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I. PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL 
 
 
 1.  INTRODUÇÃO 
 
 A fabricação de papel é uma das práticas mais antigas desenvolvidas pela 
humanidade, constituindo-se ao mesmo tempo numa das indústrias tecnologicamente 
mais desenvolvidas, ocupando lugar de destaque no setor industrial dos países mais 
desenvolvidos do mundo. 
 Tamanha foi a importância que o papel tomou na vida cotidiana do homem que 
o consumo de papel por indivíduo passou a ser considerado como um dos índices de 
avaliação do padrão de vida de uma região. Isto se deve ao enorme crescimento da 
indústria de celulose e papel a partir do início do século XX, e as possibilidades 
potenciais imensas para seu desenvolvimento futuro.   
 Atualmente o papel está de tal forma incorporado ao nosso dia a dia, que nem 
sequer refletimos como seria nossa vida sem este material. Embora não se imagine 
limites para o desenvolvimento da informática, o papel ainda é o principal meio 
utilizado para transmissão de informações escritas ou impressas, assim como para 
materialização de jornais, livros, listas telefônicas, etc. Isto sem falar nos papéis 
higiênicos e nas mais diversas formas de embalagem dos diversos produtos que 
utilizamos em nosso cotidiano. 
 
 2. HISTÓRIA DO PAPEL 
 
 Papel é definido como sendo um produto bidimensional produzido a partir de 
uma suspensão aquosa de fibras, que são entrelaçadas artificialmente e 
posteriormente desaguadas através de processos mecânicos e térmicos. 
 Seguindo-se a história da escrita ao longo da evolução da humanidade, 
verificamos que o homem necessitava de uma superfície para registro de suas idéias, 
de seus pensamentos. 
 Desta forma explicam-se os desenhos e inscrições encontradas nas paredes 
das cavernas habitadas pelos povos primitivos. 
 A necessidade de transmitir estes pensamentos para outras regiões levou ao 
desenvolvimento de uma superfície que pudesse ser transportada. 
 Inicialmente foram utilizadas placas feitas de argila que, quando úmidas, 
recebiam as inscrições ou desenhos, sendo posteriormente secas ao sol ou num forno 
para que os registros não pudessem ser alterados. 
 Os romanos e gregos usavam tábuas de madeira para registrarem seus 
pensamentos. 
 A idéia da utilização de casca de árvores para a obtenção de áreas maiores que 
possibilitassem o registro de mais informações é o que provavelmente levou os 
egípcios a produzirem ha cerca de 6.000 anos atrás as primeiras folhas de Papyrus, 
de onde originou-se o nome papel. 
 Devido ao clima seco da região, os rolos de Papyrus se conservaram ao longo 
de milênios e chegaram com valiosas informações até os nossos dias. 
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 O Papiro, entretanto, devido as suas características, não pode ser considerado 
como sendo papel. Além disso não podia ser dobrado, daí o fato dos manuscritos 
serem em forma de rolos de até 50 m de comprimento. 
 

 
 

Figura 1. A palavra papel se deriva da planta chamada Papiro. Os egípcios produziram o 
primeiro material para escrita do mundo, unindo entre si, finas lâminas do talo dessa planta 
(não ocorria o desfibramento completo que é requerido para produzir um verdadeiro papel ). 

 

 
 Outro material utilizado para escrita, mais antigo que o Papiro, foi a pele de 
animais como carneiros, ovelhas, etc. 
 Há registros feitos pelo naturalista romano Plínio, O Velho (23-79 d.C.) sobre a 
introdução deste material na cidade romana de Pergamo, de onde originou o nome 
pelo qual é conhecido até hoje: Pergaminho. 
 Assim como o Papiro, o Pergaminho não pode ser considerado como sendo 
papel devido a sua estrutura característica. 
 Já naquela época o fator econômico limitou o uso do Pergaminho, pois sua 
fabricação era simplesmente muito cara. 
 Enquanto isso, o papel como se conhece até hoje, começa a tomar forma na 
China. 
 Já no terceiro século A.C., tecidos de seda pura foram utilizados para pintura e 
escrita. Os chineses escreviam todos seus livros e documentos sobre tecidos de seda. 
 Entretanto as fibras da seda não possuíam as características necessárias para 
fabricação do papel tais como: absorção de água e fibrilação; características estas, 
essenciais para a garantia de uma determinada resistência da folha. 
 A maioria dos historiadores concorda em atribuir a Ts´ai Lun (105 D.C.), um dos 
ministros a serviço do Imperador Ho, como o primeiro a produzir de fato  papel por um 
processo a partir de casca de árvore e trapos, que deu início ao ciclo do produto que 
conhecemos hoje como papel. 
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Figura 2.  A primera fabricação autentica de papel foi realizada na China (105 d.C.) sendo 

utilizanda uma suspensão de fibras de amoreira ou bambú. 

 
 Embora a fabricação de papel tivesse sido espalhada por todo o Império do 
Centro, os chineses conseguiram conservar para si o processo por mais de 500 anos. 
 No ano 600 d.C. o processo chegou ao Japão através da Coréia. 
 Após derrota sofrida pelos chineses num confronto com os árabes no ano 751, 
prisioneiros chineses transmitiram seus conhecimentos aos Mouros que lentamente 
introduziram o processo de fabricação de papel na Europa, a FIGURA  3 ilustra a rota 
do papel na antiguidade. 
 Os primeiros registros de produção de papel na Europa são dos séculos X e XI 
na cidade de Valência - sul da Espanha. 
 Na Itália o papel chegou cerca de 150 anos depois, em 1260, com menção do 
moinho de papel em Fabriano na província de Vincona. 
 A França estabeleceu seu primeiro moinho de papel em 1338, na localidade de 
La Pielle. Assim, da Espanha e Itália, a fabricação de papel se espalhou por toda a 
Europa. 
 Com o invento da Imprensa por Gutenberg em 1440 na Alemanha, os livros, 
que eram manuscritos, sendo privilégio das classes abastadas, se tornaram acessíveis 
a um público maior, exigindo assim  maiores quantidades de papel. 
 De 1494, datam os primeiros registros da fabricação de papel na Inglaterra e em 
1586 na Holanda. 
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Figura 3.  A rota do papel a partir da China. 

 
A produção de papel chegou na América nos fins do século XVII, onde em 

1690, em Germantown na Filadélfia, o primeiro moinho de papel americano foi 
fundado. 
 Em 1798, teve êxito a invenção segundo a qual foi possível fabricar papel em 
máquina de folha contínua, como até hoje é conhecida esta fabricação. 
 O seu inventor foi o francês Nicolas Louis Robert que, por dificuldades 
financeiras e técnicas não conseguiu desenvolvê-la, tendo cedido a patente a dois 
outros franceses, os irmãos Fourdrinier. 
 Assim a máquina de papel Fourdrinier (máquina de tela plana), foi a primeira 
máquina de folha contínua que se tem notícia. 
 O caminho do papel estava completo; foi necessário um intervalo de tempo de 
1700 anos para que o papel saísse da China e chegasse à América. 
 A pasta de trapos foi um dos primeiros materiais a serem utilizados para a 
fabricação de papel. 
 As primeiras tentativas de produção de papel sem trapos, utilizando matéria 
prima vegetal surgiram entre 1765-1771. 
 Em 1840, Friedrich Gottlob Keller deu início ao processo que mais tarde seria 
responsável pela produção da chamada Pasta Mecânica, polpa produzida através da 
fricção da madeira contra uma superfície abrasiva. 
 Uma vez que a polpa produzida desta forma, apresenta características de 
resistência física não suficientemente elevadas para determinadas aplicações, foi 
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necessário desenvolver modificações que permitissem liberação das fibras da madeira 
sem danificá-las. 
 Enquanto que para obtenção da Pasta Mecânica, a madeira é tratada através 
de um processo mecânico com consequente redução do comprimento médio da fibra, 
a celulose é obtida a partir de um processo químico, no qual ocorre a dissolução 
lignina que mantém as fibras unidas entre si. 
 Em 1854, os ingleses Watt e Burgess conseguiram patentear nos EUA, o 
processo de produção da celulose através do cozimento da madeira sob pressão com 
soda. 
 Além disso foram desenvolvidos os processos sulfito e sulfato, que são 
utilizados até hoje, na obtenção de celulose a partir de diversos tipos de madeira, 
disponíveis para esse tipo de atividade. 
 

2.2. O PAPEL NAS AMÉRICAS 

 

Antecedentes pré hispânicos 

 
As culturas pré hispânicas confeccionaram papel valendo-se de muitos 

elementos de origem natural. O papel foi utilizado como objeto ritual, ornamental e, 
particularmente com um sentido transcendente: em sua função preservadora de 
normas e valores, transmissora de cultura e civilização, através de leis (códices). 
Os primeiros indícios que se conhecem indicam que os maias já fabricavam o  papel 
no ano 600 utilizando como matéria prima a casca de uma árvore denominada huun. 
 Os maias vestiam túnicas de papel que fabricavam a partir de casca de figueira, 
que serviam posteriormente para a confecção de livros. Seus códigos eram pintados 
em papel, um deles o Código Pereciano, está pictografado em papel de poa , arbusto 
que abunda na região. 
 Os historiadores falam de diferentes tipos de papel feito pelos antigos aztecas, o 
de maguey (metl), de algodão (ixcotl), de uma palmeira chamada izote (izotl), de casca 
de algumas árvores, da árvore do papel (amaquahuitl), e outras tantas. Provavelmente 
as árvores  da família das moraceas, a figueira e amoreira , foram as mais utilizadas. 

O amatl, o papiro azteca era feito de maguey, macerado por algum tempo na 
água e batido para separação das fibras, estas eram estendidas sobre capas com a 
adição de um tipo de goma e submetidas a pressão para ficarem bem unidas. Os 
povos conquistados pelos aztecas eram obrigados a render numerosos tributos entre 
os quais as folhas de papel se destacavam, eram usadas para adornar os deuses, e 
as de melhor qualidade era utilizados para os códigos. 

 

2.3. HISTÓRIA MODERNA DA FABRICAÇÃO DE PAPEL 

 
Até o final do século XVIII a fabricação do papel não passou de ser uma arte 

artesanal, seguindo a técnica dos chineses de formar as folhas sobre telas. 
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 Com a revolução industrial houveram verdadeiros avanços na fabricação do 
papel, embora não se pudesse satisfazer a demanda, experimentos eram realizados 
na busca de novas matérias primas fibrosas.  

Na seguinte cronologia apresenta-se uma sinopse do grande avanço 
tecnológico obtido na fabricação de papel:  
 
1750 - Invenção na Holanda do moinho triturador tipo holandês. Significou grande 
avanço por facilitar o refino das fibras. 
 
1756 - Jacob Christian Schaffer, publica na Alemanha tratado sobre fibras vegetais 
para papeleiros, onde propõe a utilização de serragem e recortes de madeira  para 
produção de pasta mecânica. 
 
1774 - Karl Wilhelm Scheele descobre o cloro, que é aplicado com cal para o 
branqueamento do papel. 
 
1799 - O francês Nicolas Louis Robert inventa uma máquina contínua para fazer papel. 
Esta invenção propiciou de uma forma imediata a fabricação do papel de forma 
industrial, prefigurando o processo atual. (FIGURA 4). 
 

 
Figura 4 – Máquina de papel de Louis Robert. 

 
1800 - Ante a escassez de matéria prima, Mathias Koops, registra a patente para o 
processo de polpa usando palha e papel desperdício, que foi o precursor dos sistemas 
modernos de recuperação e reciclagem. 
 
1803 - Os irmãos Fourdrinier, ingleses, adquirem a patente de Louis Robert e 
aperfeiçoaram a máquina de papel, desde então a máquina de papel tem sido 



Manual didático Polpa e Papel 10 

continuamente aperfeiçoada. Fundamentalmente consiste em uma esteira sem fim 
feita de uma fina tela de arame de bronze, montada ao redor de um cilindro frontal no 
extremo de alimentação, e de um cilindro impulsor a uns 15 metros de distância 
(FIGURA 5). A esteira se mantém plana porque corre sobre pequenos cilindros que 
formam uma mesa, assim como sobre um série de caixas aspiradoras. A máquina 
Fourdrinier veio a solucionar o problema de insuficiência de papel, mas ao mesmo 
tempo confirmou trapos como matéria prima insuficiente. 
 
1826 - Empregam-se cilindros de vapor para secagem do papel. 
 
1827 - É instalada a primeira máquina Fourdrinier na América, em Saugerties, Nova 
Iorque, nos Estados Unidos. Alúmen e resina são usados na colagem de papel. 
 
1839 - O químico francês Anselme Payen trata a madeira com ácido nítrico 
concentrado, isolando um material fibroso ao qual chamou de celulose. 
 
1840 - Intensificam-se os experimentos com madeira, sendo que a partir desta época a 
madeira se converteu na matéria prima por excelência para a fabricação de papel. 
Entre as razões para usa-la estariam : relativa disponibilidade, baixo custo, 
conveniência no manejo e armazenamento, obtenção de polpa de boa qualidade e 
versatilidade das propriedades das fibras. 
 
1847 - Friedrich Keller na Alemanha e Charles Fenerty na Nova Escócia, desenvolvem 
processo de pasta mecânica. 
 
1852 - Charles Watt e Hugh Burgess patenteiam na Inglaterra o primeiro processo 
químico para obtenção de polpa a partir de madeira descascada - o processo soda. 
 
1867 - Benjamin C. Tilghman, obtêm nos Estados Unidos uma patente para cozimento 
de substâncias vegetais com ácido sulfuroso, nascendo assim o processo sulfito. 
 
1870 - Primeira utilização comercial de pasta mecânica. 

 
Figura 5 – Máquina de papel aperfeiçoada (1803) 
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1874 - Primeira utilização comercial de polpa sulfito, por Karl Ekman na Suécia e 
Alexander Mitscherlich na Alemanha. Processo aperfeiçoado com emprego de bases 
como cálcio, sódio, magnésio e amônia. 
Com o aparecimento de equipamentos resistentes a corrosão o processo foi 
adquirindo importância, e por quase cem anos foi o mais importante processo de 
obtenção de celulose para papel. Atualmente cerca de 10 % da celulose produzida no 
mundo é celulose sulfito. 
 
1883 - O químico alemão Karl Dahl inventa o processo sulfato ou Kraft, resultado da 
evolução do processo soda, cujo licor de cozimento consiste nem uma solução aquosa 
de NaOH e Na2S. Posteriormente foi desenvolvido um sistema de recuperação 
econômica dos reagentes, e também pela qualidade das fibras veio a se tornar o 
processo mais empregado em todo o mundo, o que ocorre atualmente. 
 
1909 - É instalada a primeira fábrica de processo Kraft nas Américas em Roanoke 
Rapids, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. 
 
1925 - Desenvolvido o processo semi químico  sulfito neutro (NSSC) 
 
1930 - Inicia-se a aplicação industrial do cloro no branqueamento de polpas 
celulósicas. 
 
1935 - É aperfeiçoado o processo de recuperação de licor do processo Kraft, 
passando a ser o processo mais importante a nível mundial. 
 
1940 - O peróxido de hidrogênio é utilizado como agente de branqueamento. 
 
1946 - Primeira aplicação industrial de dióxido de cloro no branqueamento de celulose. 
 
1970 - Iniciada a operação industrial da primeira unidade de branqueamento com 
oxigênio. 
 
1994 - Devido a questões ambientais, são desenvolvidos processos de 
branqueamento totalmente livres de cloro - TCF - Totally Chlorine Free, e EFC - 
Elementary Chlorine Free. 
 
Algumas características da indústria de celulose e papel. 
 

 Requer grande capital. Por exemplo uma planta industrial para 750 toneladas dia 
de celulose Kraft branqueada custa entre 500 e 700 milhões de dólares. 

 

 Grande consumo de energia, especialmente a indústria que fabrica pasta 
mecânica. 

 

 As fábricas de polpa e papel consomem grandes quantidades de água, gerando 
com isso grande quantidade de efluentes. Estima-se que nas condições de 
operação de uma fábrica moderna de celulose branqueada com capacidade de 
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produção de 1.000 ton/dia, produz de 50.000 a 70.000 metros cúbicos de águas 
residuais, equivalente ao gerado por uma cidade de cerca de 1 milhão de 
habitantes. Para contornar este problema, a tendência atual é reciclar a água 
dentro do sistema de produção. 

 

 Aumento do consumo de papel nos países em desenvolvimento como 
consequência do crescimento econômico. Estima-se que a demanda seja de 306 
milhões de toneladas/ano para 2000 e cerca de 345 milhões para o ano de 2005. 

 

 Problemas atuais: a indústria enfrenta escassez de capital, de matérias primas e 
mais importante de todos o impacto que a indústria tem sobre o meio ambiente. 
(legislações severas e pressão de grupos ecológicos). 

 
 
 2.3. HISTÓRICO DA PRODUÇÃO PAPEL E CELULOSE NO BRASIL 
 
 A primeira folha de papel fabricada no Brasil, da qual se tem notícia 
documentada, é de 16 de novembro de 1809. Foi feita a partir de fibras de Imbira, pelo 
Frei José Mariano da Conceição Velozo, que remeteu amostras ao Rei Dom João VI. 
 O papel nos primeiros tempos da industrialização era originário de trapos. No 
Brasil, também registraram-se algumas tentativas a partir de panos velhos, durante o 
Império. O maior desses produtores foi a fábrica Orianda, em Petrópolis, do Barão de 
Capanema, que chegou a fornecer regularmente para os jornais do Rio de Janeiro e 
produziu até 1874. Por volta de 1870 haviam seis pequenas fábricas de papel no 
Brasil, todas nacionais. 
 
 2.4. EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 
 
 A fase industrial contemporânea, apta ao abastecimento nacional, teve um 
marco notável em 1889, com a inauguração da Fábrica de Papel de Salto, em Salto de 
Itú, São Paulo. Esta fábrica centenária, após várias modificações e controle acionário, 
está ainda ativa e é responsável pela produção de papel moeda no país com 
tecnologia franco-brasileira. 
 Durante este período, vários fatos significativos ocorreram como o início da 
produção de celulose de madeira, na Escandinávia em 1890, que viria a determinar o 
fim gradativo do papel a partir de trapos. 
 Em 1890, o Cel. Proost Rodovalho inicia a produção de papel na Cia. 
Melhoramentos de São Paulo, Caieiras. Em 1927, esta empresa inicia a plantação de 
suas florestas para matéria-prima com espécies nativas (araucária) e exóticas 
(Cunninghamia sp e Cryptomeria sp). 
 Outras iniciativas somaram-se a estas e em 1923 existiam 22 fábricas de papel 
em cinco estados do Brasil, produzindo 59.000 ton. de papéis. Importavam-se mais 
48.000 ton. 
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2.4.1. Pastas para Fabricação de Papel 
 
 Durante esta fase de industrialização, a matéria-prima para fabricação de papel 
já não era mais trapos e panos velhos, mas o próprio papel reciclado e pastas 
celulósicas importadas da Europa, sobretudo da Escandinávia e alguma já fabricada 
no Brasil. 
 A fabricação brasileira de celulose iniciou-se em Jundiaí-SP por iniciativa de 
Gordinho Braune. Tratava-se de Celulose Sulfito, a partir de Araucária. 
 Outros produtores nacionais se seguiram aumentando gradativamente a 
participação de pastas celulósicas nacionais na fabricação de papel brasileiro. Nesta 
evolução a característica comum era a produção para a própria fabricação de papel, e 
vendas apenas circunstanciais de alguns excedentes para terceiros. 
 Somente em 1944, através das Indústrias Klabin do Paraná de Celulose, 
começou a haver celulose nacional para venda ao mercado (celulose Sulfito, 55 
ton/dia). Esta mesma indústria começou a produzir papel jornal para imprensa em 
1947, a partir das suas próprias pastas químicas (celulose) e mecânicas. Em 1957, a 
Olinkraft Celulose e Papel, começa a produzir regularmente papel Kraft para sacos de 
cimento, apenas com a sua própria produção de celulose. Nesse mesmo ano, a 
Suzano inicia a produção de papéis brancos somente com a sua própria celulose de 
eucalipto. 
 Em 1959, a Champion Celulose inicia a venda de celulose branqueada de 
eucalipto de sua fábrica em Mogi Guaçu, para o mercado. 
 
 2.4.2. Outros Fatos 
 
 Em 1965, técnicos e dirigentes das áreas industrial e comercial do setor, 
fundam a ABTCP, Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, ampliando-se 

extraordinariamente o ambiente para a difusão e discussões de caráter tecnológico. 
 Em 1966, fruto de um contrato estabelecido pela entidade empresarial e pelo 
então BNDES, é completado o Relatório Leone, que após um levantamento feito porta-
a-porta em todo o Brasil, identifica o número de empresas, as máquinas instaladas, a 
produção de papel e celulose, os homens empregados nos vários níveis e a área 
florestada pelo setor. Este levantamento fundamentou o acompanhamento que vem 
sendo feito correntemente pela ANFPC sobre a indústria. 
 Em 09 de setembro de 1966, através da Lei nº 5106, foram estabelecidos os 
incentivos fiscais ao reflorestamento com o que a expansão da silvicultura e da 
profissionalização da engenharia florestal viria tomar enorme impulso; criaram-se 
meios até então inexistentes para uma mudança radical na escala e nas tecnologias 
existentes no setor. Iniciou-se o grande avanço no rendimento florestal, através da 
biotecnologia e manejo. 
 
 2.4.3. Desenvolvimento Atual do Setor de Celulose e Papel 
 
 Por volta dos anos 70, a tecnologia empregada no setor estava plenamente 
consolidada. Os incentivos fiscais ao reflorestamento começavam a mostrar os seus 
primeiros resultados. A maturação dos plantios estabelecidos somou-se ao Programa 
Nacional de Papel e Celulose. 
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 Estes fatos e o amparo aos financiamentos e da participação do BNDES, 
propiciaram a alavanca que o empresariado brasileiro do setor buscava para atingir a 
fase contemporânea da indústria. Foi possibilitada a mudança de escala das fábricas 
atingindo-se níveis de custos operacionais competitivos com os grandes produtores do 
exterior, tanto de celulose como de papel. 
 Por essa ocasião, o Brasil além de produzir celulose para seu consumo, já 
exportava regularmente para países da América Latina: celulose Sulfito (Cambará), 
celulose Kraft fibra longa (Olinkraft) e celulose Kraft branqueada de eucalipto 
(Champion). 
 Mas somente em 1972 com a entrada em operação da Borregaard, em Guaíba 
(hoje Riocell), é que a escala dessas exportações atingem proporções de 
competitividade mundial. Caminho que seria seguido pela Aracruz em 1975, pela 
Cenibra e pela Jari nos anos seguintes. 
 
 a) Balança Comercial 
 
 Embora apto a abastecer as suas necessidades, produzindo mais de 60 
qualidades diferentes de papéis e pastas celulósicas e exportando vários destes 
produtos, o Brasil importará sempre certos papéis ou celuloses que necessita. 
 A balança comercial sofreu marcante inversão nos seus valores, a partir de 
1979, quando as exportações brasileiras do setor começaram a apresentar saldos 
crescentes. 
 
 b) Gestão 
 
 No início de 1979, um grupo de dirigentes começou a reunir-se 
sistematicamente, visando um planejamento estratégico institucional para o setor. Um 
ano após, este grupo que se intitulou GDPE - Grupo de Debates sobre Planejamento 
Estratégico -, elaborou um documento com diretrizes para a ação possível, que foi 
incorporada por várias empresas ativas no setor. 
 Hoje, do mesmo modo, conceitos contemporâneos da tecnologia de gestão vem 
sendo incorporados por várias empresas que atuam crescentemente para satisfazer os 
parâmetros das normas ISO das séries 9000 e 14000, além da norma ambiental 
britanica BS 7750. 
 
 c) Equipamentos e Engenharia 
 
 Em 1935 começa a operar na Indústrias de Papel Simão, a primeira máquina de 
papel brasileira produzida pela indústria mecânica Cavallari (que encerrou suas 
atividades em 1986, após o Plano Cruzado). 
 Hoje estão instalados no país empresas multinacionais e nacionais de grande 
competência e capacidade técnica, aptas a todas as necessidades contemporâneas 
do setor, exceto na área da informatização e controles automatizados. 
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 d) Números do Setor 
 
 O Setor de Papel e Celulose no Brasil é composto por 220 empresas 
localizadas em 18 estados, conforme apresenta o Quadro 01 Dados Sócios-
Econômicos de 2013 . Utilizando exclusivamente madeira proveniente de florestas 
plantadas, conta atualmente com cerca de 2,2 milhão de hectares de florestas 
plantadas próprias, principalmente Pinus spp (20%) e Eucalyptus spp (79%). 
 A produção brasileira de papel em 2013 foi de 15 milhões de toneladas, e a de 
pastas e celulose foi de 10 milhões de toneladas. 
 As tabelas 01 e 02 apresentam a produção e destino da celulose e do papel 
produzidos no Brasil em 2013. 
 
 
QUADRO 1 - DADOS SÓCIOECONOMICOS DO SETOR NO BRASIL 
  

 

 

 Fonte: BRACELPA, 2013 . 

 
 

 e) Desempenho do Setor em 2013  
 

Segundo dados apresentados pela BRACELPA, (Associação Brasileira de 
Produtores de Celulose e Papel), em 2013, a produção brasileira de celulose 

alcançou 15 milhões de toneladas e de papel 10,4 milhões de toneladas, registrando 
um crescimento sobre 2012 de 7,1% e 1,6%, respectivamente. 
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Em 2013 os principais mercados para exportação de celulose foi a Europa com 
40%, seguida da China com 31% e da América do Norte com 20%. Para papel, os 
principais mercados são América Latina com 44%, seguida da Europa com 26%, da 
Ásia com 13% e da América do Norte com 11%, de acordo com BRACELPA, 2013. 

 

 
 Destino das exportações de Celulose (BRACELPA, 2013) 

 

2013 - 15 milhões de toneladas de celulose (7,1%) e 10,4 milhões de 
toneladas de papel (1,6%). (BRACELPA, 2013) 
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Destino das exportações de Papel ( BRACELPA, 2013) 
 
O consumo “per capita” no Brasil em 2010 foi de 48,6  kg/hab./ano, abaixo da 

média mundial de 57 kg/hab./ano, o que demonstra potencial de aumento do 
consumo aparente no mercado interno 
    

 

 
 

Consumo “per capita” de papel nos principais países consumidores 
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 5. BASE FLORESTAL 
 
 A grande competitividade brasileira na produção de celulose está no potencial 
florestal. Face ao rápido crescimento de florestas melhoradas de eucalipto, o Brasil 
necessita de bases florestais menores que aquelas nas tradicionais regiões produtoras 
de celulose, conforme demonstrado na figura 1. 
 A área total de florestas plantadas no fim de 2012 pelo setor no Brasil é de 
aproximadamente 2200 mil hectares, que pode ser considerada relativamente 
pequena quando verificamos que o Chile apresenta praticamente a mesma 
quantidade. 
 Cabe ressaltar que na América do Sul, somente 7,7% do volume de madeira 
processada é utilizada para produção de celulose, sendo praticamente toda esta 
madeira originária de florestas plantadas, contrariando a idéia de que os produtos de 
celulose devastam a floresta tropical. 
 
 6. PERSPECTIVAS MUNDIAIS 
 
 Os melhores modelos econométricos e cenários básicos aceitos por instituições 
internacionais e bancos de primeira linha, demonstram que até o ano 2015 a demanda 
de papel terá uma expansão média da ordem de 2,5% ao ano. Quando analisada por 
tipos de papel, a grande expansão de demanda ocorrerá no segmento cultural (papéis 
de imprimir e escrever) e também nos papéis de absorventes. 
 Quanto aos papéis culturais, com certeza a informática é a grande propulsora. 
 O papel kraft para sacos continuará a sofrer a concorrência dos sintéticos até 
que a proteção ambiental  estimule  maior utilização de produtos biodegradáveis. 
 

 
  
Figura 6 - Comparação da necessidade de Base Florestal. 
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 7. PRESENTE E FUTURO DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO  
 BRASIL 
 
 As condições naturais do Brasil, indicam uma "vocação natural" para as 
atividades de base florestal. 
 O espaço geográfico, a topografia, a baixa densidade populacional e a profusão 
de solos pobres e de terras degradadas orientam inequivocamente na direção das 
florestas plantadas. Os incentivos fiscais ao reflorestamento, a par de algumas 
atividades menos sensatas ocorridas fora do setor, permitiram o grande 
desenvolvimento de um corpo profissional e a ação da silvicultura no estabelecimento 
de uma base florestal no Brasil, base esta, responsável pelo nível atual de 
desenvolvimento da indústria de celulose e papel em nosso país. Se por um lado, é a 
natureza que permite a existência deste ramo empresarial, por outro é a proteção 
ambiental que pressiona a indústria de celulose e papel. 
 Sendo grande consumidor de madeira, água e produtos químicos seria 
praticamente inevitável deixar de fora a indústria papeleira das preocupações com 
relação ao meio ambiente. 
 Observa-se basicamente dois pontos de vista adotados pelo público em geral. 
 Muitos vêem o papel como sendo um produto simpático, feito a partir de uma 
fonte de matéria-prima renovável, podendo ser reciclável e biodegradável. 
 Outros sugerem que ele é inseguro para determinadas aplicações, único 
responsável pela devastação de florestas e pela poluição das águas. 
  
