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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a reversão de alvura de diferentes sequências de 

branqueamento ECF.  A reversão de alvura é causada pela presença de lignina residual, ácidos 

hexenurônicos, metais, grupos carbonilas e carboxilas presentes na polpa a ser branqueada, e 

também pelo pH, temperatura, calor, e umidade da mesma. Na produção de papel para 

impressão e escrita, a matéria- prima utilizada é a polpa de celulose branqueada com alvura 

90% ISO. A alvura da polpa deve se manter estável mesmo após transporte e armazenamento. 

Para isso faz-se necessário a combinação de reagentes de branqueamento que remova ou 

modifique essa substâncias que causam a reversão de alvura. Os experimentos foram feitos no 

Laboratório de Tecnologia de Celulose da UNESP/Câmpus de Itapeva. Foram efetuados o 

branqueamento, D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, AHTD0(E+P)D1P, das 

amostras de polpa deslignificada com oxigênio, em sacos de polietileno, objetivando alcançar 

alvura 90% ISO. Para controle da temperatura no branqueamento foi utilizado o banho 

termostatizado. As análises realizadas a mérito de comparação neste trabalho foram: 

viscosidade, kappa, alvura A.D., alvura O.D., e reversão de alvura. Os resultados mostraram a 

vantagem da utilização do estágio de hidrólise ácida para a redução da reversão de alvura, 

devido a remoção dos ácidos hexenurônicos e metais, apesar da sensível redução da 

viscosidade da polpa. A alvura atingida ao final do branqueamento com a introdução desse 

estágio foi maior. Além disso, a inclusão deste estágio gera uma economia na quantidade de 

reagente total utilizado no branqueamento. O estágio de dioxidação se mostra bastante 

seletivo, pois sem a hidrólise ácida na sequência com dióxido de cloro final a perda de 

viscosidade foi menor. A peroxidação final foi de grande importância no ganho e estabilidade 

de alvura, isso ocorre pelo fato de neste estágio ocorrer a remoção dos grupos carbonilas. Os 

resultados também mostraram que com a mesma carga de reagente como cloro a sequência 

com peroxidação final atingiu um patamar de alvura mais elevado que a dioxidação final. No 

entanto melhores resultados de alvura e reversão de alvura foram atingidos na sequência com 

hidrólise ácida e peroxidação final. Além da vantagem da utilização de uma menor carga de 

reagente como cloro durante este estágio de branqueamento. O número kappa diminui 

substancialmente ao longo do branqueamento, visando atingir valores inferiores a 1, com 

alvura 90 % ISO. 

 

Palavras chaves: Branqueamento ECF. Alvura.  Reversão de alvura. 



 

  

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the brightness reversion of different ECF bleaching sequences. The 

brightness reversion is caused for the presence of residual lignin, hexenuronic acids, metals, 

carboxyl and carbonyl groups in the pulp to be bleached, and also by pH, temperature, heat, 

and humidity thereof. In the production of printing and writing paper, the raw material used is 

the pulp bleached with 90% ISO brightness. The pulp brightness should remain stable even 

after shipping and storage. This it is necessary combination of bleaching reagents that remove 

or modify the substances that cause the brightness reversion. The experiments were conducted 

in the Laboratory of Cellulose Technology, UNESP/Campus Itapeva. Bleaching, 

D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, AHTD0(E+P)D1P, samples oxygen delignified 

pulp in polyethylene bags were made, aiming to reach 90% ISO brightness. To control the 

temperature bleaching bath thermostated was used. The analyzes compared the merit this 

work were: viscosity, kappa, brightness AD, OD brightness and brightness reversion. The 

results show advantage using acidic hydrolysis stage for reduction of brightness reversion due 

to removal hexenuronic acids and metals, despite the substantial reduction in viscosity pulp. 

The brightness reached end of  bleaching with  introduction  this stage was higher. Moreover, 

the inclusion stage generates a total savings in amount used in bleaching reagent. The chlorine 

dioxide stage proves to be quite selective, because without acid hydrolysis in sequence with 

final chlorine dioxide viscosity loss was minor. The final peroxidation was of great 

importance gain and stability brightness, this occurs because stage removal carbonyl groups. 

The results also show that same amount reagent as chlorine sequence with final peroxidation 

reached a higher level brightness to the final chlorine dioxide stage. However best results 

brightness and brightness reversion sequence has been achieved acid hydrolysis and final 

peroxidation. Besides, the advantage using a smaller load reagent such as chlorine bleach 

during this stage. The kappa number decreases substantially over bleaching, aiming reach 

lower than 1, with 90% ISO brightness. 

 

 

Key words: ECF Bleaching. Brightness. Brightness Reversion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um produtor mundial de papel abastecendo o mercado doméstico e para 

países da América Latina, União Europeia e América do Norte (IBÁ, 2014). 

Segundo Ibá (2014), a produção de papel para escrita e impressão, é a segunda maior 

produção de papel no Brasil ficando atrás somente da produção de papel para embalagem.  

Na produção de papel para impressão e escrita, a matéria- prima utilizada é a polpa de 

celulose branqueada. A alvura é um dos parâmetros mais importantes da qualidade de polpas 

branqueadas para produção do papel, ao final do branqueamento a alvura deve atingir 90% 

ISO e deve se manter estável após o transporte e armazenamento. 

 As polpas branqueadas podem sofrer reversão de alvura durante secagem, transporte, 

armazenamento, e utilização devido a uma combinação prejudicial de temperatura, umidade e, 

em menor grau, de luz. A composição química da polpa de celulose é dependente da matéria 

prima utilizada, do processo de polpação e do processo de branqueamento.  E dentre estes 

aspectos citados, as etapas finais de branqueamento da polpa são os que mais afetam a alvura 

e sua estabilidade (EIRAS et al, 2008).  

A etapa de branqueamento tende a reduzir o número kappa da polpa, elevar a alvura, e 

como consequência da utilização de reagentes menos seletivos, a redução da viscosidade da 

polpa, de acordo com Comelato (2011), o peróxido de hidrogênio é um desses reagentes, e a 

combinação dele com reagentes seletivos, dióxido de cloro, promove a viabilidade de se 

produzir celulose branqueada de qualidade. Pois apesar dessa menor seletividade o peróxido 

de hidrogênio possui sua vantagem principalmente no estágio final, pois além de promover 

um maior alvejamento da polpa que o dióxido, de acordo com estudos realizados por diversos 

autores o peróxido remove as carbonilas a um nível de concentração que não afete a reversão 

de alvura da polpa. 

A reversão de alvura é causada pela lignina residual, ácidos hexenurônicos, metais, 

grupos carbonilas, presentes na polpa branqueada (OLIVEIRA et al, 2001), e em menor grau 

pela presença dos grupos carboxilas. 

Vourinen et al. (1996) afirma que os ácidos hexenurônicos consomem reagentes 

químicos de branqueamento e causam reversão de alvura quando não eliminados, pois 

funcionam como quelantes, fixando os metais. A hidrólise ácida é de suma importância nas 

sequências de branqueamento, porque remove os ácidos hexenurônicos e os metais ligados 

aos mesmos. 
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De acordo com Loureiro et al (2012) as carbonilas e carboxilas causam reversão de 

alvura, sendo que o efeito da primeira é mais significante. Este impacto negativo na reversão 

de alvura justifica a utilização de peroxidação final em sequências de branqueamento, porque 

neste estágio as carbonilas são convertidas em carboxilas, que são solúveis em meio alcalino, 

e, portanto removidos neste estágio. 

A combinação de reagentes de branqueamento que remova ou modifique essa 

substâncias que causam o amarelecimento da polpa, vai determinar o maior grau de eficiência 

de cada sequência de branqueamento, que exige uma alvura elevada e estável.  

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o comportamento da 

celulose branqueada por diferentes reagentes e sua influência sobre a alvura, viscosidade, e 

principalmente reversão de alvura. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a reversão de alvura resultante de cada uma das 

sequências de branqueamento ECF realizadas no presente estudo, D0(E+P)D1D2, 

D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, e AHTD0(E+P)D1P, e justificar a causa do maior benefício 

quanto a essa variável. Bem como comparar o efeito dos reagentes na viscosidade, e alvura 

das polpas branqueadas. 

2.1  Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar a polpa marrom deslignificada com oxigênio quanto, a alvura, 

número kappa e viscosidade, visando ter um comparativo do efeito do branqueamento nesses 

valores.  

• Obtenção de alvura 90 % ISO em todas as sequências de branqueamento ECF 

realizadas neste estudo. 

• Avaliar e comparar as sequências de branqueamento propostas quanto à 

reversão de alvura em função dos reagentes de branqueamento empregadas para a obtenção de 

polpas branqueadas com alvura 90% ISO. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na produção de derivados da madeira, embora de modo diferente, são necessários 

tratamentos físicos e químicos da matéria prima tanto para a utilização de seus componentes 

principais (celulose, hemiceluloses, lignina e extrativos) quanto à transformação destes 

componentes, sem prévia separação, em produtos de maior valor agregado (CALDEIRA, 

2007). 

A indústria de celulose e papel está em constante adequação de suas tecnologias para 

aumento da produção de acordo com a demanda do mercado, o que gera altos investimentos. 

Em contrapartida a busca pela redução de custos também leva a investimentos em novas 

tecnologias, associadas ao processo e ao produto. Sendo assim é preciso ter uma infra 

estrutura eficiente e monitorar seus concorrentes e as tendências de mercado constantemente 

(CALDEIRA,2007). 

Ibá (2014) afirma que o Brasil está em quarto e nono lugar dentre os maiores 

produtores mundiais de celulose e papel, respectivamente. 

A produção brasileira alcançou valores da ordem 15,1 milhões de toneladas de 

celulose e 10,4 milhões de toneladas de papel (IBÁ, 2014). 

Segundo Ibá (2014), as duas principais fontes de produção de celulose no Brasil são as 

árvores provenientes de áreas reflorestamento: o pinus e o eucalipto, responsáveis por mais de 

98% do volume produzido. Conforme a matéria –prima utilizada pode-se obter  dois tipos de 

celulose, com diferentes características físicas e químicas: 

1) Fibra longa – A celulose de fibra longa, é proveniente das coníferas como o pinus – 

possui comprimento entre 2 e 5 milímetro e é utilizada na fabricação de papéis de 

embalagens, camadas internas do papel cartão, ou seja, papéis que necessitam de maior 

resistência. 

2) Fibra curta – A celulose de fibra curta, com 0,5 a 2 milímetros de comprimento, é 

proveniente do eucalipto, ideal para a produção de papéis como os de imprimir e escrever e de 

fins sanitários. Possui menor resistência, alta maciez e boa absorção. 

Após a colheita das árvores plantadas, a madeira é descascada e convertida em 

pequenos pedaços, cavacos, no picador. Em seguida, os cavacos são selecionados e, 

submetidos a processos mecânicos e químicos para a produção da celulose. (IBÁ, 2014). 

A madeira á formada por fibras em múltiplas camadas, ligadas entre si por forças 

interfibrilares e pela lignina (CALDEIRA, 2007), conferindo ao tronco uma estrutura sólida e 

rígida. Para obtenção das fibras é necessário a dissolução da lignina através de determinados 
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reagentes químicos à temperaturas elevadas (BONALDO, 1998), neste caso o autor cita a 

utilização do processo químico de desfibramento que se dá pela hidrólise da lignina da parede 

celular e, principalmente da lamela média, causando a separação das fibras. O desfibramento 

também pode ser feito por processos mecânicos, forças cisalhantes que rompem as ligações 

entre as fibras. Existem também processos que combinam os dois (FENGEL e WEGENER, 

1989). 

3.1 Composição química da madeira 

 

A princípio os materiais lignocelulósicos podem ser diferenciados com a relação às 

massas molares de seus componentes. E pode-se dizer segundo esta classificação que a 

madeira possui componentes de baixas e altas massas molares, sendo que, a distribuição 

desses componentes é de 97 a 99% dos componentes macromoleculares para madeiras de 

climas temperados, e 90% dos componentes macromoleculares para madeiras de zonas 

tropicais (CALDEIRA, 2007). 

De acordo com Fengel e Wegener (1989) a madeira possui como componentes 

macromoleculares os polissacarídeos, celuloses e hemiceluloses, ligninas e numa proporção 

bem inferior, proteínas presentes na parte fisiologicamente ativa da madeira. Os componentes 

de baixa massa molar da madeira são os extrativos e os componentes inorgânicos, expressos 

como cinzas.  

3.1.1 Celulose 

A celulose é um polissacarídeo formado por unidades do monossacarídeo β-D- 

glicopiranose a partir da ligação do carbono 1 de uma unidade com o carbono 4 de outra 

unidade, gerando um polímero linear. É um carboidrato que possui como característica 

principal a presença de um grupo alcoólico ligado a um átomo de carbono vizinho a um grupo 

carbonila aldeídico ou cetônico. Aproximadamente 50 %  da composição química da madeira 

é celulose (CALDEIRA, 2007). As cadeias de celulose são unidas entre si formando regiões 

cristalinas intercaladas com regiões amorfas. A formação da estrutura cristalina se dá pelas 

ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, o que gera rigidez e organização suficientes 

para a composição de um arranjo tridimensional (FENGEL, WEGENER, 1989). 
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3.1.2 Hemiceluloses 

As hemiceluloses, constituem cerca de 25 a 30 % da madeira. Ela diferencia-se da 

celulose por sua composição, pois sua cadeia é formada por diversos açúcares, também 

apresenta cadeias mais curtas, com menores massas molares, e suas cadeias possuem 

ramificações (CALDEIRA, 2007). Os monossacarídeos que constituem as hemiceluloses 

podem ser divididos em: pentoses, hexoses, ácidos urônicos e as desoxi-hexoses. (FENGEL, 

WEGENER, 1989). 

