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Resumo Os objetivos do presente trabalho consistiram em avaliar processos de polpagao kraft
convencional a modificado para as madeiras de Eucalyptus grandis a de hibrido E grandis x s E
urophylla visando fornecer subsidios de controles para os processos em escala industrial a estudar
a qualidade das madeiras As polpagoes foram realizadas por processos kraft convencional e
modificado com a sem a adigao de antraquinona em diferentes niveis de deslignificagao numeros
kappa 14 16 a 18 avaliandose na polpa celulosica produzida o rendimento gravimetrico a
qualidade do produto final e a composigao polissacaridica das polpas obtidas tambem foram
determinados o teor de solidos a alcali residual nos licores Os parametros de qualidade da madeira
do Eucalyptus grandis para composigao quimica conduziram a um maior rendimento Apesar da
maior carga alcalina aplicada nos cozimentos modificados observase que o consumo de alcali foi
menor nesta situagao A adigao de antraquinona permitiu a redugao da carga alcalina aplicada e
ganhos em rendimento gravimetrico Estimativas de rendimento com a utilizagao da composigao
polissacaridica glucanas a xilanas para os diferentes materiais geneticos diferentes processos de
polpagao e niveis de deslignificagao foram obtidas

Palavras chave eucalipto eucalyptus polpagao rendimento deslignificagao seletividade e
composigao polissacaridica

Summary The objective of the present research was the evaluation of the performance of
conventional and modified cooking process for the wood of Eucalyptus grandis and of hybrid
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla considering the process parameters and wood quality
aspects as process modification were considered the alkali charge and the use of anthraquinone The
pulping processes were performed considering 3 different delignification levels kappa numbers 14 16
and 18 for each cooking the yield and pulp kappa number viscosity and carbohydrate composition
were determined for the pulps and the black liquors analyzed in terms of solids content and residual
alkali The results showed a difference between E grandis and of the hybrid of E grandis x E
urophylla in terms chemical composition and pulp yield with better figures obtained for E grandis The
better performance of the E grandis in terms of pulping higher yield lower kappa number and
chemical consumption is related to the lower content of lignin and extractives when compared to the
wood of the hybrid of E grandis x E urophylla In terms of pulping the differences observed were
related to the raw material pulping process anthraquinone and delignification level The hybrid of E
grandis x E urophylla required a higher alkali charge for a targeted delignification level when
compared to E grandis The modified processes for both raw materials required a higher initial alkali
charge when compared to conventional cooking but the alkali consumption was lower showing a
beneficial aspect of the modified cookings The use of anthraquinone for both raw materials pulping
process and delignification levels lead to an increase in yield and a reduction in alkali charge The
differences in raw materials pulping process use of anthraquinone and delignification levels resulted
in pulps with different carbohydrate compositions with those results were possible to define a
correlation between carbohydrate composition and yield those results can be considered as tools for
yield determination in industrial scale

Key words eucalyptus pulping yield delignification selectivity and carbohydrate composition



1 INTRODUQAO

Atualmente o Brasil ocupa a primeira posigao entre os produtores a exportadores mundiais
de polpa celulosica branqueada de eucalipto Os numeros do setor celulosico indicaram no ultimo ano
cerca de dois bilh6es de dolares em exportagao sendo ainda enorme o potencial de crescimento

VArios fatores contribuiram a contribuem para que o Brasil ocupe tal posigao a entre eles
podemse destacar desenvolvimento da silvicultura brasileira representada principalmente pelo
eucalipto a implantagao de unidades produtoras de polpa celulosica modernas

O eucalipto encontrou excelentes condig6es edaficas para seu crescimento em diversas
regi6es do territorio brasileiro Tal fato se deve alem da posigao geografica do pals a inumeros
estudos conduzidos que abordam desde a escolha do material genetico destacandose o Arduo
trabalho desenvolvido na Area de melhoramento a hibridagao florestal ate a qualidade da madeira
pensando no produto final sendo nos dias de hoje a silvicultura brasileira uma das mais
desenvolvidas do mundo

