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BRANQUEABILIDADE DA POLPA MARROM – UMA NOVA 
ABORDAGEM
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Helio Alves de Melo Filho 1
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RESUMO

Este trabalho buscou, por meio de alterações no balanço hídrico de 

um digestor contínuo, a melhora nas condições de branqueabilidade 

da polpa marrom. O estudo foi realizado em uma fábrica de celulose 

kraft branqueada de eucalipto, composta por um digestor contínuo, 

seguido por uma deslignificação por oxigênio e por um branquea-

mento com sequência AD0(EP)D1(EP)D2. Com o aumento do teor de li-

cor livre ao longo do digestor foi observada a redução da temperatura 

de cozimento, seguida pelo aumento do álcali residual. Apesar de não 

terem sido observadas alterações em parâmetros tradicionalmente 

estudados, como o kappa e a DQO, houve ganho de 8,3 %ISO de 

alvura da polpa marrom e aumento de 7,1% na eficiência do bran-

queamento. 

IMPACTO DA ENERGIA LIVRE SUPERFICIAL SOBRE AS PRO-
PRIEDADES DO PAPEL E IMPRIMIBILIDADE EM OFFSET 
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RESUMO

O desempenho do papel em muitas aplicações, incluindo impressão, 

é frequentemente determinado pela natureza de sua superfície. Em-

bora atualmente em declínio – exceto na Ásia –, a impressão offset 

ainda responde por cerca de 40% de todo o volume de impressão em 

âmbito global e continua a dominar o segmento de alta qualidade 

do espectro de impressão. Este estudo tem seu foco voltado para a 

impressão em offset e o impacto que pode ser exercido sobre esse 
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processo por diferentes propriedades superficiais de um substrato. 

Impressão offset de papel envolve as complexas interações da tinta 

com uma superfície caracterizada por três propriedades principais, 

inter-relacionadas: rugosidade, porosidade e química superficial re-

lacionada à Energia Livre Superficial (ELS). Os efeitos da porosidade 

e rugosidade são relativamente bem compreendidos e amplamente 

documentados na literatura, ao passo que a influência da química 

superficial (ELS) está muito menos clara e vem sendo menos estuda-

da. Isso se deve, principalmente, à dificuldade de se medir a energia 

superficial em substratos não ideais, nos quais extremos de carac-

terísticas superficiais podem impactar a energia superficial aparente 

(por ex., efeito de lótus).

Este estudo tem, portanto, dois principais objetivos. O primeiro deles é 

o de fazer recomendações quanto ao melhor método para se calcular 

a ELS do papel, considerando sua natureza não ideal. O segundo, o 

de determinar o impacto relativo da ELS sobre a imprimibilidade em 

offset em comparação a outras propriedades, tais como topografia 

(rugosidade) e porosidade. 

Os principais resultados neste trabalho incluem:

i) um método para medir a ELS em superfícies porosas (o ângulo 

de contato – ou incidência – de um gotejamento de líquido so-

bre uma superfície porosa é medido a 0,1 segundo após o con-

tato, visando minimizar imprecisões provocadas pelo rebote do 

gotejamento, pelo umedecimento e pela absorção, e corrigido 

para rugosidade superficial com uso do modelo Wenzel); 

ii) a observação de que a porosidade superficial exerce efeito des-

prezível sobre a determinação da ELS por ângulo de incidência. 

iii) a demonstração de que mudanças isoladas na ELS provocadas 

pelo uso de agente umidificador ou tratamento corona resultam 

em diferenças bem menores na imprimibilidade do que aquelas 

obtidas por meio de modificação simultânea da ELS e da porosi-

dade superficial;

iv) a química do polímero de látex na formulação do fluido de apli-

cação (“tinta”) domina a influência sobre a ELS em comparação 

com pigmento, sendo quaisquer diferenças de energia superfi-

cial presentes no pigmento quase que completamente mascara-

das pelo látex.

É possível concluir, portanto que, quando se busca melhorar a 

imprimibilidade em offset, a variação na ELS é significativamente me-

nos importante do que a variação na rugosidade superficial ou na 

porosidade superficial.
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RESUMO

Operações unitárias em uma linha de fibras destinam-se a remover 

lignina seletivamente, de modo a obter polpa com alvura, depuração 

e resistência desejadas. Sendo a celulose uma commodity, sempre 

existe pressão no sentido de redução de custos. O foco primário é, de 

modo geral, reduzir os custos relativos à madeira, mas não se podem 

ignorar esforços para reduzir o uso de produtos químicos branquea-

dores, o segundo elemento a contribuir para a formação de custos.