A celulose e as polioses mostram importantes diferenças entre suas reatividades, que 

diz respeito mais em relação à estrutura física do que a composição química das mesmas. As 

hemiceluloses são amorfas, logo a maioria dos agentes químicos atinge mais facilmente as 

polioses de que a celulose, que possui regiões cristalinas. Grande parte das hemiceluloses são 

solúveis em soluções alcalinas diluídas e hidrolisam-se facilmente em soluções ácidas diluídas 

(FENGEL, WEGENER, 1989). 

 

3.1.3 Lignina 

A lignina é um polímero amorfo, de composição química complexa (NIKITIN, N.I., 

1966).  Segundo Fengel, Wegener(1989) a lignina é um material de incrustação que confere 

firmeza e rigidez ao conjunto de fibras de celulose, também promove a impermeabilização 

das paredes celulares permitindo um eficiente transporte de água através das paredes da célula 

e protege a madeira contra ataque de microorganismos. Composta basicamente de unidades 

fenilpropano forma uma macromolécula tridimensional e amorfa, representa um percentual de 

20 a 30 % do material lignocelulósico. 

 

3.1.4 Extrativos 

De acordo com D’ Almeida (1988), os extrativos representam cerca 3 a 10% da 

madeira (base seca) englobando as resinas, que constituem uma série de compostos diferentes, 

tais como terpenos, estilbenos, flavonoides e outros compostos aromáticos. Compostos 

orgânicos, como gorduras, ceras, ácidos graxos, esteroides, álcoois e hidrocarbonetos de 

elevada massa molecular também podem estar presentes nos extrativos.  São extraíveis em 

água, álcool, benzeno e outros solventes orgânicos neutros ou volatilizados por arraste a 

vapor. 
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3.2 Processo Kraft 

 

O processo Kraft é o mais utilizado na fabricação de papéis de alta qualidade, e 

consiste na ação química de uma combinação de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, para 

obtenção da polpa marrom, a partir de cavacos de madeira. (BONALDO, 1998). A polpação 

kraft opera a temperaturas elevadas (160º C – 190 º C). Os agentes de deslignificação são os 

íons hidroxila (OH-), sulfeto (S-2) e hidrogenossulfeto (HS-) (FENGEL e WEGENER, 1989).  

O sulfeto promove uma deslignificação mais acentuada, com rendimento elevado, devido à 

ação nucleofílica mais seletiva destes íons. Este processo utiliza altas concentrações de 

hidróxido de sódio para hidrólise da lignina e hemiceluloses, bem como solubilização dos 

fragmentos formados. Parte do álcali neutraliza os ácidos formados na degradação das 

hemiceluloses e parte para neutralização dos produtos formados na degradação da lignina 

(SJÖSTRÖM, 1981). A degradação e eliminação das hemiceluloses não é o foco, no entanto é 

necessária para que ocorra a deslignificação, remoção da lignina. (CALDEIRA, 1989).  

Este processo possui como subproduto o licor negro que por razões econômicas e 

ambientais deve ser reaproveitado (BONALDO, 1998).  

Segundo Bonaldo (1998), o cozimento é o processo onde os reagentes químicos, 

NaOH e Na2S, atuam sobre os cavacos de madeira num equipamento denominado digestor. A 

reação do “licor branco” com a madeira sob temperatura e pressão controlada promove o 

desfibramento químico dos cavacos, etapa que prioriza a dissolução da maior quantidade 

possível de lignina, liberando assim a celulose. O grau de cozimento depende dos fatores: 

a) Tipo ou qualidade da madeira; 

b) Quantidade de reagentes químicos; 

c) Tempo de cozimento. 

A polpa marrom é descarregada do digestor para um tanque e em seguida passa pelo 

processo de separação de rejeitos para que os nós e cavacos não cozidos retornem ao digestor 

e a polpa siga para a lavagem, de modo que haja limpeza da celulose e a separação do licor 

negro (BONALDO, 1998). 

Ao final do cozimento a lignina não é descartada. Ela passa por outro processo que 

gera energia e, ao mesmo tempo, recupera os reagentes químicos usados no cozimento (IBÁ, 

2014). 
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3.2.1 Composição da polpa marrom 

A polpa marrom possui lignina residual, complexos de lignina, carbonilas, ácidos 

hexenurônicos, celuloses, hemiceluloses, extrativos, compostos auxôcromos, dentre outros 

compostos coloridos (BONALDO, (1998); NAVARRO (2004); COSTA, COLODETTE 

(2007)). 

A lignina deve ser removida para a obtenção de uma polpa com elevada alvura e 

estabilidade de alvura. No entanto, não há possibilidade de remover toda a lignina no digestor 

porque se o cozimento for muito prolongado ocorrerá degradação e dissolução dos 

carboidratos também. A deslignificação final é efetuada no branqueamento com agentes 

oxidantes e as condições dos tratamentos ajustados para proteger os carboidratos (SANTOS, 

1984). 

Logo após a separação das fibras celulósicas, na próxima etapa, a polpa marrom passa 

por uma série de processos e reações químicas, responsáveis por depurar, lavar e branquear 

essa polpa até a alvura desejada (BONALDO, 1998). 

 

3.2 Número Kappa 

 

O número kappa determina o teor de lignina residual presente na polpa, e tem por 

objetivo avaliar a intensidade da deslignificação nos estágios de pré-branqueamento, para 

determinar a quantidade de reagentes de branqueamento necessários para os estágios 

posteriores (NAVARRO, 2004). 

No branqueamento os reagentes químicos empregados têm por função diminuir o 

número kappa desta, que no caso do eucalipto é composto, basicamente, de lignina 

modificada e de ácidos hexenurônicos (COSTA, 2001).  

Segundo Costa e Colodette (2007) uma pequena fração do número kappa provém das 

estruturas insaturados derivados de carboidratos (carbonilas) e extrativos na polpa. 

Nos resultados do trabalho de Costa, Colodette (2007) a polpa deslignificada com 

oxigênio apresentou como contribuintes do número kappa, lignina, complexos de lignina, 

ácidos hexenurônicos, carbonilas, extrativos e outras impurezas (carry over). 

De acordo com a experiência prática obtida nas indústrias do Brasil o número kappa 

da polpa de eucalipto, que entra na operação de branqueamento, após cozimento e pré-

deslignificação com oxigênio, varia na faixa de 9 a 11 (VENTORIM et al., 2006). 
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Especialmente na celulose kraft de folhosas, o ácido hexenurônico corresponde à 

grande parte do número kappa, e a presença desse componente em celuloses branqueadas 

pode causar o amarelamento da polpa (LI et al., 2011). 

 

3.4 Viscosidade 

 

A viscosidade se relaciona com o grau de polimerização da celulose, e 

consequentemente com a resistência do papel. Durante o branqueamento ao mesmo passo que 

ocorre a remoção e modificação da lignina também ocorre certa degradação dos carboidratos. 

Portanto, é necessário que se estabeleça um ponto de equilíbrio em que a alvura obtida seja 

satisfatória sem comprometer a viscosidade da polpa (IPT apud NAVARRO, 2004). 

Devido à decomposição do peróxido de hidrogênio ocorre o ataque não seletivo no 

processo de branqueamento, resultando em degradação da celulose, ou seja, perda de 

viscosidade (FRIGIERI, 2012).  

 

3.5 Lavagem/ Pré- Branqueamento com O2/ Depuração 

 

O processo de polpação remove a maior parte da lignina, no entanto, há necessidade 

do branqueamento para retirar principalmente os derivados de lignina remanescentes na polpa 

(CALDEIRA, 2007), e por isso a priori se realiza a deslignificação com oxigênio. 

O pré- branqueamento com oxigênio remove a lignina residual da polpa marrom, 

diminuindo a quantidade de poluentes e compostos clorados na fase do branqueamento. Após 

a lavagem e o pré- branqueamento a massa passa por depuradores com intuito de remover as 

impurezas menores (BONALDO, 1998), para posteriormente ser submetida às etapas de 

branqueamento, visando o aumento da alvura da polpa ao final de todo o processo. 

 

3.6 Branqueamento 

 

Após a deslignificação ou pré- branqueamento com oxigênio a polpa ainda possui 

coloração marrom, devido à presença de lignina residual e dos grupos cromóforos presentes 

na parede celular das fibras, no entanto para a fabricação de papéis finos utilizados para 
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imprimir e escrever essa polpa não é utilizável e necessita de branqueamento para aumentar 

sua alvura (BONALDO, 1998). 

Os reagentes químicos mais utilizados são: dióxido de cloro, ozônio, oxigênio e 

peróxido. O cloro molecular assim como o hipoclorito foram substituídos por outros agentes 

de branqueamento como o peróxido, devido à formação de subprodutos clorados (AOX e 

OX), tóxicos ao meio ambiente (FRIGIERI, 2012). 

Com base na composição da polpa, verifica-se que para branqueá-la, será necessário 

remover ou alterar quimicamente as substâncias coloridas, interrompendo as conjugações de 

duplas ligações por oxidação, redução ou hidrólise dos grupos saturados (REDKO, 1978). 

O branqueamento tem por objetivo extrair, gradativamente, a lignina residual, 

carbonilas, carboxilas, os ácidos hexenurônicos, entre outros grupos cromóforos visando 

alvejar as fibras. Para que este alvejamento ocorra utiliza-se reagentes químicos, e para não 

agredir muito as fibras, deve-se conduzir o branqueamento de forma cuidadosa e em etapas, 

denominadas estágios(BONALDO, 1998), as substâncias químicas modificam as substâncias 

coloridas, descorando-as (DANILAS, 1985). 

O aumento da alvura é o objetivo do branqueamento, visando adequá-la para a 

fabricação de papel para escrita e impressão. A remoção ou modificação de alguns 

constituintes da polpa marrom, inclusive a lignina e seus produtos de degradação, extrativos, 

íons metálicos, carboidratos não-celulósicos e impurezas de vários tipos são fundamentais 

para obter uma elevada alvura (NAVARRO, 2004), principalmente para papéis de impressão 

e escrita que possuem como requisito de qualidade uma maior alvura.  

Durante o branqueamento eleva-se a alvura da polpa, no entanto, também ocorre perda 

de viscosidade. Estes dois fatores devem ser combinados de forma a atingir a alvura desejada 

e ao mesmo tempo atender ao nível pré- estabelecido de degradação do carboidrato, para ao 

final obter uma polpa estável que não fique amarela ou perca resistência ou alvura após o 

envelhecimento (NAVARRO, 2004). 

O branqueamento promove também a redução do conteúdo de extrativos resinosos ou 

"pitch" na polpa, que pode gerar pintas e depósitos de resina durante o processo de fabricação 

de papel, influenciando posteriormente nas propriedades de envelhecimento do papel 

(NAVARRO,2004). 

Segundo Colodette et al. (2002) o branqueamento é efetuado em torres, em sequências 

de dois a nove estágios. O estágio consiste na mistura da polpa com reagentes químicos e 

vapor, na reação dessa mistura e na lavagem da polpa após a reação, como indicado na Figura 

1.  
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Figura 1-Fases de um estágio de Branqueamento. 

 

 
Fonte: Colodette et al. (2002). 

Após cada estágio é necessária a lavagem da polpa, para remoção do material já 

oxidado, que ao sair junto com a água expõem novas superfícies à ação do oxidante do estágio 

seguinte. O sistema de lavagem da polpa é em contracorrente, para economizar água, energia 

e reagentes químicos (COLODETTE et al., 2002). 

De acordo com Piotto (2003), a polpa branqueada possui alvura superior a 88% ISO e 

uma polpa não branqueada possui alvura baixa (menor que 30% ISO). O objetivo do 

branqueamento é obter uma polpa com alvura estável (baixa reversão) de 90% ISO. O número 

kappa após o branqueamento é menor do que 1.  

Segundo Costa et al. (2003), o branqueamento deve ser feito com um mínimo de 

degradação da polpa por perda de viscosidade e/ou rendimento, de consumo de reagentes 

químicos, de formação de grupos carbonilas e carboxilas, bem como de impacto ambiental. 

Os principais processos de branqueamento segundo Brasileiro et al. (2001) são 

denominados ECF (Livre de Cloro Elementar, Elemental Chlorine Free), TCF (Totalmente 

Livre de Cloro, Totally Chlorine Free), sem o uso de cloro molecular e isento de compostos 

de cloro, respectivamente, e o processo convencional (produção da celulose standard). O 

processo ECF usa dióxido de cloro, complementado por estágios de extração alcalina, 

peróxido, oxigênio e ozônio (FRIGIERI, 2012) e, é um dos mais utilizados. As sequências 

utilizadas a mérito deste trabalho são: D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, e 

AHTD0(E+P)D1P, sequências de branqueamento ECF. 