As tecnologias empregadas nas plantas industriais brasileiras de polpagao que utilizam em
sua major parte o processo kraft tambem contribuem para a primeira posigao do Brasil no cenario
mundial no que diz respeito a celulose de fibra curta de eucalipto

Numa tentativa de adequagao as quest6es ambientais a econ6micas o processo kraft vem
sendo objeto de numerosos estudos visando aumentar o rendimento do processo a melhorar a
qualidade do produto final obtido

O objetivo geral do presente trabalho a avaliar processos de polpagao kraft convencional e
modificado considerandose a possibilidade de utilizagao de antraquinona para madeira de
Eucalyptus grandis a em hibrido de E grandis eEurophylla buscandose desenvolver correlag6es
entre composigao polissacaridica a rendimento gravimetrico do processo de polpagao kraft

2 REVISAO DE LITERATURA

Fantuzzi Neto 1997 sumariza as vantagens do processo kraft alta qualidade da polpa
eficiencia na recuperagao de reagentes quimicos grande flexibilidade com relagao as especies de
madeira a autosuficiencia na produgao de energia Entretanto o processo kraft apresenta agumas
desvantagens segundo Assumpgao et al 1988 sendo as principais alto custo de investimento na
construgao da fabrica problema de odor dos gases produzidos baixo rendimento de polpagao a alto
custo de branqueamento

Segundo Gomide 1979 varios aditivos tem sido propostos para a melhoria dos processos
convencionais de polpagao da madeira Entre esses aditivos destacase a antraquinona considerada
o primeiro aditivo realmente eficaz a de valor pratico tanto industrial como comercial para polpagao
alcalina

A antraquinona pode ser caracterizada como um agente flexibilizador de processo pois
apresenta varios efeitos que podem ser explorados individualmente em escala industrial dos quais
podemos citar o aumento da qualidade da polpa aumento do rendimento redugao da carga alcalina
aumento de produgao entre outros Silva Junior Barrichelo 1995

Segundo Silva Junior 1997 a necessidade do aumento na deslignificagao no processo de
polpagao levou ao desenvolvimento dos conceitos de polpagao atualmente conhecidos como
cozimentos modificados Estes processos estao baseados entre outros em uma melhor distribuigao
de carga alcalina durante o processo de polpagao

Hartler 1996 a Herschmiller 1997 comentam que o impacto ambiental da formagao de
compostos organoclorados durante o branqueamento tornou indispensavel a diminuigao do teor de
lignina residual nas polpas celulosicas nao branqueadas

Algumas das alternativas mais frequentemente utilizadas no todo ou em parte para em
cozimentos kraft modificados sao

impregnagao com licor negro
baixo teor de solidos no licor de cozimento
perfil alcalino otimo distribuigao da carga alcalina

Varma Krishnagopalan 1995 citam que a seletividade do cozimento expressa pela
viscosidade intrinseca da polpa celulosica a um determinado indice kappa a tambem melhorada pela
divisao do licor branco em duas correntes uma com teor elevado de sulfidez a ser introduzida no
inicio do cozimento para minimizar a degradagao dos polissacarideos a outra com elevado teor de
ions hidroxilas mais a abaixo Adicionalmente a extragao frequente do licor negro durante o
cozimento em paralelo com a introdugao de licor proporciona uma redugao no teor de solidos no licor
que contem lignina a polissacarideos dissolvidos possibilitando uma major deslignificagao e
consequentemente a utilizagao de temperaturas mais baixas de cozimento o que proporciona
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maiores rendimento a viscosidades Tambem em digestores continuos o aproveitamento da zona
de lavagem para prosseguir a deslignificagao por utilizagao de licor em contracorrente a
temperaturas proximas da temperatura de cozimento permite diminuir a temperatura global do
digestor sem prejudicar a produtividade