O controle de processos de uma planta branqueadora convencional se 

baseia no teor de lignina das fibras celulósicas expresso sob a forma 

de número kappa, combinado com medição de alvura nos estágios 

de branqueamento. Existem evidências significativas de que o car-

ryover consome produtos químicos branqueadores (dióxido de cloro 

ou ClO2). Na ausência de medição de carryover, as usinas compensam 

o fato aplicando um elevado enviesamento de medições pelo ope-

rador para cobrir a demanda de pico de carryover, o que resulta em 

elevação dos custos de branqueamento. Para superar esse desafio, a 

indústria de celulose vem atualmente realizando a transição entre a 

medição convencional do número kappa com uso de um dispositivo 

analisador com multipontos e a nova medição de número kappa, com 

uso de transmissor de carga de branqueador in-line para controle de 

carga de ClO2. Nesse sentido, o impacto da lignina de carryover tam-

bém é incluído no controle da carga de químicos. Esse sinal contínuo 

da carga de branquedores minimiza o viés de operador e proporciona 

significativas economias de produtos químicos de branqueamento.

A manipulação de múltiplas variáveis de processo é necessária para 

se obter efetivo controle da planta de branqueamento, e é extrema-

mente desafiador realizar a otimização de cada variável controlada 

visando manter o processo sempre próximo da meta. Se, por um 

lado, é da maior importância ter sensores operando acuradamente 

e possuir loops de controle regulatório implementados, por outro se 

mostra praticamente impossível para os operadores realizar a otimi-

zação manual dos produtos químicos branqueadores para obtenção 

da alvura final a custos mínimos. Para superar essa dificuldade, o 

Sistema de Controle Avançado Multivariável (MACS), comprovada 

plataforma de controle avançado, tem potencial para proporcionar 

grandes economias às fábricas. O MACS utiliza modelos de proces-

so dinâmicos para lidar com o efeito de perturbações relacionadas à 

carga de agentes branqueadores sobre o número kappa e a alvura à 

jusante, e manipula a dosagem de ClO2 no intuito de compensar tais 

perturbações, além de corrigir perturbações não medidas por meio de 

controle de feedback e atuar variando atrasos de processo e curvas 

de branqueamento não lineares por meio de adaptação de modelos 

em tempo real. O MACS também otimiza a carga de branqueadores 

aplicada a cada estágio, no sentido de minimizar o custo de branque-

amento para a obtenção de determinada alvura final.

Este trabalho destaca as vantagens de uma abordagem sinergística 

para a otimização de plantas de branqueamento através do uso de 

tecnologias de medição comprovadas, inovadoras e diferenciadas 

com estratégias de controle de processo avançado. Algumas histórias 

de casos adotando esta abordagem também estão incluídas aqui.

PERFIL DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE PAPÉIS DE 
COPIAR FORMADO EM SITUAÇÃO DE ELEVADA RELA-
ÇÃO (RATIO) ENTRE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITU-
DINAL E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRANSVERSAL

Afonso H. T. Mendes1,2, Song W. Park1  
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RESUMO

Papéis cópia usados em máquinas fotocopiadoras, impressoras a laser e 

dispositivos similares normalmente requerem menores índices de orien-

tação de fibras, visando proporcionar certa qualidade de squareness 

(perpendicularidade) à folha, para uma estabilidade dimensional me-

lhorada. Devido à natureza das fibras, uma folha matriz de papel (web) 

dotada de fibras altamente orientadas elevaria a higroexpansividade 

transversalmente á máquina, resultante de uma maior contração da fo-

lha durante a fase de secagem da produção. Este trabalho apresenta o 

perfil transversal de estabilidade dimensional de um papel reprográfico 

fabricado em uma máquina com gap former comercial a partir de pas-

ta química com 100% eucalipto, a alta velocidade e configurada para 

operação a uma alta relação longitudinal-transversal de resistência à 

tração (>3). Os resultados das medições de higroexpansividade e con-

tração transversalmente à folha, obtidos por meio de técnica de análise 

de imagem, demonstraram o efeito adverso exercido por tal situação de 
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operação e correspondente nível anisotrópico da consolidação da 