 O fato é que entre as duas posições existe um enorme abismo sendo 
imprevisíveis as consequências de se adotar radicalmente uma ou outra posição. 
 Ambos os grupos de pressão, assim como a indústria, desempenham um 
importante papel no equilíbrio da apresentação do cenário ao público. 
 Na verdade, a indústria papeleira brasileira cometeu uma falha, não se 
preocupando em divulgar bem sua existência e ação. 
 Todo esforço de comunicação, limitou-se à manifestações isoladas ou 
vinculadas à valorização da indústria para o mercado acionário. 
 O público conhece mal o setor. Isto restringe o seu progresso e a solução de 
alguns problemas, além de gerar outros. 
 Além dos investimentos (que foram comprometidos após o plano de 
estabilização do governo) realizados no setor, estão sendo promovidos Grupos de 
trabalho que estão se reunindo nas diversas Associações e Sindicatos Estaduais 
objetivando um melhor intercâmbio de informações para ações mais efetivas em 
direção da solução dos problemas comuns, e entre eles os problemas de ordem 
ambiental. 
 De forma geral, o setor está consciente da necessidade do planejamento 
ambiental e do manuseio racional dos recursos naturais, assim como da necessidade 
de um processo de tomada de decisões envolvendo soluções ótimas para o uso 
destes mesmos recursos, soluções estas baseadas no contexto ecológico, econômico, 
social, político e institucional. 
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II. MATÉRIAS-PRIMAS FIBROSAS PARA CELULOSE 
 
 
 1. INTRODUÇÃO 

 
 Desde a invenção do papel, inúmeros materiais foram usados para sua 
fabricação. Muitas destas matérias-primas foram abandonadas quer pela exaustão de 
suas reservas, quer pela impossibilidade de atenderem a demanda e a exigência em 
qualidade crescente da indústria. Inicialmente a preferência era por fibras de vegetais 
arbustivos como o papiro, o linho, a amoreira, etc. Depois fibras de algodão e palhas 
de gramíneas foram utilizadas, para finalmente, há pouco mais de um século, adotar-
se em definitivo a madeira como a principal matéria-prima para a fabricação do papel. 
Pouco antes da descoberta das fibras de madeira, a indústria utilizava fibras de 
algodão e linho obtidas de trapos de tecidos. Os limitados suprimentos destas 
matérias-primas criavam sérios problemas e impediram o desenvolvimento mais rápido 
da indústria de papel. Com a utilização da madeira, grande volume de matéria-prima 
tornou-se disponível, sendo a razão do ritmo extraordinário do desenvolvimento da 
indústria papeleira no último século. 
 Atualmente em escala mundial a madeira representa cerca de 90~95% da 
matéria-prima fibrosa utilizada pela indústria de celulose. 
 A celulose e o papel são constituídos principalmente de fibras que são os 
elementos celulares dos vegetais, traqueóides de coníferas, fibras libriformes e fibro-
traqueóides de folhosas. Estes elementos se entrelaçam formando uma rede na folha 
de papel conferindo a mesma a maioria de suas propriedades. 
 As fibras encontradas na natureza são quase que totalmente provenientes de 
vegetais, embora existam também fibras animais, minerais e artificiais. Nos vegetais os 
elementos celulares fibrosos têm as funções  de condução e sustentação, assim como 
conferir estrutura ao vegetal. 
 
 2. RAZÕES PARA O USO DE FIBRAS VEGETAIS 
 
 Existem fortes razões para que as fibras vegetais sejam a principal fonte de 
suprimento à indústria de celulose, tais como: 
 
 

 são relativamente de baixo custo; 

 são abundantes; 

 são recursos naturais renováveis; e, 

 tem a capacidade de absorver água entre seus componentes, hidratando, 
inchando e tornando-se mais flexível. Também apresentam a propriedade 
de unirem-se por ligações eletrostáticas, formando uma rede muito 
resistente. 

 
 3. CONDIÇÕES DE UMA BOA MATÉRIA-PRIMA PARA CELULOSE E PAPEL 
 
 Entretanto, nem todo tipo de vegetal se presta para a fabricação de papel. Uma 
boa matéria-prima deve preencher algumas condições fundamentais, como: 
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 ser fibrosa; 

 ser disponível em grandes quantidades  o ano todo e, quando sazonal, 
permitir fácil armazenamento; 

 ser de exploração econômica, principalmente no que diz respeito a 
acessibilidade; 

 ser facilmente renovável; 

 ter baixo custo; e, 

 fornecer ao produto final as características desejadas, especialmente 
com respeito a sua resistência. 

 
 4. FATORES QUE INFLUEM NO CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE 
 
 O uso de qualquer vegetal fibroso, e em qualquer localidade, depende de sua 
disponibilidade e do custo de fabricação da celulose. 
 O custo de fabricação de celulose depende de muitos fatores como: 

 teor de fibras; 

 rendimento em celulose do material fibroso original; 

 custo da matéria-prima em pé; 

 custo do trabalho de exploração, transporte e armazenamento; 

 custo de reagentes químicos usados no processo de produção de 
celulose, e mais importante, disponibilidade de tais reagentes químicos; 

 complexidade e custo dos equipamentos utilizados na produção; 

 custo de manutenção e operação; 

 proximidade de fábricas que utilizarão o produto para diminuição de 
despesas de transporte; 

 custo e disponibilidade de mão-de-obra especializada; 

 custo e depreciação do capital; 

 custo e disponibilidade de energia; 

 custo e disponibilidade de água tratada; e, 

 custo do tratamento de efluentes.  
 

 5. CLASSIFICAÇÃO DAS FIBRAS PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE E 
 PAPEL. 
    
 A maior parte  das plantas fibrosas poderiam ser utilizadas para fabricação de 
papel, porém, o fator limitante é justamente a economicidade de tal utilização. 
 Existem diversas maneiras de se agrupar as fibras utilizadas pela indústria de 
celulose. A classificação das matérias-primas fibrosas para produção de celulose e 
papel a seguir tem sido adotada por muitos anos: 
 

I. FIBRAS VEGETAIS 
 
A. Fibras de frutos: 

 pelos de sementes - algodão 

 pericarpo  -  coco. 
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B. Fibras das folhas: 

 sisal 

 fórmio 

 abacaxi 

 carnaúba, etc. 
 
C. Fibras de caules: 

 feixes vasculares de monocotiledôneas - palhas de cereais, 
bagaço de cana-de-açúcar, bambus, etc. 

 fibras liberianas (floema) - 
 a. plantas lenhosas - casca interna de coníferas e folhosas. 
 b. plantas herbáceas e arbustivas - (dicotiledôneas) - linho, crotalária, 
juta, rami, kenaf, etc.  

 fibras de madeira -  
                   a. coníferas  
                   b. folhosas 
 
II. FIBRAS ANIMAIS 
 
A.    Lã 
 
III. FIBRAS MINERAIS 
 
A.    Asbesto. 
B.     Vidro. 
 
IV. FIBRAS ARTIFICIAIS 
A.    Celulose regenerada    : rayon 
B.    Poliamida                      : nylon 
C.    Poliacrílicos                  : orlon 
D.    Poliester                       : dracon. 

 
É correto afirmar que a madeira é e continuará sendo por muito tempo a 

principal fonte de fibras para a indústria de celulose , devido a inumeras vantagens que 
apresenta em relação a outros tipos de fibras. 
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III. MADEIRA COMO MATÉRIA-PRIMA PARA OBTENÇÃO DE PASTA 
CELULÓSICA 

 
 
 1. INTRODUÇÃO 

 
 No Brasil, a madeira utilizada como matéria-prima para a produção de pasta 
celulósica provém principalmente de  várias espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus. 
 As espécies mais utilizadas na produção de celulose de fibra curta (folhosas)  
correspondem aos Eucalyptus grandis, E. saligna, E. urophylla,  E. robusta, sendo que 
as espécies E. deanei, E. dunnii e E. cloeziana, apresentam grande potencial; já na 
produção de celulose de fibra longa (coníferas) as espécies  Pinus elliottii var. elliottii, 
P. taeda, e P. caribaea. 
 No Brasil a única espécie nativa de coníferas utilizada é o Pinho do Paraná, 
Araucaria angustifolia, que é empregada em pequena escala na fabricação de pasta 
celulósica, principalmente pasta mecânica. 
 A bracatinga, Mimosa scabrella, como fonte de matéria-prima para pasta 
celulósica ainda não é explorada comercialmente. Entretanto, essa espécie poderia 
ser utilizada para a fabricação de papel para escrita e impressão. 
 A espécie Gmelina arborea, cultivada no Pará, é utilizada em pequena escala 
na produção de pasta celulósica. 

 
 2. PREPARAÇÃO DA MATÉRIA - PRIMA  MADEIRA 
 
 2.1.  PÁTIO DE MADEIRAS 
 
 O pátio de madeiras abrange o manuseio e a preparação da madeira, a partir do 
momento em que esta chega à fábrica, até o momento em que é enviada à área  de 
polpação mecânica(em forma de toras ou cavacos), ou à área de polpação química 
(em forma de cavacos). Pode-se dizer que a qualidade e economia da produção de 
polpa e papel começa no pátio de madeira. Na produção de polpa, o custo da matéria-
prima representa a maior porcentagem no custo total de produção. Desta forma, 
minimizar a perda da madeira e aumentar a qualidade dos cavacos são fatores vitais 
para se assegurar o lucro geral do sistema de produção. O fluxograma da apresentado 
pela FIGURA 7  mostra a sequência de operações executadas. 
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Figura 7 - Fluxograma de operações no pátio de madeira 

 
 Operação: 
 
 A madeira pode ser recebida em forma de cavacos e de toras (com ou sem 
casca). O transporte da área de exploração até a fábrica é feito  por diversos meios, 
tais como ferroviário, fluvial e, principalmente, rodoviário. 
 Após a chegada  à fábrica a madeira pode ser processada imediatamente ou, 
ser mantida em estoque para utilização futura. Porém, antes de ser enviada ao 
processo de polpação, é submetida a uma série de operações, com o objetivo de 
fornecer a madeira na forma e pureza desejadas, em quantidade suficiente e 
constante.   
 
 

2.2. SERRAGEM OU TRAÇAMENTO DAS TORAS 
 
 Processo mecanizado, para reduzir o custo de mão-de-obra e eliminar o 
trabalho pesado. 
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 Toras são traçadas no comprimento desejado para a operação de 
descascamento. 
  
 2.3.  DESCASCAMENTO 
 
 A  madeira sofre descascamento porque a casca não tem valor como material 
fibroso, consome reagentes no cozimento e no branqueamento, além de trazer 
impurezas de difícil eliminação para o produto final. 
 
 a) Fatores que influenciam na remoção da casca: 
 

 Forma da madeira -  tortuosas são mais difíceis de descascar. 

 Espécie - coníferas descascam mais facilmente 

 Estação do ano em que a madeira é cortada -  a melhor época é a primavera e 
início do verão, início do período de crescimento. 

 Tipo de solo de origem. 

 Propriedades do processo e a matéria-prima determinam o trabalho necessário 
para as operações. 

 
 b) Fatores que influenciam na escolha do tipo de descascador: 
 

 Quantidade de madeira a ser descascada. 

 Espécie de madeira. 

 Condições climáticas. 

 Disponibilidade e custo da mão-de-obra e energia. 

 Custo de equipamentos e de instalações. 

 Custo de operação. 

 Eficiência do descascamento. 
 
 c) Tipos de descascadores: 
 
  1. Que utilizam a fricção e abrasão 
   - tambor 
   - bolsa 
 
  2. Que cortam a casca 
   - anel 
   - faca 
   - porta fresa ou cortadores 
 
  3. Hidráulicos 
 
  4. Químico - tratamento químico 
 
             5. Manual 
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 A FIGURA 8 ilustra o processo de remoção de casca pelo descascador de 
tambor, e a FIGURA 9 o descascamento por anel. 
 
 

 
 
Figura 8 - Vista lateral e frontal de descascador de tambor. 
 
 

 

 
Figura 9 - Vista do descascador de anel. 

 
  

d) Utilização da casca: 
 
 É utilizada como combustível em caldeiras, para a geração de vapor. 
 O poder calorífico da casca é influenciado pelo seu teor de umidade, que por 
sua vez, depende da quantidade de água utilizada durante o processo de 
descascamento. Normalmente, para melhorar a eficiência da utilização da casca como 
combustível, é necessário que seja mecanicamente seca, através de equipamento de 
retirada do excesso de água por prensagem. 
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2.4. PICAGEM 
 

 A madeira é reduzida a cavacos para se conseguir boa acomodação no interior 
do digestor e para se obter uma saturação rápida e completa com os licores de 
cozimento. A qualidade dos cavacos determinam a qualidade da polpa. 
Nos processos de polpação, os cavacos idealmente deveriam contribuir para boa 
resistência, alvura elevada, ausência de pigmentos, baixo consumo de energia e 
ausência de problemas operacionais. Para contribuir desta forma, os cavacos devem 
ser de alta qualidade e apresentarem uniformidade nas formas e dimensões. Assim, o 
formato e o dimensionamento do picador bem como a qualidade das fibras da madeira 
são os elementos chave para a obtenção de cavacos de alta qualidade. 

A homogeneidade da forma e dimensão dos cavacos permitem uma 
impregnação eficiente dos produtos químicos, bem como a transferência de calor e por 
consequência a deslignificação. Na polpação mecânica, dimensões uniformes 
contribuem para um melhor ajuste da distância entre os discos do desfibrador e a um 
processo mais rápido e eficiente. 

Cavacos danificados, farpas e finos causam problemas durante a polpação e 
refino, bem como no processamento posterior da polpa. 

Alta qualidade da polpa requer que os cavacos contenham: 
 Mínimo teor de finos e farpas. 
 Mínimo teor de cavacos superdimensionados. 
 Pequena variação em espessura. 
 Teor mínimo de cavacos danificados. 
 Massa específica uniforme. 
 Umidade homogênea. 
 Alta limpeza. 

 
Na polpação química, cavacos finos provêem : 
 Polpa homogênea. 
 Alto conteúdo de fibras. 
 Aumenta as propriedades de resistência. 
 Maior rendimento. 
 Aumentam a capacidade e velocidade de cozimento. 
 Reduzem a necessidade de produtos químicos. 
 Consumo menor de energia. 

 
Uma distribuição homogênea nas dimensões: 
 Contribui para uniformizar o processo de cozimento. 
 Reduz o teor de rejeitos. 
 Aumenta o rendimento. 
 Melhora a resistência da polpa. 
 Reduz os riscos de mal funcionamento dos equipamentos. 
 Baixo teor  de farpas reduz o entupimento de telas e peneiras, e baixo 

teor de finos reduz a perda de fibras e aumenta a capacidade de polpação. 
 

Na Produção de pasta mecânica de refinador, temos: 
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 efeito da espessura do cavaco no comprimento médio das fibras e na 
resistência da pasta. 

 Uma distribuição uniforme da espessura dos cavacos melhora o ajuste do 
equipamento de desfibramento e do processo de refino. 

 Cavacos mais finos produzem pasta mais resistente e diminuem o 
consumo de energia. 

 Baixo teor de finos aumentam o comprimento médio das fibras e a 
resistência da pasta. 

 Dimensão uniforme causa poucos problemas de mal funcionamento dos 
equipamentos de desfibramento e refinação. 

 
 Classificação dos picadores para fábricas de celulose: 
 
 a) Quanto a alimentação  
  - por gravidade  -  calha de alimentação não paralela ao eixo; 
  - horizontal  -   calha de  alimentação horizontal ao eixo picador. 
 
 b) Quanto ao tipo de descarga 
  - por gravidade ou lateral -  o  picador é montado sobre um transportador; 
  - por sopragem  -  o cavaco cai para o fundo do picador e é expulso 
                                                   através de placas no disco ou tambor. 
  

c) Quanto ao tipo de madeira 
  - especial  - indicado para um tipo específico de madeira; 
  - convencional  -  indicado para diversos tipos de madeira 
 
 d) Quanto ao tipo de construção 
  - tambor  - peça suporte das placas tem forma cilíndrica; 
  - disco  - peça suporte das placas tem forma de disco; e, 
  - martelo  -  repicagem. 
 
 e) Quanto ao tipo de facas 
  - planas; 
  - côncavas. 
 

 
Figura 10.  Esquema de picador de tambor. 
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Figura 11.  Seqüência de corte em picador de anel. 
 
 

 

 
 
Figura 12.  Seqüência de corte em picador de disco inclinado. 

 
 

 2.5.  CLASSIFICAÇÃO DOS CAVACOS 
 
 Após a descarga dos cavacos, antes de seguirem para o processo de polpação, 
há necessidade de uma classificação, pois os cavacos são de tamanhos irregulares, 
alguns superdimensionados, enquanto outros não passam de finos. 
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 Quando a descarga do picador é feita por sopragem a classificação pode ser 
feita por: 
 
 a) Ação de ciclone 
 
 b) Ação de peneiras 
  - vibratórias 
  - agitadoras 
  - cônicas 
 
 Geralmente com dois ou mais estágios: 
 
  1º estágio -  separa cavacos menores que 1 1/8" ~ 2,8 cm 
  2º estágio -  separa cavacos menores que  3/16" ~ 0,5 cm 
 

 Cavacos super dimensionados    repicagem, 

 redução do tamanho    classificação. 
 

A qualidade dos cavacos  pode ser afetada por certos fatores, como: 
 

 Comprimento do cavaco ~  2.5 ~ 2.8 cm. 

 Espessura do cavaco - 3 a 4 mm; tem maior importância que o comprimento .  
    Deve ter aproximadamente 15% do comprimento. 

 Umidade - quanto maior melhor a qualidade do cavaco 

 Ângulo de corte - ideal 36 a 42º. 

 Estado de afiação da faca. 

 Estado de afiação da contra-faca. 

 Relação entre o ângulo da calha de alimentação e o ângulo da faca. 

 Velocidade do disco - quanto maior, menores os cavacos. 
 

Na polpação química, os cavacos de coníferas devem apresentar em média, as 
seguintes dimensões : 25+3 mm de comprimento por 4mm de espessura. Para pastas 
mecânicas os cavacos devem ser em média 5 mm mais curtos. Para as folhosas, os 
cavacos devem ser de 20+2 mm de comprimento por 3 mm de espessura, em média. 
 
 

 2.6.  ESTOCAGEM DA MADEIRA 
 
       Em forma de cavacos: 

 Silos; 

 Ao ar livre. 
 
 a) Silos - podem estar localizados sobre os digestores ou no chão, o formato e 

capacidade dos silos podem variar bastante (normalmente de 200 a 1.500 m
3
), está 

em função da produção da fábrica. 
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 b) Ao ar livre - comparando-se com a estocagem em toras, tem-se as seguintes 
vantagens: 
  - mais eficiente e flexível quanto ao manuseio 
  - exige menor área de estocagem por volume 
  - exige equipamentos mais leves, simples e baratos 
  - melhor homogeneização do fornecimento de cavacos. 
  

Procedimentos: 
 

 Pátio deve ser preferencialmente concretado, com boas condições de 
drenagem; 

 consumo de cavacos deve obedecer a um rodízio evitando-se longos períodos 
de estocagem; 

 deve-se limpar o local antes de iniciar novo monte, para evitar contaminação; 

 as espécies sensíveis a deterioração devem ser estocadas  em montes 
menores, possibilitando menores períodos de revezamento; e, 

 os cavacos devem ser protegidos dos ventos, pois estes são portadores de 
poeiras e propagadores de fogo para o interior dos montes. 

 
 Normalmente a manipulação, estocagem e classificação são completamente 
automatizados, sem necessidade de operários. 
 A estocagem ao ar livre apresenta algumas desvantagens que são: 

 tempo menor de estocagem  - devido a tendência dos cavacos ao 
apodrecimento (degradação); 

 perda em rendimento e em propriedades físicas da polpa resultante; 

 queda em qualidade da celulose; ocorre escurecimento das fibras pelo sol; e, 

 perdas de resinas valiosas (tall oil e terebentina). 
 
 Ainda assim, é o preferido, as vantagens são maiores que as desvantagens. 
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IV.  INTRODUÇÃO À OBTENÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 
 
 
 1. INTRODUÇÃO 
 
 A obtenção de celulose é a fase inicial da manufatura de papel, visto que é 
impossível produzir papel sem a redução inicial  da matéria-prima madeira ao estado 
de pasta fibrosa. O passo seguinte é a purificação da celulose obtida a um grau que 
depende do uso final da mesma. 
 As propriedades da celulose e papel irão depender especialmente do processo 
de obtenção da polpa utilizado pelo fabricante. Serão abordados na disciplina, 
somente os processos que alcançaram grande projeção industrial, não obstante, 
outros processos que podem fornecer polpas celulósicas de qualidade satisfatória 
possam ser utilizados. O preço proibitivo da celulose obtida por certos processos, as 
vezes de qualidade superior às obtidas por processos convencionais, é o principal 
fator limitante da utilização industrial. 
 
 2. SEPARAÇÃO DAS FIBRAS 
 
 As fibras se mantêm unidas na madeira e em outras matérias fibrosas por meio 
de forças adesivas próprias dos polímeros intercelulares (lignina e carboidratos). A 
simples explicação de que a lignina atua como a única substância adesiva entre as 
fibras celulósicas não é satisfatória: - durante a maioria das reações que ocorrem na 
obtenção de polpas por processos químicos, outros compostos diferentes da lignina, 
que se encontram co-polimerizados (interligados) são eliminados. Na obtenção de 
pasta mecânica, sem eliminação da lignina, a separação das superfícies ocorrem tanto 
entre as fibras como através das paredes celulares, quebrando as fibras. 
 Desta forma, as características das polpas depende da forma e da quantidade 
de energia utilizada para separar ou subdividir as fibras.  
 
 São utilizadas energias: 

 mecânica; 

 térmica;  

 química; 

 ou uma combinação destas. 
 
 Quando somente energia mecânica é utilizada obtém-se fibras inteiras, fibras 
danificadas, pedaços e aglomerados de fibras e material fino sem estrutura. Quando 
além de energia mecânica é utilizada energia térmica ou/e química, obtém-se fibras 
inteiras, fibras danificadas e pedaços de fibras, e quando só energia química é 
utilizada as fibras são separadas inteiras, completamente individualizadas. 
 Com os diversos métodos que se dispõe atualmente para dividir as três formas 
de energia, pode-se obter polpas  celulósicas de propriedades bastante diversas. 
 Ao se triturar, por exemplo, um pedaço de madeira úmida contra uma pedra de 
um desfibrador, os elementos fibrosos produzidos não tem forma e tamanho definidos, 
obtendo-se a chamada pasta mecânica, sendo o material do tipo citado quando se 
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utiliza somente energia mecânica. É um processo desordenado denominado 
PROCESSO MECÂNICO. 
 Se tratarmos a madeira com energia térmica, através de vaporização a 
temperaturas de até 130ºC, amolecendo a madeira, e depois desfibrando 
mecanicamente, uma menor quantidade de energia mecânica é necessária, sendo o 
processo  denominado TERMO-MECÂNICO. 
 Se um outro pedaço de madeira for amolecido numa solução de NaOH (soda 
cáustica) diluída, por algumas horas e depois desfibrado mecanicamente, observa-se 
que uma menor quantidade de energia mecânica é necessária. A energia química do 
NaOH rompeu algumas forças adesivas intercelulares (processo soda a frio). No 
produto final notam-se fibras mais completamente separadas que no caso anterior. 
Ocorre uma pequena dissolução de lignina e algumas polioses são dissolvidas. A este 
tipo de processo dá-se o nome genérico de PROCESSOS QUÍMICO-MECÂNICOS ou 
MECANO-QUÍMICOS. 
 Se antes de desfibrada, a madeira amolecida numa solução de NaOH for 
tratada com energia térmica a temperaturas entre 100~130ºC, para ocasionar maior 
amolecimento da madeira, e desta forma possibilitar uma separação mais completa 
das fibras, diminuindo a energia mecânica necessária para o desfibramento, tem-se o 
chamado PROCESSO QUIMICO-TERMO-MECÂNICO. 
 Ao se tratar cavacos de madeira com Na2SO3 e Na2CO3 em condições de 
elevada temperatura (~170ºC), concentração de reativos químicos mais alta e próximo 
a pH neutro, maior quantidade de lignina e carboidratos são dissolvidos, desta forma, 
as fibras são mais facilmente separadas, com um consumo ainda menor de energia 
mecânica, a estes processos chamamos PROCESSOS SEMI-QUÍMICOS. 
 Nos PROCESSOS QUÍMICOS, a separação das fibras é conseguida mediante 
o emprego de energia química segundo condições específicas de tempo, pressão, 
temperatura e concentração de reagentes. Conforme o balanço entre estas condições 
de deslignificação, podem ser obtidas polpas celulósicas com teor de lignina residual 
maior ( celuloses mais duras) ou menor, em início de degradação em virtude de 
condições mais drásticas de cozimento (celuloses moles). 
  
 3. PROCESSOS COMERCIAIS DE PRODUÇÃO DE POLPAS CELULÓSICAS 
 
 3.1 CONCEITOS DE RENDIMENTOS EM PRODUÇÃO DE CELULOSE 
 
 3.1.1 - Rendimento gravimétrico  
  
  É expresso pela relação porcentual entre o peso absolutamente seco (A.S.) de 
celulose (bruta, depurada ou rejeitos) e o peso absolutamente seco do material fibroso 
empregado. 
 
 3.1.2 - Rendimento base volume  
  
 É definido como o peso de celulose A.S., em toneladas, obtido a partir de 100 

m3 sólidos de madeira descascada. 
 
 3.1.3 - Rendimento por área  
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 Ë definido como o peso de celulose A.S. em toneladas, obtido a partir da 
madeira coletada em um hectare de floresta. 
 
 
 
 
 3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS COMERCIAIS QUANDO AO 
RENDIMENTO. 
 
 O QUADRO 1 apresenta a classificação dos processos comerciais de produção 
de polpas celulósicas quando ao rendimento. 
 

QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS COMERCIAIS  QUANTO AO 
RENDIMENTO. 

 

Processos Rendimento   (% ) 

I. ALTO RENDIMENTO  

         Mecânicos    

 Convencional 

 De Refinador 

 Termo-mecânico 

 
90 ~ 95 

       Químico-mecânicos e Semi-químicos 

 Soda a frio 

 Sulfito neutro 

 Bissulfito semi-químico 

 Sulfato semi-químico 

 Soda semi-químico 

 Outros 

 
 
 

65 ~ 90 
 

II. QUÍMICOS  

         De alto rendimento: 

  Kraft e algumas de suas modificações 

 Sulfito e algumas de suas 
modificações 

 
50 ~ 65 

         Normais: 

 Sulfato ou Kraft 

 Soda 

 Soda - enxofre 

 Sulfito  

 Bissulfito 

 Outros 

 
 
 

40 ~ 50 

         Polpa solúvel - ~30% 
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 3.3. CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS QUÍMICOS COMERCIAIS 
QUANTO AO pH. 
 
 Os processos comerciais de obtenção de celulose cobrem praticamente todo o 
intervalo de variação do pH. A maior parte destes processos baseiam-se na utilização 
de alguns poucos reagentes químicos contendo enxofre, oxigênio, hidrogênio e bases 
de alta ou média solubilidade. 
 O pH específico de cada Processo é definido de acordo com o tipo de composto 
químico que se encontra presente na solução aquosa. A interação destes compostos 
químicos com a lignina, mais a taxa de hidrólise governada pelo pH, controlam a ação 
de deslignificação. 
 

 
    pH_1________3,0_______4,5_______6,0_________8,0_______12,0___14,0__ 
       Ácido             -             Bissulfito                   Neutro                           Alcalino 
 
          Sulfito ácido                                       Sulfito neutro                    Sulfato ou Kraft 
 

 
 
 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS POLPAS CELULÓSICAS E USOS: 
 
 4.1 PASTAS MECÂNICAS 
 

 Resistências físicas-mecânicas reduzidas. 

 Baixo custo 

 Boas propriedades para impressão. 

 Alta opacidade. 
 
 - Usos :  papel jornal, papel de impressão de livros, catálogos, revistas, papéis 
absorventes (guardanapos, higiênicos, toalhas, etc.), papelão, etc. 
 
 4.2 PASTAS SEMI-QUÍMICAS 
 
 Apresentam características bastantes variáveis de processo para processo. 
 Usos: papelão corrugado, papel jornal, papéis absorventes, para impressão de 
segunda, escrita e desenho. 
 
 4.3 CELULOSE SULFATO OU KRAFT 
 
 Escura, opaca e muito resistente. 
 Usos: 

 Não Branqueada - papéis para embalagens, papelão e cartões para 
embalagens e revestimentos. 
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 Branqueada - papéis de primeira para embalagens, impressão (livros, revistas, 
mapas, etc.), envelopes, etc. 

