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Resumo

Pesquisas demonstram que proces
sando o licor negro com baixos teores

de íons cloreto e potássio na unidade de

recuperação do processo kraft aumen

tase a eficiência dos superaquecedores
na caldeira e reduzemse as paradas para

a limpeza da unidade devido à menor

deposição e incrustação de cinzas nestes

equipamentos Este trabalho procurou
estudar a viabilidade técnica de remo

ção destes íons por um processo de lixi

viação com água quente das cinzas pro
venientes do precipitador eletrostático
Foram realizados testes em escala de la

boratório para quantificar a influência

da temperatura do tempo de residência e
da relação massa de cinzasvolume de

água na eficiência da lixiviação Os re

sultados obtidos com cinzas da indústria

indústria A demonstraram que o proces

so proposto é capaz em condições espe
cificas de extrair acima de 80 dos fona

cloreto e potássio e ao mesmo tempo
manter os níveis de extração de sulfato e
sódio abaixo de 20

Menor seletividade contudo foi ob

servada com cinzas provenientes de uma

segunda unidade industrial indústria B

indicando a necessidade de uma etapa de

recuperação tal como cristalização
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Artigo Técnico

Introdução
Atualmente as indústrias químicas

têm enfrentado regulamentações ambien

tais mais rígidas tomandose necessário

intensificar esforços para manter a quali

dade dos produtos assim como o custo

de produção com impacto ambiental mí
nimo Nesse contexto é fundamental o

fechamento do ciclo de produção ou seja
aumentar o reciclo de material reduzin

do os efluentes do processo No caso es

pecífico da indústria de celulose este re

ciclo provoca um acúmulo de íons clore

to e potássio principalmente na unidade

de recuperação do licor negro
A alta volatilidade de compostos con

tendo cloreto e potássio em relação aos

compostos de sódio e enxofre tende a au
mentar o teor desses elementos nas cinzas

encontradas na parte superior da caldeiro

de recuperação sendo a proporção desses

compostos nas cinzas superior a dos sóli

dos do licor original c do fundido forma
do na parte inferior da fornalha

Compostos contendo cloreto e potás

sio KC NaCI e K SO4 tendem a dimi
nuir a temperatura emética das cinzas

constituídas principalmente de carbo

nato e sulfato de sódio Na2COr e
Na2SO Shiang 1986 Essa diminui
ção de temperatura ë o principal fator
da elevação da deposição e redução do

ponto de fusão das cinzas nos equipa

mentos auxiliares provocando sérios

problemas operacionais tais como

i corrosão na caldeira que danifi
ca o equipamento exigindo o au

mento do número de paradas nas

unidades para limpeza e manuten

ção das tubulações
ii diminuição da eficiência de troca
térmica devido às incrostrações for

madas nas superfícies das tubulações

iii acúmúlo dos inertes no processo
diminuindo o ponto de fusão do fundi

do prejudicando a geração de vapor

De acordo com Jaretun e Aly 1998

podese alcançar a princípio uma re

moção em torno de 80 a 100 dos sais
de cloreto e potássio das cinzas proveni

entes do precipitador eletrostático da

caldeira com uma perda de sulfato e
carbonato de sódio da ordem de 10 e

15 respectivamente a implementação

desta técnica vem sendo empregada por
diversas indústrias de celulose

O presente trabalho desenvolvido a

partir dos estudos de Jaretun e Aly

1998 apresenta resultados da utiliza

ção de água quente para a lixiviação de

fons eloreto e potássio das cinzas da cal
deira visando a reduzir o teor desses

compostos acumulados no processo Os

resultados aqui apresentados são parte

de um estudo global que objetiva a oti
mização deste processo

Metodologia
Aparte experimental deste trabalho foi

dividida em três etapas distintas i coleta
de cinzas em duas unidades industriais e

preparação de amostras para os ensaios de
lixiviação ü testes de lixiviação das cin

zas iii análises químicas das soluções
Coletaram se amostras de cinzas

provenientes dos precipitadores eletros

táticos da caldeira de recuperação em
duas unidades industriais denominadas

A e B que foram adequadamente acon

dicionadas em sacos plásticos à tempe

ratura ambiente Preparouse cinzas sin

téticas com o objetivo de avaliar o seu

comportamento nos testes de lixiviação
comparandoas com as cinzas industri

ais A cinza sintética foi obtida a partir

da mistura de quantidades predefinidas

de sulfato de sódio NaSO carbona

92

to de sódio Na2CQ2cloreto de sódio
NaCI eloreto de potássio KCI e sul

fato de potássio KSO todos com
grau de pureza analítica Dois tipos de
cinzas sintéticas foram avaliadas Uma

