema de tratamento de
efluente e conseqüentemente sobre o
mio ambiente Muitos compostos orga
noclorados resultantes do primeiro es
tágio de cloração elou dioxidação e da
subseqüente extração alcalina têm de
monstrado serem bioacumulativos mu
tagênicos e carcinogênicos Mambrim
Filho Santos 1991

O estágio de extração alcalina vem
sofrendo várias modificações couro a
adição de oxigênio e peróxido de hidro
gênio visando aumentar sua eficiência

A combinação de peróxido de hi
drogênio com oxigénio possui um efei
to sinérgico na deslignificação de polpas
kraft Mambrim Filho Santos 1991

No entanto estas modificações no
estágio de extração alcalina podem
trazer como incoveniente a redução
da qualidade da polpa e aumento no
custo de produção

O peróxido de hidrogênio é um
produto que sofre dois tipos de decom

posição natural e catalítica por con
taminação

A decomposição natural do peró
xido de hidrogênio é contínua e inde
pendente de qualquer ação de agente
externo transformandose em água e
oxigênio com liberação de calor

A decomposição catalítica assim co
mo a decomposição natural processa
se da mesma forma diferenciandose
apenas pela velocidade de reação A
velocidade de decomposição decor
rente da contaminação com catalisa
dores é determinada pelo tipo e quanti
dade do contaaminante

Entre os principais contaminantes
estão ferro cobre manganês cromo
níquel entre outros

O peróxido de hidrogênio ao reagir
com a polpa kraft gera dois tipos de
radicais

oxigénio molecular 0 deslig
nificação

íon perhidroxi1a HO elimina

ção de compostos cromóos
A formação de oxigénio molecular

durante o processo de catálise pode
contribuir para deslignificação da pol
pa kraft Durante o processo de bran
queamento o peróxido de hidrogénio
sob condições alcalinas reage levando
a um equilíbrio com os íons perhidroxila
e hidroxila geralmente aceitos como
espécies responsáveis pela eliminação
u modificação de grupos cromóforos

Radicais hidroxila são considerados

como responsáveis pela deslignificação
e oxidaçãodegradação da celulose no
branqueamento com oxigénio Klein e
Hei mburger 1988 citados por Mam
brim Filho Santos 1991 descreveram
que a adição de sulfato de magnésio
silicato de sódio e agentes quelantes
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nos estágios Eop e EO têm pequeno
efeito sobre o número kappa e a alvura
estabilizando a viscosidade de forma

significativa 0 peróxido de hidrogênio
pode ser estabilizado em tal extensão
que velocidades razoáveis de desligni
ficação podem ser atingidas sem exces
siva degradação edeiimerização da
celulose pelos radicais hidroxíla

Considerandoseos aspectos cita
dos acima fica claro a eficiência do
peróxido de hidrogênio no estágio Eop
e ainda suas implicações sobre a qua
lidade da polpa celulósica

A Votorantím Celulose e Papel a
tualmente é uma das maiores empre
sas do setor celulósico papeleiro brasi
leiro Sua capacidade produtiva de ce
lulose kraft branqueada de eucalipto
considerandose suas unidades produ
tivas VCP Luiz Antônio e VCP laca

rei é de 610000 adtano A partir de
1997 esta capacidade passará para
880000 adtano com o startup dos
projetos de ampliação destas unidades

As seqüências de branqueamento das
duas unidades possuem estágios de ex
tração alcalina com oxigênío e xído
de hidrogénio A tabela 1 apresenta as
seqüências atuais e futuras das duas
unidades

Este trabalho tem como objetivo oti
mizar as condições de operação do es
tágio Eop da seqüência de branquea
mento da unidade VCPLuiz Antônio
cuja capacidade de produção de celu
lose branqueada é de 1000 adtldia

Desenvolvimento

Este trabalho foi realizado em duas

etapas

avaliação do efeito do sulfato de
magnésio heptahidratado no estágio Eop

aval iação do efeito da concentração
da solução de peróxido de hidrogênio

Avaliação do efeito do sulfato de
magnésio heptahidratado

Esta etapa do trabalho foi precedida
de uma fase de préteste onde foram

Tabela 2 Resultados médios dos parãmetros do estágio Eop

Etapa Viscosidade Redução de H70 MQSO
U k Nyé Q11 LI

Entrada Salda

Préteste 2336 1681

Teste z7 T 1897

21

Is

17

16

16

14

546

492 261

Figures 1 Evolução da viscosidade no estágio Eop
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ore

monitoradas todas as principais variá
veis relativas ao estágio Eop

Na tabela 2 são apresentados os
resultados médios obtidos para as prin
cipais variáveis do estágio Eop