 
 
 
 4.4 CELULOSE SULFITO 
 
 Mais transparente que a celulose Kraft e menos resistente que esta. 
 
 Usos : papéis para escrita, impressão, etc.  
 
 
  

V.  PASTAS DE ALTO RENDIMENTO 
 

 
 1. INTRODUÇÃO 

 
 Em meados do século passado, as invenções referentes ao desfibramento da 
madeira, tanto mecânico como químico, possibilitaram sua utilização para produção de 
papel e cartão, a qual aumentou vertiginosamente com o desenvolvimento industrial. A 
madeira até então considerada como uma matéria-prima inexaurível, mostra hoje uma 
escassez universal, fazendo ressurgir, rapidamente, o interesse pelos processos que 
apresentam rendimentos superiores aos processos químicos na transformação da 
madeira em pasta. 
 Há cerca de trinta anos, já se iniciava nos Estados Unidos da América a 
produção de pasta mecânica produzida em desfibradores de disco, visando 
principalmente o aproveitamento de resíduos de serrarias e de madeiras 
tradicionalmente não processadas. O produto obtido logo se mostrou com resistência 
superior à da pasta mecânica de pedra. Mas, foi só no início da década de setenta que 
os processos de alto rendimento alcançaram real aceitação, com o advento do 
denominado processo termo-mecânico. Os valores de resistência apresentados por 
este tipo de pasta, juntamente com o alto rendimento conseguido pelo processo, 
provocaram entusiasmo no setor de celulose e papel, pois surgia a oportunidade de se 
aproveitar melhor a matéria-prima madeira, cada vez mais escassa, além da 
possibilidade de reduzir a pressão causada pelas preocupações em relação ao meio 
ambiente. 
 O significado do termo pasta mecânica foi ampliado, de modo a representar não 
somente a pasta mecânica convencional ou de pedra, mas também as suas variantes. 
 Surgiu, então, a denominação processos  de alto rendimento para caracterizar 
os processos cujo rendimento na transformação matéria-prima (madeira e outros 
materiais) em pasta fosse superior a 80%. 
 
 2. PASTA MECÂNICA CONVENCIONAL 
 
 2.1. HISTÓRICO 
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 1º Processo pasta de madeira em 1844 na Alemanha - KELLER. O princípio 
básico utilizado pela máquina era pressionar a madeira, em presença de água, 
contra a superfície de uma pedra esmerilhadora (princípio ainda hoje utilizado 
nos desfibradores de pedra ou mó). 

 No final do mesmo ano - foi produzido uma determinada quantidade sendo 
misturada com celulose de trapos de uma fábrica, originou no primeiro papel 
produzido de pasta de madeira. 

 1847 - Produzido o 1º desfibrador por VOELTER, sendo exposto numa feira 
mundial em Paris. 

 1852 - Produzidos os dois primeiros desfibradores em escala industrial. 

 1857 - O jornal belgo-francês “Jornal dos Fabricantes de Papel” - edição com 
25% de pasta mecânica. 

 1860-1866 - maior procura por novas máquinas para produção de pastas de 
madeira ~ 60 unidades na Europa. 

 Após este período - VOITH - produziu modificações e aperfeiçoamentos nos 
sistemas de carregamento/compressão/regulagem automática de carga de boa 
qualidade, introduzindo a prensagem hidráulica. 

 1882 - VOITH construiu o 1º depurador de peneira plana vibratória em escala 
industrial. 

 1885 - COUVIER - construiu na França o 1º depurador centrífugo com 
capacidade de até 2700 kg/dia (o material rejeitado era aproveitado como 
combustível em caldeiras). 

 1900 - o inglês BRAHMA - construiu a 1ª máquina de secar-engrossar fibras 
de celulose a 50~70%. 

 Por volta de 1920, surgiram os primeiros rebolos fundidos a partir de uma 
mistura de concreto e material abrasivo, e em 1930 o fornecimento de energia 
começou a ser feito por motores ao invés de rodas d’água. Só recentemente 
apareceram rebolos feitos de cerâmica. 

 A indústria brasileira deste tipo de pasta é caracterizada por unidades 
localizadas no sul do País, as quais operam com baixa capacidade (2 a 25 
ton/dia), sendo, geralmente agregadas a serrarias para o aproveitamento de 
resíduos. Paralelamente a esse conjunto de pequenas indústrias, há as 
Indústrias Klabin de Papel e Celulose, com capacidade instalada de cerca de 
200 ton/dia para a produção de pasta mecânica convencional e a Papel 
Imprensa - PISA - com capacidade instalada de cerca de 250 ton/dia deste tipo 
de pasta. 

 O fluxograma de operações do processo mecânico convencional é 
apresentado na FIGURA 17. 

  
 2.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
 
 Matéria-prima - até pouco tempo apenas espécies de fibras longas (coníferas) 
eram utilizadas, com a escassez de matéria-prima novas espécies vem sendo 
utilizadas. 
 Eliminação da casca - a casca traz dificuldades durante o desfibramento e na 
depuração, apresenta na pasta  pontos escuros de difícil remoção. 
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 Umidade - madeira verde confere melhor alvura e qualidades físicas à pasta, 
além de melhor descascamento,  umidade ideal 40% ou mais, umidade inferior a 30% 
provocam queda na qualidade da pasta. 
 
 O processo se inicia com o recebimento da madeira, que é descascada e 
cortada em toletes de comprimentos adequados ao equipamento (exemplo: 60 a 100 
cm), indo em seguida para o desfibramento ou estocagem. 
 No desfibrador de pedra ou rebolo, o desfibramento da madeira é feito forçando-
se os toletes transversalmente sobre a superfície da pedra (ou rebolo rotativo), que é 
molhada com água quente por meio de chuveiros. A pasta produzida cai na cuba 
(fosso ou tina), onde pode ou não ficar retida. Da cuba, após o desfibramento, a pasta 
é enviada primeiro a uma peneira de grossos e , em seguida a uma peneira de finos. O 
rejeito destas peneiras, constituídos de palitos e feixes de fibras são tratados em 
desfibradores de disco e reincorporados à massa da pasta depurada. Esta pasta 
passa ainda por depuradores centrífugos (centricleaners), a fim de eliminarem-se 
sujeiras e rejeitos, e em seguida é enviada aos diferentes pontos do processo. 
 
 
 

 
  
FIGURA 17 - Fluxograma de operações do processo mecânico convencional. 
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 2.3. DESFIBRADORES 
 
 O equipamento mais importante do processo é o desfibrador de pedra, sua 
alimentação pode ser manual ou automática. Em quase todos os tipos de 
desfibradores o mesmo princípio de funcionamento é encontrado, resumido em 4 
partes principais: 
 

1. Pedra ou Mó - rebolo em movimento rotativo. Cujos tipos são :  

 - Pedra natural, 

 - Concreto, e 

 - Cerâmica. 
2. Depósito da Madeira. 
3. Chuveiros para reduzir a temperatura e evacuar a pasta produzida. 
4. Dispositivo de afiação (para tornar abrasiva a superfície do rebolo) - 

carretilhas, com formatos em ponta de diamante, ranhuras helicoidais ou retas. 
 
 A FIGURA 18 apresenta um esquema geral de um desfibrador de bolsa e suas 
partes. 
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FIGURA 18 - Arranjo esquemático do desfibrador de pedra.  A - Rebolo; B - Cuba; C - 
Comporta; D - Chuveiros; E - Depósito de madeira; G - Dispositivo de afiação, H - 
Carretilha de afiação. 
 
  A FIGURA 19 ilustra um rebolo ou pedra artificial com bloquetes cerâmicos 
utilizados na produção de pasta mecânica convencional. 
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FIGURA 19 - Rebolo com bloquetos cerâmicos . A - Flange; B - Cilindro de concreto; C 
- Bloquetes. (Extraído de IPT - Celulose e Papel, 1988 - 2ª Ed.) 
Tipos de Desfibradores: 
 

 Desfibrador de pedra com bolsas. 

 Desfibrador de pedra com alimentador gigante. 

 Desfibrador de pedra com alimentação por corrente. 

 Desfibrador de pedra “Hydra”. 

 Desfibrador de pedra em anel. 

 Desfibrador rotativo. 
 
As FIGURAS 20 e 21 ilustram respectivamente, um desfibrador de pedra de três 
bolsas e  um desfibrador de pedra com alimentador gigante “Great Northen Grinder”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20 - Desfibrador de pedra com três bolsas . (Extraído de IPT - Celulose e 
Papel, 1988 - 2ª Ed. ) 
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FIGURA  21 - Desfibrador de pedra tipo “Great Northen “.(Extraído de IPT - Celulose e 
Papel, 1988 - 2ª Ed. ) 
 2.4 UTILIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA PASTA MECÂNICA 
CONVENCIONAL 
 
 As pastas mecânicas são classificadas quanto ao processo que as produziu ou 
pelo fim a que se destinam, como por exemplo, pastas para: 

 papel imprensa, 

 papéis para impressão, para livros de bolso, catálogos, etc. 

 papéis e papelões, papel de parede, etc. 

 papéis para embalagem, sacos, papelão ondulado, cartões para embalagem 
de alimentos, etc. 

 papéis sanitários, toalha, etc. 

 moldados. 
 
 Na confecção de todos estes tipos de papéis ou cartões, a pasta mecânica 
entra como matéria-prima única ou em mistura com outros tipos de pastas. Por 
exemplo, o papel imprensa (jornal) convencional apresenta a seguinte composição 
média: 
 

 pasta mecânica convencional ...........................................71 a 82% 

 pasta química ..................................................................  18 a 25% 

 carga ...............................................................................     0 a 4% 
 

Com rendimentos ao redor de 95%, sendo a estrutura das fibras (40 a 50% do 
peso) idêntica a da madeira, e o restante constituído de fibras bastante danificadas, 
denominados finos. 
 Devido ao seu maior rendimento, o preço da P.M.C. é relativamente baixo em 
relação ao da celulose química (1:2), porém na fabricação de papel jornal seu uso é 
indispensável. 
 
 Vantagens : 
 
 Proporciona rápida absorção de líquidos, tinta de impressão de jornais, etc. 
 Apresenta alta corpulência, torna os papéis mais duros e rígidos (papelões e 
cartolinas), 
 Não exige preparo especial para a confecção de papéis (refino). 
 Pode ser prensado facilmente até consistências elevadas. Não encolhe 
demasiadamente durante secagem, e é bastante uniforme, etc. 
 
 Desvantagens :  
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 É dificilmente dimensionável, quando exposta a luz ou armazenamentos 
prolongados mesmo alvejada, torna-se amarelada e quebradiça, perdendo suas 
qualidades de absorção. Sua alvura é limitada. Apresenta baixa resistência mecânica. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 3. PASTA MECÂNICA DE REFINADOR 
 
 3.1. HISTÓRICO 
 

 Desde 1920, quando os rejeitos da fabricação da P.M.C.  passaram a ser 
reduzidos a pasta por ação de refinadores de discos, a possibilidade de 
adoção desta tecnologia era estudada. 

 Embora a idéia seja antiga, a adoção da tecnologia é recente. 

 1954-55 - eram feitas experiências em escala piloto. 

 1958 - 1ª fábrica entra em operação. 
 
 3.2. CARACTERÍSTICAS 
 
 Vantagens: 
 

 Possibilidade de uso de resíduos na obtenção de pastas de qualidade 
aceitável pelo uso de refinadores de disco. 

 Utilização de toras defeituosas, tortas, pois a matéria-prima é transformada em 
cavacos. 

 A mão-de-obra nas instalações é menor que na de pasta mecânica 
convencional. 

 O manuseio de cavacos é muito mais simples  que de toras. 

 A pasta apresenta propriedades físico-mecânicas melhores que a 
convencional. 

 O controle de qualidade e uniformização é mais simples. 

 O grau de refino pode ser melhor controlado. 

 A unidade industrial é mais compacta, necessitando de menor espaço físico, 
que as fábricas com desfibradores. 

 O sistema é mais flexível, a mudança de coníferas para folhosas pode ser feita 
sem alteração no sistema de produção. 

 Pode-se produzir tanto pasta mecânica, como químico-mecânica nas mesmas 
instalações. 

 
 Desvantagens: 
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 O consumo de energia e o custo de manutenção são maiores do que em pasta 
mecânica convencional. 

 
 3.3. PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
 
 O processo de produção consiste basicamente em picagem da madeira, 
desfibramento (1º estágio), desfibramento complementar (2º estágio), depuração e 
limpeza. 
 O manuseio da madeira e sua transformação em cavacos seguem os processos 
convencionais, exigindo somente que a madeira seja descascada. Normalmente os 
cavacos são estocados em silos para garantir funcionamento contínuo do processo. 
Os cavacos são peneirados e lavados, a fim de manter uma granulometria uniforme  e 
eliminar impurezas como areia, terra, etc. 
 Os desfibradores primários são de dois discos giratórios, em contra-rotação  ou 
de um disco giratório simples. A consistência de trabalho é de 20 a 40%, e a energia 
consumida neste estágio é de 40 a 75% do total consumido no processo. 
 Os desfibradores secundários são análogos aos do primeiro estágio e efetuam 
um desfibramento complementar da pasta, desintegrando os pedaços de madeira não 
totalmente desfibrados, uniformizando, assim sua qualidade. A consistência de 
trabalho é  de 16 a 34%. 
 Geralmente, após os desfibradores secundários a pasta é refinada e depurada 
num conjunto de  peneiras e centricleaners. Passando ainda por engrossadores que 
são na verdade, filtros desaguadores que deixam a pasta com consistência a níveis 
mais elevados. O fluxograma do processo é apresentado na FIGURA 22. 
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FIGURA  22 - Fluxograma de operações do processo mecânico de refinador 
 

3.4. EQUIPAMENTOS 
 
 Desfibradores de Disco: 
 
 Os desfibradores podem ser do tipo de um disco giratório ou de dois discos 
giratórios em contra-rotação. 
 No caso dos desfibradores de um disco giratório, existem dois discos, um 
estático e outro móvel. Os cavacos são alimentados pelo centro do disco estático. Esta 
alimentação geralmente é feita por um parafuso que empurra os cavacos para a zona 
a zona entre os dois discos. 
 O desfibrador de dois discos giratórios, os quais giram em sentido oposto, 
sendo que os cavacos são desfibrados entre os discos. 
 
 Guarnições ou segmento de disco. 
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 Cada disco do desfibrador possui, fixado sobre sua superfície peças em forma 
de setor circular, as quais são denominadas guarnições ou segmentos. A face externa 
da guarnição - parte que fica em contato com os cavacos e a pasta - possui desenhos 
formados por barras e espaços vazios. Cada tipo de desenho tem uma função 
específica, seção de barras grossas para quebra dos cavacos, seção intermediária 
para desfibramento, e seção de barras finas para refinação da pasta. Normalmente as 
guarnições são fabricadas com ligas de aço contendo molibdênio e níquel, com tempo 
de vida útil entre 500 e 1500 horas de operação.  A FIGURA 23 ilustra uma guarnição 
de disco com as respectivas funções das barras de defibramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23 - Guarnição de disco com as funções das barras de desfibramento. 
 
 3.5. CARACTERÍSTICAS E EMPREGO DA PASTA MECÂNICA DE 
REFINADOR. 
 
 As pastas são destinadas aos mesmos  fins que aquelas produzidas com 
pedras. Apresentam contudo, vantagem de serem mais resistentes, devendo-se a isto, 
a presença de porcentagem maior de fibras inteiras. 
 Apresentam também maior uniformidade, que é conseguida pelo maior e melhor 
controle do processo. 
 
 Latência das fibras: 
 
 Após o desfibramento algumas propriedades da pasta encontram-se inibidas, 
fazendo com que as fibras assumam uma forma enrolada em nódulos, fenômeno 
denominado de latência das fibras.  
 Para eliminação da latência um tratamento adicional é necessário, e se constitui 
em agitar a pasta em água, a uma consistência de 1 a 2% e a temperatura entre 80 e 
90ºC por cerca de 10 minutos, ocorrendo ai uma reversão do fenômeno, e as fibras 
assumindo um aspecto normal, conforme demonstrado na FIGURA 24. 
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FIGURA 24 - Formação e tratamento da latência das fibras originadas no processo 
mecânico de refinador. 
 
 4. PASTA QUÍMICO-MECÂNICA 
 
 Neste tipo de processo, os cavacos são impregnados com reagentes químicos 
antes de serem tratados mecanicamente em desfibradores de disco. Após a 
impregnação, os cavacos podem ou não sofrer um tratamento com vapor saturado, 
porém na maioria das vezes o desfibramento mecânico é realizado sob pressão 
ambiente. 
 A composição do licor pode conter somente hidróxido de sódio (NaOH), bem 
como outros reagentes químicos. A etapa de  impregnação pode ser realizada com 
licor à temperatura ambiente, ou mais elevadas. 
 O processo químico-mecânico, em que os cavacos são tratados somente com 
NaOH (à temperatura ambiente), e depois tratados mecanicamente em desfibradores 
de disco, possui uma denominação mais antiga que é a de processo semi-químico a 
soda a frio, que será descrito no capítulo sobre processos Semi-químicos. 
 Para processos químico-mecânicos que utilizam licor contendo sulfito, as 
condições típicas são: 
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Coníferas 
 

 12 a 20% de licor, 

 se houver tratamento com vapor - 10 a 60 minutos a 140 ~ 170 ºC, 

 desfibramento a pressão atmosférica, 

 rendimento - 87 a 91 %. 
 

Folhosas  
 

 10 a 15% de licor 

 se houver tratamento com vapor - 10 a 60 minutos a 130 ~ 160 ºC, 

 desfibramento a pressão atmosférica, 

 rendimento - 80 a 88 %. 
 

 5. PASTA TERMO-MECÂNICA 
 
 5.1. INTRODUÇÃO 
 
 O processo de produção de pastas termo-mecânicas é derivado do processo 
ASPLUND (1932) desenvolvido para produção de chapas de fibras de madeira 
prensada, no qual os cavacos são pré-aquecidos com vapor a temperaturas entre 
160~180 ºC, e desfibrados em seguida sob pressão, consumindo relativamente pouca 
energia. 
 A pasta de madeira obtida apresenta-se mais escura e com partículas maiores 
do que as pastas produzidas por outros processos, não apresentando características 
de qualidade para a fabricação de papel. 
 Até 1963, o processo só era utilizado para fabricação de chapas de fibras, tendo 
sido a partir de então pesquisado a fim de adapta-lo à produção de pastas para papel. 
 Os resultados das pesquisas obtidos indicaram que a temperatura de 
aquecimento deveria ser reduzida para o intervalo entre 120 e 145 ºC, correspondendo 
a uma pressão operacional de 0,1 a 0,29 MPa (1 a 3 atm). As pastas assim produzidas 
poderiam ser usadas para fabricação de papel jornal, sendo porém o consumo de 
energia ainda alto. 
 Desde aquela época, o consumo energético do processo tem sido estudado e 
melhorado, e mesmo apesar do consumo ser ainda alto, o processo termo-mecânico 
tem uma aceitação cada vez maior na área de produção de pastas mecânicas. 
 Devendo-se isto, principalmente, as características e ao potencial de utilização 
oferecidos pela PTM. 

 
 5.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO TERMO-MECÂNICO 
 
 O processo termo-mecânico convencional compõe-se geralmente de dois 
estágios.  
 No primeiro, os cavacos são aquecidos em presença de vapor saturado a 
120~140ºC, por 1 a 3 minutos. 
 Em seguida, os cavacos já amolecidos pelo calor e pela umidade do vapor são 
desagregados em desfibradores de um ou dois discos giratórios. 
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 Neste processo o desfibramento é feito sob as mesmas condições em que se 
efetuou o aquecimento, ou seja pressurizado. Sendo porém possível o desfibramento 
sob pressão mais reduzida ou mesmo a pressão atmosférica. 
 O segundo estágio consiste num desfibramento complementar da pasta, onde 
os feixes de fibras e pequenos pedaços de madeira são reduzidos a fibras, sendo 
realizado em desfibradores despressurizados. 
           O fluxograma das operações realizadas no processo termo-mecânico é 
apresentado na FIGURA 25. 
 

  
 
FIGURA  25  - Fluxograma de operações do processo termo-mecânico 

 
5.3. EQUIPAMENTOS 

 
 Duas configurações básicas são utilizadas: 
 

1. Pré-aquecedor de cavacos vertical (mais comum). 
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2. Pré-aquecedor horizontal. 
 
 Ambos são de forma vasos cilíndricos com roscas transportadoras. 
 Nos desfibradores, as guarnições utilizadas nos discos são de tipo análogo 
àquelas utilizadas no processo de pasta mecânica de refinador. A FIGURA 26 
apresenta  um desfibrador pressurizado Asplund, utilizado na produção de pasta 
termo-mecânica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual didático Polpa e Papel 51 

 
 
 
 
FIGURA 26 - Desfibrador pressurizado Asplund Tipo Rl 50/54, fabricado PELA 
SUNDS-DEFIBRATOR AB (Suécia) (Extraído de IPT - Celulose e Papel, 1988 - 2ª Ed.) 
 5.4. VARIÁVEIS DO PROCESSO 
 

 Espécie, natureza e formato da matéria-prima a ser processada - maior ou 
menor consumo de energia, coloração diferentes, etc. 

 Temperatura de aquecimento - a temperaturas superiores a 140ºC, as fibras 
separam-se facilmente devido ao fato da lignina ter sofrido a cerca de 
140~145ºC, um amolecimento térmico reversível caracterizado pela passagem 
por um estado chamado de transição vítrea , onde a madeira passa de um 
estado rígido a um estado plástico, semelhante a borracha. No estado plástico, 
a estrutura da madeira é rompida na lamela média, rica em lignina. Esta lignina 
após resfriamento da pasta volta ao estado vítreo e forma um obstáculo a 
subsequente fibrilação das paredes celulares, tornando-as impróprias para a 
produção de papel. Assim as temperaturas de aquecimento devem estar na 
faixa de 120 a 140ºC. Também a temperaturas mais altas as pastas adquirem 
uma coloração mais escura devido a lignina. 

 Vapor utilizado no processo - deve ser saturado e a pressões entre 1 e 3 
atm. 

 Tempo de aquecimento - de 1 a 3 minutos, tempos mais longos contribuem 
para o escurecimento da pasta. 

 Teor de umidade da matéria-prima - ideal é que esteja em torno do ponto de 
saturação das fibras, (na prática umidade entre 20 e 40% são utilizadas). 
Teores de umidade baixos provocam um alto teor de rejeitos e fibras 
quebradiças. 

 Geometria do disco e sua velocidade periférica  

 Distribuição da energia aplicada - ideal 50 a 60% no primeiro estágio. 
 
 5.5. CARACTERÍSTICAS DA PASTA TERMO-MECÂNICA 
 

 Resistência mecânica - maior que outras pastas mecânicas. 

 Teor de rejeitos - baixo. 

 Lisura - maior. 

 Alvura - geralmente inferior.  

 Teor de fibras longas - maior, mais uniforme. 

 Latência - apresenta em alto grau. 

 Imprimibilidade - mostra-se promissora. As PTM tem sido utilizadas em papéis 
que tradicionalmente utilizavam PMC, principalmente papel jornal.  

 
 6. PASTA QUÍMICO-TERMO-MECÂNICA 
 
 6.1  INTRODUÇÃO: 
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 Pastas químico-termo-mecânicas são produzidas amolecendo-se primeiro a 
estrutura lenhosa da madeira por um ligeiro pré-tratamento químico seguido da 
separação das fibras, sob pressão, num desfibrador de disco. 
 A pasta apresenta um teor relativamente elevado de finos, o que a faz, em 
muitos aspectos, similar a pasta mecânica convencional. 
 Na produção de pastas químico-termo-mecânicas também se nota a influência 
da faixa de transição vítrea da lignina na separação das fibras, juntamente com a 
influência do pré-tratamento químico, que contribui na separação das fibras pelo 
inchamento da lignina. 
 
 6.2. CARACTERÍSTICAS DA PASTA 
 
 Processo desenvolvido principalmente para folhosas, cuja madeira é mais fácil 
de se impregnar, em muitos casos apresenta pastas marrons quando submetidas ao 
calor, como é o caso do eucalipto. 
 
 Licor  de impregnação - tem sido utilizadas soluções contendo sulfito de sódio 
(CONÍFERAS), ou este misturado com hidróxido de sódio (FOLHOSAS), em 
concentrações entre 1 e 7%. 
 Após a impregnação dos cavacos com o licor, estes sofrem um ligeiro 
cozimento em vapor a temperatura que varia de 120 a 140ºC, durante 2 a 5 minutos, o 
que basta para iniciar as reações de sulfonação sobre a lignina, (formação da estrutura 
lignina-SO3). A protolignina, caracterizada por ser hidrófoba, começa a inchar e 
absorver água, sendo que, ao mesmo tempo polioses de baixo peso molecular são 
degradadas. 
  
 Rendimento do processo -  pelo efeito dos reagentes e vaporização, situa-se 
na faixa de 88~96%. 
 
 Embora o processo tenha sido inicialmente desenvolvido para o processamento 
de folhosas, aplica-se também para coníferas, na produção de pastas para papel 
higiênico e impressão. Este tipo de pasta conserva sua capacidade de absorção de 
líquidos mesmo após prolongado período de armazenamento. 
 
 Equipamentos utilizados : 
  
 São praticamente os mesmos do processo termo-mecânico, pois a adição de 
reagentes pode ser feita na alimentação dos cavacos, ou diretamente no desfibrador. 
 
 
 

VI.   PASTAS SEMI-QUÍMICAS 
 

 
 1. INTRODUÇÃO 
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 Os processos semi-químicos são intermediários entre os químicos e os quimo-
mecânicos, de onde resulta a denominação. 
 São porém mais mecânicos do que químicos, mas as pastas produzidas 
apresentam-se com a aparência mais próxima das polpas químicas do que as 
mecânicas. 
   A fabricação se dá em dois estágios: 
     

1. Os cavacos são tratados quimicamente de modo a remover parcialmente as 
polioses e a lignina dos mesmos. 

2. Os cavacos ligeiramente amolecidos são submetidos a um tratamento 
mecânico para separação das fibras. 

 
 Rendimento: 
 Estes processos apresentam rendimentos entre 65 e 90%, restringindo-se em 
média a valores entre 70 e 80% para as pastas não branqueadas. 
 
 Objetivos do desenvolvimento dos processos: 
 O principal objetivo foi o de encontrar meios adequados ao processamento de 
folhosas e a obtenção de rendimentos maiores na transformação madeira-pasta, 
visando , principalmente a produção de  pastas baratas para papelão corrugado. 
 
 Processos: 
 As pastas semi-químicas podem ser feitas por quaisquer dos processos 
tradicionais de cozimento químico, reduzindo-se o tempo de processamento, ou a 
temperatura de cozimento, ou ainda a quantidade de reagentes químicos. 
 
 
 2. PROCESSO AO SULFITO ÁCIDO: 
 
          Condições: 
 

 Temperatura máxima: 120 a 130ºC 

 Tempo : 6 horas. 

 Produto químico: SO2 - 6%  (Na2SO3, ou outra base, Mg, NH4, etc.) 
 
 Após cozimento os cavacos amolecidos, são alimentados nos desfibradores, 
peneirados e lavados, os rejeitos(palitos de madeira) voltam aos desfibradores.  
 A utilização de coníferas fornece rendimentos na ordem de 65%, sendo as 
pastas claras e quando comparadas com polpas químicas do mesmo tipo apresentam: 
            

 maior resistência ao estouro, 

 menor resistência ao rasgo, 

 menor resistência a úmido. 
 
 3. PROCESSO SEMI-QUÍMICO AO SULFATO 
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 O processo é semelhante ao Kraft normal, o rendimento em relação as 
madeiras de coníferas e folhosas são cerca de 65 a 70% respectivamente, o fator que 
melhora o rendimento comparado às polpas químicas é a presença da maioria de 
polioses que nunca são removidas do processo. 
 
 Condições do processo (exemplo): 
 

 Temperatura de cozimento : 170 ~180ºC. 

 Tempo na temperatura de cozimento:  10 a 60 minutos. 

 Porcentagem de álcali-ativo (NaOH + Na2S) : 5 a 8% 
  
 O processo constitui-se de duas etapas: 
 

1. Na etapa química o material é submetido à ação química com aplicação de 
calor e que tem como objetivo a separação do complexo lignina-carbohidratos 
e a união entre as fibras. As reações químicas que ocorrem neste processo 
são similares às do processo normal, sendo porém que a eliminação da lignina 
é menor. 

2. Na etapa mecânica há a fricção entre as fibras e feixes de fibras contra as 
ranhuras dos discos do desfibrador fazendo a separação completa das fibras. 

 
 
 4. PASTAS SEMI-QUÍMICAS AO SULFITO NEUTRO 
 
 Este processo entre os semi-químicos é o mais difundido. Nele os cavacos de 
madeira são tratados com um licor a base de sulfito de sódio (Na2SO3) ou de amônio 
(NH4)2SO3, o qual é tamponado com carbonato de sódio, bicarbonato ou licor verde do 
processo Kraft. Esta composição com um agente tampão é para manter o pH em torno 
de 7~8 durante o cozimento. O agente tampão controla o pH neutralizando os ácidos 
que se formam quando a madeira é aquecida a mais de 120ºC. 
 Características do processo: 
 

 Rendimento - 65 a 80%. 