Daxkobler Strobl citados por Fantuzzi Neto 1997 comentam que o objetivo do
desenvolvimento dos processos descontinuos modificados foi reduzir o consumo de energia mas
alem de se ter alcangado esse objetivo as seguintes melhorias basicas foram introduzidas aos
processos aquecimento rapido possibilidade de deslignificagao intensiva rendimento mais alto
polpa mais uniforme com melhores resistencias a tragao ao rasgo a ao estouro utilizagao de
descarga a frio concentragao mais alto do licor negro para a evaporagao reduzindo o consumo de
vapor a menor teor de rejeitos

Para alcangar ou melhorar tal seletividade na deslignificagao Irvine Clark 1994 citam
que a necessaria a aplicagao de 4 principios basicos
1 A concentragao de Alcali deve ser nivelada sem excessos durante o cozimento em oposigao a

alta concentragao de Alcali que gradualmente diminui durante o cozimento permitindo que major
teor de Alcali fique disponivel para as deslignificagoes principal a residual

2 A concentragao de HS deve ser tao alta quanto possivel especialmente no inicio da fase
principal de deslignificagao Isso favorece uma deslignificagao mais rapida a mais seletiva durante
a fase de deslignificagao principal

3 A concentragao de lignina dissolvida a ions sodio no licor deve ser tao baixa quanto possivel
especialmente na fase final do cozimento kraft A diminuigao da concentragao de lignina a ions
sodio aumenta a taxa de deslignificagao mas nao afeta a degradagao dos carboidratos

4 A temperatura deve ser baixa principalmente nas fases inicial a final do cozimento por causa da
baixa seletividade da polpagao nessas fases A taxa de despolimerizagao final dos
polissacarideos aumenta mais rapido com o aumento da temperatura que a taxa de
deslignificagao e assim uma baixa temperatura de polpagao melhora a seletividade da polpagao

O comportamento dos carboidratos durante os processos de polpagao tem sido um tema de
grande interesse Axegard Wiken 1981 observaram que a degradagao dos carboidratos e
expressa na maioria dos trabalhos pela perda de viscosidade a perda de rendimento Dados mais
precisos sobre o comportamento dos polissacarideos durante a polpagao sao escassos

Fantuzzi Neto 1997 analisou o comportamento da madeira de Eucalyptus grandis nos
processos de polpagao kraft convencional a modificado considerandose o consumo de reagentes
quimicos a degradagao e a dissolugao da lignina a dos carboidratos Apesar de ter sido utilizada uma
carga de Alcali mais elevada no cozimento modificado o consumo de Alcali efetivo base madeira foi
semelhante nos dois processos com cerca de 12 A dissolugao dos constituintes da madeira
durante a polpagao foi semelhante nos dois processos ocorrendo a dissolugao de cerca de 44 das
hemiceluloses 13 da celulose a 97 da lignina obtendose polpa celulosica com numero kappa
cerca de 16 a rendimento de 53 para ambos os cozimentos No entanto o cozimento convencional
foi realizado utilizandose fator H de 1270 e o modificado utilizandose fator H de 440
demonstrando este maior eficiencia de deslignificagao em comparagao com o convencional A
viscosidade da polpa do cozimento convencional foi de 392 cP a da polpa do cozimento modificado
foi de 722 cP Essa elevada viscosidade para o processo modificado a uma indicagao de que o
numero kappa poderia ser reduzido a niveis mais baixos sem comprometer a qualidade da polpa em
comparagao com o processo convencional Uma vantagem da elevada viscosidade do cozimento
modificado a tornar a etapa de branqueamento mais flexivel obtendose no final uma polpa com a
qualidade desejavel

3 MATERIAL E METODOS
31 Material

Foram utilizados cavacos obtidos industrialmente de Arvores de Eucalyptus grandis regiao
do Vale do Paraiba a hibrido de E grandis x E urophylla regiao de Ribeirao Preto com 7 anos de
idade a fornecidos pela Votorantim Celulose a Papel