 3.6.1 Dióxido de Cloro 

O branqueamento de polpas por tecnologia ECF tem se destacado cada vez mais 

devido a fatores ambientais e mercadológicos, pois não utiliza o cloro elementar (Cl2), sendo 

sua química fortemente substanciada no uso de dióxido de cloro (EIRAS, 2002; COSTA et 

al., 2002). 
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O uso de dióxido de cloro no primeiro estágio (D0) reduz a cor e a toxidade do 

efluente do branqueamento quando comparado ao uso do cloro elementar (NAVARRO, 

2004). 

O uso industrial do dióxido de cloro iniciou-se visando a redução da formação de 

organoclorados no efluente de branqueamento, e o aumento da seletividade do processo, ou 

seja, efetuar um branqueamento eficaz, mas sem que os carboidratos fossem degradados. Este 

agente oxidante é muito eficaz na deslignificação e no ganho de alvura, e deve assegurar que a 

reversão de alvura seja a menor possível (VENTORIM, 2004). 

A deslignificação mais seletiva preserva os carboidratos e, mesmo a uma alta carga de 

dióxido de cloro, não há redução significativa da viscosidade da polpa (SMOOK, 1994). 

O dióxido de cloro é eficiente na obtenção de alvura elevada e boas propriedades 

mecânicas. Suas reações químicas são muito complexas, e a formação de produtos depende do 

pH e da temperatura de reação. Em meio ácido o dióxido de cloro é reduzido a íon cloreto 

(Cl-), e reage com a lignina por oxidação, formando ácidos carboxílicos que são altamente 

hidrofílicos, e que são removidos na etapa posterior de extração (SPENGEL et al., 1994). 

Segundo Basta (1995) e seus colaboradores a degradação da celulose, diminuição do 

grau médio de polimerização das cadeias de celulose na fibra, pode acarretar em uma menor 

ou maior queda da resistência física desta fibra. De certa maneira a viscosidade também é um 

indicativo da resistência das fibras. Deste modo, espera-se que agentes mais seletivos, como é 

o caso do dióxido de cloro, apresente maior resistência físico-mecânica que os agentes menos 

seletivos. 

Em baixas temperaturas o dióxido de cloro reage rapidamente quando a polpa contém 

um alto teor de lignina. No entanto, para a oxidação de menores teores de lignina dos estágios 

finais de branqueamento, é necessário uma temperatura maior para se atingir a alvura 

necessária para que a quantidade de ClO2 e o tempo de reação não seja excessivo (PHILIPP, 

1988). 

Polpas deslignificadas com o oxigênio reagem mais lentamente com dióxido de cloro, 

pois possuem menor quantidade de lignina (GERMGÄRD, 1982). 

É necessário manter um residual positivo durante o branqueamento, para evitar o 

amarelecimento da polpa, no entanto, maior temperatura e maior umidade também 

contribuem. Se a polpa permanecer por tempo maior que o necessário após o consumo do 

dióxido na torre de branqueamento a alvura pode diminuir. Esta é a explicação para que a 

temperatura de 70°C seja um ponto ótimo. Além dessa faixa a reação é acelerada e pode 

consumir todo o reagente, deixando a pasta em temperatura elevada e pH baixo, causando 
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reversão da alvura e enfraquecimento das fibras. Abaixo de 60°C, o dióxido de cloro 

consumido será insuficiente para atingir a alvura desejada (RAPSON e ANDERSON, 1966). 

Mantendo-se os demais parâmetros constantes, a mesma alvura pode ser obtida com 

consistência de 5 a 15%. A consistência média favorece a difusão do dióxido de cloro através 

das fibras. (GERMGARD, 1982). 

O consumo de dióxido de cloro é bem rápido no início, o maior aumento de alvura é 

obtido nos primeiros cinco minutos de reação. Se o tempo de retenção for prolongado até três 

horas, a alvura obtida aumenta com quantidade constante de ClO2. Acima de três horas haverá 

menor ganho de alvura e maior risco de reversão, se o dióxido residual for esgotado 

(PHILIPP, 1988). 

O pH é um fator muito importante na utilização do dióxido de cloro, quando se deseja 

obter uma alvura elevada com a maior eficiência possível do reagente. 

A degradação da celulose é pequena em pH 2 a 7 de acordo com os  testes de 

viscosidade da polpa. Acima de pH 7 a degradação é significativa e a eficiência do 

branqueamento diminui. Abaixo de 7 não há degradação dos carboidratos, exceto que a 

viscosidade diminui por hidrólise dos carboidratos quando o pH cai para abaixo de 3. 

As alvuras mais elevadas são obtidas entre pH 5 e 7, com valor máximo a um pH 6. 

Para melhores resultados quanto à alvura final, o pH do primeiro estágio com dióxido deve 

ser próximo a 3,8 e no segundo estágio próximo a 5,0 (GERMGARD, 1982). 

Segundo Candranupap (2000) apud Ventorim (2004), o pH é muito importante no 

processo de deslignificação com dióxido de cloro, pois parte do dióxido de cloro é convertido 

em íons clorato e clorito que causam grande perda do poder de oxidação do dióxido de cloro. 

O pH ideal para este estágio (D0) é de 2,5 a 3,0.   

Segundo Basta (1995) e seus colaboradores os efeitos do pH final de 1,9 a 3,5 do 

estágio D0 em polpa de  eucalipto não são  perceptíveis em termos de alvura, número kappa e 

viscosidade. Após o estágio de extração alcalina com oxigênio (Eo) há significativa queda na 

viscosidade, quando o pH do D0  for maior que 2,5. No estágio D1 as mudanças de pH 

influenciam muito pouco os níveis de alvura; diferente da viscosidade da polpa que é 

significativamente afetada pelo pH em dosagens maiores de ClO2 . Cada carga de ClO2 pode 

ter um pH ótimo, exceto para o estágio D0, em que valores de pH acima de 3,0 devem ser 

evitados, independentemente da dosagem de ClO2. Para o estágio D2, concluiu-se que cada 

carga de ClO2 possui também um pH ótimo, ocasionando alta perda de viscosidade em 

valores de pH acima de 4,5. 
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 3.6.2 Extração alcalina 

A extração alcalina tem por objetivo remover os componentes coloridos da polpa, 

parcialmente branqueados, que se tornam solúveis em soluções alcalinas diluídas mornas. 

(SENAI CETCEP, 2001). 

No estágio de extração alcalina ocorre a remoção da lignina clorada e oxidada e, o 

grau de alvura da polpa nas sequências posteriores aumenta, sendo necessário menor 

quantidade de reagentes de branqueamento para atingir o grau de alvura desejado.  

Nesse sentido, a extração alcalina é considerada um estágio de branqueamento sem 

significativa degradação oxidativa das fibras. Neste estágio também ocorre a solubilização das 

hemiceluloses, e, portanto, é necessário o controle da temperatura e da concentração da soda 

cáustica, de forma a minimizar o problema. 

Outros benefícios da extração alcalina estão relacionados à estabilidade da alvura, 

opacidade, maciez e algumas propriedades mecânicas da polpa (PHILIPP, 1988). 

3.6.2.1 Extração Alcalina em Presença de Peróxido de Hidrogênio 

Para a utilização de peróxido de hidrogênio deve-se utilizar valores de pH próximos a 

10,8. Portanto, o estágio de extração alcalina é um ponto ideal de adição de peróxido nas 

sequências de branqueamento convencionais (NAVARRO, 2004). 

O peróxido de hidrogênio é utilizado com objetivo de diminuir a carga de reagentes 

clorados e melhorar as características da pasta branqueada. Sua ação deslignificante é mais 

discreta quando comparado ao oxigênio. Resulta também numa pasta de alvura final mais 

elevada e reduz a quantidade de dióxido de cloro do estágio final (DANILAS, BUGAJER, 

CRUZ 1985). 

A remoção de uma quantidade maior de lignina ocorre quando se eleva o pH, que, ao 

final do estágio, deve estar em torno de 10,8 a 12,2. Acima de 12,2 haverá perda de soda e 

abaixo de 10,8 não haverá soda suficiente para completar a extração. A carga inicial do álcali 

é proporcional à lignina residual (RYDLHOLM, 1965). 

Para economizar energia, a extração é efetuada a uma consistência de 10 a 14%. O que 

resulta numa concentração elevada de álcali no licor (SENAI, CETCEP, 2001). 

A temperatura é de grande importância, pois ela afeta as taxas de difusão do NaOH 

para dentro da fibra e da lignina dissolvida para fora da fibra. Uma temperatura alta resulta 

numa reação mais rápida e um alto grau de remoção de lignina ocorre num curto tempo. No 

entanto, uma temperatura maior que 70°C resulta na dissolução das hemiceluloses que 

ocasiona perda de rendimento, resistência e a quantidade de matéria orgânica dissolvida no 
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efluente (DBO) no licor residual aumenta. O tempo de retenção é de 1 a 2 horas (PHILIPP, 

1988). 

3.6.3 Hidrólise ácida em alta temperatura 

O ácido hexenurônico é formado a partir do ácido 4-O-metil-glucurônico um grupo 

lateral na cadeia principal da xilana, uma das hemiceluloses mais importantes tanto em 

madeiras de folhosas como de coníferas durante condições alcalinas, como a polpação kraft.  

O ácido hexenurônico é incolor, no entanto é um componente problemático, pois se 

permanecerem na polpa poderão formar produtos coloridos, e seu amarelamento (reversão de 

alvura), que é um sério problema especialmente para polpas transportadas a longas distâncias. 

De acordo Ragnar et al. (2002), citados por Li et al. (2011) esta substância consome 

dióxido de cloro, ozônio e ácido peracético, levando a maiores custos de branqueamento.  

Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para remover aos ácidos hexenurônicos 

de maneira seletiva antes do branqueamento, de forma a minimizar sua influência no 

branqueamento da polpa, já que reagem com agentes comuns de branqueamento (AZEVEDO 

apud COMELATO, 2011). Os ácidos hexenurônicos podem ser previamente removidos com 

uma hidrólise ácida em alta temperatura (AHT) (VOURINEN et al. apud COMELATO, 2011). 

A hidrólise ácida a alta temperatura reduz o número kappa em até 50%, resultando em 

redução da demanda de reagentes químicos utilizados no branqueamento (VUORINEN et al. 

apud COMELATO, 2011).  Além disso, o estágio ácido tem potencial para elevar o valor e a 

estabilidade de alvura da polpa branqueada. (COMELATO, 2011) 

Estudos realizados por Frossard apud Comelato (2011) demonstram que a remoção 

dos ácidos hexenurônicos resultam em uma economia significativa de reagentes químicos, e 

também facilitam a remoção de metais de transição (Mn, Cu, Fe, Co, etc...) que estão ligados 

aos ácidos hexenurônicos.  

A hidrólise ácida pode causar perdas de viscosidade e rendimento (SILVA, 2001) e, 

por isso, deve ser muito bem otimizada para cada polpa. 

Vuorinen et al. apud Comelato (2011) relatam que ocorre maior remoção dos ácidos 

hexenurônicos aumenta com a redução do pH, atingindo um nível máximo em pH 3,0.  

Silva (2001) otimizou o estágio ácido para polpa kraft de eucalipto e concluiu que as 

condições ideais para operar esse estágio são temperatura de 95ºC, pH 3,0 e tempo de reação 

de 120 minutos. 
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3.6.4 Peróxido de Hidrogênio  

O peróxido de hidrogênio é um oxidante poderoso, mais forte do que o cloro 

elementar, e com a vantagem de não se decompor em produtos poluentes. O uso do peróxido 

como substituto parcial de reagentes clorados de branqueamento proporciona uma redução da 

quantidade de organoclorados formados. 

Um estágio de peróxido de hidrogênio (P) final é realizado nas seguintes condições: 

consistência de 10%, tempo de retenção de 120 minutos e pH final de 10,5. A carga álcali de 

peróxido utilizado deve ser proporcional à alvura final desejada, no entanto deve ser o 

suficiente para garantir um pequeno residual ao final do branqueamento, para que não ocorra 

reversão alcalina (SIQUEIRA; SILVA,apud COMELATO, 2011). 

Com a decomposição do peróxido ocorre a formação de radicais hidroxilas, que são 

altamente reativas deslignificam a polpa, mas também despolimerizam terminalmente a 

cadeia de celulose, degradam a celulose, afetando assim, as propriedades físicas e mecânicas 

da polpa (COSTA et al., 2002). 

Metais de transição como o manganês, o ferro e o cobre comprometem a eficiência do 

branqueamento, pois podem participar das reações de degradação do peróxido de hidrogênio, 

formando radicais hidroxilas, causando a oxidação das cadeias celulósicas e contribuindo para 

o escurecimento da polpa (BRASILEIRO, COLODETTE, PILÓ-VELOSO,2001). 

O íon hidroperóxido (OOH-) é a espécie ativa do branqueamento com peróxido. O 

branqueamento ocorre em meio alcalino, o que favorece a formação do hidroperóxido. 

O peróxido de hidrogênio possui baixo pH. E nestas condições, somente uma pequena 

quantidade de peróxido de hidrogênio será ionizada para formar o íon hidroperóxido. A 

ionização aumenta mediante elevação da temperatura, mas acelera significativamente ao se 

elevar a alcalinidade (SENAI CETCEP, 2001). 