 Reagentes químicos % - 

  8 ~14 (sulfito de sódio) 

  2,5 ~4 ( carbonato de sódio). 

 Temperatura de cozimento - 160 ~180º C. 

 Tempo de cozimento  - 20 minutos a 6 horas. 

 Relação licor:madeira  -  3 a 5:1. 
 
 Principal utilização :  miolo para papelão corrugado. 
 
 
 5. PROCESSO SEMI-QUÍMICO A SODA À FRIO 
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 O processo consiste basicamente da impregnação dos cavacos com solução de 
hidróxido de sódio seguida da separação mecânica das fibras. Os processos podem 
ser contínuos ou descontínuos. 
 
 Condições típicas para o processo: 
 

 Álcali-ativo - 2 a 10% (sobre peso madeira seca). 

 Temperatura ideal - 25ºC. 

 Tempo a pressão hidrostática (10,5 kgf/cm2) - 20 a 30 minutos. 

 Tempo a pressão atmosférica  - 60 a 120 minutos. 
 
 As pastas produzidas são utilizadas tanto para a fabricação de  miolo e capa 
para papelão corrugado como em misturas para a fabricação de papéis para 
impressão e higiênicos. 
 Os rendimentos são da ordem de 87 a 92%. 

 
 
 

VII.  PROCESSOS QUÍMICOS DE OBTENÇÃO DE CELULOSE 
 

 
 1. PROCESSOS ALCALINOS 
 
 1.1  INTRODUÇÃO 
 
 A produção de celulose é a primeira fase na obtenção do papel, que é o produto 
final. 
 Várias fases intermediárias existem, sendo por exemplo o branqueamento da 
celulose uma etapa importante. 
 Sob o ponto de vista técnico o termo "CELULOSE" compreende o resíduo 
fibroso proveniente da deslignificação parcial ou total da matéria-prima vegetal 
empregada. 
 Nos processos químicos a separação ou individualização das fibras é 
conseguida através de produtos químicos que agem principalmente sobre a lignina 
que compõe a lamela média e que une os elementos fibrosos entre si. 
 A operação inicial de deslignificação recebe o nome de cozimento ou digestão 
da matéria-prima empregada. 
 Dentre os vários processos químicos o processo sulfato ou Kraft é o mais 
importante e o mais difundido pelas seguintes razões: 
 

 Simplicidade. 

 Rapidez. 

 Versatilidade quanto as matérias-primas empregadas (coníferas, folhosas, 
resíduos agrícolas, etc.). 

 Excelentes características da celulose obtida em termos de resistências 
mecânicas. 
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 Possibilidade de recuperação econômica do licor residual (licor negro). 
 
 
 1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ALCALINOS 
 
 1. Processo cal - utiliza Ca(OH)2, age como agente de deslignificação para 
resíduos agrícolas, não sendo recomendado para madeira, também para fibras têxteis 
(palhas de cereais, bagaço de cana. Sendo classificado mais como pasta semi-
química, com utilização em papelão ondulado de qualidade inferior. 
 
 2. Processo soda - agente NaOH, é um dos processos mais antigos. Ainda hoje 
muito utilizado em indústrias de pequeno a médio porte nos Estados Unidos, 
principalmente  naquelas que não possuem sistema de recuperação. Sua maior 
vantagem em relação ao processo Kraft, é a ausência do mal cheiro (ausência de 
enxofre no processo). Tem a desvantagem de produzir polpas com menor resistência. 
 
 3. Processo Soda-Enxofre - é uma variação do processo soda, no qual se 
adiciona ao licor de cozimento uma certa quantidade de enxofre elementar. O produto 
obtido apresenta boa resistência, quase idêntico ao Kraft. O enxofre inibe o ataque da 
soda (NaOH) sobre as cadeias de celulose, é um processo muito utilizado nos Estados 
Unidos. 
 4. Processo Soda-Oxigênio - é um processo recente, sendo uma variação do 
processo soda convencional, onde os cavacos são impregnados com a soda sob 
pressão com oxigênio. Pouco difundido pelo alto custo do oxigênio. 
 
 2. PROCESSOS ÁCIDOS 
 
 2.1 Processos Sulfitos 
 

 1ª versão do processo sulfito aparece em 1867 nos Estados Unidos. 

 Utilizando uma solução ácida de sulfito de Ca (CaSO3 e SO2) dissolvida. 

 Foi o processo químico dominante até o princípio dos anos 60. 

 Devido ao extremamente baixo custo da pedra calcárea e do enxofre, não 
havia motivo para a recuperação dos reagentes químicos do licor residual de 
cozimento. 

 A partir de 1940, iniciaram-se estudos visando utilizar os compostos 
dissolvidos no licor residual do cozimento sulfito para a obtenção de produtos 
químicos tais como vanilina, álcool e outros. 

 A partir de 1955, outras bases começaram a ser utilizadas, como Na, NH4, e 
Mg. Sendo que os processos desenvolvidos para estes produtos químicos 
visavam uma recuperação simultânea de energia e dos reagentes do licor 
residual do cozimento. 

 Por volta de 1960, foi reconhecida a necessidade de proteção ao meio 
ambiente, forçando as várias fábricas sulfito a implementar um meio efetivo de 
eliminar o licor residual de cozimento, queimando ou tratando o efluente, ou a 
fechar. Muitas das fábricas pequenas diante do alto custo de instalação de um 
sistema de recuperação química, decidiram pela última opção. Desde então, 
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toda a expansão da capacidade de produção de polpas químicas foi pelo 
processo sulfato ou Kraft. 

 
 
 
 Variações dos processos a base de sulfito: 
 
 1. Processo sulfito ácido - 
 
 Neste processo, o ácido de cozimento contém alta porcentagem de SO2 livre, 
conferindo ao licor de cozimento um pH entre 1 e 2. A base usada pode ser uma das 
seguintes: Ca, Na, Mg ou NH4. A celulose obtida é utilizada na fabricação de papéis 
para escrita, impressão, papel jornal,  papel para copiadoras, papel absorvente, etc. 
 
 2. Processo bissulfito 
 
 Neste processo, o licor de cozimento contém predominantemente, íon bissulfito 
em um pH entre 2 e 6 com pouco ou sem SO2 realmente livre ( em excesso). A base 
deve ser mais solúvel que o Ca, assim  como Na ou Mg. A celulose obtida é utilizada 
na fabricação dos  mesmos tipos de papéis obtidos do processo sulfito ácido. 
   
 3. Processo Sulfito neutro 
  
 Neste, o licor de cozimento utilizado contém predominantemente, o íon sulfito, 
seu pH é entre 6 e 8. O processo neutro não é muito comum para a produção de 
polpas inteiramente químicas, pois exigiria tempo  ou temperaturas muito elevadas. 
 
 4. Processo sulfito alcalino 
 
 É o processo onde o licor de cozimento contém sulfito mais um reagente 
alcalino a um pH acima de 10, normalmente a base é o Na. 
 
 
 

VIII . PROCESSO QUÍMICO SULFITO 

 

 1. HISTÓRICO DO SURGIMENTO E USO DO PROCESSO 

 

 A primeira versão comercial do processo sulfito foi apresentada e patenteada em 
1867 nos Estados Unidos pelo químico Benjamin Tilghman, e a primeira fábrica foi 
instalada na Suécia. 

 A solução ácida usada no cozimento continha (CaSO3) e SO2  este processo para 
a produção de pastas químicas predominou até 1960 e, devido aos baixos preços 
da pedra calcárea e do enxofre, não se fazia a recuperação dos reagentes químicos 
do licor residual de cozimento (LRC). 
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 A partir de 1940, já se fazia a utilização dos compostos orgânicos dissolvidos no 
LRC para a obtenção de produtos químicos como a levedura de torula, vanilina e 
álcool  

 Em 1950, na Escandinávia, devido ao alto custo dos produtos do petróleo, já se 
processava a queima do LRC para a recuperação de energia economicamente, 
porém, infelizmente, o principal produto da queima do LRC é CaSO4, impróprio para 
preparação do ácido de cozimento do processo sulfito. 

 A partir de 1955, viabilizou-se o uso de outras bases para a polpação como o Na+, 

NH4
++ e Mg++  o desenvolvimento e utilização destas novas bases na polpação 

sulfito objetivou proporcionar a recuperação simultânea de energia e dos reagentes 
do LRC (no Canadá, nestes últimos 25 anos, existe uma tendência de usar 
preferencialmente Na+ como base na polpação sulfito ) 

 Por volta de 1960, foi reconhecida a necessidade de proteção ao meio ambiente 
forçando que várias fábricas sulfito implementassem um meio efetivo de eliminar o 
LRC, queimando ou tratando o efluente, ou fechassem consequentemente, 
muitas fábricas pequenas fecharam devido ao custo de instalação de um sistema de 
recuperação química 

 A partir daí, toda a expansão da capacidade de produção de pastas químicas se deu 
pelo processo Kraft 

 
 Devido às grandes quantidades de reagentes químicos necessárias no 
processo Kraft, a disponibilidade de um sistema de recuperação de reagentes 
químicos satisfatória se faz absolutamente necessária. Com a crise do petróleo houve 
aumento significativo nos custos de produção de pasta Kraft, cujo fato está relacionado 
com o surgimento de novos processos de polpação como  os termo-mecânico e 
químico-termo-mecânico (processos de alto rendimento), bem como aos progressos 
recentes na polpação sulfito tornando-o um processo versátil para produção de vários 
tipos de pasta celulósica. 

 2. PREPARAÇÃO DO LICOR DE COZIMENTO 

 

 O licor de cozimento sulfito, bombeado para dentro do digestor no início do 
cozimento, é uma solução aquosa contendo entre 4 e 8% de dióxido de enxofre livre 
entre 2 e 3% de dióxido de enxofre em forma combinada. 

 A qualidade e o custo da pasta celulósica obtida dependem de um controle preciso 
na preparação do licor. Pode-se obter diferentes licores de cozimento, dependendo 
da finalidade da celulose a ser obtida, da base usada, das condições exigidas no 
cozimento entre outros. 

 A preparação do licor consiste, principalmente, em fazer reagir SO2 em 
contracorrente com suspensões de Ca(OH)2, NaOH, NH4OH ou Mg(OH)2, em 
uma torre de absorção. 

 O esquema apresentado na FIGURA 27, mostra de forma geral a sequência de 
preparação do licor de cozimento sulfito. 
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FIGURA 27 - Esquema geral de preparação de licor sulfito. (Extraído de IPT - 
Celulose e papel, 1988 - 2 ª Ed.) 

 
 2.1 OBTENÇÃO DE SO2 (DIÓXIDO DE ENXOFRE) 

 

 O SO
2
 é obtido através da oxidação do enxofre elementar (S) ou da pirita (FeS

2
) 

 Em outras palavras, a reação básica é a combinação do enxofre ou pirita com o 
oxigênio, que ocorre da seguinte forma: 

S O SO 2 2  
ou 

2 9 22 3 2 2 3 2Fe S O Fe O SO    (Europa) 
 
    esta última forma de obtenção de dióxido de enxofre, muito utilizada na Europa   
    apresenta o inconveniente do óxido de ferro como resíduo. 

 Estequiometricamente, necessita-se de 4,29g de ar para queimar 1g de enxofre. 

 
 Se a quantidade de ar usada na queima estiver presente em excesso ocorre a 
formação de SO3 que é bastante prejudicial provocando corrosão dos equipamentos; 
em caso contrário, ocorre a queima incompleta e o enxofre elementar tende a 
sublimar-se sendo arrastado pelo gás do queimador.Os equipamentos utilizados para a 
queima do enxofre são o tambor rotativo ou, o queimador tipo “spray”. 

 
 2.1. ETAPAS DA OBTENÇÃO DO SO2 

 

1. O enxofre é fundido num tanque e o calor é fornecido pela sua própria 
queima ou por vapor. 

2. O enxofre fundido passa por um duto que o conduz para um maçarico tipo 
queimador de óleo. 

3. O enxofre líquido mistura-se com ar comprimido e é atomizado dentro da 
câmara de combustão estacionária, horizontal e cilíndrica, criando um vórtex. 
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4. O gás obtido, contendo SO2 , sai da câmara de combustão a uma 

temperatura entre 1200 e 1500C. 
 O resfriamento deve ser rápido e em baixa concentração de oxigênio para se 
reduzir ao mínimo a formação do indesejável SO3, contudo, existe uma tendência 
termodinâmica para que a reação com formação de trióxido de enxofre prossiga 
durante o resfriamento a temperatura abaixo daquela do queimador. Nas temperaturas 
intermediárias a velocidade da reação é grande e pode aumentar devido ao efeito 
catalisador das paredes metálicas dos equipamentos com o gás. 

5.  O gás da câmara de combustão flui para a zona de lavagem direta com água 

fria para eliminação de SO3 . Sua temperatura cai para 80C e, posteriormente, com 

resfriamento indireto através de água, a temperatura cai para 40C reduzindo as 
perdas de SO2 e melhorando a absorção obtendo-se assim um melhor ácido de 
cozimento. O SO2 resfriado é absorvido em água numa torre de absorção contendo a 
base escolhida (cálcio, magnésio, amônio ou sódio) sendo que a maior parte do 
dióxido de enxofre que reage esta na forma de ácido sulfuroso (H2SO3) 
 
 2.2 REAÇÕES QUÍMICAS QUE OCORREM NA TORRE DE ABSORÇÃO 

 

 FORMAÇÃO DE ÁCIDO SULFUROSO: 

SO H O H SO2 2 2 3   

 FORMAÇÃO DE BISSULFITO DE CÁLCIO A PARTIR DE CALCÁREO: 

CaCO H SO Ca HSO CO H O3 2 3 3 2 2 22   ( )  

 

 FORMAÇÃO DE BISSULFITO DE CÁLCIO A PARTIR DE LEITE DE CAL: 

CaO H O Ca OH 2 2( )  

                         

 FORMAÇÃO DE BISSULFITO DE AMÔNIO A PARTIR DE AMÔNIA: 

NH H O NH OH3 2 4   

NH OH H SO NH HSO H O4 2 3 4 3 2    

 

 FORMAÇÃO DE BISSULFITO DE SÓDIO A PARTIR DE CARBONATO DE SÓDIO 

Na CO H SO NaHSO CO H O2 3 2 3 3 2 22 2     

 3. REAÇÕES DE DESLIGNIFICAÇÃO OU SULFONAÇÃO 

 
 O objetivo da polpação é remover a lignina, a fim de obter uma pasta 
deslignificada, desta forma, as reações desejadas são de degradação e solubilização. 
 Ocorrem 3 principais reações da lignina no processo sulfito ácido, que 
acontecem simultaneamente: 
 

 Sulfonação, hidrólise e condensação. 
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 Outras reações ocorrem em menor intensidade e são: 
 

Oxidação, redução, rearranjo e desidratação. 
 

 Inicialmente ocorre a hidrólise ou a clivagem dos carbonos . Em seguida 
ocorre a adição do grupo SO3H- . O decorrer destas reações promove a formação dos 
lignosulfonatos que gradativamente aumentam sua concentração no licor de 

cozimento. Para continuar ocorrendo hidrólise ou a clivagem dos carbonos , é 
necessário que o meio esteja numa faixa de pH ácido (ideal), porém, com o aumento 
gradativo da concentração de lignosulfonatos ocorre diminuição do pH para faixas não 
adequadas, surgindo aí a importância das bases (Ca, Mg, Na e NH4) que adicionadas 
ao licor, funcionam como tampão para manter o pH na faixa ácida ideal para permitir a 
continuação da hidrólise. 
 Com valores de pH fora da faixa ácida ideal ocorre a chamada policondensação 
da lignina com formação de compostos fortemente coloridos e insolúveis. A 
policondensação da lignina é um fenômeno também conhecido como “queima” e 
ocorre quando o ácido sulfuroso é utilizado sozinho como reagente de cozimento.  
 O íon básico tampão deve estar presente em uma concentração molar superior 
aos equivalentes dos grupos sulfonatos e outros ácidos fortes que se formam. 
 Deve-se observar que, extrativos fenólicos também reagem com o dióxido de 
enxofre (SO2), atrapalhando a polpação da madeira que os contem. 
 
 4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS PROCESSOS SULFITOS, ETAPAS 
DO PROCESSO DE POLPAÇÃO E CICLO DE COZIMENTO PARA OBTENÇÃO DA 
CELULOSE 
 
 O processo de obtenção da polpa celulósica geralmente realiza-se em 
bateladas, num digestor cilíndrico de fundo cônico  com dimensões normais de  
diâmetro = 5,5m e altura = 15,0m com capacidade de produção entre 12 a 35 ton de 
polpa por batelada, embora em instalações mais modernas o processo normalmente é 
contínuo (FIGURA 29). O material de construção do digestor é em aço inoxidável (< 
molibdênio incorporado), pois deve ser resistente a ácidos. 
 Nas indústrias vários digestores são colocados num prédio de maneira a 
favorecer o carregamento de cavacos e descarga da pasta o mais rapidamente 
possível, trabalhando-se com todos os digestores sem interrupção das operações. 
 A FIGURA 28, apresenta esquema de digestor sulfito e de um distribuidor de 
cavacos. 
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DIGESTOR SULFITO                            DISTRIBUIDOR DE CAVACOS 

 
FIGURA 28 - Esquema de um digestor sulfito e de um distribuidor de cavacos.  
(Extraído de IPT - Celulose e papel, 1988 - 2 ª Ed.) 
 

4.1  ETAPA I - DO PROCESSO DE POLPAÇÃO 

 

 Carregamento do digestor com cavacos. 
 
Variáveis importantes: 
 

 Rendimento por cozimento = é uma relação da quantidade de matéria-prima e 
quantidade de pasta obtida no cozimento. 

 O enchimento do digestor deve ser processado com distribuição dos cavacos: 
- permitindo a livre circulação do licor durante o cozimento; 
- a manutenção da temperatura uniforme por todo o digestor; e, 
- o contato do licor com toda a carga do digestor, sendo o equipamento adequado para 
permitir estas condições  o distribuidor de cavacos. 
  

4.2 ETAPA II - DO PROCESSO DE POLPAÇÃO 
 

 Após o carregamento adequado dos cavacos, o digestor é fechado e o licor de 
cozimento é bombeado para seu interior na proporção ácido/madeira de 3:1 a 6:1, 
dependendo do grau de compactação e do teor de umidade da madeira. 
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 A alimentação do licor de cozimento é feita pelo “Sistema de Ácido a Quente” 
através de um recipiente esférico de armazenamento chamado acumulador com: 

 

T = 80C e P = 4,0 Kgf/cm
2  (3,92 MPa). 

  
Vantagens do sistema: 
 

 diminui em 2 horas o cozimento e economiza 900ton de vapor / ton de polpa; 

 as vantagens decorrem pelo fato de que o sistema ácido a quente permitir o uso de 
um ácido de cozimento com teor de SO2 maior; 

 a maior concentração de SO2 associada a uma temperatura mais elevada reduz o 
tempo de penetração do licor nos cavacos, diminuindo o tempo de cozimento e 
aumentando a produtividade. 

 
 4.2.1 Recirculação do Licor de Cozimento 
 
 Após a introdução do licor de cozimento, é recomendado recircular o licor 
quente de volta ao acumulador em 15 a 45 minutos, dependendo do tempo de 
cozimento para garantir: 

 variação mínima na concentração do ácido no digestor, e, 

 obter um ácido mais forte na degasagem final do cozimento. 
 Nas instalações sulfito modernas é usada a  circulação forçada do licor, que 
extrai continuamente, pelo fundo do digestor, parte da solução devolvendo-a à parte 
superior, ou vice-versa. 
 Nestas condições, o aquecimento do ácido é feito indiretamente através de um 
trocador de calor, possibilitando maior uniformidade nas condições de temperatura e 
concentração do ácido de cozimento em todo o digestor, o que garante uma produção 
de polpa mais uniforme. A temperatura média do digestor deve ser muito bem 
controlada durante o aquecimento e esta operação é feita, na maioria das vezes, por 
meio de um equipamento de controle automático 
  

4.3 CICLO DE COZIMENTO 
 
 O ciclo de cozimento varia de fábrica para fábrica, mas, em geral, o cozimento 
pelo sistema de ácido a quente com aquecimento indireto requer um tempo de 5,5 a 
7,0 horas por batelada. 
 
 4.3.1 Início do Ciclo e Desenvolvimento do Cozimento 
 
 O ciclo começa com o aquecimento lento do licor por meio da introdução de 
vapor de forma contínua e uniforme, e com incremento da pressão em ritmo bem mais 
acelerado. 

 Dentro de 2 a 4 horas é alcançada a temperatura de 110C. A velocidade de 
aumento da temperatura é  limitada para: 

 evitar superaquecimento local do licor e dos cavacos, e, 
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 permitir que os componentes do licor tenham tempo de difundirem-se dentro dos 
cavacos de madeira. 
 Tempo insuficiente para permitir a difusão adequada resulta em queima no 
cozimento fazendo com que os cavacos, ou pelo menos seu interior, adquira uma cor 
café ou preta devido ao resultado de reações de condensação da lignina ou de 
carbonização produzidas pelo alto grau de acidez local. 

 Depois de atingido o ponto crítico da temperatura (em torno de 110C; ou 
aproximadamente 2 horas), continua-se a elevar a temperatura até alcançar o valor 

máximo desejado que esta em torno de 140C;  ou cerca de 3,5 horas). Neste 
momento o aquecimento é cortado e a mistura permanece em repouso por cerca de 1 
hora, para que as reações de deslignificação ocorram. 

 Após 4 horas de cozimento (T = 140C) são eliminadas quantidades adicionais 
de gás e líquido pelas válvulas laterais de alívio e conduzidas até o acumulador de alta 
pressão para posteriormente enriquecer os ácidos da torre. 
 A eliminação dos gases e líquidos é feita com velocidade tal que entre 6 e 7 
horas de cozimento, a pressão manométrica tenha caído para valores entre 0,7 e 2,1 

Kgf/cm2  e a temperatura do vapor saturado para valores entre 105 e 111C. 
 Finalizado o cozimento, o digestor é descarregado abrindo-se uma válvula 
situada no seu fundo e a pressão impele o conteúdo para fora, pela tubulação de 
descarga. 
 A corrente de cavacos e licor ao sair do digestor para o tanque de descarga, 
bate contra um defletor (placa de aço inoxidável), no impacto a estrutura do cavaco é 
rompida e reduzida a fibras individuais que se constituem na polpa celulósica.  
O licor sulfito (LRC) é drenado pelo fundo do tanque de descarga e é enviado para a 
planta de recuperação. 
 A pasta é depurada, lavada e enviada para o branqueamento ou, sem estes 
tratamentos, para a fábrica de papel. 
 A FIGURA 29, ilustra um esquema do sistema de cozimento do processo sulfito 
contínuo. 
 
 5. SUBPRODUTOS DO PROCESSO SULFITO 
 
Adesivos - o licor bissulfitico pode ser usado para obtenção de adesivos na fabricação 
de painéis de madeira aglomerada. A lignina se transforma em resinas fenólicas, 
sendo o licor utilizado sem nenhuma modificação. 
 
Álcool - a fermentação anaeróbica de açucares, hexoses contidas nos licores 
bissulfiticos é conhecida já há muito tempo, este processo  produz sempre álcool 
etílico, entretanto a maioria das fábricas sulfito não o utilizam para evitar a competição 
com usinas e com o etanol petroquímico. 
 
Proteínas - a fermentação aeróbica de licores sulfitos transforma as hexoses e 
pentoses neles contidas em proteínas comestíveis ricas em vitaminas. Vários 
processos são conhecidos para a produção de complementos de ração animal. 
 
Vanilina (baunilha) - antes de 1940 a principal fonte de baunilha era da vanila tropical, 
atualmente praticamente toda a baunilha industrial é produzida por oxidação alcalina 
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do ácido lignosulfônico, este processo utiliza de 5 a 10 % da lignina contida nos licores 
residuais. A baunilha é muito empregada como essência aromática e como 
componente intermediário na síntese de alguns produtos farmacêuticos.  
 
Lignosulfonatos - são solúveis em água e possuem propriedades que os tornam 
próprios para muitas utilizações, como componentes na preparação de rações 
animais, no tratamento de águas, e outras tantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 29 - Esquema do sistema de cozimento sulfito contínuo. 
(Extraído de IPT - Celulose e papel, 1988 - 2 ª Ed.) 
 

6. DESVANTAGENS DOS PROCESSOS SULFITOS 
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 O conteúdo de SO2 livre dificulta o cozimento de madeiras resinosas e cavacos com 
casca. 

 Os ciclos de cozimento são grandes devido ao aquecimento e aos períodos de 
alívio da pressão requeridos. 

 A grande pressão parcial do dióxido de enxofre origina frequentes perdas e 
contaminação atmosférica, com odores desagradáveis dentro e fora da fábrica. 

 A celulose produzida mesmo sendo de fácil  refinação, apresenta baixa resistência 
comparadas as obtidas por outros processos. 

 
Atualmente o processo continua sendo utilizado principalmente para produzir 

polpas úteis na fabricação de produtos como rayon, polpas para papel imprensa, 
higiênicos e outros. 
 

7. RECUPERAÇÃO DE REAGENTES EM PROCESSOS SULFITOS 
 
 A recuperação da base utilizada no cozimento depende muito do processo 
individual, e os pesquisadores continuam a desenvolver procedimentos mais eficientes 
para a recuperação de reagentes. 
 Os objetivos da recuperação são: 
redução dos custos mediante a reutilização das matérias-primas, e, 
redução e, quando possível, eliminação da poluição do meio ambiente. 
 
 Quando se emprega LRC, o termo recuperação refere-se a: 

 recuperação do gás e do licor durante os vários estágios do processo incluindo a 
descarga para fortificar os licores da planta de fabricação do licor; 

 recuperação dos reagentes inorgânicos para serem utilizados no próprio processo 
ou em outros processos; 

 recuperação dos componentes orgânicos para serem comercializados ou para 
servirem na obtenção de subprodutos; e, 

 recuperação de calor. 
 
 É importante lembrar que os processos de recuperação variam de acordo com 
as bases utilizadas e do processo individual utilizado.                                    
 

 

IX. PROCESSO SULFATO OU KRAFT 
 
 

1. HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO  
 
 O processo soda foi o primeiro método químico de polpação reconhecido com a 

utilização de uma solução alcalina forte de hidróxido de sódio para deslignificação 
de cavacos de madeira . Este precursor do processo kraft foi originalmente 
patenteado em 1854. Uma patente posterior, de 1865, incluiu a incineração do licor 
de soda gasto para recuperação do álcali utilizado no processo. A primeira fábrica 
de processo soda que operou com sucesso entrou em funcionamento em 1866. 
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Atualmente poucas fábricas que operam o processo soda ainda se encontram em 
operação no mundo produzindo polpa de folhosas e matérias primas não lenhosas. 
O crédito do desenvolvimento do processo kraft (sulfato) é dado a C.J. DAHL que 
num esforço para encontrar um substituto para o dispendioso carbonato de sódio 
(cinza da soda) como precursor do ciclo químico do processo soda,  experimentou  
a adição de sulfato de sódio na fornalha de recuperação. O sulfato foi quimicamente 
reduzido a sulfeto pela ação de queima do licor na fornalha, assim o enxofre foi 
introduzido no sistema licor. Subsequentemente DAHL descobriu que o sulfeto no 
licor de cozimento acelerou acentuadamente a deslignificação com produção de 
polpa mais resistente, obtendo patente para o processo em 1884. O novo processo 
de polpação foi utilizado comercialmente na Suécia em 1885. As propriedades de 
resistência superiores foram reconhecidas e os novos tipos de papéis foram 
chamados papéis kraft ou fortes,  já que kraft é a palavra alemã para forte. 
Seguindo esse desenvolvimento muitas fábricas com processo soda, converteram-
se para o processo kraft de forma a competirem com outras que usavam o processo 
sulfito. Enquanto  a polpa sulfito era mais resistente, mais barata e mais clara em 
cor que a polpa soda, o processo kraft estreitou a margem em custo de produção e 
forneceu um produto mais resistente. A recuperação econômica dos produtos 
químicos de polpação era uma necessidade para o processo kraft competir com o 
processo sulfito, o qual não requeria sistema de recuperação. 

 O grande impulso para o domínio do processo kraft ocorreu na década de 30 com a 
introdução do sistema de recuperação de TOMLINSON, no qual a evaporação final 
e a queima do licor gasto foram combinados com a recuperação de calor e dos 
químicos numa mesma unidade do processo. 

 Finalmente, o desenvolvimento e utilização do branqueamento com dióxido de cloro 
por HOWARD RAPSON no final da década de 40 e início dos anos 50 levou a se 
encontrarem níveis da alvura comparáveis aos conseguidos com polpa sulfito. 