32 Metodos

Nos materiais foram quantificados os teores de extrativos totais lignina a holocelulose
metodologia utilizada no Laboratorio de Quimica Celulose a Energia do Departamento de Ciencias
Florestais da ESALQUSP Por anAlise de cromatografia liquida de alto desempenho determinaram
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se os carboidratos presentes Realizouse ainda na madeira o teor de pentosanas conforme
metodologia TAPPI T 223 cm84

Os cozimentos convencionais foram realizados em duplicata em um digestor com

circulagao forgada modelo MK Utilizouse uma massa absolutamente seca de 500 g de cavacos
por cozimento sob as seguintes condigoes

alcali ativo como Na variavel para faixas de numeros Kappa 14 16 a 18 05
sulfidez 25

tempo de subida 60 minutos
tempo a temperatura maxima 120 minutos
temperatura maxima 166 C
relagao licormadeira 41
carga de antraquinona 0 e 005 base madeira absolutamente seca

Para os cozimentos modificados pela utilizando de perfil variado de alcali utilizouse uma
bateria de vasos acumuladores de licor acoplados a um digestor MK atraves de bombas dosadoras

Os cozimentos kraft modificados foram realizados com uma carga de alcali ativo variavel
expresso como Na para atingir faixas de numeros Kappa 14 16 a 18 05 sulfidez de 25 com

e sem a adigao de antraquinona 005 base madeira seca adicionada quando do seu uso no
inicio do processo de cozimento Observase que os cozimentos modificados tambem foram
realizados em duplicata Na Tabela 1 temse as condigoes que foram adotadas nos cozimentos
modificados

Tabela 1 Condigoes cozimentos kraft modificados

Injegao
Temperature

oC

Retengao
minutos

Carga do Alcali
o

Ativo o
Relagao

licormadeira
Fator H

19 135 30 560 31 20

29 160 45 105 31 300

39 160 60 230 31 400

49 140 40 105 41 40

Para cada cozimento determinouse o rendimento bruto a depurado assim como o teor de rejeitos
para depuragao da polpa utilizouse depurador laboratorial com fenda de 02 mm O numero kappa
das polpas foi determinado pela norma TAPPI 236 cm85 com base nestes resultados determinouse
ainda o rendimento livre de lignina utilizandose da seguinte relagao

Rendimento livre de lignina rendimento numero kappa x0147
A determinadoo da viscosidade de cada amostra de polpa celulosica foi realizada de acordo

com a norma TAPPI T230 om94Os carboidratos presentes na polpa celulosica foram determinados
por cromatografia liquida de alto desempenho

Obtevese o valor da quantidade corrigida de glucanas na polpa marrom que representa
um a estimativa da fragao de celulose na polpa livre de lignina pela formula

G GX10M171X212 onde

G valores de glucanas corrigidos
G glucanas
X xilanas
M mananas e

V viscosidade em cP

O teor de pentosanas nas polpas obtidas foram determinados com base na norma TAPPI T
223cm84

4 RESULTADOS E DISCUSSAO

O processo de polpagao a fortemente influenciado pela composigao quimica da madeira a
qual a de grande importancia para a eficiencia do processo de polpagao influenciando no consumo
de reagentes no rendimento em celulose a na quantidade de solidos gerados Os extrativos e a
lignina sao constituintes considerados como indesejaveis no processo de produgao de polpas
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celulosicas quimicas sendo suas corretas determinagoes indicativos que podem propiciar
indiretamente estimativas sobre rendimento de processo a consumo de reagentes durante a
polpagao

Os resultados dos teores de holocelulose lignina a extrativos totais dos cavacos de E
grandis e E grandis x E urophylla sao apresentados na Tabela 2

