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ESTUDOS DE SELECTIVIDADE DA DESLENHIFICAÇÃO COM OXIGÉNIO
DE PASTAS KRAFT DE EUCALYPTUS GLOBULUS

Tatiana M. Póvoas 1, Carlos A.Van Zeller 1, Licínio M. A. Ferreira 2

e Maria Graça V.S. Carvalho 2*

RESUMO

Neste trabalho foi analisada a selectividade do oxigénio na deslenhificação de pastas
kraft industriais de Eucalyptus globulus em uma (O) e em duas etapas (O/O) resultantes de
estudos de optimização das condições operatórias, incluindo o efeito do carryover, da
utilização de licor branco oxidado em vez de NaOH e da adição de sulfato de magnésio.
O estágio único mais promissor decorreu a 95oC, 8bar, 60min, 1,5% de NaOH, tendo sido o
de referência para a sequência O/O. Nestas condições, houve uma redução de ~5 unidades
no índice kappa e ~120cm3/g na viscosidade e um aumento de ~12 pontos na brancura ISO,
em relação à pasta crua que tinha 15,6 unidades de IK, 1350cm3/g e 39,6%ISO. A sequência
de duplo estágio que apresentou ser mais promissora ao nível da selectividade da
deslenhificação e do desenvolvimento de brancura foi a aplicada nas condições operatórias
95oC, 8bar, 30min em O1, seguido de 105oC, 4bar, 60min em O2 com adição de 1,5% de
NaOH no 1º reactor e sem lavagem intermédia. Estas condições conduziram, em relação à
pasta crua, a uma redução de ~6 unidades de índice kappa e ~160cm3/g na viscosidade e a
um aumento de ~18 pontos de brancura ISO. O teor de ácidos hexenurónicos manteve-se
em cerca de 73 mmol/kg pasta, contribuindo com 40 a 70% para o índice kappa. Assim, o
duplo estágio permite aumentar de ~50 para ~65% a percentagem de deslenhificação baseada
no índice kappa corrigido. O carryover, a utilização de licor branco oxidado em vez de NaOH
e a adição de sulfato de magnésio no reactor de oxigénio não alteraram significativamente
a selectividade. Contudo, o carryover aumenta os consumos e o licor branco baixa, em média,
1%ISO na brancura.

INTRODUÇÃO

A pré-deslenhificação de pastas químicas cruas usando oxigénio é um processo que
tem vindo a ser implementado desde os anos 70 em diversas unidades de branqueamento
em virtude dos correspondentes benefícios ambientais, técnicos e económicos (Gellerstedt
2003): permite baixar a carga de outros reagentes de branqueamento mais dispendiosos,
como o dióxido de cloro, minimizando a produção de AOX e diminui o consumo de água
devido à maior recirculação dos efluentes. Porém, a limitação do uso deste reagente é a sua
baixa selectividade que resulta não só da elevada resistência à transferência de massa do
oxigénio molecular da fase gasosa para as fibras, mas também da reacção dos radicais não
selectivos formados durante a reacção do oxigénio com a lenhina. Adicionalmente, os iões
dos metais de transição (Mn2+, Fe2+ e Cu2+) catalisam a decomposição do oxigénio originando
também a formação de radicais. Assim, a utilização de oxigénio numa única etapa em pas-
tas de fibra longa (softwood) é limitada a 40-50% de deslenhificação e a 30-40% no que
respeita a pastas de fibra curta (hardwood) de forma a evitar uma degradação excessiva da
celulose, a qual levaria a uma deterioração da resistência mecânica da pasta (Salvador
et al. 2001). Várias estratégias têm sido objecto de estudo no sentido de aumentar a
selectividade deste reagente, como a adição de quelantes, de tensioactivos e outros aditivos
ou a aplicação de um andar ácido (Sjögren e Höök 2000, Tran 2000, Van Lierop et al. 1994).
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A tendência actual é implementar a deslenhificação com oxigénio em duas etapas
(O/O), diminuindo os custos de reagentes químicos e aumentando o rendimento em pasta.
Isto é alcançado por interrupção do cozimento para um índice kappa mais elevado do que o
habitual e pelo uso de oxigénio, que aparenta ser mais selectivo do que a fase residual do
cozimento (Gellerstedt 2003, Bokström e Nordén 1998, Kleppe e Storebraten 1985). As
condições operatórias em cada etapa (como nos sistemas comerciais OxyTracTM e
DUALOXTM) exploram a cinética da deslenhificação, sendo esta geralmente dividida numa
fase inicial rápida e numa fase final lenta. Durante a fase inicial, em que o oxigénio molecu-
lar é o oxidante predominante (Gellerstedt 2003) a temperatura mais baixa e a pressão mais
elevada promovem a dissolução deste no licor, a selectividade e a redução do IK. A tem-
peratura mais elevada na segunda etapa promove a redução do IK, por remoção da lenhina
mais fortemente ligada, aumentando o coeficiente de difusão desta (Saldivia 2002). Nesta
etapa, ocorrem reacções complexas envolvendo O2, H2O2 e radicais à base de oxigénio como
OH· e ·O2

