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Introdução: A necessidade de preservação de recursos naturais, de dispor corretamente
os resíduos gerados nos processos industriais, bem como a necessidade de tornar as
atividades humanas em geral mais sustentáveis, tem sido objeto de estudos de diversas
instituições de pesquisa. Em contrapartida, diversos processos industriais, como por
exemplo, processos de dessulfurização do gás natural, produzem uma solução residual
sulfocáustica, composta basicamente por NaOH e Na2S, a qual não tem utilidade nos
mesmos processos, mas é muito útil se empregada no processo de polpação kraft, por
apresentar uma composição bastante semelhante á composição do licor de cozimento
dos cavacos de madeira. Objetivo: O presente trabalho propõe o aproveitamento de
soluções sulfocáusticas residuais, provenientes principalmente de processos de
purificação de derivados de petróleo, no processo kraft de polpação da celulose,
objetivando a reposição dos químicos perdidos (NaOH e Na2S) durante o processo.
Metodologia: A fim de determinar qual a melhor etapa do ciclo de recuperação dos
licores para incorporação do resíduo sulfocáustico, serão realizadas análises químicas e
físicas para estabelecer um comparativo entre as composições e propriedades das
amostras. Serão analisadas amostras de licor branco, negro e verde, assim como
amostras de resíduo sulfocáustico, através de ensaios químicos para a determinação de
álcali ativo, efetivo e total, teor de sais de sódio, teor de compostos orgânicos e análise
elementar, bem como ensaios físicos para a determinação do teor de sólidos totais,
viscosidade e poder calorífico para todas as amostras acima especificadas. Resultados:
A partir dos resultados obtidos e levando-se em conta a afinidade química e a
similaridade existente entre o resíduo e os licores, será possível determinar em qual
etapa do processo kraft esta incorporação se apresentará mais eficaz. Conclusão: Será
possível concluir a cerca dos resultados assim que os experimentos forem realizados.
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