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Introdução: Dos processos de deslignificação, que ocorre dentro de um digestor, o
mais eficiente é o Kraft, pois proporciona melhorias na resistência da polpa. Este, por
sua vez, é um processo de cozimento contínuo dos cavacos em solução de hidróxido de
sódio e sulfeto de sódio. O processo possui duas unidades principais: a unidade de
polpação para extrair a celulose da madeira e a de recuperação, onde o licor preto
(subproduto) é concentrado em sistema de evaporação e queimado em caldeira de
recuperação para geração de energia elétrica e retorno dos inorgânicos.  Objetivo:
Estudar o processo Kraft e seu o sistema de recuperação de químicos, bem como o
sistema de geração de energia elétrica, que garante suficiência energética através da
queima dos produtos químicos em caldeira de recuperação. Metodologia: Este relatório
é de caráter bibliográfico e documental, para sua realização foram utilizados artigos,
teses, livros e redes eletrônicas como fontes de pesquisa. A metodologia aplicada neste
trabalho baseia-se em pesquisas exploratórias e utilização de dados que foram reunidos
e analisados para formação de base de dados. Sendo assim, foi proposto um trabalho
futuro utilizando de metodologia experimental cujo objetivo seria estudar a influência
da concentração de sólidos no licor preto e a sua influência na eficiência da caldeira de
recuperação. Resultados: A unidade de recuperação química é composta por 3 etapas
principais: a evaporação, cujo objetivo é concentrar o licor preto fraco, a caldeira de
recuperação, para queima dos orgânicos e fundição dos inorgânicos e  a caustificação,
para obtenção do licor branco a partir do carbonato de sódio gerado no fundido da
caldeira. O licor preto forte é queimado e os sais fundidos, após tratamento químico,
retornam ao processo na forma de licor branco (NaOH e Na2S). Após a queima na
caldeira de recuperação, o licor se acumula no fundo da fornalha, onde a queima dos
orgânicos é finalizada e a matéria inorgânica é drenada e misturada com licor branco
fraco. Nesse processo é gerado o licor verde, que é enviado para a área de
caustificação. A composição do licor verde é principalmente carbonato de sódio e
sulfeto de sódio. Na caustificação é adicionado óxido de cálcio (CaO) no licor verde e
assim recuperado o licor branco utilizado no digestor. Fecha-se assim o ciclo de
recuperação Kraft.  Conclusão: Na caldeira de recuperação, o licor preto utilizado no
cozimento da madeira e concentrado na evaporação é queimado como combustível
para geração de energia elétrica (através de gerador trifásico) e recuperação de
químicos. Sendo assim, o processo Kraft permite que a empresa seja economicamente
e ambientalmente viável.

Palavras-chave: Recuperação. Kraft. Licor preto. 

Agências de fomento: Unileste

20ª Semana de Iniciação Científica e 11ª Semana de Extensão: Políticas Públicas e o Bem Comum: o papel da pesquisa e extensão

30 de outubro a 01 de novembro de 2019, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