Tabela 2 Composigoes quimicas dos cavacos de E grandis e E grandis x E urophylla

E grandis E grandis x E urophylla

Parametro Media Coef de variagao Media Coef de variagao

Holocelulose 7166 870 6921 320

Lignina insoluvel 2463 193 2642 046

Lignina soluvel 267 106 231 058

Extrativos totais 104 057 206 008

Ambos materiais quanto a composigao quimica podem ser indicados para utilizagao como
materiaprima para produgao de celulose porem caracteristicas superiores sao observadas para o E
grandis Segundo Carvalho et al 1998 em geral maiores teores de lignina presentes na madeira
podem exigir maiores cargas de reagentes quimicos durante o processo de cozimento assim como
maiores teores de extrativos que tambem colaboram para tal alem de possuirem maior potencial
para formagao de depositos de pitch em equipamentos principalmente telas a feltros e ainda
afetarem o potencial de absorgao de liquidos no papel

Tabela 3 AnAlises cromatograficas para madeiras de E grandis e E grandis x E urophylla
Parametro E grandis E grandis x E urophylla

Grupos acetis 337 348

Acido glicouronico 181 187

Carboidratos 6281 6268

Glucanas 4980 4850

Xilanas 1273 1392

Arabinanas 028 026

somatorio dos polimeros de glucanas xilanas a arabinanas

Os somatorios dos constituintes quimicos das madeiras analisadas foram 9632 a 9882
para o E grandis a para o hibrido respectivamente Valores podem ser considerados aceitaveis uma
vez que nao foram levados em consideragao os compostos volateis a as cinzas Alem disso os
constituintes da madeira formam uma matriz o que torna dificil o isolamento de um componente sem
afetar um outro

Em termos de carboidratos observase que uma maior presenga de hemiceluloses e
observada para o material hibrido JA o E grandis apresentou maior quantidade de hexoses 4980
contra 4850 do hibrido

A composigao quimica por cromatografia liquida de alto desempenho para madeira de E
grandis determinada por Fantuzzi Neto 1997 em termos de carboidratos foi de 646 proximos
aos valores apresentados na Tabela 3 para madeira de E grandis a tambem de E grandis x E
urophylla

Na Tabela 4 sao apresentados os resultados medios 2 repetigoes relacionados
aos parametros dos tipos de processos de polpagoes a caracteristicas das polpas obtidas
nos tratamentos para material de E grandis
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Tabela 4 Parametros dos processos de polpagoes convencional convencionalAQ
modificado a modificadoAQ e caracteristicas da polpa celulosica para E grandis

Faixa de Alcali

kappa Ativo
RB RD Rejeitos Viscosidade kappa

Cozimento M M M M cP

18 120 5600 5492 111 548 185

16 130 5536 5506 030 425 162
Convencional

14 145 5411 5406 005 296 139

18 115 5609 5449 160 516 183

16 125 5550 5517 033 486 157
ConvencionalAQ

14 130 5459 5447 012 338 145

18 210 5441 5434 007 595 177

16 225 5374 5372 002 676 155
Modificado

14 240 5356 5354 002 731 145

18 175 5487 5478 009 780 180

16 190 5432 5426 006 790 157
ModificadoAQ

14 205 5404 5401 003 726 142

RB rendimento bruto RD rendimento depurado Alcali ativo como Na

Pelos resultados dos cozimentos experimentais com E grandis apresentados na Tabela 4
observase que dentro de cada tipo de cozimento para as diferentes faixas de kappa 18 16 a 14 os
valores de rendimento bruto a depurado apresentaram variagao

Na Figura 1 sao apresentados os valores de rendimento depurado de E grandis dos
diferentes tipos de cozimentos a faixas de numero kappa
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Figura 1 Valores de rendimento depurado em porcentagem dos diferentes cozimentos e
faixas de numero kappa para E grandis

Pela Figura 1 pode ser observada a variagao de rendimento depurado entre os tipos de
cozimentos para a mesma faixa de numero kappa

O menor teor de rejeitos observado para os cozimentos modificados indica uma major
uniformidade do cozimento a estes resultados estao relacionados a uma melhor impregnagao
mostrandose assim uma das vantagens dos cozimentos modificados