- (Gellerstedt 2003). Toda a carga alcalina é adicionada no 1º estágio. Alguns autores
indicam ainda que a fase rápida de deslenhificação se dá nos primeiros 5 minutos da reacção,
sendo esta a base de um dos sistemas comercializados (DUALOXTM, Nenkova et al. 2003,
Backa e Ragnar 2001). Na Tabela 1 encontram-se exemplos de gamas de condições
operatórias encontradas na literatura para a deslenhificação em duas etapas (O/O).

Tabela 1 – Gamas de condições operatórias encontradas na literatura para os dois estágios
O1 e O2 (Gellerstedt 2003, Nenkova et al. 2003, Backa e Ragnar 2001, Sjögren e Höök 2000,

Chakar et al. 2000, Bokström e Nordén 1998)

O1 O2

20-30 min
6-15 bar

60-90 min

80-115oC
2-15 bar

1,5-4,5%NaOH
90-115oC

0-0,5%MgSO4
0-1,5%NaOH

Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos para a selectividade do oxigénio
na deslenhificação de pastas kraft industriais de E.globulus em uma e em duas etapas por
aplicação de diferentes condições operatórias (temperatura, pressão, tempo e carga alcalina).
É analisado ainda o efeito (a) do carryover, (b) da utilização de licor branco oxidado em vez
de NaOH e (c) da adição de sulfato de magnésio.

PARTE EXPERIMENTAL

Neste estudo foram utilizadas duas pastas cruas kraft industriais de E. globulus colhidas
após a secção de lavagem (pastas PC). Uma parte destas pastas foi lavada laboratorialmente
em ciclos consecutivos com água destilada a 35oC e à consistência de 3%. A estas pastas
lavadas foi atribuída a designação PCL. A deslenhificação com oxigénio processou-se num
reactor Parr descontínuo de 1L, a 2,5% de consistência. O reactor foi carregado com pasta
(PC ou PCL) e água destilada, e aquecido em atmosfera inerte até à temperatura pretendida.
A contagem do tempo de reacção foi iniciada após a adição de NaOH e da abertura da válvula
de O2. Para parar a reacção foi adicionado ~ 1L de água a 4oC, sendo depois a pasta lavada
com 3 L de água destilada a 35oC. Nos ensaios em duplo estágio, o reactor foi des-
pressurizado no final do 1º estágio até à pressão do 2º estágio e a temperatura foi alterada
para o valor requerido, iniciando-se a contagem do tempo quando esta era atingida. Foram
ainda efectuados alguns ensaios de extracção dos sólidos dissolvidos e retidos no interior
das fibras, tanto nas pastas PC como nas PCL, usando água ou soluções de NaOH
(lixiviação) antes da deslenhificação com oxigénio. As gamas das condições operatórias dos
ensaios de lixiviação e de deslenhificação efectuados em estágio simples e duplo sem
lavagem intermédia (O/O) estão patentes na Tabela 2, que inclui ainda as condições do
estágio considerado como referência (O_ref).
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Tabela 2 – Gamas das condições experimentais da lixiviação e da deslenhificação com
oxigénio num único estágio (O), no estágio de referência (O_ref) e em duplo estágio (O/O)

LixiviaçãoB O O_ref
O/OC

O1 O2

Temperatura (oC) 75-95 85-105 95 85-100 95-110
Carga alcalina (%NaOH)A 0-1,5 0,75-4,5 1,5 1,5 e 2 0-1%
Pressão de O2 (bar) – 3-8 8 8 4 e 6
Consistência (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tempo de reacção (min) 10-30 0-60 60 15-30 40-60

A – g NaOH/100g pasta; B – ensaios realizados em ambiente inerte; C – na maioria dos ensaios fixou-se o tempo e a pressão em
30min e 8bar em O1 e 60min e 4bar em O2.