 
 

2. NOMENCLATURA DO PROCESSO KRAFT E DEFINIÇÔES 
 

 Licor branco : contem os produtos químicos ativos de cozimento, hidróxido de 
sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S), é usado para cozimento dos cavacos. 

 Licor negro residual: contem os produtos da reação da solubilização da lignina, é 
concentrado e queimado na caldeira de recuperação para fornecer uma pasta 
inorgânica de carbonato de sódio (Na2CO3) e sulfeto de sódio, chamado em inglês 
de “smelt”. 

 O “smelt” é dissolvido para formar o licor verde, que é reagido com óxido de cálcio 
(CaO), cal virgem, para converter Na2CO3 em NaOH e regenerar o licor branco 
original. 

 

 A terminologia utilizada para caracterizar quimicamente os licores é definida na 
relação a seguir:  

 

 Produtos químicos totais - são todos os compostos de sódio do licor, expressos 
como Na2O 
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 Álcali total - inclui o hidróxido, sulfeto, carbonato e o sulfato de sódio, expresso 
como Na2O. 

 Álcali total titulável - inclui o hidróxido, sulfeto e carbonato de sódio, expresso 
como Na2O. Na prática equivale ao álcali total. 

 Álcali ativo - inclui o hidróxido e o sulfeto de sódio, expresso como Na2O. O álcali 
ativo é geralmente expresso em porcentagem sobre o peso absolutamente seco da 
madeira empregada. 

 Álcali efetivo - inclui NaOH + 1/2(Na2S), expresso como Na2O. 

 Atividade - é a relação porcentual entre o álcali ativo e o álcali total titulável. 

     Atividade = (AA/ ATT) x 100 

 Sulfidez - é a relação porcentual entre a quantidade de Na2S, expresso como Na2O, 
e o álcali-ativo. 

 Causticidade - é a relação porcentual entre a quantidade de NaOH, expressa como 
Na2O, e o álcali total titulável. 

 Eficiência da caustificação -  é a relação porcentual entre a quantidade de NaOH 
e as quantidades de NaOH + Na2CO3, todos expressos como Na2O. 

 Eficiência de redução - é a relação porcentual entre a quantidade  de Na2S e as 
quantidades de Na2S + Na2SO4, todos expressos como Na2O. 

 
Muitas fábricas mantém a sulfidez do licor branco na faixa entre 25 - 35 % ( 

baseado no álcali total titulável- ATT). O nível baixo crítico para a sulfidez não é bem 
definido e pode variar dependendo de outros parâmetros do sistema. 

Entretanto, há concordância que tanto a taxa de reação de cozimento e a 
qualidade da polpa são afetados negativamente à sulfidez inferior a 15%. Um nível 
mais alto é mantido para prover uma margem de segurança e permitir maior uso de 
iniciadores químicos contendo enxofre, mais baratos (por exemplo Na2SO4). 

Sulfidez alta também auxilia na prevenção da perda da viscosidade da celulose 
durante o cozimento. 

Existem discordâncias se o Álcali ativo (AA) ou o Álcali efetivo (AE) provêem a 
melhor forma de mensuração da concentração química ativa para cozimento Kraft. 
Embora ambos NaOH e Na2S tomem parte na reação de cozimento, pode-se mostrar 
que o NaOH prove a principal força de reação, pois o Na2S hidrolisa em solução:   

 

Na2S + H2O  NaOH + NaSH 
 

Desta forma,  apenas ½ do Na2S é realmente efetivo na determinação da 

cinética da reação. 
Numa fábrica com bom controle da sulfidez, pouca diferença prática existe se o 

álcali-ativo ou álcali-efetivo, é utilizado para quantificação na aplicação química. 
Mas, onde a sulfidez varia numa faixa larga um álcali-ativo constante 

corresponde a um álcali-efetivo variável, e a escolha do parâmetro de controle 
depende da consideração de seus méritos relativos. 
  

3. VARIÁVEIS DO PROCESSO 
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 Existe um grande número de fatores influenciando o rendimento e a qualidade 
final da celulose pelo processo Kraft. 
 As principais são: 
 

* Matéria-prima vegetal 
* Licor de cozimento 
* Relação licor:madeira 
* Tempo de cozimento 
* Temperatura de cozimento 
* Tipo de digestor, etc. 

 
 3.1. MATÉRIA-PRIMA VEGETAL: 
 
 a. Espécie e tipo de fibra:  
 
 Das matérias-primas fibrosas empregadas no processo Kraft, a madeira é a 
mais importante. Não obstante qualquer outro tipo de vegetal fibroso é passível de ser 
tecnicamente empregado no processo. 
 Os principais tipos de madeira comercialmente empregadas podem ser 
classificadas entre coníferas e folhosas. Sendo que as primeiras se caracterizam por 
possuírem fibras longas e as segundas fibras curtas. Consequentemente produzem 
celulose com características diferentes. A celulose proveniente de coníferas mostra 
uma maior resistência ao rasgo e aquela proveniente de folhosas uma alta resistência 
à tração e ao estouro e um maior rendimento em celulose. 
 Encontra-se na literatura especializada inúmeros trabalhos que correlacionam 
as características das fibras da madeira com as propriedades físico-mecânicas da 
celulose obtida pelo processo Kraft. 
 
 b. Massa específica básica: 
 
 A massa específica básica, expressa pela relação entre a massa absolutamente 
seca e o respectivo volume saturado (ou verde), está intimamente ligada às 
características anatômicas e químicas  da madeira. 
 Sua principal influência se faz sentir no rendimento volumétrico do processo, 
penetração do licor de cozimento, tempo de cozimento e qualidade da celulose. 
 Geralmente as folhosas são mais densas que as coníferas. Com o aumento da 
massa específica, dentro de uma mesma espécie vegetal, normalmente aumenta a 
espessura da parede celular, diminuem as resistências à tração e ao estouro e 
aumenta a resistência ao rasgo. 
 
 c. Composição química :  
 
 Os principais componentes químicos da madeira são: celulose, polioses (ou 
hemiceluloses), lignina, extrativos e compostos inorgânicos. 
 Geralmente as folhosas contem maior porcentagem de celulose e 
hemiceluloses, enquanto que as coníferas possuem maior teor de lignina. Como 
consequência as folhosas fornecem maior rendimento em celulose, enquanto que as 
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coníferas requerem condições mais drásticas de cozimento para se obter uma polpa 
com determinado grau de deslignificação. 
 Quanto aos extrativos e minerais, dentro dos teores normais de ocorrência, não 
chegam a causar problemas graves dentro do processo Kraft, pelo fato da maioria 
deles serem solúveis no licor de cozimento. Teores elevados são prejudiciais pelo fato 
de consumirem parte dos reagentes utilizados na deslignificação da madeira e podem 
dificultar a depuração e branqueamento da polpa. 
 
 d. Casca :  
 
 A madeira pode ser processada com ou sem casca. 
 Normalmente a casca da madeira é removida, tendo em vista que: 
 

 Diminui o rendimento obtido por carga de digestor, embora o rendimento em 
matéria seca produzida seja aumentado. 

 Diminui a alvura da celulose. 

 Diminui as resistências físico-mecânicas da celulose. 

 Dificulta a purificação ou depuração da celulose. 

 Causa problemas durante o branqueamento da celulose. 
 
 Apesar disso, há uma tendência para o emprego da madeira com casca devido 
ao aumento dos custos que ocorre no abastecimento da matéria-prima para as 
indústrias de celulose, além da evolução e aperfeiçoamento da tecnologia do 
processo. 
 
 e. Umidade :  
 
 A influência do teor de umidade da madeira empregada no processo Kraft tem 
mostrado ser insignificante. 
 
 f. Tempo e condição de armazenamento :   
 
 A madeira após a derrubada e corte da árvore, pode ser armazenada na forma 
de toras ou cavacos. Existem vários estudos procurando determinar a influência do 
tempo e condições de armazenamento sobre a celulose resultante e a grande maioria 
das conclusões são contraditórias, dado o grande número de variáveis envolvidas. 
 De uma maneira geral, a madeira recém cortada tem-se mostrado de melhor 
qualidade para a produção de celulose. 
 
 g. Tamanho dos cavacos :  
 
 Para facilitar a penetração do licor de cozimento a madeira é reduzida a 
cavacos. O licor penetra nos cavacos em todas as direções, pelo fato das paredes 
celulares serem permeáveis a soluções alcalinas. 
 O tamanho dos cavacos não é tão importante como sua uniformidade. Cavacos 
muito grandes são mais difíceis de serem digeridos pelo licor, e como resultado ficam 
sub-cozidos, o que aumenta o teor de rejeitos e a lignina residual na celulose. 
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 Cavacos muito pequenos, misturados com cavacos normais são super-cozidos, 
o que leva a uma diminuição do rendimento e das resistências físico-mecânicas da 
celulose. 
 
Efeito da dimensão dos cavacos 
 

Redução na espessura do cavaco permite uma certa taxa de polpação mais 
rápida e reduz acentuadamente a quantidade de rejeitos. 
Uma redução no uso do álcali e ligeira melhoria na retenção de carbohidratos é 
possível quando usa cavacos desintegrados (shredded). Entretanto a desintegração 
de cavacos tem sido pouco usado comercialmente, e parece que os benefícios não 
justificam os requerimentos adicionais de manuseio e de energia. 
Geralmente, fragmentos de madeira de certo comprimento (farpas, cavacos, finos e 
serragem ) produzem polpas fracas e com rendimento baixo. 

Uma alta porcentagem de material fino no fornecimento de cavacos causará 
uma circulação baixa ou fraca do licor tanto nos digestores contínuos como nos 
digestores descontínuos (de batelada), sendo aconselhável o cozimento deste material 
separadamente em reatores propriamente projetados. 
 
 3.2. LICOR DE COZIMENTO 
 
 O licor de cozimento do processo Kraft, fundamentalmente, é uma solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) que atuam como agentes de 
deslignificação. O licor industrial contem uma série de outros sais de sódio que 
aparecem durante o cozimento ou na recuperação do licor. Os principais são: 
carbonato (Na2CO3), sulfato (Na2SO4), sulfito (Na2SO3) e tiossulfato (Na2S2O3). 
 
                 Os termos mais comuns do processo estão relacionados a seguir: 
 

 Produtos químicos totais - são todos os compostos de sódio do licor, 
expressos como Na2O 

 Álcali total - inclui o hidróxido, sulfeto, carbonato e o sulfato de sódio, expresso 
como Na2O. 

 Álcali total titulável - inclui o hidróxido, sulfeto e carbonato de sódio, expresso 
como Na2O. Na prática equivale ao álcali total. 

 Álcali ativo - inclui o hidróxido e o sulfeto de sódio, expresso como Na2O. O 
álcali ativo é geralmente expresso em porcentagem sobre o peso 
absolutamente seco da madeira empregada. 

 Álcali efetivo - inclui NaOH + 1/2(Na2S), expresso como Na2O. 

 Atividade - é a relação percentual entre o álcali ativo e o álcali total titulável. 
Atividade = (AA/ ATT) x 100 

 Sulfidez - é a relação percentual entre a quantidade de Na2S, expresso como 
Na2O, e o álcali-ativo. 

 Causticidade - é a relação percentual entre a quantidade de NaOH, expressa 
como Na2O, e o álcali total titulável. 

 Eficiência da caustificação -  é a relação percentual entre a quantidade de 
NaOH e as quantidades de NaOH + Na2CO3, todos expressos como Na2O. 
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 Eficiência de redução - é a relação percentual entre a quantidade  de Na2S e 
as quantidades de Na2S + Na2SO4, todos expressos como Na2O. 

 Licor branco - é o licor original usado no cozimento. Predominam o NaOH e 
Na2S. 

 Licor negro - é o licor recuperado dos digestores após o cozimento. Possui 
uma composição complexa de sais de sódio e compostos orgânicos. 

 Licor verde - é um licor intermediário obtido durante a recuperação, logo após 
a queima do licor negro e antes de sofrer caustificação. Predominam Na2S e 
Na2CO3. 

 
 Nos termos citados, a referência para expressão é o Na2O. O composto Na2O 
realmente  não ocorre em liberdade no licor de cozimento, porém é usado como 
padrão para facilidade e simplificação dos cálculos. 
 A tabela abaixo apresenta os principais compostos de sódio presentes no licor, 
suas fórmulas, pesos moleculares e fatores de conversão; 
 
FATORES DE CONVERSÃO PARA OS COMPOSTOS DE SÓDIO 
 

 
      COMPOSTO 

 
   

FÓRMULA 
 

 
  PESO 

MOLECULAR 

 
COMPOSTO 

EM Na2O 

 
Na2O NO 

COMPOSTO 

Óxido de sódio Na2O 62 1,000 1,000 

Hidróxido de sódio NaOH 40  0,775 1,290 

Sulfeto de sódio Na2S 78 0,795 1,258 

Sulfeto ácido de sódio NaHS 56 0,554 1,807 

Carbonato de sódio Na2CO3 106 0,585 1,710 

Sulfato de sódio Na2SO4 142 0,437 2,290 

Sulfito de sódio Na2SO3 126 0,492 2,032 

Tiossulfato de sódio Na2S2O3 158 0,392 2,635 

       
` As principais variáveis do processo relacionadas com a composição do licor de 
cozimento são: álcali-ativo (AA) e sulfidez. 
               
 Álcali ativo 
  
           Comercialmente é empregado uma porcentagem de álcali ativo que varia de 10 
a 20%, dependendo da espécie da madeira, tipo e qualidade de celulose que se quer 
produzir, e dependendo inclusive das outras variáveis do processo. Por exemplo, é 
importante que se pré-fixe a concentração do licor em termos de g/l, o que pode ser 
conseguido conhecendo-se a relação licor madeira, o que será visto mais a frente. 
 Mantendo-se constante todas as variáveis envolvidas no cozimento, o aumento 
do álcali ativo conduz a uma diminuição do rendimento, % de rejeitos, teor de lignina 
residual, etc. 
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 Para a produção de um dado tipo de celulose, a diminuição do álcali ativo 
geralmente requer em contrapartida, menor relação licor madeira, maior temperatura 
ou maior tempo de cozimento. 
 Altas concentrações de álcali ativo não são recomendadas pelo ataque que a 
celulose e polioses podem sofrer, diminuindo o rendimento e produzindo uma celulose 
de resistências inferiores. 
 

Efeito do álcali 
 

O requerimento normal de álcali para o processo Kraft com Coníferas é cerca de 12 a 14% de álcali efetivo base o peso 
seco da madeira, enquanto que de 8 a 10% é típico para folhosas. 

Em cada situação é essencial o provimento de álcali suficiente para a se obter 
as reações de cozimento por completo na prática, um livre excesso de produto químico 
é  utilizado para manter a reação e prevenir a predisposição de material dissolvido 
(lignina) de vota as fibras. 

A prática usual nas operações em fábrica é de utilizar a carga de álcali mínima 
praticável e variar  a temperatura de cozimento para se obter a taxa de reação 
desejada. 

Entretanto, a aplicação de álcali também pode ser usada para ajustar a taxa de 
reação. Uma carga alta de álcali causa uma leve redução na retenção de polioses e 
um dado Número Kappa mudando a composição das polioses retidas. 

Fábricas Kraft que produzem celulose de mercado não branqueada empregam 
usualmente uma carga relativamente alta de álcali. Esta pratica pode parecer 
contraditória tendo em vista  a diminuição na retenção de polioses , mas a carga alta 
de álcali prove uma polpa com maior alvura e menor teor de rejeitos, permitindo a 
fábrica controlar o processo a um número Kappa significantemente mais alto, e desta 
forma a produzir com maior rendimento. 
 
  Sulfidez 
 
 A sulfidez do licor é dada pela presença do Na2S. Normalmente se emprega de 
20 a 30% de sulfidez o que corresponde de 2 a 6 % de Na2S, como Na2O, sobre a 
madeira absolutamente seca empregada no cozimento. 
O sulfeto de sódio em solução hidrolisa, conforme mostrado a seguir: 
                      

Na2S + H2O  NaOH + NaHS 
 
 Esta reação é reversível e como tal, existe um equilíbrio entre os quatro 
reagentes mostrados na equação. Por assim ser, o sulfeto de sódio presente no licor 
aumenta a disponibilidade de NaOH conforme este vai sendo consumido durante o 
cozimento. 
 Por outro lado o sulfeto de sódio aumenta a velocidade e efetividade da 
remoção da lignina, provavelmente porque o grupo -SNa reage com a mesma 
tornando-a mais solúvel e evitando reação de condensação. Isto posto, durante o 
cozimento Kraft, forma-se tiolignina juntamente com lignina sódica. 
 Outra vantagem da presença de sulfeto de sódio, é a inibição em parte do 
ataque do hidróxido de sódio sobre a celulose, e com isso melhorar  a qualidade da 
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pasta celulósica final. A natureza redutora do Na2S evita a oxidação da celulose dando 
como resultado  polpa celulósica com reduzidos teores de oxi-celulose. 
 Um dos inconvenientes do sulfeto de sódio é formar durante o cozimento uma 
série de compostos de odores desagradáveis, entre os quais se destacam as 
mercaptanas e tio-éteres. 
 

Efeito da sulfidez 
 

Comparado à polpação soda, o processo Kraft com coníferas é mais rápido 
resultando em maiores rendimentos e celulose mais resistente. 

O efeito do Na2 S é bastante acentuado até cerca de 15% de sulfidez, 
parecendo que somente benefícios marginais ocorrem à porcentagens de sulfidez 
mais elevadas.          
 
 3.3.  RELAÇÃO LICOR-MADEIRA 
 
 A relação licor-madeira fornece o volume de licor empregado para uma 
determinada quantidade absolutamente seca de madeira. É expresso em termos de 

litros/kg ou m
3
 / ton. 

 A relação licor-madeira está intimamente ligada à concentração em termos de  
álcali ativo, sulfidez, etc., e a concentração em g/l. Desta maneira, pré-fixando-se uma 
destas variáveis, qualquer alteração na segunda  refletirá numa alteração da terceira. 
 Normalmente se empregam relações licor-madeira entre 3:1 a 6:1. Dependendo 
do tipo do digestor pode-se trabalhar com relações bastante baixas, o que se constitui 
numa vantagem quando o licor é recuperado. 
 

Efeito da relação licor : madeira 
 

Para penetração adequada, um volume suficiente de licor é requerido para assegurar que todas as superfícies dos 
cavacos sejam umedecidas. Em cozimentos descontínuos, o digestor é normalmente preenchido com cerca de 75% de licor no 
começo do cozimento. Na medida que o cozimento prossegue, a umidade dos cavacos e a lignina entram na fase líquida 
enquanto que a massa de cavacos se acomoda, nesta fase o nível de liquido se eleva em relação ao nível dos cavacos. 

Licor branco suficiente é suprido para prover a carga de álcali especificada. O 
balanço do requerimento do líquido é tipicamente realizado com licor negro. 
A relação licor – madeira varia entre 3 e 5. O efeito da maior diluição é decrescer a 
concentração dos produtos químicos ativos e desta forma reduzir a taxa de reação. 

Desde que a redeposição de lignina sobre as fibras pode ocorrer sob certas 
circunstâncias, o fato da utilização do licor negro para ajustar o volume total de licor 
poderia ser questionada. A principal razão, de fato, é para evitar diluição 
desnecessária do licor negro a qual seria adicionada a carga de evaporação. Também, 
existem fortes evidências que uma concentração significante de sulfeto de  sódio 
remanescente no licor negro auxilia no cozimento. 

Para assegurar mínima diluição e máxima produtividade em digestores 
descontínuos, é necessário o emprego de métodos confiáveis no acondicionamento 
dos cavacos. Um digestor com uma carga compacta de cavacos possui menos volume 
vazio para preencher com licor. 
 
 3.4.  TEMPO E TEMPERATURA DE COZIMENTO 



Manual didático Polpa e Papel 75 

 
 O tempo de cozimento está associado a outras variáveis como a temperatura, 
concentração, relação licor-madeira, etc. Qualquer alteração nestas variáveis tende a 
aumentar ou reduzir o tempo de cozimento para se conseguir uma celulose a um dado 
rendimento e qualidade. 
Normalmente o tempo de cozimento é expresso em função de : "tempo até 
temperatura máxima" e "tempo à temperatura máxima". 
 Para nossas condições, o tempo até temperatura máxima oscila de 1 a 2 horas 
e  o tempo à temperatura máxima entre 30 minutos à 1 hora para madeira de folhosas 
e entre 1 a 2 horas para madeira de coníferas. 
 As temperaturas máximas usuais oscilam entre 160 e 180ºC. O licor de 
cozimento à temperatura ambiente dissolve apreciáveis quantidades da madeira. A 
velocidade de dissolução é sobremaneira aumentada a altas temperaturas, quando 
chega a dobrar a cada acréscimo de 10ºC. O efeito da temperatura em si tem pequeno 
efeito sobre a resistência da celulose, enquanto que o rendimento tende a cair com o 
seu aumento, pois a altas temperaturas, o ritmo de remoção da holocelulose tende a 
exceder a da lignina. 
 

Efeito da temperatura máxima de cozimento 
  

Exceto pelo efeito na taxa de reação, a escolha da temperatura máxima até 
180ºC não afeta significantemente o resultado do cozimento. 
Acima de 180ºC, perdas significantes tanto na resistência como no rendimento 
ocorrem devido ao ataque na celulose. 
 
 Fator H 
 
 É um fator que combina o tempo e a temperatura como uma única variável, 
qualquer combinação do tempo e temperatura de cozimento que resulte no mesmo 
fator H, conduz a obtenção de celuloses similares. O fator H é útil quando se deseja 
alterar o tempo ou temperatura de cozimento e obter um mesmo tipo de celulose. 
 
 3.5.  TIPOS DE DIGESTORES 
 
 Os digestores ou cozinhadores são vasos de pressão onde os cavacos de 
madeira são tratados com licor de cozimento de composição pré determinada, à 
pressão e temperatura pré estabelecidas, visando a deslignificação da madeira e 
obtenção da polpa celulósica. 
 Os digestores empregados na produção de celulose Kraft, podem ser : 

 Descontínuos, 

 Contínuos. 
 Os digestores descontínuos, por sua vez, podem ser estacionários ou rotativos, 
estes praticamente obsoletos. 
 Quanto ao aquecimento, pode ser direto ou indireto, sendo a circulação do licor 
natural ou forçada. 
 

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO KRAFT 
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Seguindo o cozimento (ou digestão), o licor negro gasto é lavado da polpa e tratado 
numa seqüência para recuperação dos produtos químicos do cozimento e 
regeneração do licor de cozimento. 

 processo de digestão pode ser em batelada ou contínuo. No cozimento por batelada 
o digestor é preenchido com cavacos e licor suficiente é adicionado para cobrir os 
cavacos.  

 o conteúdo é aquecido de acordo com programa pré-estabelecido, usualmente por 
circulação forçada do licor de cozimento através de trocador de calor. O ar e outros 
gases não condensáveis são aliviados através de válvula de controle de pressão no 
topo do digestor. 

 A temperatura máxima é atingida tipicamente após 1 – 1,5 horas, o que permite o 
licor de cozimento impregnar os cavacos . 

 O cozimento é então mantido a temperatura máxima (usualmente em torno de 170º 
) por cerca de 1 - 2 horas para completar as reações de cozimento. 

 Após o cozimento, o conteúdo é descarregado sob pressão em tanques, onde os 
cavacos amolecidos são desintegrados em fibras, os vapores resultantes são 
condensados em trocadores de calor onde água é aquecida para lavagem da polpa. 

 Em cozimentos contínuos, os cavacos passam primeiramente através de um vaso 
com vapor onde ar e outras substâncias não condensáveis são retirados. Os 
cavacos pré aquecidos e licor de cozimento entram no digestor contínuo, onde 
move-se através de uma zona de temperatura intermediária ( 115-120º ) para 
permitir uma penetração ideal do licor nos cavacos. 

 Na medida que a massa de cavacos move-se através do vaso de cozimento, a 
mistura é aquecida até a temperatura de cozimento, por circulação forçada do licor 
através do trocador de calor ou por injeção de vapor, e mantida nesta temperatura 
por 1 a 1,5 horas. 

 Seguindo a complementação do cozimento, licor quente gasto é extraído para um 
tanque de baixa pressão onde o vapor é gerado para uso no vaso de vapor . 

 A polpa é usualmente esfriado abaixo de 100ºC com licor frio para prevenir danos 
mecânicos às fibras. 

 A polpa cozida é separada do licor residual num processo cuidadoso e controlado 
conhecido por lavagem do estoque marrom. O método mais comum emprega uma 
série de tambores lavadores a vácuo no sistema contra corrente, para permitir uma 
retirada do licor com o mínimo de diluição. Alguns digestores contínuos incorporam 
uma etapa de lavagem por difusão em conjunto com a extração do licor gasto e 
esfriamento da polpa. Segundo a lavagem a polpa é peneirada e limpa. 

 
5. QUÍMICA DA POLPAÇÃO KRAFT 

 
As reações que ocorrem no processo Kraft de polpação são complexas e não 

totalmente entendidas. 
Essencialmente, a lignina incrustada nos cavacos de madeira é quimicamente 
quebrada em fragmentos pelos íons hidroxil (OH) e hidrosulfitos (SH_) presentes no 
licor de polpação . 

Os fragmentos da lignina são então dissolvidas como íons fenolato ou 
carboxilato. 
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Carboidratos, primariamente as polioses e de celulose, são também 
quimicamente atacadas e dissolvidas em alguma extensão.  

Durante um cozimento típico de polpa branqueável aproximadamente 80% da 
lignina, 50% das polioses e 10% da celulose é dissolvida. 

Em condições ideais os fragmentos de lignina são aptos a tomarem a tomarem parte em 
reações de condensação com próprios fragmentos ou com lignina não dissolvida e possivelmente até 
com carbohidratos. 

A lignina condensada é mais difícil de remover das fibras. Acredita-se que o íon 
hidrosulfeto reduz reações de condensação por bloqueamento dos grupos reativos. 

As duas forças propulsoras das reações para a polpação kraft são a 
concentração de álcali e temperatura. 

Entre a faixa normal da temperatura de cozimento (155-175ºC), a taxa de 
deslignificação dobra para cada 10ºC de aumento. 

Arbitrando-se um valor relativo de 1 para a taxa de reação a 100ºC, um método 
foi desenvolvido para expressar o tempo de cozimento e a temperatura como a única 
variável. 

Quando a taxa de reação relativa é plotada contra o tempo de cozimento em 
horas, a área sob a curva é definida como fator H. 

O conceito do fator H tem sido largamente aplicado no controle de cozimento, 
mas é especialmente útil quando a temperatura varia durante o período de cozimento.  
 

A deslignificação durante o processo kraft ocorre em três fases distintas: 
 
 A remoção inicial muito rápida de lignina é caracterizada como um processo de 

extração;  
 
 seguindo-se como uma reação de primeira ordem ocorre a remoção da maior parte 

da lignina , e, 
 
 remoção da lignina residual. 
 

Tipicamente os cozimentos kraft são completados a um conteúdo de lignina 
residual de 4 - 5% para coníferas e cerca de 3% para folhosas, bem dentro da fase de 
deslignificação do grosso do conteúdo inicial de lignina. 

Se os cozimentos forem deixados por mais tempo a deslignificação residual 
ocorrerá a uma taxa bem menor.  

Sobrepondo-se às reações da lignina estão as reações com as polioses e 
celulose. 

O conteúdo de polioses é reduzido em aproximadamente 40% durante o estágio 
de extração do cozimento , já a lignina cerca de20%. 

A perda é causada pela dissolução dos carboidratos de baixo peso molecular, 
remoção de grupos ácidos e degradação pela chamada reação de “peeling”. 

A perda relativamente baixa de celulose, cerca de 10% é explicada pela baixa 
acessibilidade  dos íons OH nas regiões cristalinas da celulose. 

Os produtos das reações acídicas dos carbohidratos consomem a maior parte 
do álcali no licor de cozimento. 
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Durante a deslignificação ocorre também uma redução na viscosidade da polpa 
( uma medida de peso da celulose – peso molecular médio ). Se é permitido que a 
viscosidade da polpa caia para um nível crítico, a resistência da polpa diminui 
drasticamente.  

A manutenção da viscosidade da polpa é a principal razão para que o 
cozimento Kraft deva ser terminado a um ponto onde um teor substancial de lignina 
residual permaneça nas fibras. 

Uma derivação denominada Fator – G ( exatamente análogo ao fator H) pode 
ser aplicada para a redução da viscosidade, por exemplo, espera-se que as 
combinações do tempo e temperatura que vão dar o mesmo Fator G venham fornecer 
a produção de polpa com a mesma viscosidade. Desde que o fator G aumenta mais 
rapidamente com a temperatura que o fator H, conclui-se que temperaturas de 
cozimento altas tem proporcionado maior efeito na redução de viscosidade. 

Esta é a principal razão porque evita-se temperaturas de cozimento acima de 
180º C. 
Cerca de 90% dos extrativos da madeira são removidos durante a fase de extração de 
cozimento. 
Ácidos graxos e resinosos formam sais de sódio e são removidos posteriormente do 
licor residual como “tall oil”(sabão), óleo de pinheiro. Voláteis como a terebentina 
podem ser recuperadas dos vapores de alívio durante a vaporização e cozimento. 
 
