
 

 

 

 
Resumo

Nas últimas décadas, a indústria de celulose vem modificando e aperfeiçoando os seus processos fabris, com o objetivo de

melhorar a sua capacidade de produção, a qualidade de seus produtos e o seu desempenho ambiental. Objetivou-se, neste

trabalho, avaliar o efeito da lavagem eficiente e da lixiviação alcalina de polpas Kraft de eucalipto e pinus nas suas

branqueabilidades, utilizando-se três diferentes sequências de branqueamento: AD(EP)D, A/D(EP)DP e D HT (EP)DP. O presente

trabalho foi realizado em duas etapas. Na primeira parte, foram estabelecidas as condições ótimas de branqueamento da polpa, a

fim de se atingir uma alvura de 90% ISO. Na segunda etapa, foi realizado um estudo comparativo entre as polpas que receberam

a lixiviação alcalina e a lavagem eficiente com uma polpa de referência que não recebeu esse tratamento. Para a discussão dos

resultados, foram realizadas análises de alvura, viscosidade, ácidos hexenurônicos e número kappa na polpa de celulose. As três

sequências estudadas atingiram a alvura desejada, mas a sequência AD(EP)D obteve um menor consumo de reagentes para

uma mesma alvura. Nas três sequências estudadas, a lavagem eficiente da polpa após a deslignificação com oxigênio contribuiu

significativamente com a remoção de materiais orgânico e inorgânico dissolvidos na polpa, e a lixiviação alcalina da polpa reduziu

o número kappa significativamente proporcionando uma maior deslignificação e melhor branqueabilidade das polpas de

celulósicas. 
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