A Figura 2 apresenta os valores de viscosidade da polpa celulosica obtida a partir de E
grandis nos diferentes tipos de cozimentos a faixas de numero kappa
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Figura 2 Valores de viscosidade para polpas celulosicas obtidas em diferentes tipos de
cozimentos a faixa de numero kappa para E grandis

Na Figura 2 observase para viscosidade diferengas entre os cozimentos convencionais
com a sem aplicagao de antraquinona e ainda para o modificado sem aplicagao de antraquinona
quando se variou a faixa de numero kappa Depreende se ainda da Figura 2 que os cozimentos
modificados sao mais seletivos que os convencionais ou seja para um mesmo numero kappa maior
viscosidade sendo essa mais uma vantagem do processo modificado

A Figura 3 traz os valores de viscosidade para os diferentes valores de Alcali ativo aplicado
para E grandis
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Figura 3 Valores de viscosidade para os diferentes valores de Alcali ativo em porcentagem
como Na aplicado para E grandis

A Figura 3 permite visualizar claramente dois agrupamentos de pontos sendo estes
agrupamentos os cozimentos modificados a os convencionais Os modificados sao os valores de
viscosidade superiores a 60 cP a relativos a dosagens mais elevadas de Alcali ativo acima de 17
JA os cozimentos convencionais sao os que apresentam valores de carga alcalina inferiores a 145
e viscosidades abaixo de 55 cP

Na Tabela 5 sao apresentados os resultados medios 2 repetigoes relacionados
aos parametros dos processos de polpagoes a caracteristicas das polpas obtidas nos
tratamentos para material de E grandis x E urophylla
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Figura 3 Valores de viscosidade para os diferentes valores de Alcali ativo em porcentagem
como Na aplicado para E grandis

A Figura 3 permite visualizar claramente dois agrupamentos de pontos sendo estes
agrupamentos os cozimentos modificados a os convencionais Os modificados sao os valores de
viscosidade superiores a 60 cP a relativos a dosagens mais elevadas de Alcali ativo acima de 17
JA os cozimentos convencionais sao os que apresentam valores de carga alcalina inferiores a 145
e viscosidades abaixo de 55 cP

Na Tabela 5 sao apresentados os resultados medios 2 repetigoes relacionados
aos parametros dos processos de polpagoes a caracteristicas das polpas obtidas nos
tratamentos para material de E grandis x E urophylla
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Tabela 5 Parametros dos processos de polpagoes convencional convencionalAQ
modificado a modificadoAQ e caracteristicas da polpa celulosica para E grandis x E

Faixa de Alcali
RIB RD Rejeitos Viscosidade kappa

kappa Ativo

Cozimento M M M M cP

RB rendimento bruto RD rendimento depuradoAlcali ativo como Na

Pelos resultados dos cozimentos experimentais com E grandis x E urophylla apresentados
na Tabela 5 observase que dentro de cada tipo de cozimento para as diferentes faixas de kappa os
valores de rendimentos bruto a depurado apresentaram variagoes A Figura 4 apresenta os valores
de rendimento depurado de E grandis x E urophylla dos diferentes tipos de cozimentos a faixas de
numero kappa
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Figura 4 Valores de rendimento depurado de E grandis x E urophylla dos diferentes tipos
de cozimentos a faixas de numero kappa

A Figura 4 demonstra a variagao de rendimento depurado entre os tipos de cozimentos
para a mesma faixa de numero kappa para a madeira de E grandis x E urophylla sendo observados
valores de diferenga acima de 2 pontos percentuais como para a faixa de numero kappa 18

Em termos de rejeitos pela Tabela 5 observase uma menor variagao para os cozimentos
modificados os quais inclusive apresentaram pequena porcentagem de rejeitos enquanto que os
cozimentos convencionais com a sera antraquinona demonstraram uma variagao entre as faixas de
kappa diminuindo com o aumento da carga alcalina Esse fato demonstra um aspecto vantajoso do
cozimento modificado mesmo ressaltandose o fato de que o hibrido apresentou maior teor de
lignina