 
 
ESTÁGIO DE PRÉHIDRÓLISE PARA POLPAS DE DISSOLUÇÃO 
 
Polpas Kraft regulares, isto é, para manufatura de papel contem certos carbohidratos, 
principalmente pentosanas (fração de polioses – açucares com 5 carbonos) que 
interferem com conversão química da celulose em raiom e produtos de acetato. Para 
melhorar esta condição foi desenvolvida a pratica de exposição dos cavacos a uma 
hidrólise ácida antes do cozimento Kraft de forma reduzir o teor de pentosanas e obter 
uma proporção maior de alfa celulose. (fração da celulose insolúvel quando tratada 
com NaOH). 
O método usual de prehidrólise é com vaporização direta. A ação do vapor libera 
ácidos orgânicos da madeira (ácido acético, fórmico, etc.) os quais a temperaturas 
elevadas hidrolisam polioses a açucares solúveis. O cozimento Kraft subsequente 
produz então polpa viável para aplicações de dissolução. 
Tipicamente, o rendimento em polpa de um cozimento com prehidrólise é 5 a 7% 
menor em relação ao peso da madeira que um cozimento normal. 
O ciclo de cozimento total é de 8 horas, incluindo-se 140 minutos a temperatura 
máxima de hidrólise e 70 minutos a temperatura máxima de cozimento Kraft. 
 
 
 
PARÂMETROS DE CONTROLE  
 
O objetivo do controle no processo Kraft (bem como em outros processos químicos) é 
realizar o cozimento a um número kappa definido. 
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Devido a desuniformidade de uma carga típica de cavacos de madeira, uma certa 
variabilidade no resultado do cozimento pode ser esperado. 
Quando uma variação no número Kappa (teste) é aparente, uma alteração no fator H é 
usualmente aplicada para trazer os valores obtidos para o número Kappa próximos ao 
especificado. 
Em algumas fábricas, amostras do licor de cozimento são extraídos do digestor 
próximo ao final do cozimento sendo analisados quando o álcali residual para 
obtenção de uma prévia indicação do resultado do cozimento. 
Um número de fatores podem ser importantes no estabelecimento do número Kappa 
desejado para um produto de celulose. Por exemplo, a necessidade de máxima 
resistência da polpa, ou a limitação de carga na fornalha de recuperação podem se 
tornar necessárias em certas situações de produção. 
Como anteriormente mencionado, o objetivo primordial de celuloses não branqueáveis 
é o de se obter um rendimento maior possível. Por outro lado, para celuloses 
branqueáveis, o número Kappa ótimo correspondente usualmente ao máximo 
rendimento de polpa branqueada. 
 
 
MODIFICAÇÕES DO PROCESSO  
 
Devido as vantagens significantes, o processo Kraft tornou-se o método de polpação 
dominante do mundo. 
Entretanto, o processo também apresenta algumas desvantagens importantes, 
principalmente o baixo rendimento use o peso da madeira, o conteúdo de lignina 
residual relativamente alto nas classes da celulose branqueáveis, e os odores 
desagradáveis causados pelos compostos de enxofre reduzido. 
Varias modificações na polpação tem sido propostas ao longo dos anos para eliminar 
ou reduzir uma ou mais destas desvantagens, incluindo aditivos no cozimento, pré-
tratamento dos cavacos e dois estágios de cozimento. 
Embora o progresso neste sentido tenha sido lento, algumas destas tecnologias estão 
atualmente sendo consideradas e utilizadas. 
 
 
MODIFICAÇÕES PARA AUMENTO DO RENDIMENTO  
 
A maioria das primeiras modificações estudadas objetivaram em aumento na retenção 
de carboidratos pela estabilização dos grupos terminais das cadeias poliméricas da 
celulose e das polioses contra as reações de degradação (peeling reactions). Estas 
reações causam dissolução dos grupos terminais, uma umidade por vez, consumindo 
uma porção significante dos produtos químicos de cozimento. 
Duas tecnologias de adição datam do fim da década de 60, o processo polisufito 
(usado comercialmente em base limitada) e o processo de pré-tratamento com H2S 
(demonstrado ao nível da planta piloto ).Os dois métodos proveêm aumentos 
significantes no rendimento da polpa, até 7% base da madeira seca. Infelizmente, 
ambos estão associados com aumento da concentração de enxofre no ciclo químico, 
que torna crítico o problema do odor. Adicionalmente, os 2 métodos requerem etapas 
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de processamento posterior o que aumento os custos de operação e de capital da 
fábrica de celulose. 
Um desenvolvimento mais recente que traz boas perspectivas é a utilização 
antraquinona (AQ) como um aditivo tanto para cozimento como para soda. Devido a 
este pó branco orgânico ser visualmente insolúvel em água é tipicamente suprido 
como um dispersante. Dissolve-se no álcali reduzido do cozimento kraft. Uma pequena 
quantidade de AQ (em torno de 0,5kg/ton de polpa ) acelera as reações de polpação 
kraft, aumentando de 2 a 3% o rendimento em polpa base madeira seca e diminui a 
necessidade de álcali –efetivo. 
Quando adicionado a um cozimento soda, é possível obter-se rendimento , taxa de 
cozimento e resistência da celulose, semelhantes ao kraft.  
Mesmo considerando-se as vantagens da utilização da antraquinona, sendo alto custo 
é um fator limitante, a não ser em países onde o custo da madeira é alto, como no 
Japão, e o incremento em rendimento torna-se de grande importância. 
Mais fábricas ao redor do mundo utilizarão a AQ a medida que seu preço se reduzir. 
 
 
DESLIGNIFICAÇÃO EXTENDIDA 
 
Para controlar custos dos produtos químicos de branqueamento, sempre tem sido de 
bom senso a produção de classes de celulose branqueáveis com deslignificação da 
matéria-prima madeira máxima possível durante o cozimento, e desta forma minimizar 
a quantidade de deslignificação residual requerida durante o branqueamento. 
Recentemente, com a atenção focalizada nos efluentes de compostos organoclorados 
das plantas de branqueamento, a necessidade de deslignificação mais completa 
anterior ao branqueamento convencional tem-se tornado mais crítico. 
O conceito de deslignificação estendida foi desenvolvida na Suécia no inicio dos anos 
80, tendo-se constatado que o nº Kappa de coníferas pode ser baixado do nível 
convencional de 30-32 para 25 sem afetar qualidade de polpa, provendo que o 
suprimento de álcali ativo durante o cozimento seja nivelado e que o conteúdo de 
lignina dissolvida seja menor no final do cozimento. 
Este conceito tem sido implementado com sucesso tanto nos sistemas de cozimentos 
em bateladas como nos contínuos, embora modificações extensivas sejam requeridas 
nos equipamentos. 
Deslignificação com oxigênio é outro método de redução do conteúdo de lignina da 
polpa antes do branqueamento convencional. Esta tecnologia, que data da década de 
60, tem-se tornado componente comum dos sistemas de branqueamento na Suécia e 
Japão, sendo mais recentemente adotada na América do Norte e inclusive no Brasil. 
Embora tecnicamente independente , a deslignificação com oxigênio é compatível com 
o processo kraft porque sem efluente caustico pode ser adicionado no licor negro e 
processado através do sistema de recuperação (fornalha). 
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4 - SISTEMA DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA 
 
A recuperação dos produtos químicos e energia do licor negro residual e reconstituição 
dos produtos químicos recuperados para formar licor branco são integrais na operação 
de uma fábrica kraft.  
O “licor negro fraco”  (cerca de 15% de sólidos) dos lavadores do estoque marrom é 
processado de acordo com as seguintes etapas: 

 1- Concentração através de uma série de evaporadores e adição de produtos 
químicos em “licor negro pesado” com 70-75% de sólidos. 

 2- Incineração do licor negro pesado na caldeira de recuperação para formar  o 
“Smelt” inorgânico.  
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 3- Dissolvimento do “Smelt” em água  para formar o licor verde. 

 4- Caustificação do licor verde com cal queimada para formar licor branco para o 
próximo ciclo. 

Uma importante função da recuperação é da redução química dos compostos óxidos 
sulfurosos contidos nos sólidos queimados a sulfeto. Este aspecto da operação na 
fornalha é monitorado com medições de eficiência de redução. 
Controle da concentração do licor verde é essencial para uma operação sem 
problemas no ciclo do licor. 
O nível pretendido está compreendido entre dois fatores . 

 Uma alta concentração aumenta a quantidade de soda, a qual ajudará a nivelar a 
operação e evitar interrupções. Mas, uma concentração baixa, melhora a eficiência 
da caustificação, assegurando que uma menor carga morta da Na2Co3 não reativo 
participe do ciclo do licor. 

 
 2. RECUPERAÇÃO DO LICOR NEGRO 
 
 Uma das grandes vantagens do processo Kraft, é a possibilidade de 
recuperação econômica dos produtos químicos do licor de cozimento, que é 
fundamental porque: 

 evita o desperdício dos agentes de deslignificação, cuja reposição constante 
tornaria menos econômica a operação de uma unidade industrial; 

 torna possível o aproveitamento de calor pela queima da matéria orgânica 
contida no licor; 

 reduz o efeito de efluentes poluidores de cursos d'água a que são lançados os 
efluentes da fábrica. 

 Na lavagem da celulose  é obtido um líquido escuro com aproximadamente 15% 
de sólidos totais, rico em compostos de sódio e matéria orgânica, denominado licor 
negro. Parte deste licor retorna ao digestor para completar volume em um novo 
cozimento e parte é encaminhada à recuperação. 
 
 2.1. EVAPORAÇÃO DO LICOR NEGRO 
 
 A primeira seção do sistema de recuperação é a evaporação e o seu objetivo é 
concentrar o licor negro até cerca de 62% de sólidos totais. 
 O licor negro vindo dos lavadores com cerca de 15% de sólidos é inicialmente 
concentrado em evaporadores de "múltiplo efeito", dos quais sai com cerca de 50% de 
sólidos totais. A seguir passa por evaporadores de "contato direto" que eleva sua 
concentração para 60 ~ 62%. 
 Esta evaporação se torna necessária para que o licor entre na caldeira de 
recuperação em condições que possibilitem sua combustão. 
 
 2.2. CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO 
 
 Esta seção consta de três estágios: 
 1º Estágio - completa-se a evaporação do licor até atingir 62~65% de sólidos. 
 2º Estágio - denominado queima ou combustão. A matéria orgânica é queimada 
numa fornalha especial, utilizando-se o calor produzido para geração de vapor. 
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 O licor vindo para este estágio recebe a adição de Na2SO4 ou Na2SO3. Durante 
a queima esses sais são reduzidos a Na2S, agindo como redutor o carbono 
proveniente da matéria orgânica, conforme mostra a equação : 

                                         Na2SO4 + 2C    Na2S + 2CO2  ou 

                                                                                                

                                         2Na2SO3 + 3C    2Na2S + 3CO2 
 
 O sódio presente no licor se combinará a diversos ânions, principalmente 
carbonato e sulfeto, ficando seus sais em estado de fusão na parte inferior da fornalha. 
 3º Estágio - formação do smelt, retiram-se os sais de sódio fundidos por meio de 
canaletas localizadas no fundo da fornalha e a seguir os mesmos são dissolvidos em 
água, dando origem ao chamado licor verde, cujos principais componentes são Na2S e 
Na2CO3. Esta dissolução poderá também ser feita em licor verde diluído. 
 A figura 22 mostra as etapas do sistema de evaporação, da caldeira de 
recuperação e da caustificação atualmente utilizado por indústrias produtoras de 
celulose pelo processo Kraft. 
 
 FIGURA   22 - ESQUEMA DO SISTEMA DE RECUPERAÇÂO DO PROCESSO 
KRAFT,INCLUINDO EVAPORADORES, CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO E 
CAUSTIFICAÇÃO.  

 

 
 
 2.3. CAUSTIFICAÇÃO  E DECANTAÇÃO DO LICOR VERDE 
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 A fase final da recuperação visa transformar o licor verde em licor branco, com 
uma determinada concentração de álcalis. 
 Dos sais que constituem o licor verde, o sulfeto de sódio é um dos agentes de 
deslignificação, enquanto que o carbonato de sódio é praticamente inativo. Assim 
sendo, é necessário converter o Na2CO3 em NaOH. Isso é conseguido tratando-se o 
licor verde com Ca(OH)2 que é obtido a partir de CaO, como demonstram as 
equações: 
 
                                         CaO + H2O      Ca(OH)2 
                                         Na2CO3 + Ca(OH)2      2NaOH + CaCO3 
 
 O licor produzido nos tanques de decantação é enviado para os clarificadores 
onde ocorre a decantação do carbonato de cálcio juntamente com os sólidos em 
suspensão. No final obtém-se o licor branco e um depósito de lama de carbonato. 
 Esta lama possui uma concentração aproximada de 15% de sólidos. Enviada 
para um filtro a vácuo é concentrada para cerca de 55%, sendo a seguir calcinada no 
chamado forno de cal, que regenera o CaO, o qual volta ao ciclo: 
 
                                          CaCO3 ________  CaO + CO2 

                                                               
 
 O licor branco obtido contem NaOH e Na2S em determinadas concentrações, 
além de outros sais de sódio. Este licor é reutilizado para um novo cozimento. Quando 
necessário ajusta-se a concentração do licor, adicionando-se NaOH, para compensar 
as perdas durante o processo. Estas perdas ocorrem, apesar do ciclo fechado, porque: 

 reagentes químicos permanecem combinados com a celulose após a lavagem; 

 arrastamento de gases pela chaminé; 

 funcionamento anormal do equipamento; e, 

 vazamentos. 
      A figura 23 apresenta um esquema das etapas de caustificação e do forno de cal. 
 
 FIGURA 23 -  ESQUEMA DAS ETAPAS DE CAUSTIFICAÇÃO E DO FORNO DE CAL. 
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 3. BRANQUEAMENTO 
 
 A alvura da celulose geralmente é determinada com base na reflexão de uma 

luz quase monocromática (457 m) por meio de um medidor padrão. 
 Como padrão são utilizadas placas de óxido de magnésio de alvuras 
conhecidas. 
 Os valores de alvura expressam-se como a porcentagem de luz refletida pela 
amostra em comparação com a refletida pela superfície padrão completamente 
branca. 

 Celulose não branqueadas tem geralmente cerca de 25 a 65 unidades GE (%). 

 Celulose soda/Kraft -  valores mais baixos; 

 Celulose sulfito        - valores mais altos 

 Pastas mecânicas   - valores intermediários - 40 a 60 %. 
 

 3.1. CAUSAS DA COR ESCURA: 
 
 A celulose e as hemiceluloses são naturalmente brancas. 
 A lignina residual das celuloses brutas dá origem a maior parte dos compostos 
cromóforos, os extrativos da madeira também contribuem para a cor especialmente 
das pastas mecânicas. Os íons de metais pesados como o ferro e cobre podem formar 
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complexos coloridos com os compostos fenólicos presentes na celulose e assim 
intensificar sua cor. 
 
 3.2. FORMAS DE BRANQUEAMENTO 
 
 Branquear significa retirar, eliminar os compostos cromóforos não celulósicos, 
ou transforma-los em outros que refletem a luz. Trata-se de um processo de 
purificação da celulose. 
 Existem dois procedimentos para branquear a celulose: 
 

1. Branqueamento sem deslignificação - baseia-se na utilização de agentes 
seletivos de branqueamento, que transformam uma parte dos grupos 
cromóforos sem alterar a lignina. É utilizado para polpas com alto teor de 
lignina, pastas mecânicas, semi-químicas, podendo chegar a uma alvura de 
até 70%, sendo difícil a obtenção de alvuras superiores. Exemplo de agente: 
Peróxido de Hidrogênio. 

 
2. Branqueamento com deslignificação - permite uma eliminação quase total da 

lignina e compostos cromóforos. É utilizado para celuloses químicas, que 
contem um teor relativamente baixo de lignina residual. Permite efetuar um 
branqueamento permanente a altos valores de alvura. 

 
 3.3. PROCEDIMENTO PADRÃO 
 
 O branqueamento da celulose é conseguido em um ou mais estágios. O estágio 
é a fase de branqueamento que se inicia com a adição do produto químico, reação do 
mesmo e concluída com a lavagem da celulose. 
 O desenvolvimento de processos com vários estágios propiciou a obtenção de 
celuloses com elevada brancura  a custos econômicos. 
 Atualmente, devido a problemas causados pelo cloro, produto químico utilizado 
no primeiro estágio do branqueamento, ao meio ambiente especialmente como 
poluente hídrico, pelos resíduos resultantes da lavagem da celulose, recomenda-se 
um pré-tratamento com oxigênio gasoso, que tem por função oxidar os compostos 
cromóforos, diminuindo desta forma a quantidade de cloro necessária para a primeira 
fase do branqueamento. 
 O branqueamento mais comum é realizado em três estágios: 
 

 Cloração ácida - (C) - visa degradar a lignina, transformando-a em cloroligno 
compostos solúveis. 

 Extração alcalina - (E) - remoção de parte dos cloroligno compostos insolúveis 
em água, mas solúveis em solução alcalina quente. 

 Branqueamento propriamente dito com hipoclorito de sódio - (H) - consiste na 
oxidação dos compostos não celulósicos restantes, por ação do hipoclorito. 
Deve-se ter um mínimo de produtos a serem oxidados, porque quantidades 
elevadas de hipoclorito degradam a celulose. 

 
 Existem ainda outros esquema para o branqueamento, como: 
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                 C - E - H  (básico) 
                 C - E - H - H 
                 C - E - C - E - H 
                 C - E - H - P                               P = Peróxido de hidrogênio 
                 C - E - H - D                               D = Dióxido de cloro. 
 
 Devido a pressão exercida pela sociedade em relação aos problemas de 
geração de efluentes tóxicos causados pelo processo convencional de 
branqueamento, existem propostas de processo de branqueamento de celulose 
totalmente livre de cloro (TCF – Total Chlorine Free ), que técnicamente deve seguir 
ao esquema apresentado na figura 24, onde os agentes branqueadores são o ozônio e 
peróxido de hidrogênio. 
 
 FIGURA 24 - ESQUEMA DE BRANQUEAMENTO POR PROCESSO 
TOTALMENTE LIVRE DE CLORO (TCF) 
  

 
 

X .  FABRICAÇÃO DO PAPEL 
 

1. PAPEL  
 
 Conceituação - o termo papel é genericamente dado a uma folha formada, seca 
e acabada em uma máquina de papel, de uma suspensão de fibras vegetais, as quais 
foram desintegradas, refinadas e depuradas e tiveram ou não a adição de outros   
ingredientes, para dar ao produto final, características de utilização. 
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2. MANUFATURA DO PAPEL 
 
 É quase uma operação mecânica, apesar dos aspectos químicos e físicos 
serem todos importantes na determinação final das propriedades da folha. O princípio 
da fabricação do papel é a tendência das fibras celulósicas se unirem e assim 
permanecerem após secas. 
 
 3. DESINTEGRAÇÃO DA CELULOSE  
 
 É a primeira etapa na fabricação do papel e consiste na preparação da 
chamada pasta, massa ou polpa para papel. Um tipo ou vários tipos de fibras podem 
vir a serem utilizados ( chapas, blocos, papel reciclado, etc.). A operação de 
desintegração consiste na separação das fibras em tanques de massa cheios de água, 
onde as chapas são submetidas a ação mecânica de pás giratórias a alta velocidade 
(rotação), equipamentos chamados de "hidrapulper".  
 
 4. REFINAÇÃO DA MASSA 
 
 Refinação é tratamento mecânico ao qual as fibras são submetidas e que tem 
por consequência a destruição da parede primária acompanhado do desfribilamento 
superficial das paredes, e a liberação dos grupos hidroxílicos sobre a superfície 
externa das fibras, que adsorvem a água (ligações eletrostáticas) o que provoca um 
inchamento da celulose. 
 Esta ação faz com que as fibras fiquem mais plásticas e mais elásticas, 
permitindo um contato mais íntimo entre as mesmas dentro da folha de papel, 
aumentando as forças de ligação. 

          

4.1. FUNÇÕES DA REFINAÇÃO 
 
1. Conceder ao material fibroso uma estrutura adequada, quanto as dimensões e 

a composição fracionária da fibra, para que sejam conseguidas determinadas 
características na massa, para atender a qualidade e especificações 
desejadas do papel ou cartão.  

2. Dar ao material fibroso um determinado grau de hidratação, do qual depende o 
desenvolvimento das forças de ligação entre as fibras dentro da folha de papel, 
como para obter outras propriedades exigidas. 

 Também são obtidas determinadas características  da fibra, durante o processo 
de refinação, as quais vão resultar em certas propriedades do papel acabado. 
 A massa refinada, ao contrário da não refinada, é plástica, mole possui a 
capacidade de se distribuir sobre a tela da máquina numa camada densa dificultando a 
desidratação. A folha de papel formada pela massa refinada, distingue-se pela maior 
resistência, menor porosidade e maior transparência. 

 
    Características básicas das propriedades com a refinação. 
 
                Propriedades                                                      
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 5. COLAGEM DO PAPEL 
 
 O papel  é colado para resistir a penetração de líquidos, água ou soluções 
aquosas. 
 Há dois tipos de colagem: 
 

 Colagem Interna - quando os materiais de colagem são misturados a 
suspensão aquosas de fibras durante o processo de transformação em folhas. 

 Colagem superficial - quando os produtos colantes são aplicados na folha 
formada e parcialmente seca. 

 Papéis com colagem: embrulho, embalagens, sacos, escrita, off-set, sulfite, 
buffon, cartolinas, pratos, papelão, etc. 
 Papéis sem colagem: toalhas e guardanapos, papel higiênico, mata-borrão, 
filtros, absorventes, etc. 
 
 5.1. PRODUTOS UTILIZADOS 
 
 Colas para colagem interna: breu, emulsões de ceras, colas fortificantes, 
emulsões betuminosas, látex, etc.  
Precipitastes : alúmen, alumiando de sódio, resina ácida coloidal, sais de metais 
trivalentes , etc. 
 
  

5.2. QUÍMICA DA COLAGEM INTERNA COM COLA DE BREU 
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 A química da colagem interna do papel é um assunto bastante controvertido, 
existindo diversas teorias para explica-la. Dentre as teorias propostas para explicar a 
colagem interna com breu, aceita-se a "Teoria Eletrocoloidal", a qual considera 
negativa a carga elétrica das fibras celulósicas. Por outro lado, o alúmen (sulfato de 
alumínio), quando em solução aquosa origina a formação da alumina, de carga elétrica 
positiva. 
 Em virtude das diferenças de cargas, a alumina precipita-se sobre as fibras, 
formando uma capa sobre elas. Como há um excesso de alumina o conjunto fica 
carregado positivamente. A cola de breu em solução aquosa e a um pH 4,5 ~5,0 é 
negativa e atrai os conjuntos de fibra e alumina. 
 
 5.3. COLAGEM SUPERFICIAL 
 
 A colagem superficial difere da colagem interna porque o agente de colagem 
(amido ou goma animal) é aplicado à superfície do papel onde cimenta as fibras ao 
corpo do papel e deposita um filme mais ou menos contínuo na superfície. A vantagem 
da colagem superficial é que este filme liso e fino, produzido na superfície, não será 
raspado pela pena quando o papel for escrito e não permitirá o espalhamento da tinta. 
 A resistência à penetração de óleo é aumentada, visto que os poros superficiais 
são diminuídos. 
 
 5.4.  ADIÇÃO DE CARGAS 
 
 Cargas para papel são produtos inorgânicos adicionados à massa para 
melhorar a qualidade do papel com respeito a certas propriedades. 
 As cargas mais comuns utilizadas são: 

 Caolim. 

 Silicatos naturais. 

 Carbonato de cálcio. 

 Sulfato de cálcio. 

 Dióxido de titânio. 
  
 Pela utilização de cargas, obtém-se uma melhora na textura, impressão, 
gramatura, opacidade e alvura do papel. 
 Aditivos especiais: são produtos que não alteram o peso, mas melhoram 
propriedades físico-mecânicas e superficiais - amido, látex, resinas artificiais. 
 Coloração do papel: o papel é tingido por meio de corantes, geralmente de 
natureza orgânica, que são misturados a massa antes da formação das folhas. 
 
 
 6. FORMAÇÃO DAS FOLHAS 
 
 Após a preparação da massa, esta se encontra quase pronta a ser enviada para 
a máquina formadora. Deve ter uma consistência exata para não haver variação na 
gramatura do papel produzido, este controle é feito na caixa de alimentação na 
entrada da máquina. 
 A formadora é constituída de 2 seções: 
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 A. Seção Úmida - consiste inicialmente de uma tela para onde a suspensão de 
fibras é enviada. Esta tela executa um movimento horizontal contínuo e sobre ela vai 
sendo formada a folha úmida, havendo a retirada de água por três formas: 

 por gravidade, 

 por vácuo, e 

 por prensagem. 
 
 B. Secadores - a folha passa por cilindros aquecidos por vapor, sendo a última 
forma de retirada de água, é também a mais onerosa ( pelo gasto de energia ). 
No final do processo a folha é enrolada num cilindro, que uma vez cheio, é rebobinado, 
formando cilindros menores, de acordo com a solicitação do mercado. 
 
 

XI .  INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL Resíduos e Efluentes 

 
 
 1.  IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
 A produção de celulose e papel afeta o meio ambiente de várias formas. 
Poluentes são lançados no ar e na água, as fábricas e depósitos de material alteram a 
paisagem, além dos impactos decorrentes do plantio de monoculturas e impactos 
sociais e econômicos (emprego e infra-estrutura). 
 
 2. POLUIÇÃO 
 
 A maioria dos poluentes sólidos carreados de indústrias de celulose e papel 
consistem de fibras que escapam do processo. O restante é composto de sais 
inorgânicos, casca e fragmentos de madeira, minerais etc. Estes formam depósito 
próximos ao ponto de lançamento. 
 Entretanto, as partículas finas são carreadas à longas distâncias,  causando 
turbidez da água.  
 Os poluentes dissolvidos podem ser classificados em materiais coloridos, 
facilmente ou não degradáveis, materiais tóxicos e sais. Os materiais coloridos 
originam-se principalmente da lignina da madeira.  Os mais coloridos são aqueles 
originários do setor de branqueamento. 
 Os compostos coloridos são relativamente estáveis à biodegradação. Em certas 
condições, reduzem  a penetração da luz na água, reduzindo a atividade biológica.  
 Parte do material lançado da indústria de celulose e papel é rapidamente 
biodegradado pelos micro organismos presentes no corpo receptor. Para esta 
degradação, oxigênio dissolvido é consumido. Em casos extremos isso pode levar a 
uma depleção de oxigênio, que afeta severamente a vida aquática. 
 Exemplos de materiais tóxicos nos afluentes são os compostos organoclorados 
e cloro livre, originários dos processos de branqueamento e de resinas e sabões 
gerados na produção das polpas e também no branqueamento. 
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 Gases e particulados são emitidos das indústrias de celulose e papel. Dióxido 
de enxofre, sulfeto de hidrogênio e outros compostos mau cheirosos são emitidos de 
fábricas sulfato ou kraft e dióxido de enxofre das que utilizam processos sulfito. 
Pequenas quantidades de cloro e dióxido de cloro são também emitidos das plantas 
de branqueamento, mas normalmente não causam nenhum efeito na área externa a 
fábrica, 
 O material particulado consiste principalmente de sais inorgânicos. 
 Deve-se salientar que, em fábricas modernas, a grande maioria dos produtos 
químicos são recuperados e reutilizados no processo. 
 Pode-se afirmar que o principal impacto ambiental vem da polpa e do seu 
branqueamento. A carga poluidora da obtenção de pastas mecânicas e da fabricação 
de papel é normalmente mais baixa. 
 
 3. POLUIÇÃO HÍDRICA 
 
 Os processos de obtenção de celulose e de fabricação de papel são muitos e os 
rendimentos são variados, dependendo do produto desejado:  celuloses  químicas, 
pastas semi-químicas, pastas mecânicas e papel reciclado. 
 As pastas ainda podem ser branqueadas ou não e a fabricação de papel ser 
integrada ou não à obtenção das pastas.  
 Assim, as características dos efluentes variam bastante dependendo do 
processo utilizado. 
 
 3.1 SÓLIDOS EM SUSPENSÃO 

 
 As fibras que deixam o processo constituem matéria prima e seu lançamento ao 
corpo hídrico receptor, além de causar danos ambientais, constitui uma significativa 
perda econômica. 
 As fibras são separadas através de sedimentadores ou flotadores e são 
reutilizadas. 
 Tanques pulmão são utilizados para receber derrames acidentais. Como 
medidas adequadas, o lançamento em suspensão com efluentes são reduzidos 
consideravelmente. 
 
