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Introdução: A evaporação é uma operação unitária que objetiva concentrar uma
solução através da ebulição do solvente. É um processo com alto gasto energético. É o
primeiro passo para o processo de recuperação dos produtos químicos, na qual o licor
preto fraco é enviado a um sistema de evaporadores de múltiplos efeitos para a
elevação do teor de sólidos. O princípio deste sistema de evaporação é o de assegurar o
uso de calor latente da água evaporada em um estágio ao efeito posterior. Objetivo:
Estudar o sistema de evaporação utilizado na recuperação do licor preto, que é o
principal subproduto do processo Kraft, analisando como ela pode interferir no ciclo
de recuperação e o funcionamento do sistema de múltiplo efeito. Metodologia: O
trabalho realizado é de caráter bibliográfico e documental. Na sua realização foram
utilizados artigos, teses, livros e pesquisas eletrônicas por onde foram extraídas as
principais ideias, resultados e futuros projetos associados ao tema. A metodologia
utilizada baseia-se na utilização de dados que foram reunidos e analisados. A análise
dos dados propostos neste trabalho foi bastante significativa e poderá viabilizar futuros
estudos na área de recuperação.  Resultados: Quando temos um evaporador no sistema,
devido ao valor agregado, é necessário buscar formas de economia de energia. A ideia
é diminuir a diferença de massa de vapor produzido e massa de vapor consumida. A
melhor forma de se obter essa economia é usar o vapor que é gerado no sistema nos
efeitos anteriores.  A planta de evaporação analisada é composta por um sistema de
evaporação de 6 efeitos tipo filme descendente e o vapor produzido no efeito anterior é
utilizado para aquecimento do evaporador seguinte, por isso, o vapor que é gerado no
último efeito vai para um condensador e a “solução” produzida no efeito anterior é
ainda mais concentrada no próximo efeito. Os pontos de maior destaque no sistema
foram: aumento do ponto de ebulição em função da concentração de sólidos; o
aumento da viscosidade impactando diretamente no coeficiente de troca térmica e
quando maior a convecção, maior a resistência ao fluxo de calor.  Conclusão: O uso de
evaporadores no processo Kraft é de extrema importância, visto que neles é possível
elevar o teor de sólidos do licor negro em até 80% e queimá-lo nas caldeiras de
recuperação a fim de tornar o processo economicamente viável e reduzir impactos
ambientais. 
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