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I - INTRODUÇlO 

Dentre as indÚstrias que mals vem crescendo no parque ln 
dustrial brasileiro, destaque especial deve ser dado · à de celulo 
se e papel. 

Vários fatores, entre os quais o déficit de produção em 
relaçã-::· ao consumo, o incentivo do Govêrno a industrialização e 

.,. 
2: reflorestamento, podem ser citados como impulsionadores da ex -pansao. 

No panorama mundial a posição brasileira é a seguinte: 

TABELA 1 - PRODUÇÃO MUNDIAL DE CELULOSE E PAPEL EM 1973 

1.000 t/ ano 

PA!S CELULOSE PA!S PAPEL 

~ 

U. S; .• A. 43.000 u.s.A. 56.100 

CANADÁ 18.600 JAPÃO 16.000 

JAPÃO 10.100 CANADÁ 13.100 

SU~CIA 9.500 R0SSIA 7.900 

R0SSIA 7.900 ALEMANHA 6.400 

FINLÂNDIA 6.700 CHINA 5.900 

NORUEGA 2.200 FINLÂNDIA 5,400 

FRANÇA 1.900 SU~CIA 5.200 

ALEMANHA 1.800 FRANÇA 4,800 

CHINA 1.700 INGLATERRA 4,700 

BRASIL 1.200 ITÁLIA 4.100 

ESPANHA 1.900 

HOLANDA 1.700 

BRASIL 1.600 

. i . ~ 
fphte: Associação Paulista dos Fabrlcantes de Papel e 

Celulose/ 1974. 



O crescimento industrial assim se comportou: 

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL 

ENTRE 1973 e 1974 t/ano 

PRODUTO 

CELULOSE 
PAPEL 

1973 

971.687 
1.587.403 

1974 

1.129.526 

1.853.616 

Fonte: Associação Paulista dos Fabricantes de Papel 

e Celulose 

2. 

houve portanto, um crescimento de 16,24% p/ celulose e 16,77% p~ 

ra papel. 

Estudos de crescimento da produção industrial feitos pela 

Associação dos Fabrjcantes de celulose e papel nos dão os segui!! 
tes prognósticos: 

TABELA 3 - PREVISÃO DE CRESCIMENTO AT'f: 19 80 DA PRODUÇÃO ·DE CELULO

SE E PAPEL EM 1000 t/ ano 

--------+-------~·-~ ·-~-"T· -------

ANO CELULOSE PAPEL 

1975 1.600 2.300 
1976 2.000 2.700 

1977 2.600 3.000 

1978 3.000 3.400 

1979 3.180 3.600 

1980 3.200 3.800 

Fonte: Ass. Paulista dos fabricantes de Celu
lose e papel 

Verificando o consumo brasile~ro de papel, 22~6 kg. per 



capta em 1974, comparado aos 290 kg per capta dos Estados Unidos, 

no mesmo ano, vemos que existe uma defasagem mui to .. grande que 

provavelmente tenderá a diminuir. Haverá, portanto, grande solici 

tação no mercado interno que será necessariamente abastecido pela 

nossa indÚstria uma ve~ que a polÍtica do Govêrno Federal é dimi 

nu1r importações. 

Assim os números acima apresentados, que poderão à primei 

~a vista parecer muito pretenciosos, se to~nam necessários, fazen 

do crer que serão alcançados e, taJvez, ultrapassados em pouco 

tempo. 

Ocorre que este tipo de indÚstria consome enormes quanti 

dades de água e prod~z um caudal de águas residuárias com alto po 

der poluidor e de difÍcil tratamento. 

Neste trabalho nos propomos descrever o processo indust~i 

al, individualizar os despejos bem como destacar o reaproveitame~ 

to de produtos, a reutilização de águas e, finalmente, abor~ar o 

problema do tratamento. 

Para que possamos trilhar o pPOposto, vamos iniciar nosso 

estudo pela análise da matéria prima. 



II - A MADEIRA 

A madeira é uma substância complexa tanto do ponto vista 

anatômico quanto químico. A estrutura anatômica afeta as propr~!:, 

dades de resistência, aspecto, resistência a penetração por água 

e produtos quÍmicos, resistência ao apodrecimento, qualidade dos 

materiais constituintes e reatividade qufmica. Para se poder usar 
~ madeira efetivamente, do ponto de vista quÍmico, hi necessidade 

não somente~ de um conhecimento da quantidade das várias substân 

cias, como também como ,elas estão distribuidas na parede da cé 
lula. 

As células que constituem o elemento estrutural da madei 

ra são de vários tamanhos e formas e são firmemente ligadas entre 
si. Células ocas podem ser vazias ou parcialmente cheias de resi 

nas ou com crescimento intrusivo de um tipo de célula na outra • 
Células alongadas são conhecidas como fibras e variam bastante de 

comprimento entre as espécies. 

Do ponto de vista dos fabricantes de celulose e papel, as 

madeiras pertencem a dois grandes grupos~ 

a) madeiras que fornecem fibra cur·ta; 

b) madeiras que fornecem fibra longa. 

No primeiro caso elas tem em média 1 mm. de comprimento , 

enquanto no segundo variam de 3 a 8 mm. Como exemplo de madei 

ra de fibra curta temos o eucalipto e de fibra longa o pinho. 

Muitas propriedades mecânicas da madeira tais como resis 

tência a flexão, a compressão e dureza dependem também da densid~ 

de da madeira. As madeiras pesadas são geralmente mais resisten 

tes. A densidade é grandemente determinada pela espessura r'elati 

va da parede das células e pela proporção entre células de parede 

espessa e delgadas presentes. 

Em climas temperados, as ãrvores produzem anéis de cresci 

mento bem marcados, cada ano, composto de células de parede delg~ 

da formadas na primeira estação de crescimento, chamada madeira 

de primavera, e células de parede mais espessa formada mais tarde, 

chamada madeira de verão. Estas duas qualidades de células são 

mal diferenciadas em algumas e~pêcies e bem em outras. Mudanças 

na espessura da parede celular para os dois tipos de madeira for 

mados pode ocorrer de maneira gradual ou abrupta. 
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As células logo abaixo da casca~ que tem ativa particip~ 
-çao nos processos vitais, formam a zona E.i.li:terna da camada de va= 

sos de seiva que podem variar em espessura e no número de anéis 

de crescimento que contém. As células dos vasos mais interiores 
... . ... 

se tornam inativas e formam o cerne. O cerne de muitas espec1.es e 

menos poroso e mais resistente ao apodrecimento que a parte con

dutora de seiva. Isto se deve principalmente aos materiais que 

s::<::~ depositados dentro dos vasos já inativos do cerne e portanto 

tem grande importância na preservação da madeira. 

Assim, devido a grande variação estrutural nas 

há muitas possibilidades de seleção de espécies para 
especÍficos. 

ESTRUTURA T!PICA DA MADEIRA 

1 - Madeira de fibra curta. 

madeiras, 

propÓsitos 

A f . 7 . 1 1 d b 1.gura l 1.lustra a estrutura çe u ar e um cu o com 

0,8 mm. de aresta de uma madeira de fibra çurta. O plano horizo~ 

tal TTdo bloco correspondente a diminuta porção da superfÍcie de 

topo de um pedaço de tronco ou a superfÍcie final de uma acha de 

lenho. O plano RR corresponde a superfície de corte paralela ao 

raio (o centro da árvore está à direita) e o plano vertical TG 

corresponde a superfÍcie de corte no ângulo direito do raio ou 

tangencialmente dentro do tronco. Neste tipo de mad,eira estes pl~ 

nos correspondem aos planos principais de corte onde a madeira de 
ve ser serrada. 

Existem para esse tipo de madeira, vasos especializados ou 

poros, F, para condução de seiva em contraste com a madeira de fi 

bra longa, onde a seiva é conduzida através das fibras. 

Os vasos são constituidos de células relativamente gr·a!}_: 

des, com extremidades abertas colocadas umas sobre as outras em 

distâncias relativamente longas. No cerne e no interior da parte 

condutora de seiva, em muitos casos os poros estão cheios com ma 

terial tipo espuma de crescimento interno das células adjacentes 

(Tylosis). Os poros variam consideravelmente de tamanho sendo vi 

síveis a olho nú em muitas espécies. Existem casos em que os ex 

tremes de cada célula, que possuem poros, são inteiramente aberms 

enquanto em outras eles são separados por uma grade como indi 

cado em se. 
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A maior parte das menores células vist:a na secçao transver 

sal sio fibras F que dio resist~ncia ~ madeira. Elas tem usualmen 

te cavidades e paredes relativamente espessas o Locais adelgaçados ou 

buracos, K, nas paredes da fibra, permitem a passagem de seiva de 

uma cavidade para outra. Os raios WH, sao faixas de células hori 

zontais, curtas, estendidas na direçio radial. Na regiio da se1.va 

eles est-ocam alimentos e distribuem-·no na horizontaL No cerne ~ 

elas contém materiais estranhos ou extrativos. Estas células cur 

tas constituem fonte de fina polpao Na figura 1, a maioria dos ra1 

os mo :trados na face TG estio desenhados cor,o :;enc1n -'luas células 

largaG, mas a largura va~.ia em diferer1teE:; e~-;péc:if:f; de u1na pai"a m.~

is de cinquenta células. 

Em climas temperados, o ct,escimento de um ano, AR, comumen 

te conhecido como anel anual, ê em geral bem definido. Como regra, 

a madeira formada no início da estação de crescimento é mais por~ 

sa que a formada mais tarde. 

Todas as cêluas, incluindo poros, fibras, células radiais, 

sao firmemente cimentadas por uma fina camada ou lamela j.ntermediâ 
4' o 

ria ML. Esta camada pode ser dissolvida por certos produtos qu1.m~ 

cos, permitindo assim a separaçio, como é feito na produçio de po! 

pa. 

2 - Madeira de fibra longa. 

A f . 2 7 . ., 1 d - d 1.gura 1.lustra a estrutura ce_u ar ~a secçao e um cu 

bo de 0,8 mm. de aresta de uma árvore de fibra longao Os três pla ..-

nos TT , RR e TG representam os mesmos planos descritos anteriormen 

te para a madeira de fibra curta. 

As unidades retangulares que caracterizam a face superior 

sao secç6es atrav~s das c~lulas verticais que transportam ~gua,TRo 

Suas paredes se constituem na m~ior parte de mijdeira do tronco. En 

tre as v~rias unidades celulares est~ a camada de cirnentaçio ou la 

mela média ML. As c~lulas de madeira do primeiro perÍodo arua.l de 

crescimento sio distinguÍveis por seu grande tamanho. Juntamente 

com as células menores que crescem posteriormente formam o ane1 de 

crescimento AR. 

Os raios de madeira, WR, estocam e distribuem horizonta1men 

te o alimento para a ;rvore. Estes raios e mais os raios fusifor 

mes FWR ou raios horizontais que cont~m resina, HDR, sio encontra 
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dos na superfÍcie final como lâminas finas correndo através dos ra 

ios. O grande buraco, VRD, no centro da face superior é um duto 

vertical de resina. 

O sÍmbolo, SP, indica um simples fosso, uma porçao não espe~ 

sada da parede da célula através da qual a seiva passa das células 

radiais para as fibras e vice-versa. As fendas de bordo, BP, v1s 

tas na secção da superfÍcie, TG, tem suas margens suspensas pelas 

paredes das células que a circundam. 

COMPOSIÇÃO QU!MICA 

As figuras 1 e 2 mostram que a madeira consiste principabe~ 

te de unidades de fibras tubulares verticalmente orientadas ou cé 

lulas cimentadas por uma lamela. Os vários componentes quÍmicos 

estão distribuidos em uma rede apertada por essa estrutura. 

A composição elementar média da madeira é a seguinte: 

Carbono 

Hidrogênio 

Nitrogênio 

49% 

6,1% 

0,1 - 0~3% 

As cinzas estão entre 0,2 - 1,0% • Algumas espécies raras 

chegam a ter mais de 8%. O oxigênio, é claro, constitue grande 

parte do balanço. 

Na descrição de componentes quÍmicos da madeira é comum di. 

ferenciar os pertencentes à parede da célula dos demais. Os comp~ 

nentes da parede da célula são a lignina e a fração carbohidratada 

total que consiste de hemicelulose e celulose. 