folha matriz sobre a estabilidade dimensional do papel, revelado 

por altos níveis de higroexpansão (>0,7%) e contração (>8%) nas 

zonas das margens, tornando significativa porção da folha de papel 

imprópria para aplicações que requerem alta qualidade do papel para 

usuários finais. Essa revelação pode levar a ações futuras no sen-

tido de buscar novos caminhos para o ajuste de parâmetros com 

vistas ao controle do índice de anisotropia da folha, para qualida-

de melhorada do papel. 

AVALIAÇÃO DA REINTRODUÇÃO NA LINHA DE FIBRAS 
DOS REJEITOS GERADOS NAS ETAPAS DE DEPURAÇÃO 
DA POLPA NÃO BRANQUEADA

Marcus Vinícius G. Veloso1, Leonardo S. de Caux1

1 Cenibra, Brasil 

RESUMO

Apesar de todo o aprimoramento obtido nas técnicas e tecno-

logias para o cozimento da madeira, a geração de resíduos não 

cozidos (nós, feixes) ainda consiste em um desafio tecnológico. 

Tais resíduos significam redução na eficiência de utilização da 

madeira disponível. Com o objetivo de fornecer uma alternati-

va para elevar o aproveitamento dessa madeira disponível, este 

trabalho avaliou a possibilidade de reutilização do rejeito UKP 

gerado após lavador de palitos através da sua reintrodução no 

processo de polpação. Foram verificados os possíveis efeitos so-

bre a qualidade da polpa, consumo de álcali, branqueabilidade 

e rendimento. Os resultados mostraram que a purga dos rejei-

tos após lavador de palitos representa perda de 0,5 t.d-1 de só-

dio como NaOH e em contrapartida eliminação de 3,5 kg.h-1 de 

SiO2. O retorno desse resíduo para o digestor significa ainda a 

possibilidade de elevação da produção em até 0,8%. Não foram 

observadas alterações no cozimento e na branqueabilidade da 

polpa com a reintrodução dos rejeitos no digestor. Assim como a 

viscosidade, o teor de hemiceluloses e as propriedades físicas da 

polpa não foram alterados.

PROPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE PRO-
CESSO COM BASE NO MÉTODO MASP: ESTUDO DE CASO 
EM UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE DO ESTADO 
DO PARANÁ

Fabricio Nicolao 1
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RESUMO

O cenário de crise financeira e retração da economia que se 

apresenta ao longo dos últimos anos tem mudado o ambiente 

competitivo das empresas. Essas mudanças estão gerando im-

pacto direto no desempenho e comprometendo a lucratividade 

das indústrias nacionais. Para o setor de papel e celulose, os 

efeitos da crise tornam o preço um diferencial de mercado. Uma 

das estratégias adotadas por empresas deste setor tem sido a 

redução de custos por meio de melhorias em seus processos 

produtivos. Na Engenharia de Produção, há diferentes méto-

dos que contribuem para a implementação de tais melhorias. 

O objetivo deste estudo foi propor e implantar melhorias no 

processo produtivo de uma empresa do setor de papel e ce-

lulose através do Método de Análise e Solução de Problemas 

(MASP), método para proposição de melhorias que permite a 

identificação da causa raiz dos problemas. Como resultado, foi 

possível identificar a necessidade de melhoria no sistema de re-

cuperação de fibras do subprocesso de preparo de massa, onde 

há o problema de transbordo de tanque, que representa 48 % 

das perdas com fibras celulósicas. Para este problema foram 

propostas soluções. No que se refere ao método MASP, mos-

trou-se adequado para a identificação dos problemas, embora 

o contexto organizacional da empresa tenha gerado impactos 

negativos ao longo da implantação das soluções, acarretando 

limitações que resultaram em ajustes no projeto a fim de ga-

rantir o sucesso na resolução do problema. Por fim, entende-se 

que é possível obter melhorias econômicas por meio da análise 

de processos com a metodologia MASP.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo atualizar os dados de um mape-