de composição similar à estudada por

laremn e Aly 1998 contendo 5 de

Na2CO329 de NaCI 63 de Naa2SO4
e 3 de KCl e a outra de composição

sinúlar à da indústria A denominadas

cinza sintética e sintética indústrial res

pectivamente

A composição da cinza sintética in
dustrial foi definida com base na com

posição da cinza processada na indús
tria A Desta forma obtevese uma cin

za sintética industrial contendo 025

de carbonato de sódio 1717o de cloreto

de sódio 73 de sulfato de sódio e

975 de sulfato de potássio Tanto as

cinzas sintéticas quanto as provenientes
das unidades industriais foram homoge

neizadas segundo a norma ISO 3082

Saturnio et al 2000

Os ensaios de lixiviação foram reali
zados em reator de vidro borossihcato

imerso em banho de água termostatiza

do A tabela 1 apresenta as condições
de lixiviação estudadas As cinzas foram

aquecidas previamente a fim de repro

duzir com maior fidelidade o processo
real Efetuou se o monitoramento da

temperatura assim como a agitação vi
gorosa da polpa durante todo o experi
mento Ao final do ensaio filtrouse a

polpa a vácuo e amostras da solução fo

ram retiradas para a análise química

Na análise química dos íons utiliza
ramse métodos analíticos distintos Para

O Pnaei 1 çetenzbm 2n1

Tabela 1 Condições operacionais dos ensaios de lixiviação



o potássio e sódio utilizouse a espectro
fotometria de absorção atómica para o
clureto e carbonato a titulação com clo
reto de prata e ácido clorídrico respecti
vamente Já a concentração de sulfato foi

determinada por balanço de massa e es
pectrofotometria de absorção molecular

Resultados e discussões

A tabela 2 apresenta a composição
química das cinzas investigadas Obser

vase uma significativa diferença nos
teores dos sais presentes nas cinzas É

importante ressaltar que o potássio pre
sente na cinza sintética está na forma de

cloreto de potássio e nas outras como

sulfato de potássio

Nos ensaios de lixiviação buscouse
determinar a condição de extração dese
jada ou seja a de máxima extração de
cloreto e potássio e mínima de sulfatos

carbonatos e sódio que devem ser reei
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clados ao processo e cuja perda deve

ser a menor possível

Os experimentos de lixiviação foram
divididos em duas etapas i testes com
cinzas sintéticas e ii testes com cinzas
industriais Utilizaram se as cinzas sin

téticas com o objetivo de avaliar a re

prudutibilidade dos resultados apresen
tados por Jaretun e Aly 1998 bem
como as metodologias de química em

pregadas Já os testes colo as cinzas in

dustriais foram realizados com a finali

dade de avaliar a extração dos íons nes
tas cinzas comparandoas com as cin
zas sintéticas

Cinza SIRMIca e Sintática Indushtal

A figura 1 apresenta a porcentagem
de extração dos sais da cinza sintética

em fiutção da temperatura e da concen

tração de sólidos massa de cinzavolu

me de água utilizada na lixiviação
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Comparando os resultados apresentados

na figura 1 com os dados obtidos por
Jaretun e Aly 1998 observaramse si
milaridades de comportamento das cur
vas de extração dos sais carbonato de

sódio clorelo de sódio e cloreto de po
tássio com o trabalho de Jaretun e

Aly1998 diferenciandose somente nos

níveis absolutos de extração obtidos É
importante ressaltar que as curvas de
extração obtidas para a cinza sintética
foram efetuadas pela porcentagem de
extração dos sais para facilitar a com
paração com os dados de Jaretun e

AIyl998 enquanto por simplicidade
nas demais analisou se a porcentagem
de extração dos íons

Com base nos resultados apresenta
dos na figura I observou se que espe
cificamente para o carbonato de sódio

houve uma diminuição da extração com
aumentos de temperatura e concentra
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ção Verificase que estas tendências es
tão de acordo com os dados obtidos por

Jaremn e Aly 1998 ressaltando que a

solubilização mínima deste composto foi

da ordem de 20 enquanto o trabalho

mencionado anteriormente foi de 40

As altas porcentagens de extração de co

reto de potássio observadas sempre aci

ma dç 90 para toda a faixa experimen

tal também estão de acordo com a lite

ratura Jaretun e Aly observaram uma
alta solubilização do clureto de sódio da

ordem de 75 a 100 Nesse trabalho po

rém a faixa de extração obtida foi infe

rior de 50 a 85

Quanto à extração do sulfato de só
dio os resultados encontrados de 10 a
15 foram bastante diferenciados da

queles apresentados por Jaretun e Aly

1998 de 30 a 70 Essa diferença é

explicada pela forma de obtenção destes
dados calculados neste trabalho por um

balanço de massa enquanto que os refe

rentes a Jaretun e Aly 1998 foram de

terminados por análise química Dessa

forma os valores para o sulfato de sódio
ficaram comprometidos uma vez que a
este foram associados todos os desvios

de análises dos demais sais

Comparando se as curvas de ex

tração dos sais e dos íons para a cin
za sintética e sintética industrial ve

rificaramse similaridades das ten

dências destas curvas Observou se

que em ambas a concentração de
sólidos tem maior influência sobre a

solubilização dos sais do que a tem

peratura Isso já era esperado devi
do à competição entre os íons pelas
moléculas de água o que leva a uma
solubilidade limitada dos sais Em

