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Resumo
Este trabalho teve por objetivo avaliar a adição de antraquinona ao processo soda na produção de
polpa celulósica de Pinus taeda.
A densidade básica da madeira de Pinus taeda (com 08 anos) utilizada foi de 0,405 g/cm3,
o comprimento médio das fibras é de 3,56 mm, o teor médio de lignina  foi de 27,3 % o de
holocelulose de 64,5% e o de extrativos totais de 8,2 %.
Os cozimentos foram realizados usando-se concentrações de álcali ativo variando entre 13% a
24% e a carga de antraquinona de 0,1%. Para cada cozimento determinou-se rendimento bruto,
rendimento depurado, número kappa, álcali residual, teor de sólidos e teor de ácidos
hexenurônicos.
A adição de antraquinona ao processo soda promoveu um aumento dos rendimentos bruto e
depurado.
A utilização de antraquinona no cozimento soda resultou em pronunciada melhoria da eficiência de
deslignificação, em média 49 %, do processo soda para Pinus taeda, tornando seu rendimento e
sua qualidade semelhantes aos da polpa kraft.
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Introdução

O gênero pinus engloba mais de 100 espécies e a maioria delas representa importante fonte de
matéria prima para a indústria de transformação de madeira. Os pinus também se constituem nas
principais coníferas utilizadas mundialmente para fabricação de celulose. Existem algumas razões
para que isso ocorra: sua madeira possui uma combinação não usual de boas propriedades, os
recursos florestais são facilmente renováveis e as celuloses obtidas são geralmente de ótima
qualidade (FOELKEL e BARRICHELO, 1975)1. Das florestas plantadas existentes no Brasil, as
espécies Pinus taeda, Pinus elliottii, Pinus caribaea e Pinus oocarpa se destacam.

A vocação natural da Região Sul do Brasil para o desenvolvimento dessa matéria prima é
incontestável, embora certas espécies de pinus tropicais também possam ser usadas nas demais
regiões do Brasil (KLEINE, 2002)2.

No processo de polpação soda, o agente deslignificante é o hidróxido de sódio (NaOH) e
caracteriza-se pela produção de polpas com menor resistência quando comparado ao processo
kraft. No processo kraft a soda é utilizada conjuntamente com o sulfeto (Na2S) como agentes
deslignificantes. Para que as polpas obtidas sejam de qualidade equivalente ao processo kraft,
adicionou-se ao processo soda um composto orgânico na forma de pó chamado antraquinona
(AQ).
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A substituição do sulfeto pela AQ tem como vantagem a não poluição odorífica e podendo ser
utilizado nos equipamentos convencionais de polpação, sem problemas adicionais de corrosão.
(SILVA et. al., 2002)3.

Segundo GOMIDE (1980), a antraquinona (AQ) hoje é considerada como sendo o primeiro aditivo
realmente eficaz e de valor prático, tanto industrial como comercial para polpação alcalina e
funciona como um catalisador redox, transferindo elétrons dos carboidratos da madeira para as
estruturas intermediárias da degradação da lignina, o que resulta em maior rendimento e em
menor número kappa. Essas modificações de processo buscam alterar a química do processo de
polpação de maneira a melhorar a seletividade em relação a remoção de lignina sem significativa
degradação de carboidratos (SEN et al., 2000, apud Silva Júnior e McDonough, 2002)4.

A AQ tem sido utilizada pela indústria de celulose, visando um aumento de rendimento, menor
produção de sólidos no licor negro e redução do número kappa. Essas aplicações geralmente
objetivam a eliminação de gargalos, tendo como as principais áreas envolvidas as caldeiras de
recuperação, a caustificação, os digestores e a planta de branqueamento.  (SILVA et. al., 2002)5.

Vantagens na utilização da antraquinona, segundo Santos (2001)6 são:
- ganho de rendimento no processo
- redução de sólidos na caldeira de recuperação química
- diminuição da sulfidez no processo
- redução dos odores causado pelo enxofre nas fábricas (mercapitanas)
- oxidação da cadeia de carboidratos e redução da lignina.

Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da celulose de Pinus taeda produzida pela
adição de antraquinona ao processo soda através das análises do rendimento bruto, rendimento
depurado, número kappa e teor de ácidos hexenurônicos.

Materiais e Métodos

Neste estudo foram utilizados cavacos de madeira de Pinus taeda com 8 anos, fornecidos pela
Klabin S.A. O trabalho foi realizado no Laboratório de Química Celulose e Energia (LQCE) da
ESALQ/USP em Piracicaba e na Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal,
Brasília-DF.

A madeira de Pinus taeda foi caracterizada considerando-se os seguintes parâmetros:
•  densidade básica (método do máximo teor de umidade)
•  dimensões das fibras: dos cavacos foram retirados cerca de 50 fragmentos para maceração pelo

processo nítrico-acético. Com material dissociado foram montadas lâminas e medidos o
comprimento, a largura, o diâmetro do lume e a espessura da parede das fibras.

•  composição química: teor de extrativos, lignina e holocelulose (TAPPI)7.

No Laboratório de Química e Celulose da ESALQ, os cozimentos foram realizados em digestor
rotativo, aquecido eletricamente e constituído de oito cápsulas. Para cada cozimento foram usadas
concentrações diferentes de álcali ativo e carga de antraquinona de 0,1%. Utilizou-se antraquinona
comercial em pó.