amento tecnológico obtido por meio do monitoramento de documen-

tos de patentes depositados no Brasil por um período de mais de cinco 

anos (2009-2013), avaliando a evolução das tecnologias envolvidas 

no setor de celulose e papel, a fim de oferecer subsídios e reforçar o 

apoio à tomada de decisões baseadas em fatos importantes e evidên-

cias concretas sobre a dinâmica do desenvolvimento tecnológico do 

setor de celulose e papel em território nacional. Para a execução do 

panorama das tecnologias desse setor foram inicialmente utilizados 

os dados dos documentos patentários extraídos da base do INPI-BR 

de abrangência nacional, utilizando os seguintes critérios: 1.º) uso 

da base de dados do INPI-BR; 2.º) seleção do espaço territorial a ser 

analisado – país = Brasil (BR); 3.º) uso dos códigos da classificação in-

ternacional de patentes (IPC): especificamente – classe D21; e 4.º) res-

trição do intervalo temporal da busca – período de 2009 e 2013. Nos 

resultados obtidos, as principais tecnologias relacionadas a celulose e 

papel são: a) composições de polpa, impregnação ou revestimento do 

papel (D21H); b) produção da celulose por eliminação de substâncias 

não celulósicas de materiais que contenham celulose; regeneração 

de licores de polpa (D21C); e c) máquinas de fabricar papel; métodos 

para produzir papel (D21F). A principal forma de depósito utilizada é 

a PCT (Tratado de Cooperação de Patentes), depósito internacional, 

seguido pelo depósito de residentes no Brasil, e, por último, o depósi-

to via CUP (Convenção da União de Paris), depósito internacional de 

um único país. Quanto aos países de origem, temos uma distribuição 

fortemente concentrada, uma vez que os quatro primeiros países de-

têm 79% dos documentos patentários depositados, destacando-se os 

Estados Unidos, com 49%. O mapeamento nos mostra que a tecno-

logia se encontra de forma pulverizada, pois tanto os detentores dos 

documentos patentários quanto os inventores apresentam distribui-

ção altamente distribuída, e que o maior interesse é estrangeiro, pois 

aparecem mais empresas e inventores estrangeiros do que nacionais.

SUPLEMENTAÇÃO EM VIVEIRO DE MUDAS DE EUCALIPTO 
COM NARIGENIN-CHALCONA AFETA A LIGNIFICAÇÃO 
DE ÁRVORES ADULTAS 
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RESUMO

Eucalipto é a espécie de madeira folhosa mais plantada no mundo, 

fornecendo matéria-prima de alta qualidade para celulose/papel e 

madeira, tendo se tornado uma crescente alternativa de insumo para 

a produção de etanol de segunda geração. Já descrevemos ante-

riormente os efeitos da suplementação de flavonoides realizada em 

jovens árvores de eucalipto, alterando a composição e a expressão 

genética da lignina mesmo depois da interrupção do tratamento por 

cinco meses. Neste trabalho, avaliamos se a suplementação em ida-

des tenras pode provocar efeitos no longo prazo sobre a formação 

de madeira de eucalipto. Suplementamos com chalcona naringenina 

duas diferentes espécies de eucalipto comerciais, a E. urophylla e o 

híbrido de E. urophylla x E. grandis, aqui designadas como E. uro-

grandis, em estágio de mudas, com dois protocolos distintos. Nossos 

resultados demonstraram que, mesmo decorridos três anos após o 

término do tratamento, a suplementação com chalcona naringenina 

reduziu o teor de lignina em ambas as espécies e protocolos, bem 

como alterou a composição da lignina, a solubilidade e o volume da 

madeira, afetando sua altura e diâmetro, o que ilustra, ainda mais, o 

potencial apresentado pela manipulação nutricional como ferramenta 

para a construção de árvores melhoradas e mais produtivas. 
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MEDIÇÕES AVANÇADAS DE KAPPA AT-LINE COM ES-
PECTROSCOPIA NIR PARA OTIMIZAÇÃO DE LINHAS DE 
FIBRAS 

Thanh Trung¹
1 FITNIR Analyzers Inc., Vancouver, Canadá

RESUMO

Com a crescente concorrência em âmbito mundial, fabricantes de 

celulose e papel demandam maior ênfase sobre redução de custos, 

maior eficiência e qualidade do produto, contemplando, ao mesmo 

tempo, a minimização de impactos ambientais. Embora o processo de 

recuperação de produtos químicos desempenhe papel fundamental 

na viabilidade de usinas produtoras de celulose, a operação eficiente 

do digestor é igualmente importante para assegurar excelentes rendi-

mento e qualidade do produto. 