Os materiais nao celulares se constituem de substâncias que 
4' 

podem ser removidas por extração com solventes não reativos, res1 

duos de proteinas do protoplasma das células em crescimento e cons 

tituintes minerais, alguns dos quais de difÍcil remoçaoo A distin 

ção entre constituintes da parede celular e os demais materiais 
.. 
e 

arbitrária. Há extrema variação nas características dos materiais 

não pertencentes à parede celular em diferentes madeiras com valor 

variando entre quatro e mais de 20%. Os extrativos ou a falta de 

les afeta importantes fatores, tais como cor, durabilidade, gosto 

(para madeira usada em contacto com alimentos), inflamabilidade e 

características da polpa. 



Fig. 1 
Es'trutllra Celular 
de madelra <Se 
fibra curta. 

Fig. 2 
Estrutura Calular 
de madeira de 
fibra .. J.o~ia:. 



9. 

Lignina:- ~ um componente da parede da célula nao carbohidrata 

do. Corresponde de 18-28% da madeira e está presente 

na lamela média e em camadas da parede da célula. 

- ., . 
Uma definiçao da lignina em termos de sua estrutura qu1m~ 

ca tem sido objeto de muita pesquisa, pois os processos para 

isolá-la provocam mudanças que variam de acordo com o método~a 

do. Como resultado dos trabalhos até hoje executados, resultou 
. f- 13 a segu1nte ormula estrutural . 

HC=O(CHzOH) 
I 

HC 
I 

0-

Esta molécula sintetizada por processos naturais tem peso 

molecular de 6.000 a 10.000. 

No que tange a sua obtenção quando do processo de diges-

tão para se produzir a polpa de celulose, o polímero sofre 

rios graus de degradação obtendo-se finalmente uma mistura 

-v a 

des 

de o polÍmero não degradado até pequenos fragmentos. As cadeias 

benzênicas podem tornar-se totalmente sulfonadas mudando seu 

comportamento quÍmico. Os fragmentos, quer sulfonados ou nao , 

ainda possuem cor marron escura pois possuem característica es

trutural responsável pela cor. Isto quer dizer que para a remo 

ção da cor deve-se remover os polÍmeros inteiros sulfonados co

mo também os fragmentos sulfonados ou não. 

A lignina presente no licor negro é um colÓide liofílico 

onde os polÍmeros se mantém em suspensao por forças de sol 
vatação. 
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A camada de água de solvatação forma uma proteção à volta de cada 

partícula impedindo coagulação e coacervação. 

Carbohidratos da parede ceLuLar:- Os carbohidratos são os comp2 
nentes de maior importância da parede celular somando em 

muitos casos 65-75% do peso da madeira. A hidrÓlise da 

fração t,otal de carbohidratos produz principalmente açuc~ 

res simples e glicose primária. 

HemiceLuLose:- -Os carbohidratos contidos na parede celular sao a 

celulose e a hemicelulose. Historicamente, a hemicelulose 

foi definida como a porção mais facilmente hidrolizável da 
celulose. Estruturalmente, o material é amorfo. 

A distinção entre a celulose e a hemicelulose é principal 
mente de interesse acadêmico, não havendo método para se distin 

guir claramente uma substância da outra 7 • 

Análises de celulose da madeira com fins técnicos, freque~ 

temente expressam sua composição em termos de a B ~ y celulose. 
A distinção está baseada em solubilidade em alcali. Em geral a 
celulose é insolÚvel em lT,S% de hidrÓxido de sÓdio, B celulose 
a porção solÚvel precipitada por acidificação e y celulose é 
parte solúvel não precipitada por acidificação. 

.. 
e 

a 

CeLulose:- A celulose é um polímero carbohidrataâo composto deuni 
dades anidroglicose e tem a fÓrmula empÍrica c6H10 o5• Esta 

unidade é o elemento estrutural principal e o maior consti 
tuente da parede da célula de árvores altas. A celuloseta! 

bém é encontrada nas formas inferiores de vegetais tais co 
mo musgos, samambaias, algas e fungos. Seu isolamento em 

bactérias e membros do reino animal tem sido relatado.A c~ 

lulose é a mais aD..rndarr~e eversátil de todas as ocorrências de 
compostos orgânicos naturais e tem crescente importância 
na vida do homem civilizado como componente de muitos pr2 

dutos de uso diário. ~ relativamente barata e ao contrário 
de outros materiais básicos, é renovável. 

A celulose recebeu seu nome do agricultor francês Anselme 
Payen (1795 - 1871) que foi o primeiro a separar a madeira em suas 

partes componentes. Ele isolou um material fibroso branco que cha 

mou de celulose. Sua investigação das células das plantas levou-o 
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a conclusão que a celulose era um constituinte estrutural funda 

mental e uniforme da parede celular das plantas superiores.Outros 

investigadores desse perÍodo acreditaram, incorretamente, que al 

guns outros constituintes da parede da célula (lignina, hemicelu

lose, pectina) eram quimicamente parte da celulose. A lignina e 

hemicelulose encontram-se intimamente associadas a celulose em 

quantidades variáveis dependendo da espécie de planta, o que tor 

na a separação e purificação da celulose difÍcil. A existência de 

um vínculo químico entre a celulose e outros constituintes da p~ 

rede da célula não é largamente aceito até hoje, enqupntoa existê~ 

cia de um vínculo entre a hemicelulose e a lignina é ainda um po~ 

to controvertido. 

A celulose purificada, largamente usada na manufatura de 

produtos e derivados, é frequentemente chamada de celulose 

ca ou polpa. Historicamente, o algodão que contêm somente 

de impurezas não celulÓsicas no estado nativo, tem sido o 

~ . qu1.m1;_ 

1 a 2% 

padrão'! 

de pureza. Entretanto, técnicas de separação e purificação. tem 

tomado impulso e já se pode ter celulose quÍmica de madeira, prin 

cipalmente, equivalente em pureza ao algodão. 

A celulose é usada na sua forma natural de fibra em prod~ 

tos tipo papel e para a fabricação de derivados (nitrato de celu 

lose, etil celuiose, acetato de celulose, metil celulose, carboxi 

metil celulose) e produtos de celulose regenerada (fibras para vestuário, 
viscose rayon, celofane). 

Estrutura Quimica 

A celulose é um polÍmero polidisperso de alto peso molecu 

lar, compreendendo uma longa cadeia de unidades D-glicose unidas 

por ligações B-1, 4 glicosÍdia. Existe a possibilidade de que 

uma pequena porcentagem de ligações sejam outras que não B-1,4. A 

presença de traços de outros açúcares que D-glicose unidos por li 

gações que não B-1, 4 não está excluida embora caso essas ligaç~s 

ocorram, elas existirão somente em muito ;pequena extensão. A estru 

tura da celulose está baseada nos seguintes fatos: 3 

A análise da combustão mostra uma composição elementar

C6Hlo0s· 
- A hidrÓlise produz pelo menos 95% de glicose. 

- Ensaios de hidrÓlise parcial levam a celobiose e altos 

BIBLIOTFl'.l\ , 
FACULO:: C DE ::.·~~ ~ PcJBLIC!\ 

~--"~ .. -...r- ,...,r~...-.\:\ P.\:!:n 



12. 

membros de séries homÓlogas. 

- Acetolise levam a ocLacetato de celobiose; 

- A rotaçio 6tica e a ~i~~tica da hidr6lise icida indiba 

que pelo menos S9,9~ das ~igações é de configuração B; 

- A formaçâo de v~~ios derivados da celulose prova que 

~rês grupos de ~i~~0xilas alcoÓlicas são livres e permi 

tem substi~uição; 

Análise de derivados de celulose mostra que dois grupos 

hidroxilas sãc secu~d~rias e uma é primária; 

- O grupo ~ermina::.. :--.ão redutor :'..a esquerda d-a fÓrmula da 

celulose mostrada a seguir, tem sido identificado pelo 

isolamen~o do 2, 3, ~, 6 tetrametil glicose da hidrÓli 

se da celulose me~Ílica total~ 

- O grupo aldeÍdo potencial mostrado à direita foi deteta 

de ?Or sua ação redutora: 

' H OH I 

'o~~(!}Off H H' !H 
H H 0 

I 
'CHtOH : 

I ,. 

Baseados na análise de conformaçâo, uma apresentação es. 

~r~tural melhor ~ dada oela fÓrmula: 

.. celulose exlsLe elli larga variaçio de tamanho molecular 

co~ v~rios gra~s de uniformidade. Na determinação do peso molec~ 

lar, os m~todos usuais aplicados a polÍmeros são usados. Esses m~ 

~cdos i~clue~ a determinaçâo dos grupos ~inais, determinação da 

viscosidade ou pressâo osm6Lica, sedimentaçâo por ultra centrífu 



ga e dispersão da luz, cada método produzindo um diferente tipo 

de peso molecular médio. Os métodos químicos tem a desvantagem de 

ressaltar o grupo final que no caso representa apenas uma pequena 

parcela do polÍmero. 

Em todos os métodos, grandes cuidados devem ser empr~ 

gados para assegurar que o peso nolecular não seja alterado em ex 

tensão desconhecida, pelo processo usado de coloç:ar o polÍmero em 

solução. Valores tÍpicos de pesos moleculares para várias celulo 

ses são mostrados na segyinte tab~~~: 

TABELA - 4 VALOR~S REPRESENTATIVOS DE PESOS MOLECULARES PARA 

CELULOSE E SEUS DERIVADOS 

Material Peso Molecular 
Grau aproximado 

Analisado de polimerização 

celulose nativa 600.000 - 1.500.000 3.500 - 10.000 

algodão quÍmico 80.000 - 500.000 500 3.000 

polpa de madeira 

lona de pneu' • 
( regular a super III ) 65.000 - 89.000 400 - 500 

fibra de algodão e 
filamentos de raion 57.000 - 73.000 350 - 450 

celofane 45.000 ,... 57.000 280 - 350 

nitrocelulose comercial 16.200 - 875.000 100 - 3.500 

acetato de celulose 28.000 - 58.000 175 - 360 

Fonte: (l) 

As -pr>çrpl'!!é.dades relacionadas. com a resistên_cia da celul~ 

se, em ger~,l-estão relacionadél.s ao.~~~kmolecular e a con~igur.ççãQ 

Com isso, como ocorre com os demais polÍmeros, um decréscimo no 

peso molecular abaixo de certos valores, resulta na deterioração 

da resistência tanto para o produto natural quanto para os regen~ 

rados. Assim um teste de caracterização relativamente simples 
.. 
e 



encontrado na medida da viscosidade" A uniformidade na distribui 

ção do peso molecular tambêrn ê importante na obtenção de propri~ 

dades fÍsicas Ótimas dos produtos de celulose. Algumas indicações 

do grau de uniformidade são obtidas pela determinação da solubili 

dade em lO e 18% de hidrÓxido de sÓdio (valores SlO e SlB),sob de 

terminadas condiçõeso 

Determinaç~es mals precisas podem ser feitas por fracio 

n~~ento em derivados em etapas usualmente de trinitrato. 

ESTRUTURA DA FIBRA DE DELULOSE 

Embora a celulose seja o principal componente das cêlillas 

de todas as plantas, somente aquelas que produzem células along~ .. 
das em form~ de fibra, em grande quantidade por unidade de area , 

sao fontes econômicas de celulose, 

Tanto as madeiras de fibra longa (também dita madeira du 

ra) quanto as madeiras de fibra curta (também conhecidas como ma 

deira mole) sao fontes de fibras celulÓsicas para papel E uso 

qu!mico, A estrutura da fibra ê bastante diferente para cada ti 

po. As fibras longas tem secção transv2rsal relativa~ente unifor 

me no sentido do comprimento e grande cavidade central ou lumen, 

C di~metro ê grande (45 p ) para as fibras de primeiro crescimento 

do anel e menor (~5 p) para as de crescimento tardio.As primeiras 

tem paredes delgadas (2 p) enquanto as :::egundas são espessas (5 lJ). 

A transição entre esses d-:.~s tipos de célula pode ser gradual ou 

abrupto dependendo da espêcieo Um traço caracter!stico da fibra 

longa são buracos profundos na parede da célula. Em 

fibra curta tem forma de carretel e pequeno lumen, 

da fibra tem cerca de 20 pde diimetro com espessura 

contraste a 

O terço mêdio 

de parede de 

cerca de 4 p , Os buracos são relat:va~ente esparsos. Diferenças 

de dimens~es entre os dois tipos de célula de formação dos anels 
3 sao pequenas , 

A estrutura das fibras de madeira sao complicadas pela 

presença de lignina e pequenas cadeias de hêmicelulose polissac~ 

ridia. 