A avaliação da concentração de NaOH foi efectuada pelo método de determinação da
alcalinidade efectiva, SCAN N2-88. Por sua vez, a determinação da concentração de NaOH
residual do filtrado após a deslenhificação com oxigénio foi feita segundo o mesmo método
que é aplicado para a caracterização do licor negro de cozimento, Tappi 625 cm–85, ou seja,
fez-se a adição de BaCl2 ao licor e, após filtração, titulou-se o sobrenadante com HCl até
pH = 9,3.

Para caracterizar as pastas recorreu-se à determinação do índice Kappa (IK, SCAN-
C1-77), sendo a percentagem de deslenhificação definida por GD=[(IK0-IK)/IK0]x100, onde
IK0 designa o IK da pasta crua (após lavagem laboratorial). O teor de ácidos hexenurónicos
(HexA, mmol/kg) foi determinado por espectroscopia UV da solução resultante da hidrólise
dos HexA com uma mistura de cloreto de mercúrio-acetato de sódio (Pedroso e Carvalho
2003). O grau de degradação da celulose foi avaliado através da determinação da viscosidade
intrínseca da pasta (Visc, SCAN CM 15:88) e a brancura foi determinada pela norma ISO
2470. De forma a analisar a evolução da selectividade dos dois estágios, caracterizaram-se
também as pastas obtidas por aplicação apenas do 1º estágio (O1). As pastas cruas exibiram
um IK=15,3 e 15,6, uma viscosidade de 1351 e 1350 cm3/g e uma brancura de 39,6%ISO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A selectividade (Sk) traduz um compromisso entre o grau de deslenhificação e a
degradação dos polissacarídeos, sendo normalmente representada graficamente, relacionando
o índice kappa (IK) e a viscosidade intrínseca. A determinação do IK permite acompanhar a
evolução do teor de lenhina, pressupondo uma proporcionalidade directa entre ambos. No
entanto, outras estruturas para além da lenhina contribuem para o consumo de permanganato,
sendo os ácidos hexenurónicos (HexA) as estruturas com maior peso, a seguir à lenhina
(Gellerstedt 2003). Além disso, o oxigénio não reage com os HexA pelo que a sua contribuição
absoluta para o IK será aproximadamente a mesma ao longo do processo de deslenhificação.
Assim, o cálculo do grau de deslenhificação através da variação de IK é afectado de um erro,
sendo este pequeno quando se trata de softwoods, mas elevado no caso de hardwoods, como
se verá mais adiante, pois estas possuem um maior teor desses ácidos (Ala-Kaila et al. 2003)
Assim, quando for relevante, será apresentado neste trabalho o valor do índice kappa corrigido
(IKcor), o qual representará o teor de lenhina, sendo calculado através da relação encontrada
por Pedroso e Carvalho (2003) para pastas kraft cruas de E. globulus, IKcor = IK – 0.09
HexA(mmol/kg).

