
he first major change in the industrial production process occurred in the 
18th century in England, but the fact is that, since then, industry has not 
stopped growing. Be it in transforming machinery or even natural elements, 
the key is to respect the environment by increasingly finding ways for sus-

tainable development. Check out the following technological innovations for the Pulp 
and Paper Sector that follow these precepts:

primeira grande mudança no processo produtivo indus-
trial ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, mas o fato é 
que, desde então, a indústria não para de crescer. Seja 
transformando máquinas ou mesmo elementos naturais, 
o fundamental é respeitar o meio ambiente para encon-
trar formas de evolução cada vez mais sustentáveis. Con-

fira a seguir novidades tecnológicas para o setor de celulose e papel 
que seguem estes preceitos:
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Evolução natural
A EDT (Enzymatic Deinking Technolo-

gies) é uma tecnologia pioneira em aplica-
ção de enzimas para a indústria de celulose 
e papel. Enzimas são catalizadores biológi-
cos naturais, então são sustentáveis e extre-
mamente amigáveis ao meio ambiente. Uti-
lizadas para uma variedade de aplicações, 
desde branqueamento, até reforço, drena-
gem e retenção de celulose e papel. 

O valor da EDT auxilia fábricas a produ-
zir mais a um custo menor, tornando mais 
sustentáveis. Um dos novos produtos da 
EDT é Enzox, que auxilia o branqueamento 
de celulose. Enzox é capaz de trabalhar em 
condições de temperatura e pH mais ele-
vadas, criando maior eficiência por não re-
querer um passo de acidificação. Os clien-
tes viram reduções de ClO2 de 20% para 
uma alvura igual ou superior, e os tratamen-
tos têm ajudado a melhorar a estabilidade 
da fábrica de branqueamento e reduzir a 
variabilidade da qualidade final da celulose.

O outro programa é Prefinase, recen-
temente desenvolvido e com patente pen-
dente para a produção de celulose bran-
queada de mercado. O Prefinase é fácil 
de usar e permite que os produtores de 
celulose produzam e vendam uma “super 
polpa” que ajuda a fazer mais, melhores e 
mais baratas toneladas do produto final. Os 
tratamentos de Prefinase da EDT reduzem 
a “hornificação” que ocorre durante a seca-
gem e permite que os consumidores de ce-
lulose desfrutem de benefícios semelhantes 
às fabricas integradas que utilizam celulose 
“nunca seca”. 

Enzymatic Deinking Technology (EDT) is a pioneering tech-
nology in the use of enzymes for the pulp and paper industry. 
Enzymes are biological catalysts, so they are sustainable and ex-
tremely friendly to the environment. They are used in a variety of 
applications, from pulp and paper bleaching, to pulp and paper 
strengthening, drainage, and retention.  

The value of EDT is that it helps factories to produce more at 
a lower cost, as well as making it more sustainable. One of the 
EDT new products is Enzox, which assists in pulp bleaching. Enzox 
is able to work in higher temperature and pH conditions, leading 
to an improved efficiency by not requiring an acidification step. 
Customers have seen reductions of up to 20% in ClO2 use with 
brightness greater than or equal than previously, and the treat-
ments have helped to improve the stability of the bleaching plant 
and reduce the variability of the final pulp quality. 

The other program is Prefinase, recently developed, with pat-
ent-pending, for the production of bleached pulp. Prefinase is easy 
to use and allows pulp producers to produce and sell a “pulp” 
that helps you do more and better with a lower final product cost 
per ton. EDT Prefinase treatments reduce the hornification that 
occurs during drying and allows consumers to enjoy similar ben-
efits in integrated pulp factories that employ “never dry” pulps. 

Natural evolution 

Foto: divulgação
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Olhar online
Baseado na sua tecnologia patenteada para medir 

espessura de paredes de fibras, a Pulpeye introduz o 
Pulpeye Vessel, um módulo para medir a quantidade e 
tamanho de elementos dentro das polpas de folhosas. 
O módulo usa luz polarizada circularizada, de modo 
que as imagens de fibras e células do vaso possam ser 
claramente distinguidas do fundo e, assim, mais fáceis 
de detectar.

As células do vaso se localizam na polpa da folho-
sa. Estas células permanecem relativamente intactas no 
processo da polpa e podem ter um impacto negativo na 
qualidade. Eles podem reduzir a qualidade de impres-
são, com a textura empoeirada, ou não sugar tinta da 
mesma forma que as fibras circundantes. Problemas de 
poeira também podem ocorrer devido a elementos do 
recipiente soltos durante a impressão.

O Pulpeye mistura e circula a amostra através da cé-
lula de fluxo, onde a câmera captura imagens da polpa. 
Usando luz polarizada circularizada, as imagens de fi-
bras e células de vaso podem ser claramente distingui-
das do fundo. Com luz normal, as células do vaso são 
quase transparentes e muito mais difíceis de detectar e 
capturar em uma imagem.

As imagens são capturadas com uma resolução mui-
to alta. O tamanho das células do vaso é comumente 
acima de 100 microns de diâmetro e, para algumas es-
pécies como o eucalipto, as células do vaso chegam a 
ser ainda maiores. Os resultados são analisados utilizan-
do uma série de passos de processamento de imagem.

Online
imagining

Based on its patented technology to measure fi-
ber wall thickness, Pulpeye introduces the Pulpeye 
Vessel, a module to measure the amount and size of 
elements within hardwood pulps. The module uses 
circularized polarized light, so that the fiber and ves-
sel cells can be clearly distinguished from the back-
ground and thus easier to detect. 

Vessel cells are located in hardwood pulp. These 
cells remain relatively intact during the pulping pro-
cess and can have a negative impact on pulp quality. 
They can reduce print quality, leaving a dusty tex-
ture, or not soak up the ink in the same way as cir-
cularized fibers. Dust problems can also occur due 
to loose container elements during printing.

The Pulpeye Vessel mixes and circulates within 
the sample through the flow cell, where a camera 
captures pulp images. Using circularized polarized 
light, fiber and vessel cell images can be clearly dis-
tinguished from the background. With normal light, 
the vessel cells are almost transparent, and more dif-
ficult to detect and capture in an image.

Foto: divulgaçãoFo
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Soluções integradas para papel e celulose, 
refinarias, sucroacooleiros, mineradoras, geração 
de energia e siderurgia.

Filial da Diamond Power International, Inc. (DPII), 
líder mundial de Mercado. Diamond Power do 
Brasil está no mercado brasileiro há mais de 16 
anos.

P Sopradores de fuligem retráteis e fixo

P Controle e diagnóstico de desempenho 
de caldeiras 

P Transporte, armazenamento e 
recuperação de energia cinzas

P Câmeras industriais 

P Serviços de campo e instalação completa 

P Sistemas de partida e comissionamento 

P Peças de reposição e serviços  

Soluções Integradas

Vitor Gomes de Melo 
Gerência / Comercial  
Vitor.melo@diamondpower.com.br 
+55 (27) 98146.0099

Denes Sofiatti Longue 
Engenharia
denes.longue@diamondpower.com.br 
+55 (27) 9814.65238 

Keilla Saturnino 
Comercial 
keilla.saturnino@diamondpower.com.br
+55 (27) 3328.7900
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