A celulose existe em mttitos niveis ordenados de orienta 

çao na fibra. No ntvel molecular~ o ralo X mostra longas cadeias 
~ 

arranjadas com muita ordem na região cristalina e passando gradu 
' -

almente para regi6es amorfas ou acess!veis para um baixo gra~ de 



ordem. A cristalinidade e amorfosidade da celulose tem sido estu 

dada por métodos fÍsicos e quÍmicos. Este Últ~o pode ser dividi 

do em duas classes: aquelas que envolvem estudos cinéticos ( por 

exemplo hidrÓlise ácida) e aquelas em que se pode contar com rea 

gentes especÍficos que reagem com uma porcentagem limitada do nS 

mero total de grupos hidroxilas presente (celulose amorfa). 

Difração de raio X, espectrografia infravermelha, hidrÕ 

lise ácida e mudança de densidade tem sido usadas para medir a 

acessibilidade. Os resultados obtidos por esses métodos raramen 

te estão em acordo o que é de se esperar, pois cada método é arbi 

trário em sua prÓpria definição do que é cristalino e não crista 

lino. Difração de raio X é considerado o método básico para toms 

os estudos por causa da direta relação entre a difração padrão e 
3 a ordem . 

Em alto nível, agregados de moléculas sao mostrados pelo 

microscÓpio eletrônico formando fios chamados fibrilas que se 

aglomeram em estruturas de fibras visíveis à luz do microscópio. 

No exterior ou parede primária, fibrilas e seus aglomerados for 

mam uma malha. Na parede secundária que é o principal elementoda 

estrutura da fibra, fibrilas de celulose sao orientadas paralel~ 

mente uma às outras e formam uma espiral bem definida visível ao 

microscópio polarizador. A variação na distribuição do arranjo 

lateral e orientação mostram satisfatória correlação da estrutura 

fÍsica supramolecular com o comportamento quÍmico da celulose. 

Celulose cristalina de diversas procedências, tais como 

rami, madeira, algodão, animais e bactérias dão essencic:i:lroente 

idênticos diagramas de raio X. Esta forma é comumente conhecida 

como forma nativa da celulose, se bem que o termo mais geral "ce 

lulose I" seja hoje preferido. Se a celulose é regenerada de so 

luções ou passada através de um estado de alto intumescimento se 

guido de um tratamento com alcali forte, as moléculas mudam as ca 

racterísticas estruturais da celulose I para outra dita merceriz~ 

da ou celulose II, que é a forma comum encontrada no raion, celo 

fane e algodão mercerizado. 

A celulose III é formada pelo tratamento da celulose I 

ou II em amônia lÍquida ou etilamina seca. A celulose IV é prep~ 

rada por certos tratamentos da celulose I ou II em alta temperat~ 

ra. A celulose I é primeiro convertida em III e posteriormenteem 

IV, enquanto a celulose II pode ser convertida diretamente a I~ 
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Espectroscopia infravermelha indica que as celuloses I e II dão 

diferentes formas de celulose III e IV. A celulose III tem sido 

transformada novamente em celulose lo 

CeZulose qu{mica obtida da Madeira 

O mercado para celulose quÍmica (polpa) tem se tornado 

altamente competitivo. Daí resultar novos tipos de celulose no 

mercado que nio existiam alguns anos atr;s. Para produzir esses 

novos tipos de polpa uma grande variedade de matéria-prima (espê 

cies de madeira) e uma variação muito grande de condições de pr~ 

cesso são necessárias hoje. 

Os maiores constituintes presentes na madeira podem ser 

assim apresentados: 

I 

TABELA 5 ';PERCENTAGEM DOS PRINCIPAIS CONSTITUINTES DAS MADEIRAS DE 
·~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

FIBRA LONGA E CURTA 

CONSTITUINTE FIBRA LONGA FIBRA CURTA 

celulpse 40 50 45 50 

hemicelulose 20 30 20 25 

lignina 25 30 20 25 

Fonte~ (3) 

Constituintes em menor quantidade e que podem ser extrai 

dos incluem (aromatizantes, fenois, polifenois, terpenos, resinas 

ácidas, ácidos graxos, esteres, etc.), proteínas, gomas e materi 

al inorgânico. 

A fração carbohidratada pol.i.merizada de uma árvore é es 

timada em 60 a 75% do peso da madeira. São esses materiais, esp~ 

cialmente a porçao de celulose, que é desejada na maior produção 

possível e na forma menos degradada pelo processo de deslignific~ 
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çao comumente chamado produção de polpa. 

A ação do processo técnico de produção de polpa é depe~ 

dente de muitos fatores, os mais importantes dos quais são:pH, tem 

peratura, tempo e concentração química dos produtos empregados • A 

produção quÍmica da polpa de celulose pode ser definida como umtra 

tamento (cozimento) da madeira com reagentes quÍmicos até o ponto 

onde as fibras possam ser facilmente separadas uma das outras, 1s 

to é, sob forma de polpa.. O processo de cozimento é largamente d!:_S 

crito como deslignificação, entretanto uma pequena parcela de li~ 

n1na, ou materiais tipo lignina, permanece com as fibras. Uma subs 

tancial parcela de material carbohidratado é solubilizado com a li 

gnina e alguns destruÍdos durante o processo. Em muitos casos, a 

maioria dos solventes "extratores" são removidos nesse estágio 

Assim,o objetivo durante a manufatura da celulose quÍmica é remo 

ver constituintes não celulÓsicos para se obter um produto com grau 

de pureza e tamanho molecular especificado e também propriedades 

quÍmicas bem determinadas. No entanto, para a indÚstria de papel, 

a polpa poderá conter grandes quantidades de vários carbohidratos 

não celulÓsicoso 

Toda celulose quÍmica de madeira originalmente foi prod~ 

zida pelo processo sulfito" O processo Kraft veio possibilitar a 

grande produção de polpa, no entanto,quando se tem necessidade de 

altÍssima alvura tem-se utilizado do processo sulfito pois atin 

ge-se graus de dissolução não satisfatório da celulose quÍmica 

Kraft 3 

Quanto à pureza do produto~ a introdução de uma pré-hid.'rÓ 

1ise ácida, antes da digestão pelo processo Kraft, possibilita a 

obtenção de excelente material bruto. Esse material, no entanto , 

é também mais difÍcil de branquear que a polpa a sulfito. 

Dado ao fato que para a maioria das necessidades produti. 

vas, a polpa Kraft oferece muito boas condições, este é hoje o pro 

cesso mais difundido no mundo, sendo praticamente toda a produção 

de polpa do Estado de São Paulo produzida por esse processo. 



III - PROCESSO DE MANUFATURA DE POLPA DE CELULOSE E PAPEL 

PELO PROCESSO KRAFT: 

Vamos aqui descrever uma operação típica de produção de 

celulose pelo processo Kraft levando em conta o estágio de dige~ 

tão po·~ processo descontínuo. O processo contínuo de concepção ma 

i :i t:ual, apenas modifica mecanicamente o que vamQ·S descrever, não 
., . 

;:a vendo portanto, nenhuma quJ.mJ.ca. 
... 

Para melhor esclarecimento, juntamos fluxogramas esquem~ 

ticos nas figuras 3, 4 e 5. 

As principais operaçoes pela ordem de sequência sao: 

1 - Desaasaamento- A madeira em toras, é inicialmente des 

cascada por processo hidráulico ou mecânico. o prece~ 

so hidráulico se utiliza de jatos d'agua com cerca de 

1400 psi, ou seja, 98,0 kg/cm2 que dilaceram a casca 

e levam o lenho. No processo mecânico, a madeira é 

colocada dentro de tambor rotativo que provoca o des 

cascamento por fricção de uma tora na outra. Este pr~ 

cesso exige a lavagem posterior da madeira. Pode ocor 

rer também que seja fácil retirar a casca da madeira . 
... 

Neste caso, como ocorre para o eucalipto, a casca e 

retirada no campo havendo apenas necessidade de lava 

gem inicial na fábrica. 

As toras que chegam à fábrica ou sao estocadas 

em um pátio, denominado pátio de madeira, onde sao em 

pilhadas de modo a permitir ventilação, ou são descar 

regadas diretamente no transportador que as levará ao 

picador. 

2 - Piaagem - As toras sao transportadas em cavacos com 

15-19 mm. de diâmetro e 1,5-3mm. de espessura em um 

equipamento chamado picador. Este equipamento consis 

te em um disco ao qual estão presas facas afiadas le 

vemente salientes. O disco girando em velocidade, cor 

ta a tora em fatias, as quais penetram por uma abert~ 

ra do disco dentro do q~al são quebradas em pequenos 

pedaços. 
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Os cavacos produzidos sao levados a peneiras que 

separam cavacos grandes e as fibras miúdas. Os cava 

cos grandes voltam ao picador e as fibras miúdas são 

rejeitadas. 

Os cavacos selecionados sao armazenados em silo~ 

que em geral tem a capacidade suficiente para atender 

24 horas de produção da fábrica. 

Dos silos, os cavacos são levados à operaçao se 

guinte onde vao sofrer digestão (cozimento). 

3 - Digestão - Esta é a principal etapa do processo. A di 

gestão ou cozimento é uma hidrÓlise alcalina dos mate 

riais não fibrosos e uma saponificação de gorduras e 

resinas. Com isso libertam-se as fibras de celulose 

e solubilizam-se os outros materiais, facilitando a 

sua remoçao. 

A digestão é feita em vasos cilÍndricos, onde , 

além dos cavacos, também é colocado o licor de cozi 

mento constituido, principalmente de soda cáustica 

(NaOH) e sulfeto de sódio (Na 2S) em solução, que são 

os responsáveis pelas reações químicas de dissolução 

dos materiais não fibrosos. 

Como ilustração, mostramos abaixo um resultado 
~ * t1pico de licor de cozimento . 

Reagente 

soda cáustica (NaOH) 

sulfeto de sÓdio (Na 2s> 
carbonato de sÓdio (Na 2co 3 > 
sulfato de sódio (Na2so 4 > 
sulfito de sódio (Na 2so 3 > 
tiossulfato de sÓdio (Na 2s2o3 > 
silicato de sódio (Na 2Si o3 > 

cloreto de sódio (NaCl) 

g/1. 

85,22 

35,46 

21,37 

9,91 

6,05 

5,82 

1,06 

0,56 

* IndÚstria de Celulose (texto datilografado de trabalho elaborado 
pela Champion Celulose para treinamento interno) 
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A ind~stria de celulose Kraft define: 

142,05 g/1 

120,68 g/1 

Ã medida que o digestor vai sendo carregado de 

cavacos, introduz=se também o licor de cozimento nas 

devidas proporções. Fechado o digestor, inicia-se 

seu aquecimento ate que a pressão interna atinja a 

100 psi (7kg./crn2 ) aproximadamente e assim se mantém 

por 20 minutos, tempo normal de digestão. 

4 - Descarga do d->;gest?r - Quando o digestor ê aberto, sua 

pressão impeJE o conteÚdo para o tanque de descarga -

também denominado tanque de sopragem, onde se provoca 

urna depressão rápida que concorre para a liberação c~ 

pleta das fibras e as mantém em suspensão no material 

digerido. Em seguida~ no pr5prio tanque de descarga, 

introduz-se licor negro fraco para maior diluição do 

conte~do e retira-se o conte~do para a lavagem. 

5 - Lavagem - Inicialmente penera =, se o mater·ial para re 

tirar pedaços que não sofreram digestão. O que pa~ 

sou pelas peneiras ê levado aos lavadores que são tam 

bores de aço r€c.obertos por uma tela de aço inox. O 

tambor em movimento mergulha. na suspensão de fibras que 

aderem à tela~ escoando c lÍquido pela tela e canale 

tas~ provocando um vácuo no tambor~ melhorando assim 

a ader~ncia da polpa e o de~ague do lÍquido. 

a ~ • 
A lavagem e fe2. ta per ta!Lbores em ser1e embaixo 

dos quais ficam tanques coletores do filtrado. A mas 

sa caminha do primeiro ao ultimo 2.avador~ enquanto a 

;gua quente e limpa introduzida no ~ltimo lavador ~ 

bombeada aos chuveiros lavadores do anterior, e assim 

por diante até os chuveiros do primeiro formando a la 

vagem de contra=corrente. O filtrado do primeiro la 

vador chamado licor negro fraco~ é bombeadc para um 

tanque de armazenamen-ro e daÍ para cs evaporadores. 
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6 - Evapcração do lic·.n• - O licor sofre concentração em 

evaporador de ruGl~iplo efeito, passando de pr5ximo 

de 16% em s5lidos para 44%. Em seguida por passagem 

em um evaporador de contato direto atinge-se 60% de 

sÓlidos. 