A faixa de pH adequada para se trabalhar com peróxido está entre 10,5 e 11,0, no 

início da reação. A partir desta faixa são obtidas as alvuras finais mais elevadas. Durante o 

branqueamento, o pH diminui em função da formação de ácidos orgânicos. Por isso, há 

necessidade de que uma parte da alcalinidade seja acrescentada. A quantidade de álcali varia 

de acordo com o teor de peróxido e a consistência da pasta (REEVE, 1983). 

A consistência acima de 9% permite uma ação mais eficiente do reagente de 

branqueamento, e ao mesmo tempo reduz a quantidade de álcali necessária para atingir 

determinada alvura (SENAI CETCEP, 2001). 

O tempo de retenção é determinado de modo a permitir uma baixa quantidade de 

peróxido residual na polpa, da ordem de 10 a 20% do valor inicial. O consumo total do 
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peróxido causará uma reversão da alvura devido à presença de álcali. Um tempo muito 

prolongado causa reversão de alvura devido a maior exposição da polpa com a solução 

alcalina (SENAI CETCEP, 2001). A temperatura do processo é inversamente proporcional ao 

tempo de retenção. 

 

3.7  Produção do papel 

 

Após branqueamento, a celulose seguirá, basicamente, dois caminhos distintos (IBÁ, 

2014): 

1 - Será bombeada para uma máquina de papel; 

2 - Passará por um processo de secagem e será estocada em fardos. A polpa é 

destinada para uma máquina desaguadora, onde a polpa é transformada em folhas. Esta 

máquina é composta por: 

a) Caixa de entrada – responsável pela distribuição da massa sobre a tela; 

b) Cilindro formador- é um sistema de desaguamento sob pressão reduzida; 

c) Prensagens – responsável pela eliminação da água; 

d) Cortadeira 

Ao final desse processo a folha de celulose pode ser comercializada, ou convertida em 

papel (BONALDO, 1998). 

 3.7.1 Papel 

Há séculos o papel é um dos produtos mais consumidos no mundo e faz parte do 

cotidiano da humanidade. O papel contribui com a transmissão do conhecimento ao longo da 

vida do ser humano é um meio básico para a educação, comunicação e informação. Compõe 

livros, jornais, revistas, documentos e cartas (IBÁ, 2014). 

Também possui seus usos comerciais e residenciais, a exemplo das caixas para 

transporte de mercadorias, das embalagens para proteção de alimentos e outros produtos, o 

papel passa a ser muito útil das folhas para impressão a uma variedade de produtos para 

higiene e limpeza (IBÁ, 2014). 

Os papéis podem ser classificados conforme suas características e usos, com maiores 

diversidades à medida que há avanços industriais e segundo as necessidades do consumidor 

(IBÁ, 2014). 

O papel possui múltiplas aplicações, serve para imprimir (livros, jornais, revistas) e 

escrever (cadernos, folhas avulsas, cartões de datas comemorativas), compõe embalagens de 
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alimentos, remédios, roupas e dezenas de outros produtos e é utilizado, também, para fins 

sanitários (guardanapos, lenços e absorventes). Tem ainda utilidades especiais, como é o caso 

dos selos, do papel moeda e dos filtros de café e motores dos automóveis, entre tantos outros 

exemplos (IBÁ, 2014). 

 

3.7.1.1 Papel de escrita 

Na história os primeiros papéis que surgiram tinham a finalidade de servir à escrita. 

Com o desenvolvimento dos métodos de reprodução, passaram a ser úteis para transmissão de 

conhecimento. A tecnologia diferenciou os tipos de papeis melhorando sua qualidade e 

determinando seus usos sendo, hoje, classificados em diferentes categorias: papel imprensa 

para jornal, papéis revestidos e não-revestidos para livros, revistas e outras publicações; e 

papel para escrita e reprodução (IBÁ, 2014). 

De acordo com a aplicação, esses papéis necessitam de determinadas características, 

como resistência a dobras, água, luz e calor. Ou, então, precisam de rigidez à flexão ou de 

permeabilidade a graxas e vapor d’água, entre outros pontos (IBÁ, 2014). 

 

3.8 Propriedades Ópticas da Pasta Celulósica  

 

As propriedades ópticas mais importantes para pastas celulósicas branqueadas são: 

cor, alvura, opacidade e reversão (estabilidade da alvura). 

 

3.8.1 Cor 

A cor é uma característica de uma radiação eletromagnética, de comprimento de onda 

situado no espectro visível e que provoca, no observador, uma sensação subjetiva. Algumas 

substâncias são coloridas, pois contêm grupos funcionais capazes de absorver a radiação de 

certos comprimentos de onda. Os demais componentes da luz branca são transmitidos, 

dispersos e refletidos, dando a impressão de cor ao observador. Os grupos funcionais 

responsáveis pela cor das substâncias são os chamados cromóforos. A maioria deles possui 

ligações insaturadas como C =O, C = C ou N = N, em sistemas conjugados (NAVARRO, 

2004). 

Alguns grupos funcionais como as hidroxilas (-OH), as aminas (-NH) e os halogêneos 

(Cl, Br), não promovem cor as substâncias no entanto conseguem aumentar a absorção de um 
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cromóforo, ou seja, intensificam a cor da mesma, os denominados “auxôcromos” 

(NAVARRO,2004). 

A madeira possui vários cromóforos incorporados em sua estrutura. Os mais 

importantes grupos cromógenos entre os radicais das moléculas da lignina são as carbonilas 

conjugadas, as duplas ligações e combinações de ambas (SILVA, 1986). 

A lignina atua como um sistema policromofórico, pela grande variedade de 

combinações de cromógenos e auxôcromos possíveis em sua molécula, e sua absorção vão 

desde o ultravioleta, até o fim da parte visível do espectro (RAPSON,1969). 

 

3.8.2  Alvura 

Alvura é determinada através de valores numéricos dos fatores de reflectância quando 

comparadas a reflectância do padrão, a luz azul (457nm). Alvura é um parâmetro utilizado 

para determinar a eficiência do branqueamento e também da qualidade da polpa (TAPPI, 

1994). 

Para especificar a cor de materiais brancos, foram desenvolvidos índices, o fator de 

refletância difusa no azul (alvura ISO) é um deles, fundamental para avaliar a qualidade 

óptica da polpa após o branqueamento. Como a polpa absorve com mais facilidade a luz azul 

do que o resto do espectro, é usado o filtro para comprimento de onda de 457 nm (azul), para 

medir a quantidade de luz refletida pela superfície do papel (NAVARRO, 2004). 

A alvura varia de 0 (preto absoluto) a 100% (valor de referência do padrão MgO, que 

possui alvura absoluta de 96%), e avalia o quão branco a polpa está, a eficiência do 

branqueamento na remoção da coloração da polpa (BIERMANN apud CALDEIRA, 2007). 

3.8.3 Reversão de alvura 

A alvura é um parâmetro de qualidade das polpas, e para polpas branqueadas ou não 

pode ocorrer à perda dessa alvura, já que esta não é permanente. A tendência à reversão de 

alvura é ainda acelerada quanto é exposta à luz, calor, produtos químicos e alta umidade. A 

reversão de alvura é determinada através de valores numéricos dos fatores de reflectância da 

luz azul (457nm) da amostra (TAPPI, 1994). 

A reversão de alvura pode ser causada também pela luz e / ou de calor durante o 

transporte, armazenamento e utilização. O calor é o fator mais significativo na causa da 

reversão de polpas branqueadas submetidas a um armazenamento a longo prazo (HEITNER 

1996; FORSSKÅLL 2000). 
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O fenômeno de reversão térmica não foi bem estabelecido, no entanto os fatores que 

afetam a reversão de alvura, fatores ambientais e químicos já são conhecidos. Os fatores 

ambientais a serem considerados são: umidade, temperatura, luz ultravioleta, oxigênio, etc. 

(OLIVEIRA et al, 2006). A alvura final da polpa não é permanente, pois quando esta polpa é 

exposta ao calor, luz, umidade, produtos químicos e oxigênio sua reversão de alvura será 

acelerada, segundo Suess e Leporini Filho (2005). 

Já os fatores químicos incluem traços de lignina residual, extrativos, metais de 

transição, grupos carboxilas (incluindo ácidos hexenurônicos), grupos carbonilas, pH, etc. 

(OLIVEIRA et al, 2006). 

Na década de 1990 descobriu-se que além da lignina, principal estrutura da polpa 

responsável pelo consumo de reagentes químicos no branqueamento, os ácidos hexenurônicos 

(Hexe) consumiam reagentes de branqueamento significativamente. Os ácidos hexenurônicos 

são encontrados principalmente, em polpas de celulose provenientes de madeira de fibra 

curta, pois apresentam maiores teores de hemiceluloses (GELLERSTEDT; LI, 1996). São 

formados durante o cozimento kraft, e sua quantidade varia de acordo com o processo, 

convencional ou modificado, e, ainda, com condições de álcali e temperatura empregadas no 

cozimento (VUORINEN et al., 1999). Quando presentes nas polpas, os ácidos hexenurônicos 

consomem reagentes químicos de branqueamento para serem eliminados. Quando não 

removidos da polpa de celulose, causam reversão de alvura e funcionam como quelantes, 

fixando os metais (VOURINEN et al., 1996). 

A importância das questões relacionadas à reversão da alvura induzida por calor tem 

aumentado nos últimos dez anos, devido ao rápido crescimento da produção de polpa kraft de 

eucalipto no mundo, e a estabilidade da alvura é particularmente importante para os 

produtores de celulose kraft de mercado de eucalipto. A celulose kraft de eucalipto apresenta 

alto conteúdo de ácidos hexenurônicos após o cozimento, o que contribui para estabilidade 

inferior da alvura da celulose branqueada (FORSSTRÖM et al., 2007). 

Forsström, Greschik (2007), em seus estudos analisou que os metais de transição, tais 

como Fe, Cu e Mn são facilmente retidos na polpa, devido aos ácidos hexenurônicos, que são 

bons agentes quelantes.  Ferro e cobre são mais prejudiciais para o envelhecimento em 

condições úmidas do que o manganês mesmo em baixas concentrações. Estes resultados 

indicam que o teor de metais da polpa, o teor de hexenurônicos, e a umidade devem ser 

controlados a fim de evitar grave reversão de alvura. 

De acordo com Navarro (2004), embora a celulose e as hemiceluloses, não absorvam a 

luz na região visível, quando são observados grupos carbonilas nos carboidratos de uma pasta 
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branqueada, observa-se um amarelamento, reversão de alvura. As carbonilas são resultados da 

degradação dos carboidratos e que ocorrem através do envelhecimento pela luz ou pelo ataque 

mais acentuado do álcali durante o cozimento levando a degradação dos carboidratos 

especialmente das hemiceluloses. 

 Durante o branqueamento também pode-se observar a degradação dos carboidratos 

dependendo da concentração dos reagentes, do tempo, e da temperatura, ocasionando a 

formação de carbonilas. 

Gellerstedt et al. (2003) citam que na verdade nem os ácidos hexenurônicos presentes 

nas xilanas, nem as estruturas oxidadas, carboxilas e carbonilas presentes na celulose, 

contribuem para a cor da polpa. Mas, durante o branqueamento ocorre o aumento no conteúdo 

desses componentes, ocasionando a reversão de alvura e ainda citam que é no estágio de 

deslignificação com oxigênio que ocorre o aumento de estruturas oxidadas tipo não-ligninas, 

porém o conteúdo de Hexe´s permanece inalterado. Essa afirmação é explicada pelo fato de 

que as carbonilas e as carboxilas formadas durante o cozimento são solubilizadas e saem junto 

do efluente, no entanto no branqueamento com a degradação dos carboidratos são formadas 

carbonilas e carboxilas, que permanecem na polpa, e se não removidas com reagentes 

adequados, peróxido de hidrogênio, por exemplo, causaram amarelecimento da polpa. 

De acordo com Sjöström (1968), Chirat (1999) e Tran (2002) os grupos carboxilas 

mostraram razoável correlação com a reversão de alvura tanto para as sequências ODEDD e 

ODEDP polpas. Na verdade, os grupos carboxilas em C1 e/ou C6 em celulose são mais 

prejudiciais à reversão térmica do que os grupos carboxilas, C2 e C3 (CHIRAT, 1999). 

O teor de grupos carbonilas mostrou boa correlação com a reversão de alvura 

(OLIVEIRA et al, 2006), ou seja, o impacto negativo dos grupos carbonilas na reversão de 

alvura é significativo, e mais impactante que o causado pelos grupos carboxilas. 

Em alguns trabalhos houve uma discussão a respeito do peróxido de hidrogênio 

questionando sua capacidade de reagir com os grupos carbonilas e minimizar seu efeito na 

reversão de alvura (LACHENAL e NGUYEN-ITU,1993; ANDERSON e AMINI, 1996).  E, 

Oliveira et al (2006) afirma que processos de branqueamentos que removem toda a lignina 

causam também o aumento dos grupos carboxílicos, e os que visam a redução dos grupos 

carbonilas causam o aumento dos grupos carboxilas e vice- e- versa.  