 3.2 MATÉRIA ORGÂNICA (DBO - DQO) 
 
 Os processos que utilizam produtos químicos promovem, através de reações 
químicas, a liberação e dissolução da lignina. 
 O grau de remoção da lignina determina o rendimento do processo, que quanto 
menor, maior é a concentração do licor de digestão. Quando este licor é bem 
concentrado, como no processo kraft, é possível concentrá-lo mais e queimá-lo em 
caldeiras que produzem vapor utilizado no processo e recuperam os produtos 
químicos inorgânicos. Tecnologia recentemente desenvolvida e em vias de 
implantação no Canadá e também no Brasil permite a eliminação de licores menos 
concentrados resultantes de processos quimio-termo-mecânicos, também por 
evaporação concentração e queima. 
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 No processo sulfito, quando o produto químico utilizado é a base magnésio, a 
recuperação é possível. 
 A concentração de materiais orgânicos efluentes é também função do grau de 
recirculação interna ao processo. 
 O aproveitamento de água e calor dentro do processo, além de ser 
economicamente vantajoso, permite eliminar uma série de linhas de efluentes 
reduzindo vazões e poluentes. 
 A carga orgânica restante deve ser minimizada, normalmente através de 
sistemas de tratamento biológico a níveis aceitáveis para lançamento em corpos 
hídricos. 
 
 3.3 TOXICIDADE 
 
 Os efeitos tóxicos das descargas de indústrias de celulose e papel têm sido 
mais intensamente  estudados nos últimos anos. As investigações da toxicidade dos 
efluentes dos vários setores do processo kraft mostram que o licor negro contém os 
componentes mais tóxicos para peixes. Das plantas de branqueamento, nas etapas de 
cloração e extração alcalina, são lançadas substâncias altamente tóxicas. 
 A variação de pH influencia a biologia dos rios e acentua os efeitos dos 
componentes tóxicos. 
 Várias medidas internas e a utilização de tecnologia adequada para controle 
externos são necessários para a proteção da vida aquática. 
 Como as lixívias são recuperadas, a preocupação fica com derramamentos 
acidentais que, podem ser evitados através da instalação de tanques ou lagoas para 
recebimento de descargas acidentais. 
 Os despejos resultantes dos processos de branqueamento são responsáveis, 
hoje, pela contribuição mais significativa de tóxicos numa indústria de papel e celulose. 
 Um exemplo é o lançamento de zinco resultante do branqueamento de pastas 
mecânicas, que vem sendo substituído pelo composto a base de sódio. 
 Outro exemplo é o branqueamento de pastas químicas cujo agente principal 
utilizado é o cloro nas seqüências tradicionais. 
 No processo de cloração da celulose química, mais de 200 compostos 
organoclorados são gerados. 
 A toxicologia de tal mistura é muito complexa e para a estimativa  destas cargas 
tem sido utilizados os parâmetros AOX ou TOCl. 
  
 AOX = medida do conteúdo em organoclorados que podem ser absorvidos em 
carvão ativado. 
 TOCl = total de organoclorado. 
 
 Do AOX total,  1 - 3% apresenta-se solúvel em solvente orgânicos não- polares 
e são os de maior significância ambiental por serem bioacumulativos. 
 s processos que apresentam maior toxicidade são as dioxinas e os compostos 
policlorados dibenzo furans dentre os quais o 2, 3, 7, 8-tetracloro-dibenzo-p-dioxina 
(TCDD) e o 2, 3, 7, 8-tetracloro dibenzo-furan (TCDF) são os mais tóxicos. 
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 São reconhecidos como mutagênicos e carcinogênicos para algumas espécies 
de animais. Em seres humanos, está comprovada apenas a cloroacnase, uma doença 
de pele. 
 A toxicidade aguda dos efluentes de branqueamento a base de compostos 
clorados é determinada por bioensaios em laboratório. Pouco se conhece a respeito 
da toxicidade crônica, estudos são recentes. 
 Na Europa o mercado consumidor iniciou há alguns anos, uma grande pressão 
sobre as indústrias de papel branqueado, temendo a presença e riscos de 
organoclorados nos produtos. 
 Muitos estudos tem sido realizados e dispõe-se atualmente de tecnologias 
alternativas para o branqueamento de celulose química que eliminam parcial ou 
totalmente  o uso de cloro. 
 A pré-oxigenação no branqueamento é responsável pela eliminação de grande 
parte dos compostos tóxicos organoclorados. 
 Além da mudança de produtos e da sequência tradicional de branqueamento, o 
cozimento prolongado e melhorias na lavagem da celulose demonstram efeitos 
relevantes na diminuição da toxicidade. 
 Além dos compostos organoclorados, os cloratos, presentes nos efluentes do 
branqueamento, apresentam toxicidade, porém, podem ser eliminados em sistemas de 
lagoas aeradas reservando uma área de tratamento na região próxima a alimentação 
da lagoa. 
 
 4. AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ORGÃOS AMBIENTAIS NO 
 LICENCIAMENTO DE INDÚSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL. 
 
 A partir de 1986, com a resolução nº 001 do CONAMA, que dispões sobre a 
Avaliação de Impacto Ambiental, passou a ser exigido que obras modificadoras do 
meio ambiente tenham estudos de impacto ambiental, e também de relatório de 
impacto ambiental, refletindo as conclusões do estudo. 
 
 
 5. FONTES POLUIDORAS EM FÁBRICAS DE CELULOSE. 
 
 5.1 ETAPAS DE OBTENÇÃO DE PASTA CELULÓSICA. 
 
 5.1.1 Preparação da madeira 
 
 Na preparação da madeira, a maior fonte de poluição é no descascamento. Este 
pode ser feito a seco ou a úmido, sendo que o último caso gera uma carga poluente 
maior, como exemplifica a Tabela a seguir. A casca removida da madeira é 
normalmente usada como combustível em caldeiras. 
 
TABELA - Despejos em água, do descascamento de coníferas e folhosas da 
Escandinávia. 

Descascamento        DBO       DQO     Cor (Pt) sólidos 
suspensos 

Conífera a seco         0  -  3         
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Conífera a úmido         4  -  10        10  -  25        5  - 10     5  -  15 

Folhosas a 
úmido 

         5  -  12        20  -  40        5  -  15     5  -  20 

(*) Resultados dados em kg por tonelada de madeira seca. 
 
 Com relação a quantidade de sólidos dissolvidos, vai depender da espécie de 
madeira, do tamanho das partículas de casca e o tempo de contato destas partículas 
com a água. Sólidos dissolvidos de coníferas são mais tóxicos do que os de folhosa, 
devido a presença de ácidos resinosos 
 
 5.1.2 Obtenção de pasta celulósica não branqueada 
 
 5.1.2.1 Processos de obtenção. 
 
  
A Tabela a seguir, ilustra os processos de obtenção de pasta celulósica. 
 

                    PROCESSO                   RENDIMENTO (%) 

Mecânico                          90  - 97 

Químico 
pasta para papel 
pasta para dissociação 

                          
                         40  - 60 
                         30  - 45 

Mecanoquímico                          85  - 95 

Semiquímico                          60  - 85 

 
 Processo Mecânico; 
 
 Utiliza no desfibramento apenas energia mecânica, não envolvendo agentes 
químicos. 
 Existem três tipos de processo mecânico: o de pedra, o de discos refinadores e 
o termomecânico. Em todos esses processos, a poluição causada no ar é em si, 
negligenciável e se resume em gases e partículas provenientes de unidades geradoras 
de energia e vapor. 
 As unidades que geram vapor e energia podem ser movidas a carvão. Óleo, gás 
e rejeitos de madeira. Carvão e óleo contém enxofre, o que leva a emissão de dióxido 
de enxofre. A emissão de partículas é mais significativa quando se usa carvão e 
rejeitos de madeira. Nos efluentes destes processos encontram-se. Basicamente, 
substâncias orgânicas dissolvidas e, em suspensão, fibras, células radiais e partículas 
de madeira. 
 As substâncias orgânicas dissolvidas no efluente consistem, principalmente, em 
polissacarídeos de baixa massa molecular, em frações da molécula da lignina e de 
extrativos. 
 O pH dos efluentes de pastas mecânicas esta normalmente em torno da 
neutralidade. 
 
 Processos Químicos. 
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 Utiliza soluções de agentes químicos específicos, para cozinhar, sob pressão, a 
madeira. Os processos químicos podem ser divididos em ácidos (processo sulfito) e 
alcalinos (processo sulfato e processo soda). 
 
 Processo Sulfito. 
 
 Neste processo é empregado um licor de cozimento, de pH em torno de 2, 
contendo ácido sulfuroso (H2SO3) e bissulfito (XHSO3) de cálcio (X= Ca), ou de sódio 
(X=Na), ou de magnésio ((X=Mg), ou de amônio (X=NH4). 
 O processo sulfito ácido se resume no cozimento dos cavacos de madeira com 
o licor ácido, seguido da descarga dos cavacos cozidos e do licor em um tanque, e da 
lavagem à vácuo para a separação da fração sólida (fibras de celulose) da líquida ( 
licor ácido mais material dissolvido na operação de cozimento). 
 O licor obtido após o cozimento pode ser recuperado ou não. Quando a base é 
cálcio, o licor não é recuperado, devido a problemas inerentes à sua evaporação e 
recuperação química, associado ao seu baixo custo de preparação. Já a recuperação 
se torna viável quando a base é sódio, magnésio ou amônio. 
 O licor obtido após o cozimento, quando não recuperado, pode se descartado 
como tal ou concentrado até uma consistência em torno de 60%, queimado e o 
resíduo descartado. 
 Outra alternativa é para fins diversos, uma vez que são ricos em lignosulfatos. 
 No processo sulfito ácido, a emissão atmosférica mais significativa é a de 
dióxido de enxofre (SO2), sendo as fontes principais: a torre de absorção, o tanque de 
descarga dos cavacos cozidos mais o licor e, quando houver, o sistema de 
recuperação do licor. 
 Durante o processo de cozimento dos cavacos com o licor, há um aumento da 
pressão do digestor e necessidade de ventilações ocasionais. Os gases que saem 
contém grande quantidade de (SO2) e são normalmente recuperados e reutilizados na 
preparação do licor do cozimento, não constituindo, um problema de poluição 
atmosférica. 
 A emissão de (SO2) depende da base usada e pode variar de 20 a 80 kg/T de 
pasta. Normalmente, as base de sódio, magnésio e amônio levam a emissões bem 
menores comparadas com a de cálcio. A emissão de partículas provém das unidades 
que geram energia e vapor e, também, da queima do licor obtido após o cozimento. 
 No processo sulfito ácido, a emissão de compostos malcheirosos não é tão 
problemática, como no caso do processo sulfato. Cozimentos com base de magnésio, 
há a formação de furfurilmetilsulfetos e furfurilmercaptanas, e no caso da base amônio, 
a de pirimidinas. 
 No processo sulfito ácido, com base amônio, tem-se um aumento na emissão 
de óxidos de nitrogênio. Óxidos de nitrogênio são formados durante todos os tipo de 
combustão térmica. Esta formação ocorre através da reação entre o nitrogênio 
presente no objetivo da queima e o oxigênio da atmosfera. Preferencialmente, se 
forma o monóxido de nitrogênio, seguido do dióxido de nitrogênio. 
 No processo sulfito ácido, o efluente líquido e’ formado pelos licores residuais, 
condensáveis e rejeitos adicionais. Este efluente é ácido, colorido e possuí sólidos 
suspensos (fibras) e dissolvidos (lignosulfatos, polissacarídeos de baixa massa 
molecular, metanol, ácido fórmico, ácido acético, furfural, extrativos e outros). 
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 A cor do efluente do processo sulfito é atribuída a derivados da lignina e 
depende da eficiência da separação do licor da pasta celulósica, da existência ou não 
de um sistema de recuperação, do tipo de madeira usada e da base empregada. 
 A recuperação de 85% pode ser vista como a situação média de um processo 
que utiliza o cálcio como base, enquanto que a de 95%, como uma situação típica para 
as outras bases. 
 O processo sulfito pode ser empregado tanto para a fabricação de pastas para 
papel como para dissociação (destinados a manufatura de derivados de celulose). No 
segundo caso, as condições de cozimento são mais drásticas do que no primeiro, o 
que gera uma carga poluente maior. 
 
 
 Processos Sulfato e Soda. 
 
 O processo sulfato é composto por uma solução alcalina, contendo hidróxido de 
sódio e sulfeto de sódio, a qual é utilizada para cozinhar a madeira. O processo soda, 
emprega apenas uma solução contendo hidróxido de sódio. 
 Devido aos processos sulfato e soda possuírem recuperação do licor de 
cozimento, a poluição causada pelos seus efluentes depende do grau de eficiência 
desta recuperação. 
 Os efluentes dos processos sulfato e soda possuem sólidos suspensos, material 
orgânico dissolvido, eletrólitos e íons inorgânicos ligados a compostos orgânicos. 
 A cor  do licor negro é devida, principalmente, à fração de lignina de alta massa 
molecular. A fonte principal para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a fração 
de baixa massa molecular, isto é, os carbohidratos degradados (preferencialmente 
para ácidos sacariníferos, além de para ácido fórmico, acético, lático e glicólico) e os 
produtos de degradação da lignina (fenóis, ácidos carboxílicos fenólicos, vanilina e 
derivados, metanol e etanol). No efluente do processo soda, basicamente, são 
encontrados os mesmos compostos do processo sulfato e quase nas mesmas 
concentrações. 
 No que se refere a poluição do ar, os poluentes principais estão listados na 
Tabela a seguir. A diferença entre o processo sulfato e o processo soda é  que, no 
último, a quantidade de compostos reduzidos de enxofre (gases malcheirosos) é 
também menor do que no primeiro. 
 Se o licor de cozimento do processo soda pudesse ser mantido livre de 
compostos de enxofre, então não haveria problema da emissão de gases 
malcheirosos. Entretanto, o enxofre pode ser introduzido de várias maneiras no 
processo. Deste modo, mesmo fábricas que utilizam o processo soda emitem 
compostos odoríferos.  
 
 
TABELA. Emissões gasosas nas várias etapas dos processos sulfato e soda. 
 

Fonte de 
emissão 

Compostos 
reduzidos de 

enxofre 

Dióxido de 
enxofre 

Óxido de 
nitrogênio 

Partículas 

Cozimento            S          NS          NS        NS 
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Lavagem            S          NS          NS        NS 

Evaporação 
do licor 

           S          NS          NS        NS 

Caldeira de 
recuperação 

           S             S             S           S 

Caustificação            S          NS          NS           S 

Forno de cal            S             S             S           S  

Nota: S=Significativa; NS= não significativa. 
 A emissão de compostos reduzidos de enxofre (gases malcheirosos) é o maior 
problema de poluição do ar no processo sulfato. Estes compostos são: 

 sulfeto de hidrogênio (H2S); 

 metilmercaptana (MeSH); 

 dimetilsulfeto (Me2S); 

 dimetildissulfeto (Me2S2). 
 No processo sulfato, os fatores que influenciam a formação de compostos 
malcheirosos são: 
 
Matéria-prima: a formação de compostos malcheirosos é proporcional a porcentagem 
de grupos metoxilas presentes na lignina da matéria-prima. No cozimento sulfato de 
folhosas formam-se maior quantidade de compostos odoríferos do que no cozimento 
sulfato de coníferas. Este fato acontece porque nas ligninas de folhosas predominam 
grupos siringil, enquanto nas coníferas, os grupos guaiacil. 
 
Condições de cozimento: a formação de  compostos malcheirosos depende da sulfidez 
do licor de cozimento, do tempo de cozimento, da temperatura de cozimento e do pH. 
 Um aumento da sulfidez significa um aumento da quantidade de íons sulfeto e 
hidrossulfeto no licor e, consequentemente, um aumento na formação de compostos 
malcheirosos. A formação de compostos malcheirosos aumenta com o tempo de 
cozimento. 
 As energias de ativação para a formação de compostos MeSH e Me2SH são 
menores do que a energia de ativação para a reação de deslignificação, o que significa 
que estes compostos serão formados a temperaturas inferiores a temperatura de 
cozimento, que prevalece por mais tempo. Verifica-se, com o aumento da temperatura, 
uma formação mais intensa de compostos malcheirosos, fato mais pronunciado no 
caso de cozimento de folhosas. 
 Digestores contínuos apresentam certas vantagens em relação aos digestores 
descontínuos. A temperatura em um digestor contínuo pode ser elevada rapidamente 
no final do cozimento. Em digestores descontínuos, estas operações são lentas e o 
processo de cozimento não é uniforme, resultando, provavelmente, na formação 
adicional de compostos malcheirosos. 
 Assim como no processo sulfito,  os processos sulfato e soda também podem 
ser  usados para a manufatura de pastas para dissolução. Neste caso, como as 
condições de cozimento são mais drásticas e o rendimento menor, a carga poluente é 
maior do que no caso da fabricação de pastas para papel. 
 
 Processos Mecânicos e Semiquímicos. 
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 É comum diferenciar os processos mecânicos dos semiquímicos pela extensão  
do tratamento químico efetuado em cada um. No primeiro caso, as condições do 
tratamento químico são mais amenas do que no segundo. 
 No processo mecanoquímico, o tratamento químico pode ser feito com solução 
de hidróxido de sódio, com solução de sulfito de sódio e alcali ou com solução de 
bissulfito de sódio. Nos dois primeiros casos, o pH  
é em torno de 10 ou mais, e no último, em torno de 4.  
 Nos processos mecanoquímicos e semiquímico, a natureza dos poluentes é 
praticamente igual a dos processos químicos, que usam os mesmos agentes, embora 
o grau de ataque seja diferente devido às diferenças nas condições de tratamento. 
 
 5.1.3 Obtenção de pasta celulósica branqueada. 
 
 No caso de pastas de alto rendimento (mecânica, mecanoquímica e 
semiquímica), o objetivo do branqueamento é aumentar a alvura da pasta com um 
mínimo de dissolução de material, ou seja, apenas modificando os grupos cromóforos, 
responsáveis pela sua coloração. 
 As operações técnicas do branqueamento consistem, essencialmente, na 
mistura da pasta com os reagentes químicos, na permanência da mistura em reatores 
convenientes e na lavagem da pasta para a remoção de substâncias orgânicas 
solubilizadas e também de substâncias inorgânicas. A sequência: mistura, 
permanência e lavagem constitui um estagio de branqueamento. O alvejamento da 
pasta celulósica químico é feito através de um determinado número de estágios. 
 No branqueamento de pastas químicas há dissolução da lignina, carbohidratos 
e extrativos. Os fatores que mais contribuem para a descarga de poluentes são: 

 teor de lignina na pasta não branqueada; 

 condições do processo de branqueamento, tais como sequências de 
branqueamento, os tipos e quantidades de agentes químicos empregados,  a 
temperatura e o pH dos vários estágios de branqueamento e a alvura e resistência 
que se quer chegar; 

 extensão na qual o sistema de branqueamento é fechado (recirculação de filtrados). 
 Pastas para dissolução exigem sequências de branqueamento maiores do que 
as para papel, portanto, geram efluentes com carga poluente maior. 
 Quando há recuperação do licor de cozimento no processo de polpação, a 
etapa de branqueamento se torna a grande responsável pela poluição da água. 
 No branqueamento de pastas químicas, a dissolução da lignina, carbohidratos e 
extrativos, pela ação dos alvejantes, geram derivados, muitos dos quais tóxicos (como 
os organoclorados). Os efluentes do branqueamento, além da matéria orgânica, 
também possuem sais inorgânicos. No branqueamento, o problema da poluição 
atmosférica é irrelevante perante a carga poluente presente nos efluentes. 
 
 6. TECNOLOGIAS ADOTADAS NO CONTROLE DOS EFLUENTES NA  
 INDÚSTRIA  DE CELULOSE.  
 
 6.1. INTRODUÇÃO 
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 Em relação à proteção ambiental, a tecnologia de produção de celulose tem 
evoluído, diminuindo as emissões atmosféricas e hídricas, acompanhando as 
exigências governamentais, às quais, por sua vez, têm sido compatíveis com os 
avanços da tecnologia. 
 Sem dúvida, a maior evolução tecnológica tem-se dado na área de diminuição 
da contaminação hídrica, ainda que avanços importantes também existam na área de 
controle de emissões atmosféricas. 
 
 6.2.  EVOLUÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DESLIGNIFICAÇÃO 
 
 O propósito do branqueamento é remover a lignina residual do processo de 
cozimento, junto com outras impurezas da polpa para obter certos parâmetros de 
qualidade como alvura, limpeza e resistência. 
 O branqueamento é conduzido em vários estágios. 
 Devido aos altos custos dos reagentes do branqueamento, estão sendo 
introduzidas modificações nas etapas anteriores com a finalidade de reduzir a 
quantidade de lignina residual entrando no mesmo, medida através do número Kappa. 
 A deslignificação por oxigênio, permite uma redução do Kappa da ordem de 
50%, antes de entrar no branqueamento. 
 A modificação do processo de cozimento, para o denominado cozimento 
estendido, permitindo uma maior redução do Kappa antes de entrar no 
branqueamento. Tanto o licor residual do cozimento, como os filtrados da 
deslignificação são enviados ao circuito de recuperação, onde os produtos orgânicos 
são queimados, e os inorgânicos inutilizados para reutilização no processo. A partir de 
1992, novas modificações foram realizadas nos digestores, permitindo trabalhar a 
temperatura e concentrações constantes em toda sua extensão, permitindo melhorar o 
consumo energético e reduzir ainda mais o número Kappa (processo ITC). 
 O branqueamento clássico ou convencional, consiste de vários estágios 
aplicando cloro elementar (C), dióxido de cloro (D), ou hipoclorito de sódio (H), 
alternados com estágios de extração alcalina utilizando soda cáustica (E). 
 Com o intuito de reduzir o teor de compostos clorados, foi introduzido o 
branqueamento ECF (Elementary Chlorine Free), o qual passou a utilizar sequências 
isentas de cloro elementar. Isto, no entanto, significa que a deslignificação efetuada 
pelo cloro elementar passou  a ser substituída totalmente pelo dióxido de cloro. 
 A eliminação total dos compostos clorados veio a ser obtida através da 
tecnologia TCF (Total Chlorine Free) onde a deslignificação no branqueamento passou 
a ser executada por outros agentes oxidantes, tais como ozona e peróxido de 
hidrogênio e agentes auxiliares (ácido sulfuríco e EDTA). Este processo ainda não tem 
domínio e aceitação plena no mercado. 
 
 6.3.  REDUÇÃO DA CARGA POLUIDORA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
 A evolução dos processos de cozimento, deslignificação e branqueamento 
apresentados, provocam drásticas reduções nas cargas dos efluentes brutos (antes do 
tratamento externo dos efluentes), principalmente no que diz respeito a: 
 

 - vazão 
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 - carga orgânica (DBO5) 

 - sólidos suspensos 

 - cor 

 - compostos clorados 
 
 No final da década de 70, a indústria prestava mais e mais atenção aos 
efluentes da planta de branqueamento, desenvolvendo métodos analíticos que 
permitiram estudar a composição química dos efluentes, especialmente no que se 
refere à ocorrência de substâncias orgânicas cloradas, que começaram a ser 
caracterizadas através do AOX. 

 
AOX = medida do conteúdo em organoclorados que podem ser absorvidos 

em carvão ativado. 
 
 O AOX passou a ser a base das limitações governamentais neste respeito. 
Hoje, as limitações mais restritas encontram-se na Alemanha, onde o limite de 
emissão de AOX é de 1,0 kg/ADt.(tonelada seca ao ar - 90% seca). 

A seguir são apresentados os limites em vigor ou planejados por alguns países 
para emissão de compostos organo-clorados. 
 A Comunidade Econômica Européia poderá passar a adotar os seguintes limites 
para celulose Kraft branqueada, limites hoje em discussão: 
 
 
 
                                                                                                        AOX kg/ADt 

 Plantas existentes: 
- limite de hoje a 5 anos........................................................2,0 
- limite de hoje a 10 anos......................................................1,5 
- limite de hoje a 15 anos......................................................0,8 

 Novas plantas:..................................................................0,8 
 
 Estas restrições indicam que o branqueamento com dióxido de cloro continuará 
a ser permitido. 
 
 6.4. FUTUROS DESENVOLVIMENTOS PARA REDUÇÃO DE EFLUENTES. 
 
 O termo “total effluent free (TEF)” tem se tornado uma expressão popular dentro 
da indústria de papel e celulose. 
 Como a maior parte da vazão e carga emitidas por uma indústria de celulose  
provém do branqueamento, geralmente é definida uma fábrica “fechada” como aquela 
onde o efluente do branqueamento retorna ao sistema de recuperação de produtos 
químicos. 
 A expressão efluente zero é perigosa pois pode levar à idéia de emissão zero e 
não é possível uma fábrica de celulose Kraft livre de efluentes e geração de resíduos 
sólidos. 
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 Os efluentes, no entanto, podem ser transformados em componentes que 
ocorrem naturalmente nos corpos receptores, e em quantidades que possam ser 
assimiladas. 
 Conforme observado, o efluente do branqueamento representa o maior 
problema. Portanto, o desenvolvimento de tecnologia visando o branqueamento sem 
efluentes é o principal passo em direção a fábrica “fechada”, e vem sendo estudado 
por institutos de pesquisa e fabricantes. 
 Novas fábricas são planejadas com equipamentos e interações entre processos 
para permitir baixo consumo de água e baixar descargas de efluentes. 
 Novos equipamentos são projetados para permitir menor circulação de licores. 
 A lavagem completa em contra-corrente seria a maneira mais simples para 
reduzir excesso de filtrado. Entretanto, isso não é possível pois elementos liberados da 
celulose causariam problemas (alumínio, fósforo, potássio, silica, manganês, ferro, 
etc.) tanto em relação à quantidade do produto, como no sistema de recuperação, se 
acumulados durante os processos de fabricação. 
 Estudos vem sendo realizados para a purga de elementos que são insolúveis 
em condições alcalinas no sistema de refinação de licor verde. 
 Outros compostos altamente solúveis de potássio e cloreto têm poucas 
maneiras de serem eliminados e podem facilmente se acumular no ciclo de 
recuperação, causando problemas operacionais na caldeira de recuperação. 
 O principal objetivo atualmente é reduzir a quantidade de filtrados. Estudos 
recentes indicam que quando é utilizado um sistema de branqueamento totalmente 
livre de cloro (TCF), apenas o filtrado alcalino poderá ser enviado para o sistema de 
recuperação. Para o efluente ácido, a tendência é o tratamento em separado. 
 Estudos vêm sendo realizados, em escala piloto, para a evaporação dos 
filtrados ácidos do branqueamento, em evaporadores especialmente projetados para 
essa finalidade, com grandes áreas de transferência de calor. 
 O condensado da evaporação poderá ser reutilizado no branqueamento e o 
concentrado queimado juntamente com o licor negro ou em incinerador específico. 
Outro problema a ser solucionado é a separação de sólidos suspensos (fibras e 
precipitados) dos filtrados, para que não ocorram problemas  na evaporação 
(alternativas estão sendo testadas, mas não são disponíveis ainda em escala 
industrial). 
 Ainda a ser solucionado é a eliminação dos elementos não processuais e 
matéria orgânica. Uma tendência é a instalação de sistemas entre diferentes 
operações (“kidney”) que reduziriam a concentração dos componentes prejudiciais 
(pode-se mencionar utrafiltração, combustão úmida, tratamento biológico). 
 De qualquer maneira, uma planta de branqueamento totalmente fechada ainda 
não é possível em escala industrial, embora estudos em andamento indiquem que isso 
poderá ocorrer no futuro. 
 Uma indústria operando dessa forma será seguramente mais sensível a 
distúrbios que as plantas atuais, requerendo, em paralelo, o desenvolvimento de novas 
estratégias de controle. 
 
 6.5. CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
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 Controle do odor e material particulado são dois aspectos que tem evoluído 
consideravelmente nos últimos anos. 
 
 Controle do odor 
 
 As principais fontes de emissões de gases odoríferos são os digestores, e a 
planta de evaporação de licor negro. Estes gases, antigamente descarregados na 
atmosfera, passaram a ser coletados e queimados nas caldeiras, no forno de cal ou 
em incineradores especialmente projetados. 
 
 As caldeiras de recuperação passaram a ser do tipo de “baixo odor”, o que 
significa que não existe um evaporador de contato direto incorporado à mesma, e que 
o licor negro é queimado em condições nas quais  as emissões de H2S são 
efetivamente mitigadas. 
 
 Material particulado 
 
 O material particulado tem como fontes principais as caldeiras de recuperação e 
força, e o forno de cal. Os antigos sistemas ciclônicos foram sendo substituídos por 
precipitadores eletrostáticos, de eficiência de remoção superiores a 99%. 
 
 6.6. CONTROLE DA EMISSÃO DE PARTICULADOS  EM CALDEIRAS 
 INDUSTRIAIS ALIMENTADAS À LENHA. 
 

A melhor maneira de controlar as emissões de um sistema de geração de 
energia através da queima de madeira, é tomando-se um criterioso cuidado nos 
parâmetros do projeto da fornalha e caldeira, alimentação da madeira, desenho da 
grelha, remoção das cinzas, ar primário e secundário; e assim por diante. 

 
Em resumo : tanto melhor o serviço realizado antes da saída da caldeira, torna 

mais fácil o trabalho de limpeza das emissões de particulados ou gases sujos. 
 