Influência do carryover na selectividade. É frequentemente referido na literatura que a
lavagem da pasta crua tem um papel fundamental na selectividade e eficiência da
deslenhificação com oxigénio (Vuorenvirta et al. 2001, Iijima e Taneda 1997, Li e Macleod
1993). O material orgânico dissolvido no licor livre, entre as fibras, pode ser facilmente
removido por deslocamento ou por prensagem sendo as actuais prensas bastante eficientes.
Contudo, a remoção do material dissolvido que está localizado no lúmen e na parede das
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fibras só pode ser removido através do lento processo de difusão, o qual é acelerado pelo
aumento do pH (>11), da temperatura, da porosidade da parede e pela redução do tamanho
da molécula que se difunde (Li e Macleod 1993, Vilpponen et al. 1993). Como se pode
observar nos resultados apresentados na Tabela 3, a lavagem laboratorial permitiu uma
remoção significativa de compostos dissolvidos e oxidáveis pelo permanganato de potássio,
levando à diminuição de 9 unidades no IK (24,6-15,6). Esta diferença mostra igualmente a
necessidade de uma lavagem adequada das amostras de pasta antes da determinação do
IK (Ala-Kaila et al. 2003, Allison e Wrathall 1998), o qual é usado como factor de controlo
da deslenhificação das unidades industriais. Com o aumento da temperatura da água de
lavagem (95ºC) e do pH (por adição de NaOH), na ausência de oxigénio, foi possível uma
redução adicional de IK, sem haver uma diminuição significativa na viscosidade. O aumento
da remoção da lenhina por lixiviação alcalina de pastas cruas com a temperatura e o pH foi
também observado noutros trabalhos (Li e Macleod 1993, Vilpponen et al. 1993).

Tabela 3 – Condições de lixiviação usando pasta crua tal como foi recolhida na fábrica
(PC) ou após lavagem laboratorial com água a 35oC (PCL)

Condições de lixiviação (30 min, 2.5 % consistência)

95oC 95oC 95oC 75oC
água 1,5%NaOH 1%NaOH 1%NaOH

Tipo de pasta PC PCL PCL PCL PC PC

IK 24,6 15,6 13,2 12,9 13,5 14,4
Visc. (cm3/g) – 1350 1350 1323 1335 1340
Brancura (%ISO) – 39,6 – – 40,2 38,6
Consumo NaOH
(g NaOH/100 g pasta) – – – 0,47 0,67 0,36

Tendo como objectivo estudar o efeito do carryover no desempenho da deslenhificação
com oxigénio, comparou-se os resultados obtidos recorrendo a duas abordagens i) após a
aplicação do estágio O a pastas PC e PCL nas mesmas condições operatórias (Tabela 4 – 0,
30 e 60 min a 95oC com 1,5%NaOH) e ii) aplicação de uma etapa de lixiviação alcalina (L)
a pastas PC seguida de um estágio O com (LWO) e sem lavagem intermédia (LO) – Figura 1.
Neste último caso, utilizou-se também uma carga alcalina total de 1,5% NaOH, sendo esta
repartida entre a lixiviação e o estágio de oxigénio. Na Tabela 4 está evidenciado que, para
além da diminuição de IK durante o período de aquecimento do reactor com água, se registou
um consumo imediato de 20% de álcali logo após a adição de 1,5% de NaOH (0 min, a 95oC)
a uma pasta PCL e 60% para uma pasta PC. O carryover aumenta o consumo de álcali devido
às reacções competitivas entre os materiais orgânicos e inorgânicos dissolvidos no licor negro
retido no interior das fibras (Allison e Wrathall 1998). É necessário, portanto, adicionar mais
carga alcalina para se obter uma deslenhificação eficiente, ao fim de 60 min, com conse-
quências na selectividade. De facto, na pasta PCL, bastou uma carga de 0,75% de NaOH
para atingir o mesmo grau de deslenhificação ao fim de 60 min, com um ganho de 60 cm3/g
na viscosidade em relação à utilização de 1,5%NaOH para a pasta PC.

Dada a baixa difusividade efectiva da lenhina através da parede, o tempo é um factor
crucial no processo da sua remoção, mesmo depois de degradada e dissolvida. Assim, o
tempo de permanência no tanque de armazenamento existente antes do estágio O indus-
trial, poderia ser aproveitado para a acção de lixiviação. Dos resultados apresentados na
Figura 1, conclui-se que o grau de deslenhificação e a viscosidade das pastas não são
significativamente afectados pela etapa prévia de lixiviação, independentemente das suas
condições operatórias: tempo, carga alcalina e temperatura. Também se constata que a
lavagem intermédia não se revela benéfica. A precipitação, na superfície da fibra, de
compostos entretanto difundidos para o seu exterior, com a diminuição do pH durante a
lavagem, é uma possível explicação para a maior dificuldade na deslenhificação com oxigénio
e para a redução acentuada na brancura (48,2%ISO). A sequência L1+O foi a única que
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atingiu a brancura da pasta O_ref (52,0 contra 51,9%), denotando o efeito crucial da variável
tempo. O consumo global de NaOH atingiu invariavelmente o valor de ~90% indepen-
dentemente das condições de lixiviação.