Estudos mostram que as estruturas insaturadas são degradadas após envelhecimento 

induzido dando origem a novos cromóforos absorventes em comprimentos de onda mais 

elevados contribuindo assim para reversão de alvura (amarelamento). O nível desses 

cromóforos (carbonilas e carboxilas) em sequências de branqueamento DEDP é menor que 
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DEDD e pré-determina a maior estabilidade da alvura. Também ficou afirmado que sob 

condições alcalinas de peroxidação final, a maior parte dos compostos oxidados degradados 

são lixiviados da polpa (LOUREIRO et al, 2012). A explicação para tais resultados pôde ser 

confirmada pelo fato de que o peróxido de hidrogênio reage com as carbonilas convertendo-as 

em carboxilas, que são solúveis em meio alcalino e, portanto removidas neste estágio.   

Outro fator ligado à reversão de alvura é a utilização de reagentes incapazes de 

remover toda a lignina da polpa ou mesmo pela deficiência na retirada desta lignina, que pode 

ser resultados de lavagem insuficiente conforme Suess e Leporini Filho (2005).  

Forsskåhl et al. (2000), afirma  que a reversão de alvura está fundamentada em reações 

com a lignina residual e com os carboidratos, no entanto no estudo realizado por ele a 

reversão de alvura não se correlacionou bem com os valores de kappa e ácidos hexenurônicos 

encontrados na polpa branqueada.  

A lavagem da polpa branqueada realmente tem grande importância na alvura final da 

polpa. Com a redução de água de lavagem pode-se observar uma influência no aumento da 

reversão de alvura, bem como a reutilização da água de lavagem (FRIGIERI, 2012). 

São realizados diversos estudos para a análise das principais causas da reversão de 

alvura. Conforme Eiras et al. (2005) e Oliveira et al. (2006), possuem diversos indicativos 

que causam a reversão de alvura, como por exemplo, os grupos carbonilas, oxidação dos 

carboidratos, extrativos, ácido hexenurônico e metais (Fe). E, segundo Frigieri (2012) 

podemos verificar que a quantidade de matéria orgânica presentes na água de lavagem após 

cada estágio também tem efeito significativo na reversão de alvura já que afetam a 

branqueabilidade e a estabilidade de alvura da polpa branqueada, resultados semelhantes 

foram obtidos por Costa et al. (2003). 

De acordo com estudos realizados por Forsström, Greschik (2007), o teor de umidade 

da polpa é de extrema importância para a reversão de alvura induzida por calor. Também 

avaliou a reversão de alvura em função do teor de umidade para vários teores de ácidos 

hexenurônicos, e é evidente que o teor de umidade e o teor de ácidos hexenurônicos tem um 

papel decisivo para a descoloração induzida pelo calor. Pois a polpa branqueada TCF com 

maior teor de Hexe (ácidos hexenurônicos) obteve maior reversão de alvura quando o 

envelhecimento seguiu o método com maior teor de água, do que quando sob condições secas. 

As polpas com menores teores de hexenurônicos ,5mmol / kg , obtiveram menor reversão de 

alvura dependendo do método utilizado envelhecimento. Os resultados mostram que a 

celulose com alto teor de Hexe é muito sensível ao envelhecimento induzido por calor úmido, 

mas mesmo em condições secas, há significativa perda de alvura, reversão de alvura. 
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Forsström, Greschik (2007), afirmaram também que há correlação entre a reversão de 

alvura e a reação de hidrólise dos Hexe para todas  as polpas utilizadas neste estudo, isto é,  a 

reversão de alvura está em função da degradação do Hexe . Outros estudos foram feitos e, a 

diminuição do teor de Hexe ocorre com a introdução da  hidrólise ácida, que também podem 

resultar numa diminuição da viscosidade da polpa . E há uma diminuição na viscosidade para 

as polpas envelhecidas a um elevado teor de umidade, essa diminuição é, no entanto, 

moderada e abaixo de 100 dm3 / kg. Para o TCF com elevado teor de Hexe e mais prejudicial.  

 

3.9 Produção sustentável 

 

Nos últimos anos, o consumo sustentável de energia e de água, na produção de 

celulose, alcançou conquistas significativas. As empresas de celulose e papel investem em 

sistemas para produção limpa e no tratamento de efluentes gerados no processo. O papel 

produzido no Brasil tem origem nas árvores plantadas, um recurso renovável. Além disso, o 

papel é reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo. Além das 

vantagens da utilização de madeira reflorestada para a produção do papel e por este ser 

material reciclável, a indústria avança com melhorias contínuas para uma produção mais 

limpa e de menor impacto ambiental. A indústria está atenta, inova, investe e obtém 

resultados positivos (IBÁ, 2014). 

 

3.10 Custo 

O custo do peróxido é menor do que do dióxido de cloro, quando comprados. Há 

empresas que produzem o dióxido de cloro, sendo neste caso um menor custo. Além disso, 

entre dois processos de branqueamento, que produzem o mesmo produto final, pelos mesmos 

custos operacionais e de reagentes, o processo que gera um efluente sem compostos clorados, 

provavelmente será escolhido no futuro devido a considerações ambientais (REEVE, 1985). 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Os experimentos serão realizados no Laboratório de Tecnologia de Celulose da 

UNESP/Câmpus de Itapeva. 

Neste estudo, a sequência D0(E+P)D1D2 terá um estágio substituído ou acrescentado 

pelos estágios AHT e P, gerando as sequências AHTD0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, e 

AHTD0(E+P)D1P (Figura 2). A polpa deslignificada com oxigênio utilizada nas sequências de 

branqueamento é proveniente da doação de uma indústria de celulose e papel. Posteriormente 

serão realizadas as análises, viscosidade, kappa, alvura A.D., alvura O.D., e reversão de 

alvura. 

Figura 2- Esquema das sequências de branqueamento utilizadas 

 
4.1 Branqueamento 

Serão utilizadas neste trabalho oito amostras de polpa de celulose deslignificadas com 

oxigênio provenientes de uma indústria de celulose, destas amostras, duas serão utilizadas 

para a sequência de branqueamento: D0(E+P)D1D2, duas para a sequência D0(E+P)D1P, duas 

para AHTD0(E+P)D1D2, e outras duas AHTD0(E+P)D1P seguindo as condições de 

branqueamento da Tabela 1. 

Tabela 1- Condições de branqueamento das sequências 

Condições 

 

ESTÁGIO DE BRANQUEAMENTO 

D0 AHT E+P D1 D2 P 

Consistência (%) 10 10 10 10 10 10 

Temperatura (ºC) 60 95 70 70 70 95 

Tempo (min) 30 120 60 180 180 120 
 

 



25 

  

4.1.1 Branqueamento com dióxido de cloro (D0, D1 e D2) 

 

O branqueamento com dióxido de cloro será efetuado em sacos de polietileno com 

amostras de 300,0 g de polpa absolutamente seca (a.s.). O licor de branqueamento contendo 

ClO2, H2O (para acerto da consistência, Tabela 1), H2SO4 ou NaOH será adicionado à polpa 

em temperatura ambiente e misturado manualmente. A quantidade NaOH ou H2SO4 para 

controle de pH será determinado a partir de estudo prévio com miniamostras de polpa. Em 

seguida o material será aquecido em forno de micro-ondas até a temperatura desejada e 

transferido para um banho de vapor termostatizado (Figura 1), onde será mantido pelo tempo 

estabelecido, de acordo com Tabela 1. Posterior ao tratamento, serão extraídas amostras do 

licor residual para análises de pH e residual de dióxido de cloro. A polpa será lavada com o 

equivalente a 9,0 mL de água por grama de polpa absolutamente seca, simulando as condições 

industriais. Após a lavagem, a polpa será centrifugada para eliminar o excesso de água, e em 

seguida colocada em sacos de polietileno, onde será dispersada e homogeneizada. Serão 

retiradas amostras para análise de alvura e viscosidade, quando necessário. 

No estágio D0 será utilizado um fator kappa de 0,18 para o cálculo de kg/t de dióxido 

de cloro. Também será utilizado neste estágio 4 kg/t de H2SO4 para controle do pH nas 

sequências sem hidrólise ácida. 

  Para o D1 das sequências sem hidrólise ácida a alta temperatura será necessário 8kg/t 

de dióxido de cloro e, para adequar o pH, 1kg/t de H2SO4.  

A dioxidação final, D2, é uma exceção quanto à massa de polpa utilizada, pois são 

separadas três amostras com 60 g a.s. visando utilizar diferentes cargas de reagentes, visando 

adequar o pH e atingir 90% ISO de alvura: 

1)2kg/t de dióxido de cloro e 0,5 kg/t de H2SO4. 

2)4kg/t de dióxido de cloro  

3) 6kg/t de dióxido de cloro e 0,3 kg/t de NaOH. 

4.1.2 Hidrólise ácida em alta temperatura (AHT) 

A hidrólise ácida será efetuada com amostras de 300,0 g de polpa a.s em sacos de 

polietileno. O licor de branqueamento contendo H2O (para acerto da consistência, Tabela 1) e 

H2SO4 será adicionado à polpa em temperatura ambiente, e misturado manualmente. O 

requerimento de H2SO4 para controle de pH será realizado em estudo prévio com 

miniamostras. O material será aquecido em forno de micro-ondas até a temperatura desejada e 

transferido para um banho de vapor termostatizado, onde permanecerá pelo tempo 
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estabelecido, de acordo com a Tabela 1. Terminado o tratamento, serão extraídas amostras do 

licor residual para análises de pH. A polpa será lavada com o equivalente a 9,0 mL de água 

por grama de polpa absolutamente seca.  

Posteriormente a polpa será centrifugada para eliminar excesso de água e transferida 

para sacos de polietileno para dispersão e homogeneização. Serão retiradas amostras para 

análise de alvura, viscosidade e número kappa. No estágio de hidrólise ácida a alta 

temperatura utilizou-se 8kg/t de H2SO4. 

 

4.1.3 Extração alcalina com peróxido de hidrogênio (E+P) 

A extração alcalina com peróxido de hidrogênio será realizada em sacos de polietileno 

com amostras de 300 g a.s. Será adicionado à polpa uma mistura de água para ajuste da 

consistência, NaOH e H2O2 para o branqueamento e ajuste do pH. Após a mistura manual, a 

polpa será pré-aquecida em forno de micro-ondas até a temperatura desejada e transferida 

para um banho de vapor termostatizado, por tempo e temperatura determinados na Tabela 1. 

Em seguida serão extraídas amostras do licor residual para análise de pH e residual de 

peróxido de hidrogênio, para posterior lavagem com o equivalente a 9,0 mL de água por 

grama de polpa absolutamente seca. A polpa será centrifugada para eliminar excesso de água, 

transferida para sacos de polietileno, dispersada e homogeneizada. Serão retiradas amostras de 

polpa para análise de alvura, viscosidade e número kappa. Neste estágio a carga álcali 

utilizada será de  8Kg/t de NaOH e 3Kg/t de H2O2. 

 

4.1.4 Peróxido de hidrogênio (P) 

Nesta etapa serão divididas três amostras de 60 g de polpa absolutamente secas, para 

que nestas sejam adicionadas diferentes cargas álcali, água, NaOH e H2O2, o primeiro para 

ajuste de consistência e os demais para o branqueamento e ajuste de pH. Também será 

efetuada em sacos de polietileno. Após a mistura manual, a polpa será pré-aquecida em forno 

de micro-ondas até a temperatura desejada e depois levada a um banho de vapor 

termostatizado, onde será mantida pelo tempo e temperatura determinados na Tabela1. 

Terminada a reação, serão extraídas amostras do licor residual para análise de pH e residual 

de peróxido de hidrogênio. A polpa será lavada com o equivalente a 9,0 mL de água por 

grama de polpa absolutamente seca, simulando as condições industriais. Após a lavagem, a 

polpa será centrifugada para eliminar excesso de água, transferida para sacos de polietileno, 
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dispersada e homogeneizada. Serão retiradas amostras de polpa para análise de alvura e 

viscosidade. 

Na peroxidação final, separa-se a amostra em três para adequar o pH e atingir 90% 

ISO de alvura: 

1) 3kg/t de H2O2 e 6 kg/t de NaOH. 

2) 5 kg/t de H2O2  e 6 Kg/t de NaOH. 

3) 7kg/t de H2O2 e 6 kg/t de NaOH. 

O controle da temperatura dos estágios será realizado pelo banho de vapor 

termostatizado (Figura 2). 

Figura 3- banho termostatizado 

 
Fonte: autoria própria 

Após cada etapa de branqueamento serão feitas as folhas (Figura 3) com a polpa 

branqueada, três, no caso, segundo a metodologia da TAPPI - 205sp 95. 
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Figura 4-Secagem das Folhas 

 
Fonte Autoria própria 

As análises necessárias a cada estágio são: 

D0 – alvura A.D % ISO. 

AHT – alvura A.D % ISO, número kappa e viscosidade. 

E+P-alvura A.D % ISO, número kappa. 

D1 - alvura A.D % ISO. 

P- alvura A.D e O.D % ISO, reversão de alvura, viscosidade. 

D2- alvura A.D e O.D % ISO, reversão de alvura, viscosidade. 

