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UTILIZAÇÃO DO FATOR H NA POLPAÇÃO ALCA

LINA DE Bambusa vulgaris var vulgaris
A BnnT IICPz

Reg 4L1

OLIVEIRA Rubens Chaves de

Universidade Federal de Viçosa Viçosa MG Brasil

R e su mo

Foi analisada a influéncìa do fator H 450 750

1050 1350 e 1650 para trés níveis de temperatura máxima de

cozimento 160 170 e 180C pelos processos kraft e soda de

polpação do Bambusa vulgaris var vulgaris Apesar de polpas
com o mesmo grau de deslignificação e característica de fico

res residuais em termos de pH e concentração de ãlcali ativo

terem sido obtidàs pelo processo kraft com a utilização de

três diferertes temperaturas mãximas e um mesmo fator H di

ferenças foram detectadas para as demais propriedades anali

sadas Quando se utílízou o processo soda em trés diferentes

temperaturas máximas de cozimento e um mesmo fator H dife

renças de rendimento total teor de rejeito e pH dos licores

residuais nao foram encontradas 4o entanto diferenças nas

polpas foram encontradas no grau de deslignificação e ou

tras propriedades analisadas

Embora o conceito de fator H desenvolvido por

Vroom g tenha sido demonstrado pelos resultados obtidos

da deslignificação do Bambusa vulgaris var vulgaris apenas

para o processo kraft o acréscimo de 1200 unidades no fator

H causou pequena influéncia no grau de deslignificação Para

obtenção de polpas com menor grau de deslignificação ao en

contrado nesse estudo menores fator H deverão ser utiliza

dos 0 Bambusa vulgaris var vulgarís parece apresentarbom

potencial técnico para polpação pelo processo soda sendo

que novos estudos deveriam ser realizados

1 INTRODUÇÃO

Levando em consideração a energia de ativação da

substãncia madeira emboraa madeíraseja um complexos varia

do sistema de constïtuintes químicos Vroom 9 em 1957
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iniciou o desenvolvimento do corccito da fator H pelo esta

belecimento de taxas relativas de reação dc desligníficação ba

soado na equaão de Arrhenius e relacionou essas taxas rela

o vas de reaçao ao empo num ciclode cozimento de tal for

ma que a ârea sob a curva obtia representasse o fator H

e desde então o fator H tem sido utilizado pelas industrias

que atuam no setor de celulose e papel no sentido de pre

ver variaçoes compensatórias nas condíçoes de tempo e tempo

raturas de polpação e relacionandoas com certas proprieda

dos das polpas e também sído motivo de intensos estudos por

alguns pesquisadores 8 vinculados ao setor No entanto

a maioria desses estudos tem sido realizados principalmen

te para madeiras de coníferas e folhosas e mais especifica

mente em polpação pelo processo kraft 2 4 e 5 6 7 e 8

citado por g Quando se relaciona tempo e taxa relativa

de reação de deslignïficação utilizando os valores de taxa

relativa de reação desenvolvida por Vroom g em proces

sos de polpação a matériaprima tornase uma importante va

riável uma vez que as fibras celulósicas sao constituídas

de materiais como lignina e hemícelulosesos quais dírefe

rem em natureza e reatividade química entre as coníferasfo

lhosas e gramineas
0 Bambusa vulgaris var vxlgaris pertencente a fa

milia gramineae por ter sído reportado por alguns pesquisa
dores 56 grande potencial tëcnico para produção de pa

péis tipo kraft e ser a espécie de bambu mais plantada no

Brasil para fins de poípação nos levou ao estudo da aplica

hilidade do fator utilizando taxas relativas de reaçao de

deslignificação desenvolvidas por Vroom 9 como um pa

râmetro de controle dos processos kraft e soda para a sua

polpação

2 MATERIAL E MLTODOS

Poi utilizado como matéria prima o Eambusa vinga
ris var vúlgarìs com 55 anos de idade com caracteristi