Tabela 4 – Condições de deslenhificação com oxigénio (O) usando as pastas PC
(só com lavagem industrial) e PCL (lavada no laboratório) referidas na Tabela 3

Estágio O (95oC, 2.5 % consistência)

0 min, 30 min,  60 min, 60 min,
1,5%NaOH 1,5%NaOH 1,5%NaOH  0,75%NaOH

Tipo de pasta PC PCL PC PCL PC PCL PCL

IK 14,3 14,2 11,9 11,9 10,9 11,0 11,0
Visc. (cm3/g) 1355 1349 1261 1263 1228 1236 1295
Brancura (%ISO) – – 48,1 – 50,9 – –
Consumo NaOH
(g NaOH/100 g pasta) 0,9 0,3 1,2 0,4 1,4 0,6 0,6
Selectividade, SkA – – 4,2 4,3 3,8 4,0 8,4

A – Selectividade Sk=100 x (IK0-IK)/(Visc0-Visc), em que IK0 e Visc0 se refere à pasta crua lavada.

Figura 1 – Efeito das etapas de lixiviação (L) e lavagem (W) na selectividade e brancura após o estágio O (95oC,
8bar, 60min, 2.5%consistência); a carga alcalina total de 1,5%NaOH foi repartida entre a lixiviação e o estágio O:
L1+O – 30min, 75oC, 0,5%NaOH, seguido de O com 1,0%NaOH; L2+O – 10min, 85oC, 1%NaOH, seguido
de O com 0,5%NaOH; L3+O – 10min, 95oC, 1%NaOH, seguido de O com 0,5%NaOH; L4WO – 10min, 85oC,

0,75%NaOH seguido de lavagem com água, seguido de O com 0,75%NaOH

Selectividade de um único estágio de Oxigénio. A optimização das condições operatórias
de um estágio de oxigénio aplicado a um determinado tipo de pasta requer, em primeiro lugar,
o conhecimento do efeito da temperatura, da carga alcalina e da pressão de oxigénio sobre
a selectividade da deslenhificação. A Figura 2A mostra que a selectividade de um estágio
de oxigénio é idêntica para as temperaturas de 85 e 95oC, diminuindo para a temperatura
de 105oC. Estudos anteriores efectuados sobre pastas kraft laboratoriais de E. globulus
levaram a conclusões semelhantes (Angélico et al. 2003). Por sua vez, na Figura 2B, verifica-
-se que o aumento de carga alcalina diminui a selectividade do processo de deslenhificação,
pelo que, no final do estágio, deve remanescer apenas a quantidade suficiente para manter
a ionização dos compostos fenólicos (pH > 10,5 – Sjöström 1989). Adicionalmente, a variação
da pressão de oxigénio na gama 5,5 a 8 bar não deu origem a alterações significativas
nas características das pastas após 60min a 95º e 1,5% de NaOH, embora a sua diminuição
para 3 bar tivesse conduzido a um IK superior em cerca de 1 unidade (dados não mos-
trados).

O conjunto de resultados obtidos levou à selecção da temperatura de 95 oC, da
carga alcalina de 1,5% e do tempo de reacção de 60 minutos para aplicação de um único
estágio de oxigénio a uma pasta PC, considerado de referência (O_ref). Nestas condições
(Tabela 4), obteve-se uma diminuição de ~5 unidades de IK correspondendo a ~30% de
deslenhificação, uma perda de viscosidade de ~120 cm3/g, um ganho de brancura de ~12%
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ISO e um consumo de NaOH de ~ 90%, garantindo-se o não completo esgotamento do álcali.
Em relação ao teor de HexA, este não foi significativamente alterado durante o estágio O,
tendo-se obtido uma média de 73 mmol HexA/kg de pasta para todos os ensaios realizados.
Deste modo, após correcção do valor de IK verificou-se que, na realidade, ocorreu ~50% de
deslenhificação.

Selectividade de um duplo estágio de Oxigénio (O/O). A Figura 3 apresenta os resultados
da selectividade das sequências O/O estudadas para as quais se alterou a temperatura de
ambos os estágios, usando 1,5 ou 2% de NaOH adicionado ao 1º reactor.