Na Tabela 2, estão apresentadas as metodologias de cada análise. 

Tabela 2-Métodos da TAPPI utilizados nas análises da polpa. 

Parâmetro Utilizado Metodologia 

Número kappa TAPPI - 236 om 99 

Viscosidade TAPPI - 230 om 99 

Alvura TAPPI - 525 om 92 

Reversão de Alvura (Alvura O.D % 

ISO) 

TAPPI - 525 om 92 

(4 h, 105±3°C, 0% U.R.) 

 

Neste trabalho também foi calculada a concentração do residual. 



29 

  

Residual (Equação 1): 

Valíquota
gEqNV ..** = g/L, Equação 1 

Onde: 

V = volume de tiossulfato gasto em mL; 

N = normalidade do tiossulfato de sódio (0,1); 

..gEq = Equivalente em grama (H2O2 = 17,0 e Cl2=35,5); 

Valíquota = Volume da alíquota em mL. 

Para efetuar o branqueamento é necessário o acerto de consistência, que pode ser feito 

a partir do teor absolutamente seco da polpa, peso total da mistura, e volume de água 

necessário. 

Teor absolutamente seco (teor a.s.) ou consistência da polpa (Equação 2) 

CST =  100*sec
úmidapolpadapeso

apolpadapeso , Equação 2 

Peso total da mistura (polpa+água+reagentes) à consistência de 10% (Equação 3). 

A g - 10% 

PTOTAL - 100%      

 PTOTAL  = (Ax10) g,  Equação 3 

Portanto o volume de água necessário para acerto de consistência é: 

PÁGUA = PTOTAL-PP.U. - PREAGENTES 

PP.U.- peso da polpa úmida 

Densidade de água é igual a 1 B g de água = B mL de água= volume de água. 

Para calcular o volume de reagente é necessário conhecer a concentração dos 

reagentes, a % de reagente a ser aplicado e a massa a.s da polpa. 

Concentração do reagente (Equação 4): 

CST
C
100

10**%  = g/L, Equação 4 

Onde: 

C  = concentração do reagente 

CST = consistência do estágio 

% = % de reagente aplicado em kg/t 

Cálculo do volume dos reagentes (Equação 5) 

Exemplo:  
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70 g a.s. de polpa de celulose- massa a.s 

5 kg/t de B- % reagente aplicado; 

B à concentração de 40 g/L. 

   Equação 5: 

mLxx 75,18
40

10705,0
  

Observação: %5,0
100

5,0
1000

55


kg
kg

t
kg . 

4.2 Determinação do Kappa 

Equipamentos e Reagentes 

Beckers de 50 mL; Pipeta volumétrica de 10 mL; Proveta de 10 mL; Proveta de 100 

mL; Bureta de 25 mL, com graduação de 0,1 mL; Agitador magnético; Barras magnéticas 

(peixinho); Cronômetro; Termômetro; Solução de permanganato de potássio 0,1 ± 0,0005N 

(KMnO4); Solução de tiossulfato de sódio 0,1 ± 0,0005N (Na2S2O3); Solução de iodeto de 

potássio 1,0N (KI); Solução de ácido sulfúrico aproximadamente 4N; Solução de amido 

0,5%; Água destilada. 

 Procedimento 

Deve-se dividir 5 mL pelo número kappa estimado para obter o peso seco que da 

amostra, pesar o mais exato possível do resultado estimado. 

Medir 75 mL, em uma proveta de 100 mL, para desintegrar o corpo de prova do 

ensaio utilizar o agitador magnético com o auxílio de um peixinho. Pipetar 10 mL de solução 

de permanganato de potássio 0,1N e 10 mL de solução de ácido sulfúrico 4N num becker de 

50 mL e adicionar rapidamente ao corpo de prova desintegrado, simultaneamente dispare  o 

cronômetro.  Lavar o becker de 50 mL e adicionar à mistura de reação. Após 5 minutos de 

reação medir a temperatura e anotar. Ao final de 10 minutos parar a reação adicionando 5mL 

de solução de iodeto de potássio 1N. 

Titular o iodo livre na suspensão com a solução de tiossulfato de sódio 0,1N, 

imediatamente depois da mistura. Adicionar algumas gotas de amido próximo do final da 

titulação e titular até a viragem (Figura 4). Fazer uma determinação em branco. 
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Figura 5-Viragem na determinação kappa 

 
Fonte: Autoria própria 

Calcular o número Kappa como segue Equação 6: 

W
TfpK **

  , Equação 6. 

Onde: 

1,0
*)( Nabp 

          1013,0*)25(  tT  

f = fator de correção do consumo de KMnO4 a 50%; dependendo do valor de p. Tabela 3. 

W = peso em gramas da pasta seca; 

p = mililitros de solução de permanganato de potássio 0,1N consumido pelo corpo de prova; 

b = mililitros de solução de tiossulfato de sódio 0,1N consumido na prova em branco; 

a = mililitros de solução de tiossulfato de sódio 0,1N consumido no ensaio; 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio; 

t = temperatura da solução; 

T = fator de correção da temperatura para 25 oC. 

 



32 

  

 

 

Tabela 3-Fator de correção para consumo de 50% de KMnO4 (f) 

TAPPI - 236 om 99 
 

KmnO4
cons. 

1

5,0 

1

5,5 

1

6,0 

1

6,5 

1

7,0 

1

7,5 

1

8,0 

1

8,5 

1

9,0 

1

9,5 

 

F 0,958 0,960 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,973 0,975 0,977  
KmnO4 
cons. 

20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5  

F 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,994 0,996 0,998  
KmnO4 
cons. 

25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5  

F 1,000 1,002 1,004 1,006 1,009 1,011 1,013 1,015 1,017 1,019  
KmnO4 
cons. 

30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 

F 1,022 1,024 1,026 1,028 1,030 1,033 1,035 1,037 1,039 1,042 1,044 
 

4.3 Alvura A.D % ISO 

Equipamentos e Reagentes 

Datacolor 2000 (Figura 5), acoplado ao computador. 

Procedimento 

Preparar folhas, ler a alvura no DATACOLOR. 

Figura 6- DATACOLOR 

 
Fonte: autoria própria 
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4.4 Determinação de alvura O.D. % ISO (Reversão). 

Equipamentos e Reagentes 

Datacolor 2000, acoplado ao computador; Estufa ( 105oC). 

Procedimento 

Colocar a folhinha na estufa ( 105oC) por 4 hora. Em seguida, retirar a folhinha da 

estufa, deixar esfriar em sala climatizada e medir a alvura O.D. % ISO no Datacolor 2000 

conforme segue. A reversão é a diferença entre alvura A.D e O.D. 

4.5 Viscosidade  

Materiais e equipamentos: 

Viscosímetro; Béquer; Etileno diamina cúprica; Erlermeyer pequeno com tampa; 

Agitador magnético; Pipeta; Pera; Água destilada. 

Procedimento 

Descascar as folhinhas e colocar 15g a.s no erlermeyer pequeno com tampa. Colocar 

15 ml de água destilada e o peixinho por 5 min até dissolver no agitador magnético. Em 

seguida colocar 15 ml de etileno diamina cúprica. Deixar agitando por 15 min. 

Em um béquer grande colocar água a 25 °C até cobrir o último menisco do 

viscosímetro. Colocar o viscosímetro com 7 ml da solução e deixar por 5 min. Puxar a 

solução com a pera até passar o segundo risco e esperar o tempo entre os dois riscos com o 

cronômetro. 

Viscosidade= k.d.t (cP), Equação 7. 

Onde: 

K- constante do viscosímetro tabelado; d- densidade da solução (1,052); t= tempo em 

segundos. 

4.6 Análise Estatística  

A análise estatística dos resultados realizada foi  a análise de variância através do teste 

F aos níveis de 1% e 5% de probabilidade. E, também o teste de Tukey para a comparação 

entre médias dos tratamentos, ao nível de 5% de probabilidade. Visando evidenciar as 

diferenças entre os tratamentos, adotou-se o princípio da utilização de letras para a 

comparação entre médias pelo teste de Tukey: médias acompanhadas de mesma letra em uma 

mesma tabela ou gráfico, não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade. As análises foram feitas no programa de estatística R. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo, a sequência D0(E+P)D1D2 teve um estágio substituído ou acrescentado 

pelos estágios AHT e P, gerando as sequências AHTD0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, e 

AHTD0(E+P)D1P. Os resultados dos branqueamentos e dos ensaios realizados foram 

discutidos para as sequências realizadas. 

A polpa utilizada para este estudo foi caracterizada, e os resultados estão dispostos na 

Tabela 4. 

Tabela 4- Características da polpa marrom 

Pré-O2 Média desvio 

Alvura 56,7 0,258 

Kappa 10,21 0,0727 

Viscosidade 21,80 0,423 

Em seu estudo Comelato (2011), utilizou-se polpa kraft de eucalipto prédeslignificada 

com oxigênio com número kappa de 9,8, alvura de 60,2% ISO e viscosidade de 28,3 cP. 

Podemos observar que a polpa utilizada neste trabalho está com a viscosidade menor 

que a encontrada na literatura, ou seja, está mais degradada. Seu número kappa é maior, e, 

portanto possui maior quantidade de compostos cromóforos, lignina residual, ácidos 

hexenurônicos, metais, entre outros. E, sua alvura é consequentemente menor. 

5.1 Estágio final 

 Os resultados do estágio final, para reversão de alvura, viscosidade, e alvura, estão 

apresentados na Tabela 5, bem como a quantidade de reagente como cloro. 

Tabela 5-Resultados do Estágio final 

Estágio final D0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P AHTD0(E+P)D1P 

Reversão 

calculada  

Média 2,53 1,83 1,40 1,25 

Desvio 0,0433 0,0492 0,0094 0,0067 

Viscosidade 

cp 

Média 18,78 18,49 17,77 17,27 

Desvio 0,0782 0,1477 0,0999 0,0828 

Alvura A.D. 

%ISO 

Média 89,6 89,7 90,1 90,7 

Desvio 0,0522 0,0515 0,1508 0,0571 

Alvura O.D. 

%ISO 

Média 87,0 87,9 88,7 89,4 

Desvio 0,0452 0,0793 0,1506 0,0622 

*Total reagente c/ Cl2 38,3 35,7 38,5 35,3 

* Quantidade de reagente total como Cloro utilizada nas sequências de branqueamento. 
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 5.1.1 Reversão de alvura 

 A reversão de alvura possui diferença significativa entre as sequências de 

branqueamento D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2 , AHTD0(E+P)D1P, segundo a 

análise de variância (F3,44 =3400; P-value(<2e-16) < 5%). A Tabela 6 apresenta o resultado do 

teste de Tukey, onde há diferença estatística entre a reversão de alvura das 4 sequências de 

branqueamento, essa diferença já era esperada,  pois com a adição da hidrólise ácida e/ou com 

a substituição do último estágio da sequência D(E+P)DD por peróxido de hidrogênio os 

resultados de reversão de alvura deveriam ser menores para que neste aspecto fosse vantajoso. 

Tabela 6-Reversão de alvura 

 D0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P AHTD0(E+P)D1P 

Média  2,53 

A* 

1,83 

B 

1,40 

C 

1,25 

D 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 

 A sequência D0(E+P)D1D2 e AHTD0(E+P)D1D2, diferem apenas pelo estágio de 

hidrólise ácida (AHT), e a presença deste provoca uma redução na reversão de alvura, 

explicada pelo fato de que esse estágio remove os ácidos hexenurônicos, que causam reversão 

de alvura, e ainda funcionam como quelantes fixando os metais, substâncias coloridas, e que 

também causam reversão de alvura. A remoção dos ácidos hexenurônicos também pode trazer 

benefícios quanto ao consumo de reagentes de branqueamento.  

 No trabalho de Eiras et al (2005) os  resultados obtidos indicaram que a reversão pode 

ser um fenômeno causado pela combinação de carbonilas e ácidos hexenurônicos  presentes 

na polpa branqueada. 

 De acordo com Comelato (2011) a reversão da sequência D0(E+P)D1D2 foi maior que 

a obtida neste estudo, no valor de 2,85, e a reversão da sequência AHTD0(E+P)D1D2 de 1,78  

foi semelhante.  

No estudo realizado por Loureiro et al (2012) , foi utilizado  polpa de eucalipto DED 

pré-branqueada com alvura 87,3%  ISO, para branqueamento com dióxido de cloro (polpa 

DEDD) ou com peróxido de hidrogênio (polpa DEDP). A reversão de alvura do estágio de 

dióxido de cloro final (DEDD) revelou quase o dobro da reversão, quando comparada com a 

obtida depois de uma fase de peróxido de hidrogénio final (DEDP).  

 A dioxidação final promove o alvejamento da polpa com maior seletividade, porque 

este reagente não degrada os carboidratos, a reversão de alvura está de acordo com a 
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literatura, como apresentado por Comelato (2011). A reversão de alvura é reduzida quando na 

sequência com dioxidação final, D0(E+P)D1D2 foi introduzido à hidrólise ácida. 

No estudo de Eiras et al (2005), as polpas branqueadas com sequências com estágio 

final de dioxidação apresentaram maiores níveis de reversão de alvura naquelas iniciadas com 

estágio (DC) e D0 do que as  iniciadas com estágio AD, A/D e DHT, explicado pelo efeito 

positivo das suas condições operacionais na eliminação de ácidos hexenurônicos da polpa.  