ca química de 77267 de holocelulose 2447 de lignina

18037 de pentusanas 2447 de cinzas e com material solúvel

de 9317 em ãgua quente 8437 em ãgua fria 357 em álcool

benzeno eL9767 em hidróxido de sôdio a 17 e com as seguin

tos características dimensionais de fibras a comprimento

317m largura 1729tm diâmetro de Lúmen 496m es

pessura de parede 617m conforme descrito por 3 Co

mo o tamanho dos cavacos e teor de umidade afetam a desli
nificaçãc assim como a penetração e difusão dos reagentes

químicos os cavacos amostrados ao acaso em pãtio de esto

cagem industrial foram classificados manualmente em peneira
com malha de OScm secados ao ar e armazenados de tal for

ma que não houvesse alteração no teor de umidade com o de

correr dos estudosCom o equivalente a 300 gas de cavacos

uma sérïa de cozimentos foi realizada com uma repetição em

autoclave rotatïv a com capacidade de 20 litros aquecida eletri

camente com quatro compartimentos individuais com capacidade de

2 litros cada um possibilitando a realização de quatro cozi

mentos simultâneos Os processos de polpaçao alcalinos uti

lixados foram o kraft e soda em cinco níveis de fa



tor H 450 750 1050 1350 e 1650 trés niveis de tempera

tuia máxima de cozìmento 160 170 e 180oC tempo até

100oC em 50 min e relação licorlmadeira de 41 Álcali a

tivo como Na20 e sulfidez para o processo kraft foram 137 e

257 respectivamente 0 ãlcali ativo para o processo soda

foi de 157 como Na 0 Ao final dos cozimentos amostras dos

licores residuais oram retiradas para a determinação do pH
e ãlcali ativo residual e as polpas obtidas apõs o desfi

tiramento dos cavacos em móínho de discos Bauer foram depu

radas em telas com 02mm de abertura classificador Voith

refinadas em moinho centrifuga Jockro na consistência de

67 e suas respectivas folhas foram confecionadas em forma

dor RúthenRapid As anãlises foram realizadas com base nas

normas da ABCP 1
Os resultados obtidos foram interpretados com o au

xílio de análises de regressáo tendo sido estabelecidas

equaçoes matemáticas considerando a significãncía dos coefi

cientes individuais da regressão d005 a redução dg qua

drado médio do erro o coeficiente de determinaçao R e a

anâlise dos resíduos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da deslignificação do B vuZgaris
var vulgaris rendimentos e das propriedades de resisténcia

tração arrebentamento rasgo e alongamento das polpas ob

tidas pelos processos de polpação kraft e soda foram ana

lisados estatisticamente e descritos na forma de gráficos
Os modelos matemáticos utilizados para a confecção dos grã
Picos encontramse no Quadro I

31 DesZignificação

Na Figura lê mostrada a influência do fator H em

três niveis de temperatura mãxima de cozimento no nümero kag
pa das polpas pH do lïcor residual e ãlcali ativo residual
obtidos quando da utilização do processo kraft de polpação
0 aumento do fator H de 450 para 1650 para os três níveis

de temperatura mãxìma utïlizados ocasionou uma redução de

116 g1 no âlcalì atìvo do licor residual e de apenas 61
unidades no número kappa representando uma redução no nüme

ro kappa da ordem de 1857 o que pode ser considerado baixo
uma vez que para ìsto tornouse necessário elevar em 1200

unidades o fator H Observase também nesta mesma figura

que para um mesmo fator H quando foi utilizada trés diferen

tes temperaturas mãximas de cozimento obtevese polpas com

o mesmo grau de deslignificação e característica do licor re

sidual em termos de pH e concentração do álcali ativo0 maior

e menor valor de pH do licor residual foram de 1212 e 1123

respectvamente
Na Figura 2 é mostrada a influência da fator H e

da temperatura mãxima de cozimento quando se utilizou na

polpação do B vuZgarìs o processo soda Para um mesmo 1 a

tor H quando a temperatura máxima de cozimento utilizada

foi acrescida de 160 para 180oC polpas com diferentes graus

de deslignificação foram obtidas embora o decréscimo no nú

mero kappa tenha sido de apenas uma unidade Para uma mesma



temperatura mãxima de cozimento utilizada o número kappa

das polpas foi reduzido em 147 unidades proporcional ao

aumento do fator H de 450 para 1650

A Figura 3 mostra que embora tenha ocorrido va

riação na concentração do ãlca ativo residual quandooa
temperatura máxima de cozimentofoi acrescida de i60 a 180 C