7 - Reeuperaç;o - Esse material tem condiç5es de servir 

como combustível em forr.allvi devido à quantidade de 

matéria orgânica pre-sentes sendo recuperáveis os 

produtos da digestic. Ass~m sendo~ antes da queim~ 

comple~a 3e a quantidade de produtos perdidos pela 

introdução ·.<de- -sulfato e sulfito de sÓdio. 

Na ;ueima teremos~ 

~ c::nversao dos compos;:os crgânicos de sÓdio a 

carbonato de scdio; 

- redução do sulfato de s5dio a sulfeto de 

di.o.; 

.. 
so 

- formação de sulfe~o de hidrog~nio e di5xido 

de carbono.t 

- reação do di6xido de enxofre com o carbonato 

de s~dio, formando o sulfito de sÓdio; 

-· redução, do· sulfito a. s.q,J.;f.~to; 

- reaçio d~ di~x~do de carbono com o hidrÓxido 

de sodio~ formando carbonato de sÓdio. 

Todo esse material é retirado na forma fundida, 
que é diluida em água ou l3vagem fraca, formando o 

chamado licor verde devid-') à sua :_;cloração. 

Nesta operação temes a queima de mat;ria orgâ 

nica que origina calor~ vapor para gerar energia e 

létrica e se recuperam os produtos quÍmicos da di 
gestão. 

8 - Caustificaç2o - O licor verde ~ armazenado e em se 

guida clarificado e tratado com hidrÓxido de cáJcio 

para converter os compost:)S de sÓdio em hidroxido 

de sÕdioa Formo.-::;€. assim o licor branco que 
... 

apos 
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clarificaçio ~ o chamado licor de cozimento. 

Tem=se nesta fase, principalmente, a seguinte 
N 

reaçao: 

-~~2 Na.OH + CaC03 (sÔlJdo) 

9 - Recuperação da Cal = A lama resultante da clarifica 

ção do li..cor branco ê cons ti tuida principalment~e de 

Caco 3 • Este rnat:erial é levado a um forno onde teremos: 

Cace· '3 CaO +C0 2 

A cal assim r'ecuperada ê usada novamente na caus 

tificação. 

10 - Espessamento - A polpa que sai dos lavadores ê desin 

tegrada e diluida até 2~5% ~ armazenada no tanaue de 

massa na::.'l branqueada. Deste tanque, a massa ; passa 

por peneiras para eliminação de feixes de fibras e 

pequenos cavacos não digeridos. Das peneiras, a pol 

pa vai ao engrossador que nada mais é que um lavador 

grande onde se ajusta a consist~ncia da massa que 
~ . 

passara a ser branqueada. 

11 - Branqueamento - O branqueamento inicia-se pela in 

tradução da massa na torre de cloro. Pelo fundo da 

torre juntamente com a massa~ intr'oduz=se o cloro g~ 

soso~ Homogeniza-se a mistura que ~ reTida na torre 

por 40 minutos aproxima,damente de onde passa para o 

lavador de cloro. A! a massa ~ engrossada para em 

seguida receber uma soluçio alcalina. A massa agora 

com 10% de consist~nci.a vai para a torre de c;ustico 

onde permanece cerca de uma hora. Em seguida~ leva~ 

se a polpa para os lavadores de c~ustico onde recebe 

solução de h5roclorito de c~lcio indo a seguir para 

a torre de hipo, onde permanece cerca de uma hora e 

me.ia. 

Caso haja interesse em maior alvura da massa,p~ 

der-se-a" fazer mais uma lavagem cáustica e nova apli 
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cação de hipoclcri.to. Em qualquer dos casos, após a 

aplicação de hipoclorito a massa passará por centri 

fugação e em seguida será levada a~. tl:orre de al;ta 1CO!!_ 

· sistência de onde será levada· p.ara secagem ':ÔU' _:pàra a 

máquina de papel. 

FabPicaçao de papel 

A polpa de ~elulose será transformada em papel em uma má 

quina chamada máquina de Fourdriniero Para tanto ela ê novamen 

te desfibrada, recebe aditivos e corantes de acordo com o tipo 

de papel a ser fabricado e ê triturada em função da grana deseja 

da. 

A máquina de Fourdrinier inicia-se per uma esteira de te 

la que forma a folha. Na tela inicia-se o desague que prossegue 

nas caixas de sucção, .nos rolos, nas -pr.ensas. e .... finalmente nos ,~~. 

cadores a calor, ohcle -o papel~ êi -calandrado e bobinado. 

Finalmente das bobinas o papel ê cortado em diversos ta 

manhos ou rebobinado em tamanhos prê-encomendados e remetidos ao 

mercado. 

Colas~ sulfato de aluminio, amidos e caolim são 

aditivos comuns usados na fabricação do papel. 

alguns 

As águas brancas que saem da máquina de papel sao em pa~ 

te reclrculadas para acerto da consistência da massa na entrada 
... . -da maqu1na e em parte levadas a separadores para recuperaçao de 

fibras que vem junto com essas águas. 
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IV - RECUPERAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DOS DESPEJOS DA FABRICAÇÃO DE 

CELULOSE E PAPEL. 

1 - RECUPERAÇÃO 

A principal recuperaçao que se obt~m na fabricaçio de 

celulose e papel já foi citada na primeira parte deste trabalho. 

Trata-se da recuperaçio dos produtos quimicos da digestio 

queima do licor negro. 

pela 

Hoje em dia ela faz parte do processo devido ao interes 

se econômico que propicia. Mesmo assim devemos ressaltar que 

existe uma produçio mÍnima diária que permite recuperação econô 

mica. Este valor de produção está em torno de 200 t/dia de po! 

pa para caldeira de recuperação e 50/ t/dia para forno tipo Bro 

by. Isso se explica pelo preço da unidade. Assim, para que a 

recuperaçio se faça econômicamente, há necessidade que o valor 

dos produtos recuperados seja superior ao custo da operaçio de 

recuperaçao somado à remuneração do capital empregado no equip~ 

menta. 

No Estado de São Paulo, mais propriamente em Aparecida 

do Norte, surgiu recentemente uma excessao. Trata-se da Fabrica 

de Papel e Celulose Nossa Senho:r:'l Aparecida~que utilizando proj.2:, 

to pr5prio e fabricando o equipamen~o e~ calderaria da regiio do 

ABC, conseguiu tornar viavel economl.ca.rr.ente a instalação de uma 

caldeira para sua fabrica de c~lulose com 60 t/dia de capacidade 

atual. 

Os efeitos do lançamento do lisor negro nos rios ~ o ma 

lS desastroso possível. O aspe-:::to de receptor tor:r.a~se repugna!:!, 

te pela cor, espuma e cheiro que o despejo provocao A :.::,gnina, 

responsável pela cor, por ser muito pouco biodegradâvel, se man 

t~m por quilÔmetros rio abaixo prejudicando sensivelmente a auto 

depuraçio das águas e tornando difÍcil a sua utilização paraaba~ 

·tecimento. 

Um exemplo marcante desse efeito ocorreu no rlo Piracica 

ba. Logo ap5s sua formação pela reunião dos rios Atibaia e Ja 

guari, no municÍpio de Americana~ o rio ree:ebe os despejos da .fá 
brica de celulose Rip~sa. No dia 19/10/1972 a firma parou de lan 

çar licor negro no rio passando a armaze~ã=lo até a entrada em 
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funcionamento da sua unidade de recuperaçao. 

Na cidade de Piracicaba, 30 km. rio abaixo em linha ret~ 

a leitura de cor da água bruta feita pela ETA local foi a segui~ 

te: 

DIA CÔR Vazão do rio na ETA 

17 500 203 
3 m /s 

18 500 162 " 
19 500 146 " 
20 250 131 " 
21 250 107 " 
23 250 82 " 
24 200 88 " 
25 150 90 " 

Hoje em dia, devido ao preço reinante na praça, na fabri 

cação da ~elulose ê importante a recuperação,dos produtos da di 

gestão. Neste caso, as pequenas indÚstrias que não tem condição 

de recuperação terão cada vez menos mercado e por essa razão ten 

dem rapidamente ao desaparecimento dando como consequência a eli 

minação do licor negro de nossos rios. 

O segundo produto importante a ser recuperado pela indÚ~ -tria sao as fibras de celulose. Elas podem vir ao esgoto princi 

palmente de 3 pontos. 

1 - Da lavagem da celulose 

2 - Do branqueamento e espessamento 

3 - Da máquina de papel 

No caso 1, ê possivel reduzir sensivelmer_te a perda uti 

lizando-se a lavagem de contra corrente e a recuperação do licor 

negro. A água limpa ê introduzida no ~ltimo lavador e o seu fil 

trado vem para o penÚltimo lavador. O filtrado do 19 lavador ê 
a lixivia fraca que deverá sofrer concentração para queima. DeE 

ta maneira não haverá fibras no esgotamento por não haver esgot~ 

mento. A diminuição de perdas de fibra neste ponto passa a ser 

apenas um problema econômico para a indÚstria. 

No caso 2 e 3 devemos nos ater a evitar a perda no pr~ 

cesso por medidas operacionais e principalmente por recirculação 
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.. 
das aguas seguida de unidades recuperadoras de fibra. 

Para se ter uma idéia das perdas de fibra de uma indÚs 

tria vamos citar o caso da Champion considerada a nossa indústria 

melhor operada. Neste caso,a perda está em torno de 3% em rela 

ção à produção. Ora, levando-se em conta que a produção a~ual es 

tâ em torno de 200 t/dia, estão sendo jogadas no rio Mogi - Guaçu 

6 T/dia de fibras. Esse material provoca asfixia nos peixes por 

entrar em suas branquias e forma bancos de lodo no rio que por d~ 

composição anaêrobia vão dar alta demanda béntônica de oxigênio. 

Encontra-se na literatura especializad~ como por ex. em 
5 Nemerow , referência a possibilidade de perdas menores que 0,1% 

. .. 
nos chamados sistemas fechados. No caso ac1ma passar1amos de 6t. 

para 300 kg/dia evitando-se uma perda de 5,7 t/dia cujo valor eco - . .. nom1co e bastante significativo. 

As unidades recuperadoras de fibra são principalmente: ·· 

- sedimentadores cônicos 

- peneiras hidráulicas 

- discos múltiplos. 

- flotadores 

Sedimentos cônicos 

São decantadores simples de forma cônica. Seu dimensiona 

mente está baseado na fÓrmula de Stokes. A indÚstria de papel 

utiliza basicamente 3 tipos de sedimentadores cônicos que diferem 

pela forma de alimentação (fig. 6). Sua eficiência,quando se adi 

ciona floculantes,varia entre 80 - 9D% na remoção de fibra~ depea 

dendo de vários fatores,sendo a temperatura um dos principais. 

Peneiras hidráulicas 

~ um equipamento novo no mercado e tem a grende vantagem 

de possuir operação muito barata. Baseia-se no princÍpio da fil 

tração por gravidade (fig. 7). ~ alimentada pela parte superior 

e o filtrado ê recolhido na parte frontal sendo os rejeites gera! 

mente retirados por um transportador de rosca. Dependendo do eflu 

ente, as peneiras propriamente ditas podem ser removidas e troca 
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cadas por outra de diferentes malhas. 

Para instalações de grande porte as peneiras são fixas, 

projetadas segundo especificação do comprador. 

A eficiência do equipamento está em torno de 80%. 

Discos múltiplos 

f composto por mÚltiplos discos filtrantes montados sobre 

um elxo oco. O conjunto gira dentro de uma caixa metálica com ve 

locidade regulável. Os discos são revestidos com fina tela plásti 

ca possibilitando grande área de filtragem em pequeno espaço(fig8)o 

A filtração, feita com auxilio de vácuo, processa-se em 

duas etapas: 

Na primeira etapa as águas contendo fibras sao admitidas 

no filtro juntamente com fibra virgem para formação da camada fil 

trante. O filtrado coletado nesta fase ê denominado filtrado tur 

vo sendo coletado separadamente. 

Na segunda etapa, a camada filtrante está consolidada e 

o filtrado obtido é denominado filtrado claro. O excesso de fi 

bras que vai se depositando sobre o filtro·é removido por jatos 

d'agua sob pressao. 