 A peroxidação além de proporcionar um teto mais elevado de alvura também ocasiona 

uma menor reversão de alvura, isso ocorre pelo fato de que o peróxido de hidrogênio modifica 

as carbonilas à carboxilas, sendo que as carbonilas promovem uma reversão de alvura maior 

que as carboxilas. Vantagens evidentes com relação ao dióxido de cloro, além das questões 

ambientais de redução da emissão de efluentes com compostos clorados. 

 Segundo Eiras et al (2005) no último estágio de branqueamento, quando este foi 

efetuado com dióxido de cloro (D2), ocorreu ligeiro aumento da reversão ou manteve-se 

estável. Quando o último estágio foi realizado com peróxido, houve decréscimo significativo 

da reversão da alvura. O decréscimo da reversão coincide com uma significativa destruição 

dos grupos carbonilas da polpa e aumento do conteúdo de grupos carboxila. Tais resultados 

explicam a influência desses grupos na reversão de alvura e, demonstram que os grupos 

carboxilas gerados a partir das carbonilas, têm efeitos menos significativos que as carbonilas. 

 O nível dos cromóforos (carbonilas e carboxilas) formados durante a degradação de 

estruturas insaturadas ocorre no estágio da dioxidação, responsável por maior reversão de 

alvura. E, na peroxidação final, a maior parte dos compostos oxidados degradados são 

lixiviados, minimizando assim a formação desses cromóforos. (LOUREIRO et al,2012) 

 O estágio alcalino de peroxidação final eliminou uma fração significativa de 

carbonilas da polpa (35-40 %). Na peroxidação final houve uma correlação positiva com a 

reversão mantendo a sequência ODEDP, explicado pelo fato de que a reversão térmica varia 

de acordo com a concentração dos grupos carbonilas, e abaixo de determinado valor de 

concentração, atingido após a peroxidação final, a reversão não é afetada. (RAPSON 1957; 

SJÖSTRÖM, 1968; RAPSON, 1979; LACHENAL e NGUYEN-ITU, 1993; TRAN, 2002). 

 Contudo pode-se afirmar que o maior responsável pela menor reversão de alvura é o 

estágio de peroxidação final, pois quando incluindo o estágio de AHT na sequência 

D0(E+P)D1D2ou trocando o último estágio para peroxidação final, o efeito da peroxidação na 

reversão é evidente onde a primeira reversão é de 1,83, enquanto que o segundo é de 1,4. 

Apesar dos benefícios da hidrólise ácida, a peroxidação final é mais eficiente devido a sua 

ação nos grupos carbonilas.  
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 A reversão de alvura é também influenciada pelo pH, temperatura, e quantidade de 

reagente de branqueamento, e portanto, estes fatores devem ser controlados e mantidos 

conforme descrito na literatura. 

 A diferença entre as reversões de alvura das sequências podem ser melhor analisadas 

através da Figura 6 . 

Figura 7-Reversão de alvura 

 
 A representação gráfica mostra que a menor reversão de alvura é da sequência 

AHTD0(E+P)D1P, fato decorrente dos benefícios da remoção dos ácidos hexenurônicos e 

metais e da modificação das carbonilas provenientes, respectivamente, da hidrólise ácida e da 

peroxidação final. 

 A reversão de alvura é menor para D0(E+P)D1P que para AHTD0(E+P)D1D2, pelo fato 

da utilização do peróxido de hidrogênio que é um reagente com alto potencial de 

alvejamento,e ,que reduz a reversão de alvura da polpa devido a remoção dos agentes de cor e 

da modificação das carbonilas. A outra sequência possui a hidrólise ácida, fato que resulta 

numa menor reversão de alvura que a sequência D0(E+P)D1D2, no entanto, os benefícios 

dessa etapa não competem igualmente com a peroxidação, pois apesar da remoção desejável 

de alguns compostos as etapas posteriores influenciam na qualidade final da polpa, 

principalmente o estágio final, que no caso é a dioxidação, estágio seletivo, mas que em 

relação ao poder de alvejamento perde para o peróxido, e não remove as carbonilas, 

causadoras de reversão. 
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 5.1.2 Viscosidade 

 A análise de variância mostrou diferença estatística dos valores de viscosidade entre os 

estágios finais das sequências de branqueamento D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, 

AHTD0(E+P)D1D2 , AHTD0(E+P)D1P. (F3,12 =164,5; P-value(5,19e-10) < 5%). Para avaliar 

quais diferem entre si foi realizado o teste de Tukey, Tabela 7. 

Tabela 7- Viscosidade final 

 AHTD0(E+P)D1P D0(E+P)D1P AhtD0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1D2 

Média  17,27 

A* 

17,77 

B 

18,49 

C 

18,78 

D 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 

 De acordo com o teste de Tukey as viscosidades dos estágios finais de todas as 

sequências de branqueamento diferem entre si, essa diferença evidencia a seletividade dos 

reagentes de branqueamento, onde a viscosidade nos estágios de dioxidação é maior devido a 

sua seletividade. Já nos estágios de  hidrólise ácida e de peroxidação final há diminuição da 

viscosidade. 

A Figura 7 explicita melhor a diferença entre a viscosidade das sequências de branqueamento. 

Figura 8-Viscosidade final das sequências de branqueamento 

 
 A primeira comparação pode ser focada na presença do estágio de hidrólise ácida, ao 

observar as sequências de branqueamento que diferem apenas pela presença desse estágio 

pode-se afirmar que a viscosidade é menor para sequências com a hidrólise ácida, pois o 

estágio em questão causa além da remoção benéfica dos ácidos hexenurônicos e dos metais, 

em contrapartida a degradação dos carboidratos, consequência da baixa seletividade. 
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Comelato (2011) relatou em seus estudos que maior viscosidade é encontrada em estágios 

sem a hidrólise ácida, e a viscosidade final obtida por essa autora foi maior que a obtida neste 

trabalho, entretanto a viscosidade inicial foi maior que a utilizada no presente estudo. 

 Outro parâmetro de comparação é a sequência de peroxidação ou dioxidação final, 

onde a presença da peroxidação evidência uma queda da viscosidade, explicada pela baixa 

seletividade deste estágio.  Com a decomposição do peróxido ocorre a formação de radicais 

hidroxilas que despolimerizam terminalmente a cadeia de celulose (COSTA et al., 2002). 

Apesar dessa menor seletividade o peróxido é altamente oxidante, elevando a alvura da polpa 

e sua estabilidade. Diferente da dioxidação, pois o dióxido de cloro é além de altamente 

oxidante, seletivo, pois não degrada as cadeias de celulose. E, portanto essa é a explicação 

para a menor viscosidade da sequência AHTD0(E+P)D1P em relação às demais, já que 

apresenta tanto a hidrólise ácida quanto a peroxidação final. 

 5.1.3 Alvura final 

 A alvura final das sequências D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, 

AHTD0(E+P)D1P, atingiram 90% ISO±0,5, valor exigido para comercialização da mesma. 

Pode-se observar que com a mesma quantidade de reagente como cloro, pode-se atingir 

maiores alvuras nas sequências com peroxidação final, e portanto, pode-se diminuir a carga de 

reagente e ainda se atingirá o valor exigido pela indústria, proporcionando uma economia de 

reagente de branqueamento para o mesmo patamar de qualidade. 

 A alvura final de 90 % ISO pode ser alcançada com menores quantidades de reagentes 

quando na sequência de branqueamento são introduzidas a hidrólise ácida que remove os 

ácidos hexenurônicos e os metais, e a extração alcalina com peróxido que remove tudo o que 

foi oxidado, objetivando uma economia na quantidade de reagente nas etapas posteriores e na 

obtenção de alvura final 90 % ISO. 

 Pode –se observar que a hidrólise ácida ocasionou um patamar mais elevado de alvura 

quando comparando sequências que diferem apenas neste estágio. 

 Todas as sequências de branqueamento atingiram 90 % ISO de alvura, isso porque o 

dióxido de cloro e o peróxido de hidrogênio são reagentes altamente oxidantes, sendo que o 

peróxido tem um poder de alvejamento ainda maior proporcionando um teto mais elevado de 

alvura que o dióxido de cloro. Já que comparando D0(E+P)D1D2 e D0(E+P)D1P, a segunda 

sequência alcançou maior alvura com a mesma quantidade de reagente como cloro que a 

primeira sequência.  
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 Com base nos resultados obtidos a sequência AHTD0(E+P)D1P possui maior alvura 

pelo fato de aliar a hidrólise ácida e peroxidação final, e com a vantagem de utilizar menor 

quantidade total de reagente como cloro dentre as sequências utilizadas. 

 O estudo realizado por Loureiro et al (2012) , demonstrou 91% ISO de alvura para as 

sequências D(E+P)DD e D(E+P)DP. E, Comelato (2011) relatou alvura 90 % ISO para 

D0(E+P)D1D2 e AHTD0(E+P)D1D2. 

 AFigura 8 apresenta a alvura final das sequências de branqueamento. 

Figura 9- Alvura dos estágios finais 

 
 Com a representação gráfica fica visível a influência da hidrólise ácida e da 

peroxidação na alvura final, pois a sequência AHTD0(E+P)D1P possui a alvura mais elevada 

dentre as sequências. 

 Pode-se avaliar ainda que a peroxidação é a maior influência, pois a sequência 

D0(E+P)D1P possui alvura mais elevada que a sequência AhtD0(E+P)D1D2, e ambas diferem 

somente em  um estágio com relação a D0(E+P)D1D2, que é a sequência com menor alvura 

dentre as estudadas. 

5.1.4 Consumo de reagente como Cloro 

 O maior consumo de reagente como cloro foi das sequências D0(E+P)D1D2 e 

D0(E+P)D1P, em que o consumo de reagente como cloro foi o mesmo. Menores cargas de 

reagentes como cloro foram observados nas sequências com estágio de hidrólise ácida. Essa 

diferença pode ser melhor visualizada através do Figura 9. 
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Figura 10- Quantidade de reagente como cloro. 

 

5.2 Viscosidade 

 Para o estágio (E+P) das quatro sequências de branqueamento são necessárias a 

determinação da viscosidade, os resultados estão apresentados na tabela 8. 

Tabela 8- Viscosidade do estágio (E+P) 

Sequência MEDIA DESVIO 

AHTD0(E+P)D1D2 19,85 0,05 

AHTD0(E+P)D1P 19,85 0,05 

D0(E+P)D1D2 20,17 0,06 

D0(E+P)D1P 20,23 0,10 

 

 Para analisar os dados de viscosidade do estágio (E+P) foi feita a análise de variância 

que apresentou diferença significativa da viscosidade entre as sequências de branqueamento 

D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2 , AHTD0(E+P)D1P. (F3,12 =35,75; P-

value(2,91e-06) < 5%). Também foi realizado o Teste de Tukey, Tabela 9. 

 

Tabela 9- Teste Tukey da Viscosidade do estágio (E+P) 

 AHTD0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1P D0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P 

Média  19,85 

A* 

19,85 

A 

20,17 

B 

20,23 

B 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 
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 De acordo com a classificação da Tabela 9, tomada por base nos resultados do teste 

Tukey, podemos observar que a viscosidade é menor quando na sequência tem hidrólise 

ácida. Há diferença estatística da viscosidade entre as sequências com a hidrólise e a sem a 

hidrólise ácida. Esta variação ocorre devido a não seletividade do estágio de hidrólise ácida, 

que pode degradar também os carboidratos, pois Silva (2001) afirma que a hidrólise ácida 

pode causar perdas de viscosidade e rendimento. 

 No estudo, Siltala et al. apud Comelato (2011) observou que o estágio ácido afeta as 

propriedades da polpa. Foi verificado que o índice de rasgo da polpa, foi menor e, essa 

redução foi atribuída à perda de resistência das fibras causada pela hidrólise de carboidratos 

durante o estágio ácido, o que pôde ser confirmado pela redução da viscosidade da polpa. No 

entanto, deve–se manter as condições desse estágio de modo que a perda de viscosidade seja 

dentro dos limites aceitáveis para que este estágio realmente seja vantajoso, eliminando os 

ácidos hexenurônicos e economizando reagentes, e melhor ainda, utilizando menor 

quantidade de reagente como cloro, sem que a degradação dos carboidratos comprometam a 

qualidade da polpa. 

 Henricson apud Comelato (2011) também observou que a perda de rendimento no 

estágio ácido varia em 1% para cada quatro unidades de kappa reduzidas.  

5.3 Número kappa 

 A determinação do Kappa no estágio AHT é necessária para discussão da remoção dos 

ácidos hexenurônicos, que representam boa parte do número kappa, Tabela 10.  

Tabela 10-Número kappa do estágio AHT 

Sequência MEDIA DESVIO 

AHTD0(E+P)D1D2 8,34 0,12 

AHTD0(E+P)D1P 8,24 0,14 

 

 A análise de variância mostrou que não houve diferença significativa do número kappa 

no estágio AHT entre as sequências de branqueamento AHTD0(E+P)D1D2, AHTD0(E+P)D1P 

(F1,6 =1,137; P-value(0,327)> 5%).  