para um mesmo fator H o pH do licor residual não se alto

rou com a utilização dos trés eiveis de temperatura de cozi

mento pelo processo soda para um mesmo fator H

32 Ren dimentos

Diferentes rendimentos total e depurado e teores

de rejeitos foram encontrados quando a temperatura mãxima

de cozìmento foi acrescida de 160C para 180C para a maio

ria dos casos de fator H quando se utilizou para polpação
do B ueZgazrs o processo kraft Os teores de rejeitos fo

ram desfavoravelmente influenciados pelo aumento da tempera

tura e redução do fator H como demonstrado nas Figuras 4

5 e 6

Nas Figuras 7 e 8 é mostrado que quando se utilí

rou o processo soda para polpação não huve diferença no

rendimento total e teores de rejeitos quando se utilizou di

ferentes temperaturas de cozímento e um mesmo fator H No en

tanto o mesmo nâb ocorreu para o rendimento depurado Figu

ra 7pois diferenças nos rendimentos depurados foram encon

tradas quando a temperatura mãxima de cozimento utilizada

foi acrescida de 1b0C para 780C para um mesmo fator H em

boca essas diferenças tenha sido de apenas 027 e 067 pa

ra o menor e maior valor de fator H utilizados respectiva
mente Os rendimentos total e depurado foram desfavoreci

dos com o aumento do fator H e os teores de rejeitos favore

eidos

33 Resìstència a traçãò

Variações na resïsténcia a tração expressadas em

comprimento de autoruptura quando se utilizou o processo

kraft de polpação são mostradas na Figura 9 Com o aumento

da temperatura mâxïma de polpação e do fator I1 de 450 até

1050 o comprimento de autoruptura fui desfavorecido e quan

do se utilizou o maíor valor de fator H ou seja 1650 o

comprimento de autoruptura foi favorecido pelo aumento da

temperatura máxïma de polpação para cada nível de grau de

refino utilizado 0 maïor valor 82 km de comprimento de

autoruptura foi encontrado quando a polpa refinada a

60SR foi obtida com o fator H de 1650 e uma temperatura má

xima de cozimento de 180C
Quando o processo soda foi utilizado na polpação

do Bambusa Vulgaris o comprimento de autoruptura Figura

10 para cada nível de grau de refino utilizado mantevese

constante emhora o fator H tenha variado em ate 1200 unida

dos quando se utìlìzou como temperatura mãxíma de cozimen

to 160C Quando as polpas foram refinadas a 30SR a tem

peratura mãxima de cozìmento de 180C trouxe benefícios no

comprimento de autoruptura quando se utilizou maiores valo

res de fator H 1350 e 1650 e quando refinadas a 45 SR a

utilização de maiores temperaturas máxïmas de cozimento 170

e 180Cbeuefíciou a resisténcia tração quando se utilizou



fatores H de 1050 a 1650 Ao obter polpas com 1050 1350

1650 de fator H o aumento da températura máxima de cozimen

to beneficiou a resistência a tração quando as palpas fo

ram refinadas a 60 SR

Com a utilização de menor fator H benefícios no

comprimento de autoruptura foi obtidod quando só utilizou

temperaturas mâxima cozimento de 160 C eou 170 C

34 Alongamento

Embora a temperatura mâxima de cozimento tenha

sido aumentada de 160 para 180C polpas com o mesmo alonga

mento foram obtidas quando refinadas a um mesmo grau de re

fino e utilizado o processo kraft para a polpaçao Figura
11

Na Figura 12 é mostrado a influéncia do fator H

para trés níveis de temperatura máxima de cozimento em três

niveis de grau de refino quando as polpas produzidas fo

ram obtidas pelo processo soda Decréscimo no alongamento
nrreu quando a temperatura máxima de cozimento foi aumenta