 
Tipos de Equipamentos: 
 

 6.6.1 Coletores mecânicos: 
 
Coletores mecânicos multi-ciclones são equipamentos amplamente utilizados 

nas caldeiras a lenha, dependendo da capacidade e nível de emissão permitido podem 
ser simples ou em séries. 

A eficiência varia de 50 a 90% dependendo da distribuição e tamanho das 
partículas, além de outros fatores. 

Sistemas através de vibração ou peneiras vibratórias são empregadas para 
separar ou classificar areia fina, cinza, partículas de carvão, etc. 

Se coletores mecânicos não são suficientes para reduzir a emissão ao nível 
desejado podem  ser seguidos por um “scrubber” de via úmida ou um “Bag house”, ou 
em grandes unidades por um precipitador eletrostático  ou um “scrubber via seca”. 
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 6.6.2 Scrubber via úmida 

 
É um equipamento efetivo, porém converte o problema do ar para a água, a 

eficiência varia de 90 a 99%. 
 

 6.6.3 Scrubber via seca 
 
Sistema mais moderno e avançado porém de custo elevado. Consiste num vaso 

cilíndrico contendo dois tubos cilíndricos concêntricos, o espaço angular entre os dois 
tubos é preenchido com material granulado. Os gases com particulados entram no 
filtro por abertura lateral apropriada sendo distribuído pelo filtro pela seção plena 
formada entre a parede externa do cilindro externo e o vaso interno. Gases sujos 
passam através do meio filtrante, sendo as partículas removidas por impacto com o 
meio. Gases limpos saem para a atmosfera através do tubo de exaustão formado pela 
extensão do tubo interno. 
 
 6.6.4 Bag house 

 
Apresenta a vantagem de ser um manejo seco, evitando problemas de poluição 

de água. Necessita de resfriadores dos gases efluentes para se tornar eficiente e não 
ocorrer problemas no material de confecção do equipamento de filtragem, apresenta 
eficiência de 95 ~ 99%. 
 
 6.6.5 Precipitadores eletrostáticos 

 
São largamente utilizados no meio industrial, apresentam grande tamanho físico 

e alto custo inicial, o que limita sua utilização em instalações pequenas/médias, possui 
alta eficiência. 
 
 7. TECNOLOGIA DE CONTROLE DE EFLUENTES LÍQUIDOS. 
 

Um dos principais objetivos dos estudos, pesquisas e desenvolvimentos da 
tecnologia de processamento para a produção de celulose, tem sido a minimização da 
geração de efluentes  líquidos, tanto no tocante à sua qualidade quanto à quantidade. 

Um dos exemplos mais demonstrativos deste enfoque é a diminuição do volume 
específico (m3/t de celulose produzido) de água utilizada no processo industrial. 

Desta forma, desenvolveram-se tecnologias na área de recirculação de águas, 
controle de perdas, controle de derramamentos, mudanças de processamento, de 
produtos químicos e de equipamentos, objetivando a minimização da geração de 
cargas poluidoras. 

A evolução da tecnologia de tratamento de efluentes tem acompanhado o 
desenvolvimento normal desta área de tecnologia ambiental. 

Como sistema de tratamento secundário, o mais comumente utilizado no país é 
o das lagoas aeradas, em vista da disponibilidade de áreas que, em função do clima, 
tem alcançado boas eficiências de tratamento. 
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Em casos de exiguidade de área, tem sido utilizado o sistema de lodos ativados, 
inclusive o do lodo ativado com oxigênio puro. 
Na figura 25, pode-se visualizar um esquema de tratamento de efluentes líquidos de 
uma indústria de celulose de grande porte, de acordo com tecnologia recente que tem 
sido adotada no país.  
 
 7.1. DESCRIÇÃO DE SISTEMA ATUAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 
 
 Os efluentes líquidos gerados pelos diversos setores de uma indústria de 
celulose, incluindo as áreas auxiliares, são separados, basicamente, em duas linhas: 
efluente geral e efluente ácido. 
 As linhas de efluente geral são formadas pelos efluentes industriais (exceto o 
efluente ácido proveniente dos estágios de branqueamento), esgotos sanitários e 
águas pluviais de áreas contaminadas. 
 Estes efluentes, por apresentarem grande percentual de sólidos (resíduo 
florestal, areia, fibras, etc.), são segregados do efluente ácido, passando por um 
sistema composto por gradeamento e desarenação. 
 O sistema de tratamento primário de efluentes compreende as seguintes 
etapas: 

 - gradeamento do efluente geral 

 - remoção da areia do efluente geral 

 - mistura e neutralização dos efluente ácido e geral 

 - decantação primária 

 - extração e desaguamento de lodo primário 
 
 O efluente geral é inicialmente conduzido a um sistema de gradeamento de 
barras, com limpeza mecanizada, passando então por um medidor de vazão Parshall. 
 Após o medidor Parshall, o efluente segue para uma caixa de areia 
mecanizada, de onde é enviada ao tanque de mistura e neutralização. 
  A linha de efluente ácido é também introduzida no tanque de mistura e 
neutralização. O pH final é controlado através de dosagem automática de leite de cal. 
 Os gases ácidos provenientes do tanque de mistura são neutralizados em um 
lavador de gases com recirculação de soda cáustica. 
 O efluente total neutralizado é enviado aos decantadores primários. O lodo de 
cada decantador é extraído por bomba de deslocamento positivo e conduzido ao 
tanque de mistura de lodo e, em seguida, a uma máquina desaguadora tipo “screw 
press”. 
 O filtrado retorna ao processo através do tanque de mistura e neutralização, 
enquanto o lodo desaguado é acumulado em caçambas e, posteriormente, pode ser 
utilizado na área florestal, ou comercializado. 
 Na saída dos decantadores são introduzidos ácido fosfórico e uréia como 
nutrientes para o processo biológico. 
 Caso a qualidade do efluente neste ponto apresente parâmetros que possam 
prejudicar a atividade biológica ou que estejam fora de valores pré-estabelecidos, o 
efluente é desviado para uma lagoa de emergência. Após corrigida a situação, o 
efluente retorna `a câmara de mistura. 
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FIGURA 25 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA  
                        INDÚSTRIA DE CELULOSE DE GRANDE PORTE. 

 

 
 O tratamento secundário compreende as seguintes unidades: 
 

 - lagoa de resfriamento 

 - lagoa aerada 

 - lagoas de polimento 
 A lagoa de resfriamento é provida de aeradores para manutenção dos sólidos 
em suspensão. 
 O sistema de aeração é formado por uma lagoa aerada dotada de aeradores 
superficiais de alta rotação para fornecimento de oxigênio e manutenção da mistura. 
 O efluente da lagoa aerada, uma vez oxidada a parcela de matéria orgânica, é 
conduzido às lagoas de polimento para sedimentação da massa biológica. 
 O efluente final tratado passa por um medidor de vazão Parshall e, 
posteriormente, é lançado através de emissário subaquático no rio. 
  
 Adicionalmente a fábrica deve ser dotada de eficiente sistema de coleta de 
eventuais transbordos de tanques de estocagem de produtos, através de bacias de 
contenção adequadamente dimensionadas, e direcionamento das linhas de águas 
pluviais, destes setores da fábrica, ao tratamento de efluentes. 
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 7.2  SISTEMA DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO EFLUENTE 
TRATADO 
 
 O efluente líquido tratado, após a medição da vazão, é conduzido por gravidade 
ao rio, através de uma tubulação dotada de difusores, abaixo da cota mínima do rio e 
na direção do fluxo. 
 Os difusores possibilitam uma diluição inicial e uma melhor mistura do efluente 
tratado com a água  do rio, proporcionando assim um abatimento das concentrações 
de poluentes e uma redução na formação de espuma. 
 
 7.3 SISTEMA DE  ÁGUAS PLUVIAIS NAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
 
 O sistema de coleta de águas pluviais deve ser projetado de modo a garantir: 

 - segregação das águas pluviais não contaminadas da rede geral 
  de efluentes industriais e esgotos sanitários, 

 - proteção das edificações, e 

 - afastamento das águas pluviais do sistema viário. 
 
 O sistema de coleta garantirá ainda que as áreas sujeitas a contaminação 
sejam isoladas da rede principal de águas pluviais. As águas provenientes dessas 
áreas devem ser coletadas e devem seguir para a rede de efluente industrial e 
posteriormente para o sistema de tratamento de efluentes. 
 
 7.4  ÁGUAS DE RECUPERAÇÃO 
 
 A recuperação de águas de processo é uma medida que visa diminuir o 
consumo de água e a vazão de efluentes, e deverá estar difundida ao longo do 
processo. 
 
 8. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 
 8.1 TECNOLOGIA DE CONTROLE DE EMISSÕES 
 
 Além da tecnologia aplicada no processo de produção industrial, objetivando a 
minimização da geração de poluentes e daquelas aplicadas em equipamentos de 
controle de emissões, foram também desenvolvidos sistemas de monitoramento e 
planos de segurança e emergência baseados em análises profundas de risco de 
acidentes nas instalações industriais. 
 Dentre as tecnologias técnica e economicamente viáveis utilizadas  pelas 
modernas industrias de celulose, de acordo com o conhecimento atual, pode-se citar 
as seguintes: 
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 - Utilização de tecnologia para eliminação e redução de ruídos no projeto de 
equipamentos do pátio de madeira. 

 

 - Sistemas de monitoramento de gases e sistema de controle em tempo real 
para prevenir distúrbios operacionais na área de cozimento, lavagem, peneiramento 
e deslignificação. 

 

 - Utilização de caldeira de recuperação de baixo nível de odor e sistema de 
controle de emissão de material particulado constituído de um precipitador 
eletrostático eficiente. 

 

 - Os gases gerados na planta de cozimento, evaporação de múltiplos efeitos e 
depuração de condensado podem ser lavados com licor branco fraco e queimados 
no forno de cal ou, alternativamente, em um incinerador independente. O 
combustível auxiliar a ser utilizado neste incinerador pode ser o metanol líquido 
recuperado na planta de depuração de condensado. Uma caldeira de recuperação 
de calor é utilizada, reaproveitando o calor gerado. Os gases gerados nesta caldeira 
são lavados com álcali para a remoção de SO2. Os gases limpos são descarregados 
para a atmosfera. Deve ser instalado um incinerador reserva para o caso de 
manutenção do incinerador principal. 

 

 - Operação do processo produtivo em média sulfidez para minimizar a emissão 
de enxofre reduzido total - TRS e dióxido de enxofre - SO2. 

 

 - Projeto da altura da chaminé deve ser baseado em modelos matemáticos de 
dispersão de plumas. 

 

 - Os gases odoríferos diluídos gerados na linha de fibra podem ser coletados e 
usados  parcialmente como ar secundário no forno de cal e o restante como ar de 
combustão no incinerador de gases malcheirosos. Um lavador de gases com álcali 
pode ser instalado como alternativa. 

 

 - Os gases dos respiros da área da caustificação são aproveitados como ar de 
combustão no forno de cal. 

 

 - Os gases do respiro do tanque de mistura dos efluentes de processo são 
lavados separadamente num meio alcalino. 

 

 - Lavador de gases com álcali para controle das emissões de H2S e 
particulados do tanque de dissolução. 

 - Os gases gerados no branqueamento (estágio ácido) são coletados e 
lavados com dióxido de enxofre e soda. 

 

 - Auto suficiência energética reduzindo o consumo de óleo combustível e as 
consequentes emissões atmosféricas de sua utilização. 
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 8.2 FONTES DE EMISSÃO 
 
 As plantas industriais do processo Kraft  para a fabricação de celulose, 
apresentam várias fontes de emissão atmosférica sendo as mais importantes, as 
fontes primárias, as quais são controladas a partir de estruturas e outros dispositivos. 
 As fontes secundárias de emissão atmosférica são de menor expressão 
quantitativa e seu controle é possível, através de mudanças na metodologia de 
processo ou na  sistemática de operação da fábrica. 
 As principais emissões geradas nas fontes primárias são apresentadas a seguir: 

 compostos reduzidos de enxofre (TRS) - sulfeto de hidrogênio (H2S), 
metilmercaptana (CH3SH), dimetil sulfeto (CH3)2S e dimetildissulfeto (CH3)2S2 , 

 material particulado (TSP); 

 dióxido de enxofre (SO2). 
 

A Tabela a seguir, apresenta, de forma esquemática, as fontes de emissão 
da unidade industrial de processo Kraft, para a fabricação de celulose. 
 

TABELA  - Identificação das fontes por fase de processo. 
 

             Fonte primária              Material emitido 

         TRS          TSP            SO2 

caldeira auxiliar           -             X              X 

Tanque de 
fundidos 

          X            X               - 

stripper de 
cozimento 

          X             -              X 

caldeira de 
recuperação 

          X             X              X 

forno de cal           X             X              X 

stripper de 
evaporação 

          X              -              - 

 
 Para emissões de SO2 , deve ser considerada a utilização eventual (partidas e 
emergência) de óleo combustível, com consequente carga de SO2  baixa. 
 Para a alimentação da caldeira auxiliar é utilizada 100% de biomassa - 
serragem, cascas e cavacos. 
 Os principais tipos de emanações gasosas, oriundas de plantas industriais de 
processo Kraft, de fabricação de celulose, são apresentadas na Tabela a seguir, 
relacionando-as com sua respectiva fonte geradora. 
 

TABELA  - Tipos de emanações gasosas em fábricas com Processo Kraft 
 

Tipos de emissão          Fontes de emissão 

compostos reduzidos de 
enxofre 

sulfeto de hidrogênio 
Meti mercaptana Dimetil 
sulfeto  

cozimento, lavagem, 
evaporação, caldeira de 
recuperação e chamine 



Manual didático Polpa e Papel 110 

Dimetil sulfeto de forno de cal 

compostos oxidados de 
enxofre 

Dióxido de enxofre gases da chaminé da 
caldeira 

material particulado cal/carbonato de cálcio gases da chamine do 
forno de cal 

 sulfato de sódio gases da chaminé da 
caldeira de recuperação 

 
 
 8.3 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE 
 
 Os equipamentos e medidas tecnologicamente desenvolvidos e testados, 
atualmente disponíveis e que integram sistemas de controle, são os seguintes: 
 

 caldeiras de recuperação do tipo “baixo nível de odor”, que permitem uma 
grande redução de compostos reduzidos de enxofre (TRS), responsável pelo odor 
característico do processo. 

 o material particulado, proveniente da caldeira de recuperação, deve ser 
controlado através de precipitadores eletrostáticos (PPE). 

 as emissões atmosféricas, originadas no tanque de dissolução, são 
controladas através de um lavador de gases, que reduz as emissões de compostos 
reduzidos de enxofre e material particulado. 

 o próprio forno de cal pode ser utilizado, também, como um equipamento 
de controle, pois nele ocorre a queima da maior parte dos compostos de enxofre 
causadores do odor, provenientes da evaporação e digestão. 

 
TABELA. Sistema de controle e tratamento das emissões atmosféricas 

 

Fonte de emissão Poluente Sistema de controle 

caldeira de recuperação 
(Tipo:baixo nível de odor) 

TSP    Precipitador eletrostático 
(PPE) 

tanque de dissolução TRS,TSP Lavador de gases 

Forno de cal TSP Precipitador eletrostático 
(PPE) 

Lavagem alcalina Mercaptanas Lavador de gases 

Caldeira de força TSP Multiciclone 

 
O material particulado, gerado no forno de cal, é controlado através de 

precipitador eletrostático. 
Na lavagem alcalina, a emissão de mercaptanas é controlada por lavadores de 

gases e na caldeira de força o material particulado pode ser controlado por 
multiciclones. 
 Os gases odoríferos são produzidos como resultado de várias reações 
químicas, que ocorrem durante o processo Kraft de fabricação de celulose, sendo 
primariamente formados de componentes do enxofre total reduzido (TRS), que são, 
basicamente, sulfetos odoríferos e mercaptanas. Quando estes gases são incinerados, 
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passam a inodoros, gerando vapores de água, dióxido de enxofre e dióxido de 
carbono. 
 As ações para a minimização das emissões de poluentes no ar, incluem o 
controle de odores, emissões de partículas e de dióxido de enxofre.. Hidrocarbonetos 
e dióxido de nitrogênio, em geral, não são controlados diretamente, pois podem ter 
suas emissões minimizadas, através da combustão, com equipamentos que 
apresentam nível ótimo de desempenho. 
 A coleta e redução de gases odoríferos, oriundos da fabricação de celulose, 
podem ser obtidas por dois sistemas a saber LVHC (baixo volume e alta concentração) 
e HVLC (alto volume e baixa concentração). 
 Os gases LVHC têm sido incinerados em forno de cal, onde os compostos de 
enxofre são oxidados a dióxido de enxofre (SO2), que é um gás inodoro. 
 Gases não condensáveis do separador de vapor são encaminhados ao forno de 
cal, em duto separado, com traço de vapor, de maneira a manter TRS e metanol na 
fase de vapor. 
 Outros requisitos incluem: a manutenção de uma velocidade mínima no duto 
acima da velocidade da parte frontal da chama de gás não condensável; instalação de 
duto resistente à corrosão e a cargas estáticas do terreno; instalação de corta-chamas 
e discos de ruptura; instalação de purgadores, em todos os pontos baixos do sistema; 
instalação de exaustor de tiragem de gás, que mantenha uma pressão negativa no 
sistema e elimine vazamentos de gases odoríferos; duto “by pass”, para funcionar 
como sistema de emergência, na eventualidade do forno de cal apagar sua chama ou 
o exaustor perder a sua potência; purga temporária de vapor, que pode ser instalada 
no duto, entre o exaustor e o forno de cal, de modo a promover o isolamento do calor 
do forno do sistema LVHC, em caso de perda de potência do exaustor. 
 Sistema complementares tais como: sistema de auxílio para o forno de cal, na 
eventualidade do mesmo ser desligado por um longo período de tempo;  
encaminhamento dos gases LVHC para o forno de cal, com injeção dentro dos bicos 
de gás dos queimadores e instalação de incineradores de reserva, podem ser 
previstos nos projetos industriais, de modo a tornar o sistema bastante eficiente. 
 
 9. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 Os resíduos sólidos provenientes de plantas industriais de produção de celulose 
são classificados, segundo as normas da ABNT, como resíduos da classe II, não 
inertes, não apresentando características de periculosidade. 
 Os grits e dregs podem ser utilizados como corretivos (pH) de solo. 
 Aterros de resíduos sólidos, segundo a melhor tecnologia disponível, são 
construídos com células especialmente projetadas para recebimento de resíduos 
classe II, com impermeabilização do fundo, drenagem de percolado e sistema de 
drenagem superficial, além da interligação do sistema de drenagem e coleta de 
percolado com a estação de tratamento de efluentes. 
 9.1 FONTES DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
 
 A seguir é apresentada uma descrição de cada ponto de geração de resíduos 
sólidos na indústria de celulose. 
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 Preparação da madeira 
 
 As águas da lavagem de toras passam por um decantador de areia de onde os 
sólidos decantados são removidos periodicamente para o aterro industrial. 
 
 Caldeira de força 
  
 O material particulado coletados nos pré-separadores e na bateria de 
multiciclones é transportado para um silo de cinzas. 
 O material armazenado no silo de cinzas é removido regularmente para o aterro 
industrial ou dispostos nas florestas como suprimento de micronutrientes. 
 
 Caustificação 
 
 Os sólidos decantados nos classificadores de licor verde, constituem os 
chamados “dregs” que são removidos dos classificadores e drenados para um tanque 
homogenizador. Deste, os sólidos são bombeados para um filtro a vácuo de “dregs”. 
Os “dregs” desaguados são coletados em caçambas para posterior disposição no 
aterro industrial ou como corretor de solos na área florestal. 
 Os extintores de cal possuem um sistema de remoção de impurezas (“grits”) 
que acompanham a cal virgem. Estas impurezas são removidas e transportadas , por 
meio de roscas transportadoras, até as caçambas que também armazenam  os 
“dregs”, de onde são transportados para o aterro industrial ou como corretor de solos. 
 
 
 Tratamento de efluentes (decantadores primários) 
 
 Os sólidos fibrosos removidos dos decantadores primários são desaguados e 
posteriormente transportados para o aterro industrial ou dispostos nas florestas. 
 
 Resíduos domésticos 
 
 Os resíduos sólidos resultantes de varreduras, papéis e materiais de escritório 
em geral são acondicionados em caçambas sendo posteriormente levados ao aterro 
industrial, ou comercializados para reciclagem. 
 
 9.2  CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 
 A  Tabela a seguir, apresenta uma estimativa dos resíduos gerados na indústria, 
sua origem, bem como a composição e quantidade. 
 Os resíduos sólidos provenientes de plantas industriais de produção de celulose 
são classificados, segundo as normas da ABNT, como resíduos da classe II, não 
inertes, não apresentando características de periculosidade. 
 Para a disposição dos resíduos, a implantação de um aterro de resíduos sólidos 
é uma das tecnologias atualmente utilizadas, com células especialmente projetadas 
para o recebimento de resíduos da classe II, com impermeabilização de fundo, 
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drenagem de percolado e sistema de drenagem superficial, além de interligação do 
sistema de drenagem e coleta de percolado com a estação de tratamento de efluentes. 
 
TABELA. Estimativa dos resíduos gerados - Origem e Quantificação. Exemplo fábrica 
com capacidade de produção de 750 ton. dia de celulose branqueada de Eucalyptus 
sp. 
 

Origem Resíduo Composição Quantidade 
t/d 

Preparação da 
madeira 

areia resíduos 
floretais/areia 

82 

Caldeira de 
força 

cinzas cinzas/areia 36 

Caustificação dregs óxido de cálcio, 
sílica, óxido de 
ferro, carvão 

16 

Caustificação dregs CaCO3,, SiO2, 
Fe2O3, Al2O3, 
MgO, H2O 

15 

Escritórios resíduos 
domésticos 

papéis/plásticos 06 

Trat. Efluentes 
(decantador) 

Iodo 
desaguado 
(20%) 

Fibras, areia 120 

 
 9.3 ACONDICIONAMENTO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 As cinzas depositadas no silo de cinzas, os “dregs” e “grits” da caustificação, os 
resíduos sólidos gerais, bem como o Iodo do decantador primário de efluentes, são 
acondicionados em caçambas metálicas. 
 Estas caçambas são transportadas regularmente por caminhões do tipo 
“basculante brooks” que permitem remover as caçambas do chão, tranportá-las e 
bascular o material. 
 Os sólidos decantados no sistema de recuperação de madeira são removidos 
por meio de pás-carregadeiras ou retro-escavedeiras. Estas máquinas carregam os 
caminhões até o aterro industrial onde será descarregado. 
 
 9.4 ALTERNATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO. 
 
 Caso o empreendedor opte pela alternativa de comercializar o resíduo sólido, 
uma metodologia denominada “Compostagem Aeróbica” pode ser utilizada. 
 Os principais objetivos do tratamento de resíduos sólidos é a estabilização da 
matéria orgânica, degradação das substâncias tóxicas e a destruição dos 
microorganismos patogênicos. 
 Os processos biológicos de estabilização de lodo orgânico são denominados de 
anaeróbicos e aeróbicos, ou mistos. Todos são eficientes tecnologicamente, entretanto 
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alguns fatores são determinantes para sua escolha, tais como disponibilidade de área, 
investimento, custo operacional, tempo para a compostagem. 
  
 O processo que está sendo mais utilizado é o aeróbico, que será descrito a 
seguir: 
 Principais vantagens e desvantagens: 
 

 investimento inicial menor quando comparado com o processo de estabilização 
anaeróbico; 

 baixo custo operacional; 

 necessidade de menor tempo ( em torno de 3 anos) para estabilização do lodo, 
quando comparado com o processo de estabilização anaeróbico (4 a 5 anos); 

 menores riscos para contaminação do lençol freático. 
 
 Desvantagens: 
 

 área muito maior; 

 necessita ser distribuído em leiras e revolvido a cada dois meses. 
 
 A experiência mostra que o intervalo de revolvimento dependerá do clima da 
região. Quanto mais quente, mais o processo é acelerado. 
 No processo aeróbico, os dregs não são dispostos junto com o lodo devido  a 
dificuldade de serem misturados, o mesmo não acontece no anaeróbico. Desta forma, 
os dregs podem ser utilizados como corretivos de solo juntamente com os grits. 
 Para controle da percolação do chorume do lodo através do solo, esta previsto o 
monitoramento do lençol freático através de poços piezométricos. 
  
 
 

O lodo compostado apresenta as seguintes características: 
 

 pH..................................................................................06 

 umidade (max)...............................................................40% 

 matéria orgânica (min)...................................................40% 

 relação carbono/nitrogênio (max).................................18:1 

 nitrogênio (min)........................................................... ...1% 

 organoclorados.............................................não detectável 
 
 10. RUÍDOS E VIBRAÇÕES 
 
 10.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO 
 
 Os equipamentos considerados como fontes significativas de ruído são  
apresentadas a seguir: 
 

 Preparação da madeira 
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 As principais fontes na área de preparação de madeira são os tambores 
descascadores, picadores e repicadores de madeira, bombas de circulação de água  
motores elétricos em geral. 
 

 Cozimento 
 
 As principais fontes de ruído são o separador magnético, descarregador 
vibratório de cavacos, digestor contínuo, bombas de circulação em geral, compressor 
para controle de pressão no digestor, e exaustor de gases do silo de cavacos. 
 

 Depuração de polpa marrom 
 
 As principais fontes são as bombas centrífugas em geral, agitadores de 
tanques, engrossador e refinador de palitos. 
 

 Lavagem de polpa marrom 
 
 As fontes mais importantes são as bombas em geral, exaustores e ventiladores. 
 

 Pré-branqueamento 
 
 As principais fontes são as bombas de circulação de líquidos e os motores 
elétricos em geral. 
 

 Branqueamento 
 
 As principais fontes de ruído são as bombas de circulação de líquidos, 
conjuntos motor-ventilador e motores elétricos em geral. 
 
 
 

 Depuração e secagem 
 
 As principais fontes são as bombas de circulação de líquidos e os motores 
elétricos em geral. 
 

 Acabamento 
 
 As principais fontes de ruído são as prensas de fardos de celulose, 
transportadores em geral, amarradeiras e empilhadeiras em geral. 
 

 Planta de clorato de sódio e dióxido de cloro (alternativa ECF) 
 
As fontes de ruído mais importantes são as bombas de circulação de líquidos, 
compressor de H2, ejetores de vácuo a vapor, conjunto motor-ventilador e os motores 
elétricos em geral. 
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 Planta de oxigênio 
 
 As principais fontes de ruído são o ventilador e soprador de ar e o compressor de 

oxigênio. 
 

 Evaporação 
 
 As principais fontes são os tanques de flash, corpo do primeiro efeito, bombas 
em geral e ejetores de vácuo. 
 

 Caldeira de recuperação 
 
 As fontes de ruído mais importantes são as bombas em geral, a caldeira de 
recuperação com proteção acústica, tanque de dissolução, ventiladores em geral, 
turbina a vapor com proteção acústica, tanque de flash, tanque de descarga de fundo 
e purga de vapor. 
 

 Caustificação 
 
 As principais fontes de ruído são as bombas em geral, “slakers”, filtro de lixívia 
branca, bombas de vácuo, filtro de lama de cal e filtro de dregs. 
 

 Forno de cal 
 
 As principais fontes são o forno de calcinação, britador de cal, e ventiladores de 
ar primário e tiragem. 
 

 Caldeira auxiliar 
 
 As fontes de ruído mais importantes são os conjuntos motor-ventilador, bomba 
de recalque de condensado, motores elétricos em geral e purga de vapor. 
 
  
 

10.2 SISTEMAS DE CONTROLE DE RUÍDO. 
 
 De maneira geral, as técnicas utilizadas para eliminar ou reduzir os níveis de 
ruído gerados no processo industrial são as seguintes: 
 

Durante as fases de projeto e instalação 
 

 dimensionamento correto de todos os equipamentos, evitando problemas de 
sobrecarga durante a operação; 

 instalação dos equipamentos considerados como fontes significativas de ruídos em 
bases próprias, providos de amortecedores de vibrações e sempre que for 
necessário isolados acusticamente; 
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 análise das propostas dos fornecedores de equipamentos, levando em 
consideração os aspectos técnicos relacionados com os níveis de ruídos gerados. 

 
Durante as fases de operação e manutenção da fábrica. 

 

 programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da planta, com 
atenção especial para o reparo ou substituição de partes móveis desgastadas pelo 
uso, ou troca de equipamentos completos; 

 treinamento periódico  e permanente dos funcionários responsáveis pela operação e 
manutenção da planta, relacionado com todos os aspectos da higiene e segurança 
do trabalho, entre os quais se inclui o problema de ruído; 

 controle permanente da presença de funcionários nas áreas das plantas com níveis 
de ruído mais elevados, realizado pela equipe de Engenharia de Segurança, uma 
vez que a automatização do projeto torna praticamente desnecessária essa 
presença, a não ser durante as inspeções periódicas ou a execução dos serviços de 
manutenção. 
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