 Figura 2 – Selectividade no estágio O aplicado a pasta PCL: efeito da (A) temperatura
(8bar e 1,5%NaOH) e (B) da carga alcalina (95oC, 8bar)

Figura 3 – Evolução da selectividade da deslenhificação com oxigénio usando diferentes temperaturas no 1º e
2º estágios e sua comparação com a referência (O_ref): Carga alcalina de (A) 1.5% NaOH e (B) 2% NaOH,
adicionada no 1º estágio; 8 e 4 bar, 30 e 60 minutos em O1 e O2, respectivamente. Os pontos intermédios

correspondem às pastas recolhidas após o estágio O1

Na Figura 3A, verifica-se que a sequência 85+95oC é a mais selectiva, mas não atinge
uma redução de IK equivalente ao estágio único (O_ref). Por sua vez, a sequência 90+100oC
assemelha-se à situação de referência. Assim, se o objectivo do duplo estágio for a extensão
da deslenhificação, as condições de temperatura deverão ser, no seu conjunto, mais
agressivas que 90oC em O1 e/ou 100oC em O2. Contudo, a temperatura de 110oC diminui
acentuadamente a viscosidade da pasta. O aumento da carga alcalina para 2% tende a piorar
a selectividade (Figura 3B). Da análise global destes resultados, a sequência 95+105oC a
1,5% revela ser promissora para aplicação de um duplo estágio de oxigénio, tendo como
objectivo a extensão da redução do IK. Nestas condições, obteve-se uma redução de ~6 uni-
dades de IK (permitindo atingir ~65% de deslenhificação corrigida) e um aumento de ~18
pontos na brancura, acompanhada com uma descida na viscosidade de ~160 unidades
(Tabela 5). Em média, ganham-se 9 pontos de brancura tanto no 1º estágio quanto no 2º.
A totalidade do NaOH adicionado foi consumida nesta sequência, apesar do pH do filtrado
residual ser 10,8. De facto, a adição de cloreto de bário ao filtrado para precipitar os
carbonatos e fenolatos diminuiu o pH para cerca de 8,5, confirmando que a presença destes
iões tamponizam o meio, os quais conduzem a resultados erróneos se o controlo do álcali
residual for efectuado com base no valor de pH. Pela análise das Tabelas 4 e 5, pode ainda
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verificar-se que o 1º estágio (30 min, 95oC, 8 bar) é o mais selectivo em relação à
deslenhificação, mas o desenvolvimento da brancura, por unidade de remoção de lenhina, é
superior no 2º (60 min, 105oC, 4 bar), denotando uma contínua acção do oxigénio sobre os
cromóforos da pasta, para além da extracção da lenhina oxidada (Ala-Kaila et al. 2003).

Tabela 5 – Influência da carga alcalina, da pressão no 2º estágio e dos tempos em ambas
as etapas nas características das pastas, na selectividade e no consumo de álcali, após a
aplicação de um duplo estágio O/O (as condições de referência são 95oC, 8 bar, 30 min e
1,5%NaOH em O1 e 105oC, 4 bar, 60 min em O2; consistência – 2,5%) (Póvoas et al. 2004)

Condições operatórias (O1+O2) IK Visc (cm3/g) Br (%ISO) SkA

Pasta crua 15,6 1350 39,6 –
95oC, 1.5%+105oC (refª) 9,7 1188 57,1 3,6
95oC, 2%+105oC 9,4 1156 56,9 3,2
95oC, 1.5%+105oC, 0.5% 9,4 1153 57,0 3,1
95oC, 2%+105oC, 6 bar 9,4 1137 57,2 2,9

Pasta crua 15,3 1351 39,6 –
95oC, 1.5%+105oC (refª) 9,6 1146 57,0 2,8
95oC, 15min, 1.5%+105oC 10,1 1156 55,8 2,6
95oC, 2%+105oC, 40min 10,0 1137 56,8 2,5
95oC, 2%+105oC, 60min 9,3 1133 57,2 2,7
95oC, 2%+110oC, 40min 9,5 1126 57,9 2,6

A – Selectividade Sk = 100 x (IK0-IK)/(Visc0-Visc), em que IK0 e Visc0 se refere à pasta crua lavada.