O número kappa da celulose, ou teor residual de lignina, estima a 

extensão da deslignificação no processo de cozimento e é um parâ-

metro crítico para os processos do digestor e de branqueamento. 

Para otimizar o rendimento do cozimento e a qualidade do produto, 

o número kappa é utilizado como parâmetro de feedback para algo-

ritmos de controle automatizado, permitindo ajustes na carga de licor 

e no perfil tempo-temperatura do digestor, bem como na carga de 

químicos branqueadores na planta de branqueamento. A medição do 

kappa se tornou ainda mais crítica devido à grande variabilidade na 

qualidade dos cavacos (ou seja, teor de umidade, distribuição de cola 

e misturas de espécies), que requer condições variáveis de cozimento; 

daí a crescente demanda por medições mais frequentes de kappa.

Embora existam muitos dispositivos analisadores on-line destinados 

à medição de kappa, a medição at-line ainda é necessária como for-

ma de verificação cruzada. Resultados da aplicação de técnica espec-

troscópica avançada indicam que a precisão de kappa de operador 

para operador e de laboratório para laboratório está dentro de < 1 

unidade kappa. Os resultados de calibração e validação provenien-

tes de diversas instalações em fábricas ilustram que a medição de 

lignina residual com uso de espectroscopia NIR, conforme técnica 

descrita, é linear entre 5 kappa e 120 kappa, e independente da espé-

cie de madeira. Coeficiente de correlação (R2) de 0.98 é obtido para 

polpa úmida e precisão dentro de 0,7 unidade kappa. Para folhas  

de celulose acabadas não-branqueadas, a precisão situa-se dentro de 

±0,5 unidade kappa e o coeficiente de correlação é de 0.99 (R2).

Este trabalho apresentará os resultados obtidos a partir de implemen-

tação em usina e ainda discutirá rapidamente as aplicações do dis-

positivo analisador NIR de kappa, seu uso em operações no digestor 

objetivando melhorias de processo e como ferramenta para o monito-

ramento do produto final, juntamente com economias decorrentes da 

reduzida variabilidade de processo.

ANÁLISE DE DISTÚRBIOS DE COMPACTAÇÃO DE CAVA-
COS DE EUCALIPTO EM UM DIGESTOR CONTÍNUO COM-
PACT COOKING G2

Maria Emilia Drummond Blonski 1, Glaucio Franscisco de Moura 1, Ca-

rolina Gabriela Lopes Araújo 1, Carlos Verciano Costa Santos 1

1 Suzano Papel e Celulose, Imperatriz, Brasil

RESUMO 

Um dos principais problemas de operação do digestor contínuo é 

o desequilíbrio na movimentação da coluna. Distúrbios no grau de 

compactação e instabilidades no movimento hidráulico da coluna de 

cavacos no interior do digestor causam alterações no tempo de reten-

ção, perdendo-se por completo o controle do tempo de reação. Como 

consequência, afeta-se a produção, a qualidade e a uniformidade do 

produto. No campo da polpação química, poucos são os artigos rela-

cionados ao diagnóstico de problemas industriais, com maior raridade 

ainda para diagnósticos em distúrbios de compactação de cavacos. 

Este trabalho teve como objetivos agrupar em uma variável, chamada 

Indicador de Prisão de Coluna, as principais informações de processo 

relacionadas à prisão de coluna de cavacos em um digestor contínuo 

Compact Cooking G2 e avaliar seu comportamento durante os dis-

túrbios operacionais. O conhecimento da tendência deste índice de 

referência, a interação das variáveis de processo umas com as outras, 

bem como a ponderação de cada uma dessas variáveis, permitiram 

antecipar decisões visando minimizar os impactos das variações do 

tempo de retenção na qualidade da polpa produzida e no ritmo de 

produção. Os resultados obtidos permitiram um melhor entendimento 

das ocorrências de retenção da coluna de cavacos, facilitando o con-

trole operacional do equipamento durante instabilidades, através da 

antecipação das ações nas variáveis manipuladas principais, minimi-

zando as perdas de produção e de qualidade do produto.    n