geral quanto menor a concentração

de sólidos maior a extração dos íons
Para a cinza sintética industrial atin

giramse níveis de extração acima de
80 para os íons cloreto e 50 para os
tons potássio sendo que ao mesmo tem

po mantiveramse os níveis de sulfato

abaixo de 50 Observouse também

uma solubilização média de 556 da

cinza sintética industrial isto é 444

da massa de cinza inicial ficou retida no

sistema de filtração

Conclui se que apesar das diferen

ças encontradas entre a cinza sintética e
a que foi testada por Jaretun e Aly 1998
os resultados em geral reproduzem qua

litativamente o comportamento descrilo

pelo artigo validando a metodologia dos

ensaios de lixiviação e análise química

empregados L importante ressaltar tam
bém que estes ensaios preliminares in
dicaram 15 minutos como o tempo de

duração adequado aos ensaios Tempos
maiores não resultam em um aumento

da porcentagem de extração

Cinzas Industriais Indústria A e B

A figura 2 apresenta a porcenta

gem de extração dos íons provenien
tes das cinzas da indústria A em fun

ção da concentração de sólidos tem

peratura Com base na figura 2 veri
ficouse que as tendências observadas
nas curvas de extração das cinzas sin

téticas também se mantiveram para a
cinza da indústria A

Os níveis médios de solubilização

do cloreto e potássio para a cinza da
indústria A mantiveram se inferiores

quando comparados com as cinzas

sintéticas Enquanto a extração míni

ma foi da ordem de 60 para o clore

to e de 55 para o potássio Obser
vouse também unta redução nasfai

xas de extração do sódio alterados de

2095 sintética industrial para 5

45 cinza da indústria A

A partir dos resultados verificados

para as cinzas sintéticas e da indústria

A concluiuse que as condições que

maximizam a extração do cloreto e po

tássio e que minimizam os demais íons
desta cinzas encontramse situadas na

faixa de altas temperaturas e concentra

ções de sólidos

A figura 3 apresenta a porcenta

gem de extração dos íons provenien
tes das cinzas da indústria B em fue

ção da concentração de sólidos e tem

peratura Com base na figura 2 pode

se obsevar que tal como as cinzas in

vestigadas anteriormente a tempera

tura de extração dos íons tem influên
cia menos significativa que a concen

tração de sólidos À exceção do sulfa
to que em baixas concentrações apre
sentou um aumento considerável de

concentração no licor de lixívia con
forme apresentado na figura 3 d

Comparando se os resultados

apresentados nas figuras 2 e 3 e su
marizados na tabela 3 verificase

que o processo de lixiviação é mais
seletivo para a cinza da unidade A
em relação à cinza da unidade B Ou
seja maior extração superior a 55

para os íons cloreto e potássio inde

sejáveis ao processo e menor infe

rior a 40 para os íons sódio e sul
fato necessários ao processo

Desta forma para as cinzas da in

dústria B necessitase a inserção de

uma etapa de recuperação de sódio e
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unidade de recuperação dos íons dese
jáveis

Observouse também que as cinzas

industriais possuem menor solubilida

de em relação às cinzas sintéticas Em
média a solubilidade da cinza da in

dústria B é da ordem de 445

Conclui se que a condição ótima

paraaredução dos teores dos tons clo

retoe potássio depende da natureza e

composição química das cinzas

Conclusões

A partir das análises dos resultados das

etapas realizadas ensaios de lixiviação
com cinzas sintética sintética industrial e

das indústrias A e B concluiuse que

i poimeiodosensaiosdascinzassin

téticas houve a reprodutibilidade dos da

dos apresentados por Ja emn e Aly 1998

validando a metodologia dos ensaios e das

análises químicas empregadas

ii a partir dos resultados apresen
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iv para a cinza da indústria B veri

ficouse uma menor seletividade do pro
cesso de lixiviação

v os resultados do trabalho indicam

que a lixiviação das cinzas dos precipi
tadores eletrostáticos pode ser uma al

ternativa viável à redução dos íons clo

reto e potássio no processo

vi ressaltase que a condição vítima
para a redução dos teores dos íons clore

to e potássio depende da natureza e com

posição química das cinzas
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É pensando em você que disponibilizamos uma linha
J 1 completa de equipamentos que atendem aos mais altos

padrões de qualidade exigidos pelo mercado

Aproveitamos para apresentar um de nossos equipamentos

VÁLVULA ESFERA SÉRIE HBM
Para serviços de controle e bloqueio

Condições de operação severas Esfera e haste
em uma única peça eliminando folgas e possibilitando

operação livre de histerese Alta confiabilidade desempenho
e baixo custo Prazo de entrega reduzido

Tamanhas 2 a 24 Classes de pressão 150 e 300
conforme ANSI B1634

yE
SEDES

Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira 233 Água Branca
CEP 05037030 São Paulo SP

TeL 11 36110788 Fax 11 3611 092136111711

Papel e Celulose
Plantas Químicas

Petroquímicas e
Indústrias em geral

email vendasebiteccombr
wwwhitercombr