O aumento da carga alcalina para 2% (Tabela 5), mesmo sendo distribuída pelas
2 etapas (1,5% em O1 e 0,5% em O2), sem lavagem intermédia, não trouxe melhorias tanto
na selectividade global como na brancura, apesar do maior consumo absoluto de NaOH
(1,8gNaOH/100gpasta). Também o aumento da pressão de oxigénio para 6 bar na 2ª etapa
levou à diminuição da selectividade nesta atingindo-se, contudo, o mesmo grau de brancura.
A redução do tempo de reacção em O1 de 30 para 15 minutos, não se revelou benéfica ao
nível da selectividade, ocorrendo uma diminuição de eficiência após o duplo estágio (menos
~0,5 unidades de IK e ~1,2 % de brancura ISO). Esta diminuição da eficiência global do
estágio O/O está relacionada com a cinética caracteristicamente lenta da deslenhificação com
oxigénio. Além disso, a diminuição do tempo em O2 (de 60 para 40 minutos), compensada
pelo aumento de carga alcalina em O1, diminuiu a selectividade, como era, aliás, previsível
pelos resultados já apresentados anteriormente. Por outro lado, a diminuição dos tempos de
residência no 2º estágio, compensada com um aumento de temperatura, também não
conduziu a melhorias na selectividade, embora tenha favorecido a brancura. Perante estes
resultados, pode concluir-se que o tempo e a temperatura no 2º estágio são interdependentes,
podendo ser ajustadas consoante as necessidades de produção, e que o desenvolvimento
de brancura (remoção de cromóforos) é mais sensível à temperatura do que a reacção de
deslenhificação. É de salientar que a contribuição dos HexA para o valor de IK variou entre
40 e 70%, mostrando a grandeza do erro cometido no cálculo da percentagem de desle-
nhificação baseada apenas no índice kappa.

Efeito da utilização de Licor Branco Oxidado na Selectividade. De forma a diminuir os
custos operacionais e evitar o desequilíbrio da razão sódio/sulfureto quando o efluente é
enviado para o sistema de recuperação, é usual utilizar licor branco oxidado (LBO) em vez
de NaOH como fonte de álcali na deslenhificação com oxigénio. A necessidade de oxidação
do licor branco prende-se com a maior dificuldade de controlo no reactor de oxigénio uma
vez que a oxidação do sulfureto é exotérmica e consome OH-. Embora não haja consenso
na literatura, a presença de sulfureto parece também afectar negativamente a selectividade
(Gevert e Lohmander 1997), sendo necessária uma conversão superior a 82%. Durante a
etapa O todas as formas de enxofre são oxidadas a sulfato. No presente trabalho, efectuou-
-se a substituição de NaOH por LBO entre 0 e 100% para a deslenhificação em duplo estágio
de pastas PC e de 0 e 60% para um estágio único. O licor tinha 115gNaOH/L de álcali
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efectivo, 116 gNaOH/L de álcali activo e 10,3 g S/L de redutores totais. Os cálculos basearam-
se no teor de álcali efectivo do licor, tendo sido utilizada, em cada ensaio, uma quantidade
total de OH- equivalente a 1,5% NaOH. Como se pode observar na Figura 4, a utilização de
LBO não afecta significativamente a selectividade, nem o grau de deslenhificação, nas duas
situações (O e O/O), embora provoque uma redução na brancura até ~1%ISO em O/O.
Resultados semelhantes foram obtidos por Colodette et al. (1990) que não notaram, ainda,
alterações nas propriedades físico-mecânicas.

Figura 4 – Efeito da adição (entre 0 e 100%) de Licor branco oxidado (LBO) na selectividade e na brancura após o
estágio O (95oC, 8bar, 60min, 1,5%NaOH) ou O/O (95oC, 8 bar, 30min, 1,5% NaOH seguido de 105oC, 4 bar, 60min)

Efeito da lavagem intermédia OWO. Como se pode ver na Figura 5, a lavagem da
pasta entre as duas etapas (OWO) também se mostrou prejudicial, tanto para a eficiência
da deslenhificação como para o desenvolvimento de brancura, atingindo-se apenas 53,8%
ISO contra 55,7%ISO da pasta O/O.