A eficiência de funcionamento do equipamento ainda nao é 
perfeitamente conhecida devido a falta de resultados operacionais 

em nÚmero suficiente, acreditando-se que esteja em torno de 90%. 

F lotação 

f o processo mais empregado por nossa indÚstria princi 

palmente pelo uso de um equipamento conhecido pelo nome de 11 Recu 

perador Sven Pedersen 11
• 

O equipamento, (fig. 9) possui um primeiro compartimento . 
que serve de floculador passando em seguida a um tanque mais am 

plo,onde a velocidade das águas diminui e as fibras são levadas a 

superfÍcie. Um mecanlsmo de pás rotativas arrasta o material fl~ 

tuado levando-o para o extremo do Sven, onde ê bombeado. A água 

clarificada é~ollüda por tubos paralelos perfurados colocados 

junto ao fundo do tanque. A eficiência do equipamento na remoção 

de fibras está entre 90 e 95%. 
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2 - RECIRCVLAÇÃO 

A recirculação já ê praticada pela indústria e vem cres 

cendo ano após ano. O processo além de auxiliar a 

de produtos e subprodutos,representa economia de 

-recuperaçao 

bombeamento e 

tratamento da água bruta. Essa economia é sensível face 

me de águas usadas na indÚstria. Em pesquisa realizada 

mente nos Estados Unidos ~ calculou-se em 320% o reuso 

pela indÚstria Kraft. 

ao volu 

recente 

da 
.. 
~~ua 

Mesmo com essa taxa de recirculação muito pode ser feito 

:pois os volumes esgotados ainda são enormes. Em média, o volume 

esgotado por uma indÚstria Kraft de celulose e papel por tonela 

da ê o seguinte: 

Tipo de efluente 

-preparaçao da madeira 

digestão 

peneiramento, lavagem, espessamento 

branqueamento 

fabricação de papel 
outros usos 

efluente total 

1/ton de polpa 

15.50( 

42.000 . 
J 18. 2 00 

105.000 
68.500 

750 

250.000 

Os valores acima são mêdios e variam de indÚstria. pc::.r'2. 

indÚstria, em função principalmente da qualidade da operação .. ·. P:?. 

is,em Última análise,a eficiência do processo pode ser medida P!:, 

las perdas de fibras, caolim, matéria orgânica, água e calor•ia.s. 

Hoje em dia calcula-se que o volume de despejos em uma. 

fábrica de celulose branqueada pode ser restrito aos seguintes 
valores6 : 

Tipo de efluente 

preparação da madeira 
digestão 

peneiramento, lavagem e espessamento 

branqueamento 

outros usos 

efluente total 

1/ton de po1.12.§! 

o 
4.000 

1o.oon 
20.500 

2.000 

36.500 

1.000 

6.200 
12.000 

62.000 

4.000 

82.200 

Estes valores, face a tecnologia existente, devem ser con 

siderados valores limites, não sendo fácil alcançá-los. 
htl i I 



~~epaPação da madeira 

Quando não se lavam toras, o consumo de água será 

porém esta não é uma boa prática pois a vida dos picadores 

tanto maior quanto mais bem lavada for a madeira. Ma~ ao 

de usarmos água nova, podemos usar águasesgotadas em outras 

dades, tais como: 

- águas brancas da fábrica de papel. 

- águas que sobram de depuração da polpa. 

- águas da extração alcalina do branqueamento. 

34. 

zero, 
... 

sera 

invés 

uni 

Em particular as águas da extração alcalina tem a vanta 

gem do alto pH (8,5 a 10,0), que concorre para a diminuição da 

.c~rrosao que se processa nas partes metálicas. Além disso o meio 
h 

alcalino diminui a proliferação de bactérias e fungos. 

As águas utilizadas na preparação da madeira podem ser 

altamente recirculadas devendo-se apenas prover o circuito de ~a 

deamento para reter os cavacos que são carreados. 

Digestão 

Esta fase da fabricação gera águas provenientes de conde:! 

sação. Estas águas representam fonte de alta qualidade tendo em 

vista seu conteÚdo em calor e a baixa quantidade de sÓlidos dis 

solvidos podendo ser usadas em: 

- lavagem da polpa 

-- preparaçao da madeira 

- caustificação, como complemento 

- branqueamento 

- condensação 

- máquina de papel 

Outra fonte é representada pela água usada no selo d~s 

bombas que podem ser usadas também na lavagem da polpa. 

Peneiramento# Zavagem# espessamento 

Dado o grande volume de água usado na lavagem da c.elulo 
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se deve-se procurar usar o menos possível água nova. A âgua no 

va deve ser usada apenas nos chuveiros do espessador e na depur~ 

ção. Na lavagem pode-se usar a água da depuração prê aquecida e 
na diluição usar a mesma água porém fria. 

No caso particular da lavagem pode-se fechar totalmente

o circuito eliminando com isso a perda de fibras, sais da dige~ 

tão e matérias orgânicas que serão aproveitadas na recuperação. 

O filtrado do espessador pode ser usado também em: 

- diluição da polpa em estoque 

- picador de madeira 

- condensação 

- controle de cinzas leves 

- páteo de madeira 

- lavagem de pisos em geral 

Branqueamento 

O branqueamento é a unidade da fabricação que mais 

usa estando o consumo na dependência de: 

.. 
agua 

d 9 o : 

- quantidade de estágios 

- eficiência dos filtros ou difusores 

- sequência do ~ranqueamento 

- recirculação de águas usadas de um estágio para o out;y. 

O consumo de água do branqueamento pode ser assim dividi 

Função 

água da cuba de diluição 

diluição do estoque em alta densidade 

primeiros chuveiros 

segundos chuveiros 

limpesa das telas 

complementação de produtos químicos 

aquecimento 

Volume (\) 

50,0 

19,0 

9,0 

18,0 

1,~ 
2,0 

1,0 

No branqueamento podem ser usadas águas brancas da fabri 
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ca de papel para complementação de produtos químicos, se bem 

haja quem afirme que esse procedimento diminua a alvura do 

papel. 

Em gera~no Último estágio dos chuveiros se usa água no 

va fazendo com que o filtrado correspondente lave em contra cor 

rente o estágio anterior. 

Águas resultantes da lavagem de gases nas torres de elo 

ro são usadas sõmente em locais onde não haja problemas de cor 

rosão. Os filtrados alcalinos são usados para diluição da celu 

lose não branqueadao 

Mesmo com esses possíveis reusos o esgotamento continua 

alto, caracterizando o branqueamento como unidade de alto poder 

poluidor. A melhor solução para diminuição desse potencial es 

tá no processo. 

Vamos examinar nos esquemas abaixo diversas maneiras de 
... 

usar agua no branqueamento. 

No 19 esquema usa-se apenas água nova e o volume final 

é de 60.000 litros por tonelada de polpa branqueada. No 29 es 

quema introduz-se água da secadora de celulose e também opera

se mais econômicamente obtendo-se um esgotamento final de •• 

30.000 litros para 1 tonelada de polpa produzida. O esquema 3 

apresenta a lavagem totalmente por contra corrente e a utiliza 

ção exclusiva das águas provenien~es da secadora de 

com um volume final de despejos de 30.000 litros 6 
celulose 

O primeiro esquema é o que mais problemas causa do ponto 

de vista de poluição e de perdas de fibra sendo o terceiro e~ 

quema o melhor desse ponto de vista, sendo portanto o ideal. 

Ocorre que esse terceiro esquema provoca sérios problemas na fa 

bricação. Fica portanto o segundo esquema como a maneira que 

diminue os problemas do primeiro esquema bem como as complic~ 

ções de produção do terceiro sendo portanto o mais recomendáve~ 
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Fabriaação de pape Z 

A tabela abaixo dá uma idéia do consumo e dos despejosda 

fabricação de papel. 

TABELA 6 - ~GUA NECESS~RIA POR METRO DE ESTEIRA DE ACABAMENTO 

Deman-
Aplic,ação da 

1/min. 

bucha do selo 
hÍdrico 3125 

selo das bom-
t>as _de 

.. 
4745 v acuo 

lavagem da pren 
sa de fi1 tro · -. 7790 

chuveiro do r o 
lo raiado - 1040 

... 
varios pequ!:_ 
nos usos. 3890 

... de refri-agua 
geraçao 12385 

chuveiros da 
máquina de papel 11575 

diluição do 
limpador 1040 

total 1/min. 4559.0 

total m3 /dia 65650 

2 Fonte: F.J. Coats • 

Àgua Água de Reci.rcu Esgota-
Nova Processo lação mento 
1/min. 1/min. 1/min 1/min 

3125 - - 2315 

4745 - - 625 

7790 - - -

1040 - - -

3890 - - -

- - 12385 -

- 11575 - -

- 1040 - 1040 

20590 12615 - 3980 

29650 18165 - 5730 
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Normalmente as águas brancas sao usadas na fabricação do 

papel para ajustar a consistência da celulose na entrada da má 

quina e em várias unidades da produção de celulose, passando an 

tes pela unidade de recuperação de fibras. 

As águas brancas mais concentradas são aquelas que devem 

v2._lt._ar à máquina para se obter o maior reaproveitamento de mate 

riais usados na fabricação. 

No reuso das águas da máquina de papeL deve-se evitar 

certos despejos, tais como as descargas do rolo de sucção, para 

se evitar acúmulo de lodo. Visando este mesmo propósito os tan 

ques de estocagem devem ser providos de agitadores. 

Um ponto que deve ser observado ê o reuso das águas dos 

selos das bombas de vácuo. Dada a boa qualidade e seu conteÚdo 

de calor, pode ser usada no chuveiro dos filtros, nos chuveiros 

dos rolos raiados, e na fábrica de celulose. 

ProbLemas e cuidados com a recircuLação de águas do processo 

O reuso das águas na fabricação de celulose e papel pode 

acarretar problemas tais como: 

1 - crescimento de lodo nas unidades de fabricação, dimi 

nuindo a capacidade de drenagem da polpa, provocando 

engripamento das máquinas e perda de qualidade do P! 
pel. 

2 - aumento de acidez com consequente aumento da corro 

são. Perda de resistência do papel e empobrecimen

to de suas qualidades especÍficas. 

3 - aumento de sÓlidos dissolvidos provocando o apareci 

mento de espumas. 

4 - deposição de resinas nas telas, filtros, e rolos. 

5 - aumento da concentração de amido nas águas 

rindo nas operações de recuperação. 

interfe 

6 - crescimento de partículas coloidais que afetam a dre 
4' • 

nagem caracter1st1ca do papel. 

7 - aumento de temperatura que pode ser um benefÍcio ou 

malefÍcio dependendo da operação a ser realizada. 
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Al·gumas providências devem ser tomadas para se evitar os 

problemas acima mencionados tais como: 

1 - Recirculação por torre de refrigeração das águas das 

bombas de váçuo, dos mancais das bombas e do ar con 

dicionado. 

2- Uso de carvão ativado para controlar o crescimentode 

orgânicos ~issolvidos. 

3 - Separação dos sÓlidos para reuso das águas do 

de madeira. 

... . 
patl.o 

Um outro cuidado se prende a separação dos esgotos de m2 
do a possibiljtar melhor aplicação dos processos de recuperaçã~ 

1 

recirculação e tratamento. Devem ser separados despejos com: 

- pequenos teores de sÓlidos suspensos 

- grandes teores de sÓlidos suspensos 

- alta DBO 

- esgotos sanitários 

- águas de chuva e purgas das torres de refrigeração. 

- Pequenos teores de sÓlidos suspensos incluem efluentes 
do branqueamento, condensado dos evaporadores, sem ne 

cessidade de clarificação. 

= Altos teores de sÓlidos suspensos compreende efluentes 

do espessador, onde há necessidade de clarificaçãoapÔs 

peneiramento. 

= Esgotos com alta DBO incluem efluentes de lavagem de 

pisos, transbordamento, derramamento e condensados for 

tes. 



V - TRATAMENTO 

Nesta parte vamos cuidar exclusivamente dos processos de 

tratamento dos efluentes finais da fabricação de celulose e p~ 

pel, em uso ou em fase de experimentação. 