Visando uma melhor análise dos re

sultados plotouse os resultados de vis
cosidade da polpa ao longo do teste
este gráfico encontrase apresentado na
figura 1

Os resultados apresentados no grá
fico comprovam que os íons magnésio
favorecem a estabilização do peróxido
de hidrogénio através da absorção e
incorporação de íons metálicos pelo
gel de hidróxido de magnésio Agem
também como protetores junto â ma
cromolécula da celulose ou hemíce

luloses sendo capazes de complexar
as formas oxidadas de unidades glu
copiranoses

Tabela 1 Seqüências de branqueamento das unidades da VCP

Unidade Seqüências de branqueamento

VCPLuiz Antônio

VCPJacarei

Atual Futura

0CIDEopD 0CPDfZEopD

CEopHD CIDEopPD

OQOPZDD

00PZaPop j
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Avaliação do efeito da concentração
da solução de peróxido de
hidrogénio

A aplicação de peróxido de hidrogê
nio no processo de branqueamento de
polpa celulósica é tradicionalmente
feita com solução diluída em concen
tração média de 5 a 10 No entanto
o peróxido de hidrogénio é recebido
em concentrações superiores a 50

Na VCP Luiz Antônio a prepara
ção da solução de peróxido de hidro
gênio é feita utilizandose água de fá
brica tratada Sabese no entanto que
esta água apresenta íons metálicos que
provocam a catálise do peróxido de
hidrogênio Por esta razão parte signifi
cativa da carga de peróxido é degra
dada antes mesmo de sua aplicação

Considerandoseos aspectos descri
tos anteriormente esta etapa do traba
lho leve por objetivo avaliar o efeito da
concentração da solução de peróxido
de hidrogénio no estágio Eop sobre o
consumo específico deste reagente con
siderandose a qualidade da polpa ce
lulósica

Esta etapa do trabalho foi realizado
de acordo com o cronograrna esquemati
zado na tabela 3

A principal variável de monitoramen
to desta etapa do teste industrial foi o
residual de H 2

o
V

medido na saída do
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Tabela 3 Aumento na concentração de H 2
o

2 aplicado no
estágio Eop

Periodo Concentração de H
r semana 20

2 semana 30
Y semana 40

4a semana so

V semana 60

Tabela 4 Resultados médios dos parárnetros do ágio Eop
T

Período Consumo Residual de Concentração de
específico H201 H102 H2O 2

kgíadt ppmi

la semana 561 232 20

2 semana 515 203 30

3 sernana 506 161 40

C semana 413 119 so

5 semana 410 80

67 seroaria 300 60 60

Figura 2 Efeito da concentração da solução de peróxido de
hidrogênio no consumo específico e no residual do estágio Eop
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do estágio Eop para possível redução
no consumo específico de H20

Na tabela 4 encontramsesumari
zados os resultados médios obtidos

durante a etapa de aumento da con
centração de H02 no estágio Eop

Os resultados da tabela 4 mostram

que existe correlação entre a carga
aplicada e o residual de perõxido de
hidrogénio Esta correlação fica me
lhor visualizada na figura 2

A análise dos resultados apresentados
na tabela 4 e na figura 2 mostram que o
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aumento da concentração da solução
de peróxido de hidrogênio leva a uma
redução drástica do consumo especifico
mantendo o residual em bom nível o

que demonstra que a redução do consu
mo específico não levou a falta de rea
gente para as reações envolvidas neste
estágio

Os resultados mostram também que
parte significativa da carga de peróxido
utilizada estava sendo consumida em

reações secundárias devido à presença
de íons metálicos na água de fábrica
utilizada para diluição do peróxido de

PM

conclu

A associação dos resultados obtidos
nas duas etapas deste trabalho apli
cação de sulfato de magnésio e de
peróxido de hidrogénio em alta con
centração levou a ganhos significati
vos tanto em termos de qualidade da
celulose como de redução do custo
total do estágio Eop
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