Efeito da adição de Sulfato de Magnésio na Selectividade. A adição de MgSO4 no
reactor de oxigénio aumentou a razão Mg/Mn, que passou de 4 (na pasta crua lavada)
para 8 (após O/O), em virtude do aumento de magnésio na pasta, e não da remoção de
manganês. Contudo, mesmo com a carga de 0,5%, a selectividade não foi alterada
(Figura 6), tendo ocorrido uma diminuição no grau de deslenhificação. Para se obter um
IK semelhante ao estágio O/O, foi necessário aumentar a carga alcalina em 0,7% (valor
superior ao previsto estequiometricamente). Mesmo assim, obteve-se menos ~1 ponto de
brancura ISO.

Figura 5 – Efeito da lavagem da pasta entre estágios na
selectividade: O/O – 85oC, 1.5%NaOH+105oC, 0,5%NaOH;

OWO – 85oC, 1%NaOH, lavagem, 105oC, 1%NaOH)

Figura 6 – Efeito da adição de 0,5% de MgSO4 na
selectividade do estágio O (95oC, 8 bar, 60min, 1,5%
NaOH) e O/O (95oC, 8 bar, 30min, 1,5% NaOH seguido
de 105oC, 4 bar, 60min); OO2: 95oC, 8 bar, 30min, 1,5%
NaOH, 0,5% MgSO4 seguido de 105oC, 4 bar, 60min e

 adição de + 0,7% NaOH
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CONCLUSÕES

A optimização das condições operatórias de um único estágio de oxigénio (O),
reflectidas na selectividade da deslenhificação de pastas kraft industriais de E. globulus, levou
à selecção das seguintes condições: 95oC, 8bar, 60min, 1,5% de NaOH. Nestas condições
atingiu-se 30% de deslenhificação (baseada na variação do índice kappa, IK), conduzindo a
uma redução de ~5 unidades de IK e ~120cm3/g na viscosidade e a um aumento de ~12%
de brancura ISO, consumindo-se 90% do NaOH inicial.

A alteração das condições operatórias em O1 e O2, no que respeita a temperatura,
tempo, carga alcalina e pressão de oxigénio, permitiram seleccionar, como promissora, a
sequência O/O nas seguintes condições: 95oC, 1.5% NaOH, 8bar, 30 min em O1 seguido
de 105oC, 4bar, 60 min em O2, sem lavagem intercalar. A implementação do duplo estágio
nestas condições permite, em média, atingir mais ~18 pontos de brancura ISO em relação à
pasta crua, acompanhada de uma redução de ~6 unidades de IK e 160cm3/g na viscosidade.
No primeiro estágio a selectividade da deslenhificação é mais elevada e ganha-se, em média,
9 pontos de brancura ISO. No 2º estágio, a selectividade da reacção de branqueamento
aumenta, apesar do ganho de brancura ser idêntico mostrando uma contínua acção do
oxigénio sobre os cromóforos. A reversão de brancura é aproximadamente 2.3%, inde-
pendentemente de se implementar um ou dois estágios.

O estágio de oxigénio, duplo ou não, não afecta o teor de ácidos hexenurónicos
(70-75mmol HexA/kg pasta), pelo que a sua contribuição para o índice kappa (em valor
absoluto) é semelhante para todas as pastas, mas aumenta em termos relativos à medida
que a deslenhificação prossegue (entre 40 e 70%). Assim, após correcção do IK, o duplo
estágio permite, na realidade, reduzir o teor de lenhina em 65%, mais 15% que um está-
gio único.

A lixiviação alcalina da pasta previamente à deslenhificação não beneficiou a
selectividade nem o desenvolvimento de brancura do estágio único. O aumento da carga
alcalina aplicada diminui a selectividade da deslenhificação seja em 1 ou 2 estágios.
A temperatura (especialmente em O2) mostrou ter um grande efeito sobre o desenvolvimento
da brancura da pasta, podendo ser manipulada em sentido inverso ao do tempo de
permanência no reactor. A utilização de licor negro oxidado em vez de NaOH diminuiu, em
média, 1% na brancura ISO. A adição de sulfato de magnésio no reactor de oxigénio não
alterou significativamente a selectividade.
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