A utilização por uma indÚstria de um, alguns ou todos os 

processos aqui descritos,vai depender principalmente do corpo 

receptorj porem neste trabalho, por motivo de apresentação, va 

mos tratar os processos separadamente mostrando suas capacid~es 

e limitações,que são em Última análise,consequência das substâ~ 

cias dissolvidas ou em suspensão no efluente e que foram discu 

tidas no inÍcio deste trabalhoo 

Não vamos nos ater ao mecanismo de cada processo mas pr~ 

curar destacar os parâmetros de projeto que o tornam mais efici 

ente bem como as condições para as quais ele ê mais apropriado. 

Vamos separá-los em: 

1 - Decantação 

2 - Precipitação química 

3 - Tratamento biolÓgico 

4 - Outros métodos 

1 - Decantação 

- ~ . Mesmo existindo sistemas de recuperaçao nas var~as ~es 

do processo, essas recuperaçoes não tem 100% de eficiência ha 

vendo portanto no efluente final fibras, fragmentos de casca , 

areia e materiais de enchimento. Como há normalmente predomÍ 

nio das fibras em relação aos demais materiais$ há necessidade 

de sua remoção para evitar problemas por elas causados ao rio, 

como aliás já foi citado anteriormente. 

A remoção dos sÓlidos no efluente final ê hcje em dia 

processo rotineiro na indÚstria de celulose e papel através do 

emprego de decantadores como elemento de tratamento rrimário. 

Dado o grande voltime dos despejos industriais é comum a 

separação de efluentes com baixo teor em sÓlidos sedimentáveis, 

como é o caso das águas do branqueamento, para não sobrecarr~ar 
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os decantadores. 

Em geral um decantador bem demensionado remove por volta 

de 70% dos sÓlidos totais podendo chegar a 9.0% com a adição de 

coagulantes. Essa redução conduz a uma redução da DB0 5 que no e~ 

tretanto ê muito variável pois depende da proporção da matéria 

orgânica presente na fraçcio sedimentável dos sÓlidos totais. No 

entretanto p>Odezoos dizer' q'l,le representa um valor sem s:uper-ior a 10%. 

Dois tipos de decantadores são normalmente usados: 

- tanques de sedimentação em terra 

- mecânicos 

A utilização de um dos dois tipos está principalmente li 

gado a disponibilidade de área e a retirada do lodo. 

Os tanques em terra são dimensionados para um tempo de de 
. -

tenção de 12 h, quando limpos. O problema desse tipo de decant~ 

dor está na limpeza pc~s,dada as suas dimensões, normalmente re 
l-

querem equipamento tipo drag line quase nunca disponível na in 

dÚstria e nem sempre fácil de alugar. Recentes pesquisas leva 

das a efeito nos Estados Unidos 12 mostraram que a limpeza de um 

decantador desse tipo está entre US$ 10 e US$15 por ton. de sÓli 

dos secos removidos. 

Os decantadores mecânicos sao do tipo circular ou retangu 

lar e possuem equipamento para remoção mecânica do lodo. A taxa 

de aplicação depende das indicações do fabricante do equipamento 
3 2 estando em geral entre 2 5 e 40 m /m x dia, sendqj;., _,o·' valor 

mais comum 33,5 m3/m
2 

x dia. O tempo de detenção está entre _3 a 

4 horas para uma taxa de 30m3!m2 x dia e paredes laterais de 3,5 

a 4m de profundidade. 

Para evitar que o lodo escape do fosso de coleta deve ha 

ver uma folga entre o fundo do decantador e o fosso. Para tanto 

recomenda-se que o fosso tenha pelo menos lj5m de profundidade e 

inclinações das paredes laterais de 8 a 16%. A ârea do poço de 
1 .. ve ser da ordem de 16 da area do decantador. 

Em geral deve haver dois decantadores em serviço. Um tra 

balhará com sobrecarga nas necessidades de parada do outro. Qua12 
.~ ~~~-· 

do isso nao for possível deve-se prever um tanque de equalização 

apÓs a decantação para. se evitar choques no tratamento sub seque~ 

te, pela parada do decantador. 
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Os juros e amortização do capital para esse equipamento 

está calculado entre US$10 e US$15 por dia por ton. de capacida 

de e sua operaçao de 45 a 75.centavos de dolar por ton. 12 · -

Em geral o lodo que sai de um decantador mecânico primá 

rio está adensado em condições de ser seco mecanicamente. Qua~ 

do isso não ocorre as principais causas são: 

- insuficiente capacidade de armazenamento de lodo; 

- mecanismo de raspagem muito leve; 

- bomba incapaz de veicular o lodo adensado; 

- falta de um mecanismo medidor de torque. 

A secagem do lodo pode ser feita em tanques de terra,fil 

tro a vácuo, centrÍfugas e prensas parafuso. 

A secagem em tanques de terra depende da disponibilidade 

de área e da capacidade de drenagem e evaporação da crosta for 

mada. 

~ fato conhecido que lodos com grande carga de material 

de enchimento drenam vagarosamente e formam crosta que impede 
-uma evaporaçao eficiente. 

Filtros prensa quando usados exigem em geral a adição qe 
condicionantes quÍmicos, tais como polieletr51itos~ para darem 

bons resultados. 

As centrÍfugas tem sido cada vez ma1s empregadas devido 

a sua fácil operação embora tenham manutenção delicada. 

A disposição do lodo ~ variada. A disposição no solo ou 

como material de aterro ê muito empregada. Mas a incineração , 

hoje em dia, vem ganhando importância devido aos problemas de 

disponibilidade de área. 

Como observação devemos lembrar que com a tendênciaatual 

da utilização de decantadores mecânicos,deve=se tomar cuidadop~ 

ra que material arenoso ou pequenos pedaços de lenho não venham 

ter ao decantador para não causar danos ao equipamento. Pcp esse 

motivo recomenda-se a utilização de grades e caixas de areia an 

tes do decantador. 

Tudo que acima foi dito diz respeito a decantação primá 

ria. No caso de decantação secundária de tratamentos biológi 

cos devemos lembrar que~ 
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- exigem normalmen~e adensamento; 

- nem sempre podem ser dispostos em tanques de terra de 

vido a problemas de odor; 

"" . - geralmente necessitam de coadjuvantes qu1m1cos para se 

cagem; 

podem ser secados juntamente com o lodo primário com 

exceçao do proveniente de tratamento biolÓgico de al 

ta taxa. 

2 - Precipitação Qutmica 

A precipitaçio qu!mica nio ~ um processo usual no trata 

mento das águas res~duârias da indÚstria de celulose e papel • 

Embora a remoção de cor 3 propiciada pelo processo seja altamen 

te desejável, o volume de lodo gerado,bem como os problemas com 

a sua secagem,tornam a precipitação química extremamente onero 

sa e de operação complicada o que tem ensejado intensas pesqui 

sas de laboratório. 

Dos processos em estudo a precipitaçio com cal, vem dis 

pondo como a mais promissora pois~alêm de apresentar eficiência 

igual ou até mesmo superior à precipitaçio com coagulantes tra 

dicionais,apresenta ainda rápida disponibilidade e baixo custo. 

Outro fator importante a favor da cal ê a existência den 

tro da indÚstria de celulose e papel de equipamento de alta efi 

ciência para sua recuperaçao. 

Os primeiros coagulantes investigados e sobre os quais 

temos mais referências sio principalmente os sais de alumínio e 

ferro, mais propriamente o sulfato de aluminio, sulfato ferroso 

e cloreto férrico. As dosagens de aplicação variam em geral e~ 

tre 20 e 40 mg/1 sendo crítico o acerto do pH pois SU? influên 

cia é grande no rendimento do processo. Como referência pod~ 

mos dizer que para o sulfato de alumínio o pH deva estar pouco 

super1or a 5 enquanto para o cloreto férrico em torno de 4. No 

pH Ótimo a dosagem é funçio Jinear da cor. 

~comum o emprego de coadjuvantes quÍmicos juntamentecom 

os coagulantes acima citados sendo os mais comuns a sÍlica ati 

vada, argilas e polieletrÔlitos. Os coadjuvantes, principalme~ 

te os polieletrÓlitos, além de aumentar a eficiência dos coag~ 

lantes, adensam o lodo permitindo melhor secagem. Sua dosagem 
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varia de 0,5 a 2,0 mg/1 com bons resultados para valores em tor 

no de 1 mg/1 11 

Apesar da eficiência da precipitação quÍmica na remoçao 

da cor, a redução em DBO ê pouco significativa estando em geral 

abaixo de 20%. Esse fato ~ facilmente esplic;vel se lembrarmos 

que a cor ê proveniente da lignina que ê lentamente biodegradâ 

vel. 

Precipitação com Cal 

Nas investigações feitas até hoje com precipitação quÍmi 

ca para remoção de cor os resultados mais promissores foram ob 

tidos com a utilização da cal. Lembrando que na indÚstria ~t 

encontramos equipamentos para aplicação de cal na caustificação 

do licor verde, correlacionamos imediatamente com a possibilid~ 

de da recuperação da cal usada na precipitação da lignina. A 

queima do lodo já seco no forno de cal, normalmente existente 

na indÚstria, possibilita um processo a baixo custo. Esta po~ 

sibilidade, entretanto, esbarra na incapacidade do lodo formado 

em perder ;gua tornando a sua secagem um problema difÍcil de 

ser resolvido. 

Os processos de precipitação quÍmica com cal até aqui de 

senvolvidos diferem pela quantidade de cal usada e são: 

- Precipitação utilizando dosagens maciças de cal 

- Precipitação utilizando dosagens reduzidas de cal 

Precipitação com dosagens maciças de cal 

A resistência do lodo formado em ceder água, deve à exis 

tência de substâncias cálcio-orgânicas insolÚveis formadas por 

reação da cal com compostos orgânicos existentes no efluente de 

uma indÚstria de celulose e papel. 

Nas pesquisas efetuadas observou-se que à medida que se 

aumentava a dosagem de cal ia resultando um lodo mais denso e 

mais facilmente filtr;vel. Surgiu assim o processo de precipi 

tação com dosagens maciças de cal. Como o lodo produzido por 

esse processo possue grandes quantidades de cal livre ele pode 

ser usado para a caustificação do licor verde (fig. 10). 



46. 

Testes mostraram que a eficiência na caustificação do li 

cor verde pela utilização do lodo da precipitação variaram de 

60% a 88% enquanto que a prática normal leva a eficiências de 

67% a 87% 11 • 

A polpa resultante da utilização do licor de cozimento -

com alta carga de matéria orgânica não apresenta problemas de 

qualidade. 

A recuperação da cal existente no efluente clarificado ê 
feita pela introdução de co 2 formando Caco 3 que ê insolÚvel. Es 

ta opfração utiliza um decantador comum por onde se borbulha 

gás da chaminé do forno de cal. O Único ponto que deve ser ob 

servado ê que o pH no decantador deve ser igual ou superior a 

11,5 pois abaixo desse valor o CaC0 3 formado é coloidal. 

11 A dosagem empregada varia de 18.000 a 20.000 mg/1. • Co 

mo as dosagens são muito altas, as perdas são significativas re 

sultando em alto custo operacional. Esse problema concorre p~ 

ra tornar o processo, na maioria dos casos, inviável apesar da 

alta eficiência de recuperação apresentada. 

Precipitação com dosagens reduzidas de cal 

Neste processo a dosagem de cal varia de 1000 a 3000 mg/ 

1. 
11

• Como no processo anterior, o esgoto misturado com a cal 

vai a um decantador onde se retira o lodo cal-orgânico e com 

ele grande parte da cor. 

A disposição do lodo tem recebido várias soluções tais 

como lagoas de lodo, aspersão sobre o terreno, mas o processo 

que tem se mostrado mais viável une o lodo com a lama de cal da 

caustificação e essa lama misturada vai a secagem··e ao ,forn0\{f4.g.lp 

Dado o grande volume do lodo produzido na precipitação , 

a lama misturada resulta bastante resistente à secagem provoca~ 

do problemas com a queima. Esse problema está em estudos não 

havendo ainda solução satisfatória a nao ser uma, já patenteada 

Nesta solução (fig. 12 )~ lança-se mão de efluentes com grande quan 

tidade de fibra provenientes da lavagem de toras e prensagem 

das cascas. As fibras agem como auxiliar da filtração possibi 

litando secagem mais eficiente do lodo antes de sua queima. 

Os processos descritos apresentam todos eles alta efici 
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ência na remoção de cor (mais de 90%). A remoçao da DBO, no en 

tanto) matém-se abaixo de 50% havendo em geral necessidade de 

se pros~eguir em outras etapas de tratamento. 