 Segundo o estudo de Siltala et al. apud Comelato (2011) a redução de 3,5 unidades de 

número kappa correspondeu a redução de 70% dos ácidos hexenurônicos. E neste estudo a 

hidrólise ácida reduziu o kappa de 10,2 para os valores de 8,34 e 8,24 da Tabela 10. 

 O número kappa do estágio de hidrólise ácida é maior que o de extração alcalina, pois 

o estágio de extração alcalina remove os compostos oxidados durante a dioxidação que é um 
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processo anterior a extração oxidativa com peróxido, a qual remove mais lignina e os 

compostos coloridos da polpa.  

 A extração alcalina com peróxido de hidrogênio reduz o número kappa, pois como 

afirma Navarro (2004) o E+P remove a lignina clorada e oxidada, elevando o grau de alvura 

da polpa nas sequências posteriores, favorecendo o alvejamento da polpa, que com menores 

quantidades de reagentes atinge o grau de alvura desejado. 

 A deslignificação com dióxido de cloro é inferior ao do cloro elementar, e uma das 

formas de compensar essa desvantagem é utilizar o estágio de extração alcalina, com peróxido 

(E+P), o que propicia economias de dióxido de cloro e ganhos na qualidade do efluente 

(REID et al., 1991; LIEBERGOTT et al., 1991). A extração alcalina entre dois estágios de 

dioxidação promove alvuras altas e estáveis (KUTNEY et al.,1984). 

 Para análise do estágio de extração alcalina com peróxido de hidrogênio é necessário a 

determinação do número Kappa, resultados na Tabela 11. 

Tabela 11- Número Kappa do estágio (E+P) 

Sequência MÉDIA DESVIO 

AHTD0(E+P)D1D2 3,79 0,01 

AHTD0(E+P)D1P 3,80 0,04 

D0(E+P)D1D2 4,79 0,03 

D0(E+P)D1P 4,73 0,75 

 

 A análise de variância apresenta diferença significativa do número kappa no estágio 

(E+P) entre as sequências de branqueamento D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2 , 

AHTD0(E+P)D1P. (F3,12 =1045; P-value(9,02e-15) < 5%). E o teste Tukey declarou quais 

sequências diferem entre si quanto ao número kappa do estágio (E+P), Tabela 12. 

Tabela 12- Teste Tukey do Número kappa do estágio (E+P) 

 AHTD0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1P D0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P 

Média  3,79 

A* 

3,8 

A 

4,79 

B 

4,73 

B 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 

 Segundo o teste de Tukey as sequências com hidrólise ácida e as sem hidrólise 

possuem diferença estatística quanto ao valor do número kappa do estágio de extração 

alcalina com peróxido de hidrogênio. A presença da hidrólise ácida provoca uma queda no 

valor do número Kappa, como pode –se observar nos resultados obtidos, pois segundo Li et 



44 

  

al. (2011) principalmente na celulose de folhosas os ácidos hexenurônicos são os responsáveis 

por  grande parcela do número kappa, e a hidrólise ácida remove esses componentes antes da 

extração alcalina, após este estágio ocorre a remoção através da  extração alcalina dos 

componentes oxidados durante a dioxidação, reduzindo também o número kappa e auxiliando 

na obtenção de uma alvura elevada e estável ao final da sequência do branqueamento. Em 

contrapartida as sequências sem a hidrólise ácida também são privilegiadas com os benefícios 

da extração alcalina, de elevar a alvura e estabilidade da mesma com menor quantidade de 

reagente de branqueamento, sem a queda da viscosidade por degradação dos carboidratos na 

hidrólise ácida. 

5.4 Alvura 

Nos estágios AHT, D0, (E+P), e D1 das quatro sequências de branqueamento são 

necessárias as leituras de alvura A.D. % ISO, os resultados estão apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13- Alvura dos estágios 

Sequência D0 E+P D1   

D0(E+P)D1D2 

74,9 81,2 87,6 Media  

0,299 0,101 0,175 Desvio  

D0(E+P)D1P 

74,8 80,8 87,7 Media  

0,141 0,274 0,103 Desvio  

Sequência AHT D0 E+P D1  

AHTD0(E+P)D1D2 
59,9 76,1 82,8 87,9 Media 

0,176 0,186 0,328 0,128 Desvio 

AHTD0(E+P)D1P 

59,8 75,8 82,7 88,1 Media 

0,127 0,105 0,156 0,154 Desvio 

Para o estágio D0 foi realizada a análise de variância, e esta apresentou diferença 

significativa da alvura neste estágio entre as sequências de branqueamento D0(E+P)D1D2, 

D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, AHTD0(E+P)D1P. (F3,20 =50,71; P-value(3.68e-10) < 5%). E, 

para detalhar quais sequências diferem entre si o teste Tukey foi o responsável pelos dados 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14- Teste Tukey para estágio D0 

 AHTD0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1P D0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P 

Média  76,1 

A* 

75,8 

A 

74,9 

B 

74,8 

B 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 
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Segundo o teste de Tukey as sequências com hidrólise ácida diferem das que não têm 

a hidrólise quanto ao valor da alvura do estágio D0, isso ocorre pelo fato de que a hidrólise 

ácida reduz o número kappa devido à remoção dos ácidos hexenurônicos e metais, e para o 

mesmo fator kappa se utiliza menor quantidade de reagente químico para atingir mesma 

alvura. 

A análise de variância realizada para o estágio (E+P) mostrou que houve diferença 

significativa da alvura entre as sequências de branqueamento D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, 

AHTD0(E+P)D1D2 , AHTD0(E+P)D1P. (F3,20 =110,6; P-value(1,27e-12) < 5%). E por isso fez-se 

necessário o teste de Tukey (Tabela 15). 

Tabela 15- Teste Tukey para estágio (E+P). 

 AHTD0(E+P)D1D2 AHTD0(E+P)D1P D0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P 

Média  82,8 

A* 

82,7 

A 

81,2 

B 

80,8 

B 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 

 O teste de Tukey afirmou a diferença estatística da alvura no estágio (E+P) das 

sequências que possuem hidrólise ácida com as que não possuem. O valor da alvura no 

estágio (E+P) das sequências D0(E+P)D1P, D0(E+P)D1D2 são menores que as de 

AHTD0(E+P)D1P e AHTD0(E+P)D1D2, essa diferença é também resultado do efeito da hidrólise 

ácida, única diferença entre as sequências até então. 

 Pode-se observar o aumento da alvura após a extração com peróxido com relação ao 

D1, pois esse estágio visa à redução do número kappa, e a cada estágio de branqueamento 

visa-se o aumento da alvura. 

 No estágio D2 a análise de variância mostrou que houve diferença significativa da 

alvura entre as sequências de branqueamento D0(E+P)D1D2, D0(E+P)D1P, AHTD0(E+P)D1D2, 

AHTD0(E+P)D1P. (F3,20 =18,18; P-value(6,22e-06) < 5%). E o teste de Tukey apresentou a 

comparação da Tabela 16. 

Tabela 16-Teste Tukey para estágio D2. 

 AHTD0(E+P)D1P AHTD0(E+P)D1D2 D0(E+P)D1P D0(E+P)D1D2 

Média  88,1 

A* 

87,9 

A 

87,7 

B 

87,6 

B 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não apresentam diferença estatística (Tukey, α = 0,05). 

 A alvura do estágio D2 das sequências com hidrólise ácida são maiores que as sem a 

hidrólise ácida, e há diferença estatística entre elas. D0(E+P)D1P e D0(E+P)D1D2 não diferem 
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entre si, assim como AHTD0(E+P)D1P e AHTD0(E+P)D1D2 também não possuem diferença 

estatística entre si, efeito da presença hidrólise ácida na redução do número kappa. 

 Houve incremento no valor da alvura após o estágio de dioxidação, D2 em relação ao 

E+P, resultado esperado a cada estágio realizado onde deve-se diminuir o número kappa, ou 

seja, remover a lignina e demais cromóforos. 

 A diferença estatística dos estudos realizados tanto para a alvura das sequências D0, 

E+P, e D1 evidenciaram que a hidrólise ácida é a responsável por uma alvura mais elevada. 

Segundo Comelato(2011) o estágio de hidrólise ácida tem potencial para elevar o valor e a 

estabilidade da alvura. Isso pode ser explicado pelo fato de que durante esse estágio ocorre a 

remoção dos ácidos hexenurônicos, que consomem reagente de branqueamento, formam 

produtos coloridos e ainda funcionam como quelantes fixando os metais, que também dão 

coloração a polpa. Com a remoção desses ácidos também ocorre à remoção dos metais que 

estão ligados a eles. Outra vantagem da utilização desse estágio é que pode se obter a alvura 

desejada com uma menor quantidade de reagente nos estágios posteriores. 

5.5 Resultados do pH, e residual. 

 Os resultados do pH e residual de cada estágio de branqueamento estão apresentados 

na Tabela 17. 

Tabela 17- pH e residual 

  D0 E+P D1 D2   

pH 2,4 11,1 4,0 4,6   

residual(g/L) 0,162 0,182 0,002 0,003   

  AHT D0 E+P D1 D2 

pH 3,0 2,5 11,1 3,8 4,5 

Residual(g/L) - 0,195 0,185 0,007 0,005 

  D0 E+P D1 P   

pH 2,5 10,9 4,0 10,6   

Residual(g/L) 0,131 0,204 0,003 0,121   

  AHT D0 E+P D1 P 

pH 3,1 2,4 11,3 3,7 10,7 

Residual (g/L) - 0,163 0,193 0,005 0,042 
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 O pH dos estágios de branqueamento estão de acordo com a metodologia de trabalho, 

favoráveis aos bons resultados obtidos neste trabalho, minimizando degradação de 

carboidratos e reduzindo a reversão de alvura da polpa branqueada. 

 O residual do primeiro estágio de dioxidação D0, a extração com peróxido e a 

peroxidação final possui um residual. Favorável no caso da utilização do peróxido de 

hidrogênio, porque de acordo com Siqueira; Silva (2003) a quantidade de reagente deve ser o 

suficiente para garantir um pequeno residual ao final do branqueamento, para que evitar a 

reversão alcalina. 

 O residual da dioxidação inicial pode ser explicada pelo fato de se utilizar uma maior 

quantidade de dióxido neste estágio para oxidação dos grupos cromóforos. 

 

5. 6 Comparação da polpa antes e depois do branqueamento. 

 

 O número kappa da polpa inicial era de 10,2, durante o branqueamento esse valor 

diminuiu devido a remoção das substâncias que causam a coloração na polpa. Ao final do 

branqueamento a uma alvura 90 % ISO, esse número kappa alcança valores menores que 1.  

 A Figura 10 demonstra a diferença da alvura da polpa deslignificada com O2 e após 

cada uma das sequências de branqueamento deste estudo. 

 

Figura 11- Comparação da alvura antes e após branqueamento 
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 Pode se observar que a alvura após o branqueamento é de 90 % ISO, e que o ganho de 

alvura com o branqueamento é evidente, sendo que alguns reagentes promovem uma maior 

alvura que outros, comparação feita dentre 4 diferentes sequências. 

 O efeito do branqueamento na viscosidade também pode ser ilustrado pela Figura 11. 

Figura 12-Comparação da viscosidade antes e após branqueamento. 

 
 A diminuição da viscosidade após o branqueamento também varia de acordo com o 

reagente de branqueamento utilizado nas sequências de branqueamento, e essa perda de 

viscosidade em relação à polpa inicial já era um fato conhecido, pois é verídica a degradação 

dos carboidratos nos estágios. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho pôde-se tirar algumas conclusões com 

base nos objetivos propostos neste trabalho. 

O estágio de hidrólise ácida se mostrou eficiente na redução da reversão de alvura, 

apesar da sensível redução da viscosidade da polpa. A alvura atingida ao final do 

branqueamento com a introdução desse estágio também foi maior. Além disso, a inclusão 

deste estágio gera uma economia na quantidade de reagente total utilizado no branqueamento. 

A dioxidação se mostra bastante seletiva, já que nas sequências com a dioxidação 

final, e sem a hidrólise ácida a perda de viscosidade foi menor. No entanto, menor alvura e 

maior reversão de alvura se observam na utilização desta sequência. 

A inclusão do estágio de peroxidação final foi de grande importância no ganho e 

estabilidade de alvura. A viscosidade neste estágio foi sensivelmente menor. 

A aliança entre hidrólise ácida e peroxidação final na sequência de branqueamento 

trouxe os melhores resultados de alvura e reversão de alvura apresentados neste trabalho. 

Além da vantagem da utilização de uma menor carga de reagente como cloro durante o 

branqueamento. 

Observa-se menor reversão de alvura para a substituição do último estágio por 

peróxido de hidrogênio que para inclusão da hidrólise ácida, se separados. 

Com relação à quantidade de reagente como cloro utilizado nas sequências de 

branqueamento, a menor carga observada foi para sequências que incluem a hidrólise ácida. 

Observa-se uma queda no valor do número Kappa e da viscosidade da polpa com a 

introdução da hidrólise ácida. 

A extração com peróxido também reduz o número kappa e eleva a alvura. 

O pH e o residual foram coerentes com os padrões, e propiciaram os bons resultados 

obtidos no branqueamento. 
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