Os cozimentos foram conduzidos sob as seguintes condições:
- álcali ativo: 13 a 24%
- tempo de aquecimento: 90 minutos
- tempo à temperatura máxima: 120 minutos
- temperatura máxima: 170°C
-  relação licor/madeira: 5:1



O digestor foi aquecido até atingir a temperatura máxima e se manteve a esta temperatura por 120
minutos, totalizando 210 minutos de cozimento.

Ao final de cada cozimento, os cavacos obtidos foram lavados exaustivamente com água corrente
à temperatura ambiente em caixa com fundo de tela.

Visando a remoção e quantificação de rejeitos, as polpas obtidas em cada cozimento foram
depuradas em depurador laboratorial com tela de 0,5 mm de fenda. As polpas foram centrifugadas
e armazenadas em sacos de plástico para análise de rendimento bruto, rendimento depurado, teor
de rejeitos, número kappa e teor de ácidos hexenurônicos. Para cada cozimento foram coletadas
amostras de licor negro para análise de álcali ativo residual e teor de sólidos.

Resultados e Discussão

As propriedades químicas da madeira de Pinus taeda e características das fibras foram analisadas
e os resultados obtidos estão na tabela 1. Estes dados mostram que os cavacos de Pinus taeda
empregados neste trabalho podem ser considerados como representativos dos materiais desta
espécie utilizados para produção de polpa celulósica no Brasil.

                   Tabela 1. Propriedades básicas da madeira

Parâmetro Pinus taeda

Densidade básica, g/cm3 0,405

Teor de extrativos totais, % 8,18

Teor de lignina, % 27,50

Teor de holocelulose, % 64,50

Comprimento da fibra, µm 3,56

Diâmetro do lume, µm 33,19

Espessura da parede da fibra, mm 6,52

Largura da fibra, µm 46,23

Fração parede, % 28,20
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    Figura 1. Rendimento bruto e depurado em função do álcali ativo

A adição de antraquinona ao processo soda promoveu um aumento dos rendimentos bruto e
depurado conforme se observa na figura 1. A análise de rendimento por si só é pouco
representativa no que diz respeito à eficiência do processo de polpação. Fez-se necessário a
avaliação do número kappa.
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                  Figura 2. Número kappa em função da carga alcalina



Os resultados apresentados na figura 2 mostram que a antraquinona promoveu uma intensificação
das reações de deslignificação. Este efeito se expressa através da redução do número kappa em
todos os níveis de carga alcalina.
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Figura 3. Número kappa em função do rendimento bruto

Os resultados apresentados na figura 3 mostram que a adição de AQ aumentou significativamente
sua eficiência, devido o rendimento bruto ter sido maior, comparado com a polpação soda.
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                             Figura 4. Teor de ácidos hexenurônicos



A figura 4 mostra os valores de álcali ativo em relação ao teor de ácidos hexenurônicos, onde se
observa que esses valores são inversamente proporcionais. O teor de ácidos hexenurônicos foi
maior na polpação com adição de antraquinona.
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Figura 5. Número kappa corrigido (sem efeito do teor de ácidos hexenurônicos)

Na determinação de número kappa, o teor de ácidos hexenurônicos teve influência sobre o
consumo de KMNO4. Para isso foi necessário corrigí-lo. A figura 5 mostra que o número kappa
corrigido é inversamente proporcional ao teor de álcali ativo, sendo que na polpação soda-AQ,
para todas as concentrações de álcali, o número kappa corrigido foi sempre menor, indicando a
eficiência do uso de AQ.
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             Figura 6. Álcali residual em função do número kappa corrigido

Álcali residual representa o resíduo do álcali ativo após o cozimento e é quantificado através de
análises do licor negro. A figura 6 indica que a relação entre álcali residual e número kappa. A
adição de antraquinona promoveu uma menor taxa de álcali residual em relação a polpação soda.
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Figura 7. Teor de sólidos em função do álcali ativo



A figura 9 indica um maior teor de sólidos totais em concentrações elevadas de álcali. Com a
adição de antraquinona houve um acréscimo nesse teor somente em concentrações maiores de
álcali.

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Álcali ativo, %

ts
s/

o
d

t

Soda-AQ
Soda

Figura 10. tss/odt em função do teor de álcali ativo

A relação tss/odt (teor de sólidos secos por tonelada de celulose seca em estufa) é feita para
estimar a capacidade de produção de celulose a partir da capacidade de queima de sólidos em
uma caldeira de recuperação. Quanto menor for essa relação, maior será a capacidade de
produção de celulose na unidade de produção.

Analisando a figura 10, observa-se que a adição da antraquinona promove uma diminuição na
relação tss/odt até um certo teor de álcali ativo. A partir daí a relação passa a ser igual para os dois
tipos de polpação.

Conclusão

A partir dos dados obtidos, observou-se que a adição de antraquinona ao processo soda
promoveu:

•  aumento nos rendimentos bruto e depurado da polpa produzida, mostrando uma maior eficiência
de produção;

•  intensificação da deslignificação devido a baixos números kappa;
•  aumento no teor de ácidos hexenurônicos nas polpas de celulose;
•  não foi verificada nenhuma alteração significativa na quantidade de sólidos presentes nas

análises do licor negro;
•  uma diminuição na relação tss/odt indicando uma maior capacidade de produção de celulose

numa unidade de produção que utilizam caldeiras de recuperação do licor negro.
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