da de 160C para 180 para um mesmo fator He gráu àe reli

no na maioria dos casos embora o decréscimo maximo ocor

rido não tenha ultrapassado à 017 Com a utilização de

maiores fator H alongamento foi favorecido para os três

níveis de temperatura e para os três níveis de grau de refi

no

35 Hesistência ao arrebentamento

Quando as polpas obtidas pelo processo kraft Figu
ra 13 foram refinadas a 45 e 60SR o aumento da temperatu

ra máxima de cozïmento de 160 para 180C para um mesmo fa

for Ei causou o decréscimo do índice dé arrebentamento rom

exeção para o fator H de 1650 jã à 30SR este mesmo aumen

to de temperatura favoreceu o indice de arrebentamento ape

nas para os fatores H de 1350 e 1650 e para os demais fa

fores lI utilizados o favorecimento de resisténcia ao arreb
tamento foi observado quando a temperatura máxima de cgzi
mento utilizada foi decrescida de 180C para 160C Com a

0

utilização da menor temperatura máxima de cozimento 150
e quando o fator H foi acrescido de 450 para 1650 o acrés

cimo máximo da resistência ao arrebentamento para os três
níveis de grau de refino foi de apenas 52 unidades no índi

ce o que pode ser considerado baixo uma vez que foi neces

Bário elevar o fator H em 1200 unidades

7a Figura 14 é mostrado que quando se utilizou o

processo soda variações no indice de arrebentamento das pol

pas obtidas também foram encontradas quando se variou a

temperatura máxima de cozimento Observase nesta mesma figu

ra o desfavorecimento do índice de arrebentamento para um

mesmo grau de refino quando foram utilizadas maiores tempe

raturas máximas de cozìmento para um mesmo fator H De ma

neira geral o aumento do fator H favoreceu esta propriedade
de resistência

36 Retistència ao rasgo

Na Figura 15 é mostrado a influéncia do fator H

na resistência ao rasgo em três níveis de grau de refino



quando utilizado o processo kraft de polpação em diferentes

temperaturas máximas d cozimento Para a temperatura mãxi

ma de cozimento de 1b0 C o aumento do fator H de 450 para

1650 oacaionou um decrêscimo no indice de rasgo de 885

1717 e 14637 para os graus a refino de 30 45 e 60oSR
respectivamente e1 utilização de 170oC como temperatura máxi

ma trouxe beneficio no indice de rasg de 14287 para o

grau de refino de 30SR 14677 para 45 SR e 19307 quando
as polpas foram refinadas ã 60SR Ao utilizar como tempera

fura máxima de cozimento 180C a resistência ao rasgo foi

acrescida com o aumento do fator H Com o aumento de 450 pa

ra 1650 quando as polpas foram refinadas a 30 45 e 60oSR o

acréscímo nesta propriedade foi de 37239 42317 e 557 res

pectivamente
A resistência ao rasgo das polpas obtidas pelo

processo soda ë mostrada na Figura 16 Pequenas diferenças
nessa propriedade de resistência foram encontradas quando
se utilizou três diferentes temperaturas mãxïmas de cozimen

to e as polpas obtidas por um mesmo fator H foram refinadas

em um mesmo grau de refino Pequenos benefícios 227 e

3647 fóram encontrados quando as polpas foram refinadas a

30 ou 60 SR e 45 SR respectivamente com a diminuição da

temperatura mãxìma de 180oC para 160oC e deslignificadascom
a utilìzaçâo do fator H de 1650 0 aumento do fator H pro

porcionou acréscimo nessa resistência para os três níveis

de temperatura máxima e nos três níveis de grau de refino es

tudado 0 aumento do grau de refino diminuiu o indice de ras

go
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