3 - Tratamento Biol~gico 

Devido ao aspecto bastante desgradável deixado no corpo 

recptor pelos espejos da indÚstria de celulose e papel,a primei 

ra idéia surgida para atenuar o problema foi a de estocagem dos .. 
efluentes na epoca da seca e sua maior descarga nas chuvas para 

aproveitar o fator diluição. 

Surgiram assim as lagoas de estocagem onde uma comporta 

final regulava a vazão efluente em função ctQ.· vazão do-COFPQ.receptor. 

Com o tempo verificou~se que essa.estocagem provocava r~ 

dução do DBO nos despejos devido ao processo de oxidação biolÓ 

gica pelas bactérias presentes no lÍquido. Estava portanto ve 

rificada a viabilidade técnica do tratamento biolÓgico dos resí 

duos lÍquidos da indÚstria de celulose e papel. 

Hoje em dia vários processos biolÓgicos são 

sendo os principais: 

-Lagoas de oxidação; 

- Lagoas aeradas ; 

-Lodos ativados. 

utilizados 

O primeiro problema a ser resolvido tendo em vista a oxi 

dação biolÓgica dos efluentes ê a remoção de fibras pois a de 

composição de material fibroso resulta em compostos insolÚveis 

que elevam a DBO. Esse problema é bastante atenuado pela utili 

zação de decantação primária antes do tratamento biolÓgico. Ou 

tro problema está ligado à pobreza dos efluentes no que diz res 

peito a nitrogênio e fÓsforo. Esses dois compostos devem man 

ter as proporções de 5g. de nitrogênio e lg. de fÓsforo paraque 

se consiga a remoção de lOOg. de DBO. Neste caso há necessida 

de da adição desses n1rtrientes o que é feito normalmente na for 
. .. . ..·· .. . 8 

ma amon1a e ac1do fosfor1co. 

Lagoas de estabilização: 

Desd~.q~é se verificbu a existência de t~atamento biolÓ 



AERAOOR _ @] 

E FLUENTE 

-- I N_OUSTRIAL 

TANQUE DE 

R ~SERVATORIO 

-FIG . II-

OXIDAÇÃO 

CAL 
E XT N TA 

FLOCULADOR 

DE ESPUMA 

L A G O A DE L O DO 

LAGOA DE 

-PROCESSO DE REMOÇAO DE COR COM 

QUANTIDADE LIMITADA DE CAL 

BOMBAS 
DE 

LODO 



LICOR OA 

E )(TRAÇÃO CÁUSTICA 

O E SCASc-AME.NTO 

C A L 

FIG-12- PROCESSO 

PRENSAGEM 
~--~~------------~ DE 1------- FORNALHA DA CALDEIRA 

CASCAS 

1----------------- AO R I O 

F.ILTRO DE 

SECAGEM LODO DE CAL DO .PROCESSO 

DE CAUSTIFICAÇÃO 

,. GEORGIA PACIFIC 11 -PARA REMOÇAO DE COR 



51. 

gico nos tanques de regularização de vazao~ que o processo tem 

conseguido rápido impulso dada a facilidade de operação queapr~ 

senta. Por outro lado as grandes âreas necessárias limitam 

esse processo a ind~strias rurais com topografia favorável e 

áreas disponÍveis. A grande maioria das instalações existentes 

~ de lagoas que aproveitam as peculiaridades do terreno fechan 

do valos com diques ou simplesmente utilizando depressões do 

~erreno. Os estudos dessas lagoas permitiram concluir por valo 

res de projeto que hoje começam ser usados em novas instalaçÕe& 

Em geral deve-se projetar lagoas aerÔbias utilizando p~ 

ra tanto o valor limite de carga de 60 kg DEO/ha x dia. Com va 

lores dessa ordem ~ possível conseguir remoções de DBO até de 

SO% nas épocas mais quentes 8 

A profundidade deve variar em t5rno de 0,90 a 1,5Qm e o 

tempo de detenção em torno de 30 dias. 

Quando se tem necessidade de manter altas taxas de 

çao da DBO recomenda-se a utilização de Jagoas rasas em 

permitindo~se assim uma reoxigenação mais efetiva. 

remo 
... . 

serJ.e 

Taxas maiores que 60 kg DBO/ha x dia t0rnam a lagoa ana 

erÔbia caindo a remoção em torno de 58%. 

Como previsão de ;rea a ser ocupada por lagoas, valores 
2 3 mais comuns constat:am a necessidade dt; 40 a SOm por m de esgS?_ 

tamento por dia. 

- ~ o No Estado de Sao Paulo temos um caso t2p1co de lagoas .. 
que foram construidas para descarregar no rio um volume compat~ 

veis com a diluição desejada. Trata=se de Champion Celulose em 

Mogi Guaçu. Seu efluente ê despejado no rio Mogi-Guaçu apÓs pe~ 

manência em 5 lagoas que se desenvolvem junto a margem direita 

do rio com um tempo de detenção variando entre 45 e 60 dias. 

As lagoas recebem 32.500 m3/dia possuindo cerca de 90ha. 

Possuem profundidade média de 2m com remoção total em torno de 

30%. O OD é zero em todas as lagoas. Com uma DB0 5 média de 

415 mg/1) a ind~stria está com uma carga aplicada de l50kg.DBO/ 
2 

m x dia justificando assim a sua situaçio anaer~bia. 

o outro aspecto que chama a atenção e o do baixo rendi 

mento na remoção da DBO que pode ser explicado em parte pela não 

adição de nutrientes. Neste caso a simples adição de nutrien 

tes elevaria pouco a remoção de DBO devido a alta carga aplic~ 
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da. Para que pudéssemos tornar as lagoas aerÕbicas haveria n~. 

sidade de remover a cor e aumentar a área de lagoas, que devido 

a topografia da região, resultaria na formação de novas areas 

inundadas. Outra providência seria a divisão do efluente pr~ 

porcionalmente a área das lagoas e o seu carregamento em paral~ 

lo o que se tornaria bastante imprâtico. 

Portanto tudo nos leva a crer que a solução de lagoas de 

oxidação não é a melhor solução como tratamento bio~Ógico para 

a Champion Celulose. A melhor solução, pensando-se na utiliza 

ção das áreas inundadas, seria o processo que passamos a descre 

ver: 

- Lagoas aeradas: neste processo, utilizando equipamento mecâni 

CO~í, introduzimos ar na massa lÍquida a ser tratada e com isso 

diminuímos em muito a área necessária ao tratamento. Vamos paE 
. ~ . ~ a 

t1r da area d1spon1vel na 2 lagoa. Temos 

Área da lagoa 

Volume 

Profundi~ade Média 

Tempo de detenção 

DB0 5 209C 

Vazão dos despejos 

197.000 m2 

332.000 m3 

1,7 m 

10 dias 

415 mg/1 

32.500 m3/dia 

Para lagoas aeradas o tempo de detenção em dias em fun 

çao da eficiência de remoção da ~BO é dado por: 

E 
D = 

K (100-E) 

D = Tempo de detenção em dias 

E = remoção desejada em porcentagem 

K = coeficiente de velocidade da remoçao por dia 

No nosso caso D = 10 dias, K = 0,35 dias -l para t= 209C 

(média das mÍnimas na região). 



E E = 77,8 % ici = 
0,35 (100-E) 

Quantidade total de oxigênio necessário 

= 

LR = carga a ser removida 

m = coeficiente de segurança para 0 2 produzido 

(valor médio 1~21) 

utilizado 
a' (no caso 8,9) 

DBO removido 

415 X 1,56 X 32.500 X 0,778 

=------------------------------ = 16369 Kg /dia 

ou ainda LR = 682 Kg/h. 

Rt = 1,2 X 0,9 X 682 = 737 Kg/h 

Aeração natural 

-4 
Rs = 10,6 x 10 • K1 

em nosso caso t = 209C Kl = 0~66 

R 10,6 -6 0,66 7 10~ 4 Kg 0 2/h X 
3 

= X 10 X = X m 
s 

R = s 197.000 X 7 X 10- 4 = 138 kg 02/h 

Aeração mecânica 

Oxigênio fornecido por aeração mecânica 

o = o s m 
Csw - C 

X '\ x8 ( t - 2 Q ) 
\ 

Cs 
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Os = oxigênio fornecido por aeração mecânica em Kg de 
oxigênio por Kwh 

o = capacidade do m a era dor em condições padrão (OD=zero, 
209 c, 1 atm) em Kg o2/Kw h 

c = nível de saturação de oxigênio no lÍquido a ser a. e sw -rado, na temperatura t~em mg/1. 

c = nível de oxigênio dissolvido no lÍquido em mg/1 

Cs = nível de saturação de oxigênio em água destilada a 
209 C = 9,2 mg/1 

a - coeficiente de transferência de oxigênio para as 
águas poluÍdas 

e = coeficiente de reação da temperatura = 1,02 

para t = 209 C c 
SW = 9,0 

c = 2,0 

cs = 9~2 

9 - 2 0,7 X X 1,02 

9~2 

adotando om- = 2 Kg o2/kwXh. Teremos: 

Necessidade de energia 

600 
= 667 kw 

0,9 

Densidade de potência 

667.000 

33 2,. o ao 
·~:: 2 'o w 

m3 

Densidade baixíssima devido ao grande volume disponível. 

Para esse caso a eficiência do aerador deve ser da ordem 
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de 1,3 kg o2 /kw h. Portanto,a potência consumida sera~ 

6 
X 0,7 ~ 0,6 

9., 2 

667 ::. 1112 kw 

0,6 

- Supondo 20 aeradores teremos aproximadamente 56 kw por 

aerador. 

- Utilizando aeradores Filstar teremos o modelo K 3.800/85 

com 24 em de submergência. 

Suas características sao: 

Potência do motor 100 c v 

Oxigênio Introduzido 158 kg/h 

Faixa de submergência 23 - 28 em 

Velocidade do rotor 30 rpm 

Nota-se que os aeradores funcionam com baixa eficiência

devido a grande área da lagoa. 

Se reduzirmos a área de modo a termos uma densidade de 

potência mais favorável poderemos atingir uma eficiência da or 

dem de 2,0 kg o2/kwxh. No entanto a redução da DBO cairia a me 

nos 20% o que seria totalmente indesejável. 

Fixando uma eficiência de 50% passaríamos a 20 aeradores 

de 60 CV mas, ainda com baixa eficiência pois a lagoa geralme~ 

te oferece condições de forma desfavorável e com isso a eficiên 

c1a dos aeradores cai. 

Havendo remoção de cor as lagoas seguintes serviriam de 

polimento,resutando um efluente de alta qualidade. Não havendo 

remoçao de cor as lagoas seguintes teriam pequeno efeito uma 

vez que o processo de lagoas aeradas, embora remova satisfatoria 

mente a DBO, pouco altera a cor existente. Neste caso o trata 

mento seria restrito a la e 2a lagoa podendo ser despresadas as 

lagoas seguintes. Fica assim confirmada a redução de área do 

processo em relação a lagoas de estabilização. 
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Uma outra possibilidade a ser estudada ê a aplicação de aerado 

res sem redução. Por se tratar apenas de modificação do tipo 

de equipamento vamos deixar de estudá-los neste trabalho. 

Pe·l.o ·exposto,, tem sido quase norma a preferência das in 

dÚstrias por este tipo de tratamento morment~.das médias para 

grandes. 

O equipamento mais encontrado ê o de aeradores superfici 

ais fixos ou fluentes. 

Nas taxas Ótimas de remoção a relação DBO nitrogênio de 

ve manter 50:1 com 4 dias de aeração; 100:1 com aeração até 15 

dias~não havendo necessidade de nutrientes se a aeração se es 

tender por mais de 15 dias. O lodo formado está em torno de 

100 g para cada 500 g de DBO removida~podendo-se adota~como se 

dimentável no tanque~apenas 50 g uma vez que o restante ou sai 

com efluente ou ê consumido pela respiração endÓgena. O nível 

mÍnimo de oxigênio mantido na lagoa ê de 0,5 mg/1. 8 • 

O custo operacional deste tipo de tratamento ê bem mais 

elevado que o anterior não havendo ainda valores nacionais. Da 

dos norte americanos falam em US$1,50 a US$2,00 por tonelada de 
- 8 produçao • 

- Lodos ativados: 

O processo de lodos ativados representa uma alternativa

para tratamento por indÚstrias que dispõem de pequena área, da 

da a sua compacidade. 

Este tipo de tratamento alcança eficiência em torno de 

85% na remoção da DBO para uma aeraçao de 4 a 6 horas. 

No caso dos efluentes da indÚstria Kraf~ recomenda-se a 

estabilização por contato, uma variante do processo convencio 

nal de lodos ativados, como o mais adequado. O processo consis 

te na mistura do efluente industrial com lodo ativado de 15 mi 

nutos a uma hora. Nesse lerÍodo a materia orgânica existente no 

efluente ê adsorvida pelos flocos biolÓgicos. Em seguida pr2 

cessa-se a decantação levando-se o lodo para aeração em tanque 

separado para estabilização da matéria orgânica adsorvida. 

Este processo foi desenvolvido visando tratar esgotoscam 

alta DBO representada por material suspenso ou coloidal poi~ 

nesse caso,a estabilização da matéria orgânica ocorre em altas 
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concentrações de organismos. Como neste processo a massa biole 

gica é externa a corrente lÍquid~ ele ê menos sensível a condi - } 
çoes adversas do efluente a ser tratado e permite rápido retor-

no às condições originais. 

Recomenda-se 2 a 3 horas de tempo de estabilização com 

2000 a 3000 mg/1 de sÓlidos suspensos. O processo requer de 1/2 

a 1 kg de oxig~nio para procuzir de 0,25 a 0,5 kg de lodo em 

excesso para cada 0,5 kg de DBO removida. Dada a alta conce~ 

tração de sÓlidos o processo de aeração recomendado é por aera 

dores superficiais. A necessidade te9rica de nutrientes é de 1 

mg/1 de nitrog~nio para remover 20 mg/1 de DBO e 1 mg/1 de fÓs 

foro para remover 60 mg/1 de DBO 8 • 

O processo apesar de eficiente e compacto tem suas desvan 

tagens. A primeira é o custo de instalação e operação altos. O 

segundo é a clificuldade que traz. Um problema comum é a forma 

ção de bolas de lodo leves que atrapalham a decantação e com 

isso a eficiência do processo. Entre as várias causas possíveis 

podemos citar: 

- excesso de bactérias filamentares; 

-- super aeraçao; 

- sub-aeração e estado séptico; 

- conteÚdo de sÓlidos aerados muito alto ou muito baixo; 

- falta de nitrogênio e ou de fÓsforo. 

Em resumo,o processo de lodos ativados só se justifica 

qwmdonão podemos usar um dos processos anteriormente descrito& 

Portanto não se aplicaria à Champion Celulose que usamos para 
ilus-trar o trabalho. 
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4 - Outros Métodos 

Os tres proc~ssos que vamos descrever suscintamente ain 

da estão em escala de laboratório ou em escala piloto. No en 

tanto,são possibilidades que se abrem para o tratamento de des 

pejos da indÚstria de celulose e papel, principalmente quando 

houver necessidade de efluentes de alta qualidade. São eles: 

- Tratamento por carvão ativado; 

- O~mose reversa; 

- troca iônica. 

Tratamento por aarvao ativado: 

Utilizando-se das propri~dades adsortivas do carvãô' · ati 

vado,tenta-se remover a matéria orgânica dos despejos da indÚ~ 

tria de celulose e papel diminuindo-se a sua demanda de adgênio 

e a cor. Com finalidade comparativa W. G. McGlasson
4 

estudou o 

tratamento de efluentes da extração cáustica do '" branque~rn~·nto 

com cal e com carvão ativado. Conseguiu assim os resultados su 

marizados na tabela 7. 

Nota-se que apesar da eficiência da remoçao da cor ter 

sido eficiência à o - de DQO DBO pouco menor, a carvao na remoçao e 

foi muito ma1.or que a da cal. 

H.F. Berguer e L.J. · Thimbodeau~investigaram em escala 

piloto o tratamento de efluentes da indústria Kraft utilizando

se de precipitação com cal, oxidação biolÓgica e em seguida ad 

sorçao com carvão ativado. Os resultados constam da tabela 8. 

Os resultados revelam um efluente final praticamente li 

vre de cor turbidez e DBO embora com sÓlidos dissolvidos prati 

camente iguais ao do efluente. 

cessos: 

A utilização do carvão se faz principalmente por 2 pr2 

- colunas com leito fixo; 

Sistema de leitos móveis. 

No primeiro caso,carregam-se colunas com carvão e injeta ., 
-se o lÍquido a ser tratado de modo a utilizá-las em série ou 
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paralelo. O arranjo em série com filtração descendente ê o ma 

1s comum e possibilita a operação continua,quando se dispõe de 
uma coluna de reserva (fig. 14). 

Neste caso quando se dá a ruptura (alguns parâmetros de 

controle tais como DBO, cor, DQO, etc. excedem~valores desej~ 

dos no lÍquido a ser tratado),a primeira coluna ê retirada do 

sistema passando para a reserva enquanto a de reserva passa a 
ser a Última da série. 

TABELA 7 - TRATAMENTO COM CAL E CARVÃO DE UMA UNIDADE DE 

QUEAMENTO. 

Efluente da extração alcalina 

Parâme Antes do ApÓs o Tratamento 
-

BRAN 

Tratamen tros - 15 g/1 %de Re 10 g/1 de % de Remo - Carvão - -to ·'de çao çao 
Cal 

COR 9. 750 500 95 l. 250 87 

~o 1.603 875 45 1.603 78 

DBO 260 159 39 - -
230 - - 9-1 60 

Fonte: (lO) 

TABELA 8 - EFLUENTE TOTAL DE IND0STRIA KRAFT COM BRANQUEAMENTO 

ESTAÇÃO PILOTO COM OPERAÇÃO INTERMITENTE 

Obticlo por tratamento 
Constituinte Efluente 

CAL BIO CPJ{VÃO 

Turbidez (p.p.m) 85 35 35 35 

Cor (unidades) 1.000 90 60 15 

pH 6,75 11,2 7,2 8,0 

Sol. dissolvidos 
(p.p.m) 2.000 1.900 1.790 1.570 

DBO (p.p.m) 225 170 13 a 

Fonte: (lO) 



T R A T A.M E N T .O ltOR "' CAR·VAO ATIVADO 

, 
SISTEMA DE C:OLUNAS. MUL T·•Pl,.AS ·AR~~N-dADAS · EM SER·IE 

F I G. t.4 

A co~una gasta tem seu l eito retirado , regenerado, pro~ 

to para entrar em funcionamento na próxima ruptura. 

O processÓ _exige grande i~estimento inicial e muitaop~ 

~ação sendo mais indicado para pe q uenas i~stalações. 

No siste~a de leitos m6veis,o liquido ~ ascendente den 

tro da coluna, enquanto o carv~o ad~cionada no topo ~ descende~ 

te em contra-corrente e retirado finalmente pelo fundo. N~o exis 

~ e ~este caso o perigo de en tupimento do leito e consegue- se 

exaurir totalmenté a capacidade adsortiva do . ca~vao. 

O processo exige alta instrumen'tação sendo no 

?rático e de baixo custo operacional. Ê mais indicado 

i randes instalações possibilitando operaç ão continua de 

~er to e rege r era ao. 

Jsmose reversa: 

entanto 

para 

tra ta 

Este processo baseia-sé na .uti lização de mEambrana.s seml 

;> ermeáveis co~ocadas entre soluções de con_centrações diferentes. 

· esenvolve-se ai normalmente pressão osmótica que tende a equ~ 

:ibrar as concentrações. Através de bonbeamento inverte-se o 

3entido da pressão osmÕ~ica · de maneira a ac~nt~ar o desequili 
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brio. Assim, podemos ter de um lado solução de alta concentra 

ção que recolhidas em processo continuo constitue o efluentetra 

tado por osmose reversa ou hiperfiltração. 

Este processo originalmente foi utilizado para dessali 

nização de água do mar, mas de alguns anos para cá,vários inve~ 

tigadores tem testado o processo para o tratamento de vários ti 

pcs de esgotos industriais inclusive o da ind~stria de celulose 

e papel. 

Os resultados preliminares sao bastante promissores ha 

vendo necessidade de se aprimorar o processo que ainda se reve 

la de custo muito alto. Os primeiros resultados mostram remoção 

de sÓlidos acima de 85%, DBO acima de 70% e DQO acima de 85%10 • 

No caso da ind~stria de celulose e papel, as altas con 

centrações do efluente tem levado a necessidade de altas pre~ 

sões resultando em grande gasto de energia e em vários casos,na 

lesão da membrana. 

Uma alternativa promissora está se abrindo com a utili 

zaçao de membranas dinâmicas formadas. Trata-se de membranas co 

muns através das quais se faz passar aditivos de natureza coloi 

dal previamente selecionados que se concentram na interface. As 

membranas assim formadas são seletivas exigindo menores pre~ 

sões com resultados bastante satisfatórios. Este processo no 

entanto ê bastante novo estando em fase de pesquisa10 

Um outro problema ê criado pelo efluente do rejeito,com 

altas concentrações orgânicas e salinas, cuja disposição of~r~ 

ce problemas a~nda não resolvidos. 

froca IÔnica: 

Apesar do processo ser usado há muito tempo para abran 
~ ~ 

damento de agua, so agora vem sendo investigado para uso em tra 

tamento de despejos industriais. E neste caso, dada suas limita 

ções de custo vem sendo empregado para polimento final de águas 

destinadas a reuso. 

Um processo já em escala comercial, conhecido por pr~ 

cesso DESAL10 , foi desenvolvido para tratamento de água salobra 

e está sendo testado para efluentes tratados de ind~stria Kraft 
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conduzindo a efluentes finais de alta qualidade praticamente ~ 

sentos de DBO e cor. 

O processo emprega 3 leitos de resinas trocadoras sendo 

o primeiro b;sico, o segundo ;cido e .o terceiro novamente bisi 

co. Assim com uso do fluxo de vazao ora num sentido (l~rª em ou 

tro~ o processo pode trabalhar continuamente de modo que sempre 

tenhamos leitos trabalhando e leitos sendo regenerados. 

Existem poucos resultados não havendo ainda nenhuma cen 

clusão a respeito do método. 



65. 

VI - CONCLUS~ES 

A indústria de celulose e papel ê um dos principais ~~ 
luidores das águas devido ao granàe volume esgotado e a carga 
orgânica presente. Estes fatores conduzem a soluções .de trata 
mento bastante onerosas. 

Aos custos normais de tratamento serão acrescidos altos 
custos adicionais se a indústria não procurar por todos os meios 
evitar desperàÍcios e transboràamentos nos seus ~recessos àe fa 
bricação. As possibilidades de recuperação àe produtos deve 
ser elevada ao máximo pois sempre apresentará um balanço econô 
mico favorável quando cotejado com os custos de tratamento. 

Um outro aspecto que deve ser bem cuidado é o da local! 
zação industrial pois a disponibilidade de área para tratamento 
e a possibilidade de contar com um corpo receptor com vazção de 
diluição grande, poderão significar economia de tratamento d~ 

dos os custos que envolvem os processos compactos de alto rendi 
mento. 

Por fim um campo que merece muito estuào é o da remoção 
da cor que até hoje não encontrou solução satisfatória e que, 
alcançada, representará um passo decisivo na recuperação de mui 
tos rios hoje praticamente condenfados. ~ 
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RESUMO 

O trabalho se refere ao tratamento dos res{duos l{qu! 
-dos da indústria de celulose e papel Kraft, mas procura dar en 

fase a recuperaçao de produtos e recirculação das águas usadas 

no ::yocesso. 

Inicialmente há uma descrição da matéria prima e suas 

propriedades, segue pela descrição do processo até atingir a 

parte de recirculação, reaproveitamento e tratamento dos desp~ 

jos. 

Na parte específica de tratamento analisa um caso real 

revendo o dimensionamento do tratamento existente e dimensionan 

do para outro método. 

Finalmente traz uma notícia sobre métodos ainda em esca 

la piloto ou de laboratório. 

SUMMARY 

This paper deals with the treatment of liquid wastes 

from 'the pulp and Kraft paper industry, with emphasis on the 

recovery of products and recirculation of the water utilized 

in t'he process, 

It: cornmences wit:h a description of the raw material and 

its properties, continues with a description of the process in 

cluding the recirculation of water, re-use and treatment of 

the wastes. 

In the section dealing specificàUy with treatment, a ca 

se study of an existing plan t is reviewed wi th regard to disign 

and capacity and redesigned in accordance with a new proposed 

method. 

Finally, information is given on methods still in the 

laboratory and pilot plant stages. 
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