0

18 140 5282 5212 070 372 182

16 155 5237 5215 023 313 165
Convencional

14 170 5025 5020 005 274 143

18 130 5473 5380 093 408 184

Convencional 16 145 5130 5099 031 400 165

AQ 14 155 5084 5055 029 306 145

18 210 5179 5179 005 605 185

16 235 5141 5139 002 658 159
Modificado

14 265 5052 5051 001 626 143

18 185 5272 5265 007 720 184

ModificadoAQ
16 205 5152 5150 002 688 162
14 230 5102 5095 006 612 141

RB rendimento bruto RD rendimento depuradoAlcali ativo como Na

Pelos resultados dos cozimentos experimentais com E grandis x E urophylla apresentados
na Tabela 5 observase que dentro de cada tipo de cozimento para as diferentes faixas de kappa os
valores de rendimentos bruto a depurado apresentaram variagoes A Figura 4 apresenta os valores
de rendimento depurado de E grandis x E urophylla dos diferentes tipos de cozimentos a faixas de
numero kappa
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Figura 4 Valores de rendimento depurado de E grandis x E urophylla dos diferentes tipos
de cozimentos a faixas de numero kappa

A Figura 4 demonstra a variagao de rendimento depurado entre os tipos de cozimentos
para a mesma faixa de numero kappa para a madeira de E grandis x E urophylla sendo observados
valores de diferenga acima de 2 pontos percentuais como para a faixa de numero kappa 18

Em termos de rejeitos pela Tabela 5 observase uma menor variagao para os cozimentos
modificados os quais inclusive apresentaram pequena porcentagem de rejeitos enquanto que os
cozimentos convencionais com a sera antraquinona demonstraram uma variagao entre as faixas de
kappa diminuindo com o aumento da carga alcalina Esse fato demonstra um aspecto vantajoso do
cozimento modificado mesmo ressaltandose o fato de que o hibrido apresentou maior teor de
lignina
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A Figura 5 traz os valores de viscosidade da polpa celulosica obtida a partir de E grandis x
E urophylla nos diferentes tipos de cozimentos a faixas de numero kappa
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Figura 5 Valores de viscosidade da polpa celulosica obtida a partir de E grandis x E
urophylla nos diferentes tipos de cozimentos a faixas de numero kappa

Na Figura 5 observamse diferengas para viscosidade das polpas celulosicas de E grandis
x E urophylla entre os cozimentos convencionais com a sem aplicagao de antraquinona e ainda
para o modificado com aplicagao de antraquinona O aumento da carga alcalina e a consequente
redugao do numero kappa levaram a redugao na viscosidade

Numa avaliagao entre tipos de cozimentos para E grandis x E urophylla numa mesma
faixa de kappa pelas Figuras 4 e 5 e pela Tabela 5 observouse que para a faixa de numero kappa
18 os valores de rendimento bruto a depurado a viscosidade apresentaram diferengas entre
cozimentos JA para o parametro de teor de rejeitos diferengas nao foram observadas Para a faixa de
numero kappa 16 diferengas foram observadas para os valores de rendimento depurado e
viscosidade nao ocorrendo para os teores de rejeitos a rendimento bruto A faixa de numero kappa
14 apresentou entre os tipos de cozimentos diferengas para os parametros viscosidade a teor de
rejeitos

A Figura 6 traz os valores de viscosidade para os diferentes valores de alcali ativo aplicado
para E grandis x E urophylla
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Figura 6 Valores de viscosidade para os diferentes valores de alcali ativo em porcentagem
como Na aplicado para E grandis x E urophylla

A Figura 6 permite visualizar claramente dois agrupamentos de pontos sendo estes
agrupamentos os cozimentos modificados a os convencionais Os modificados sao os valores de
viscosidade superiores a 50 cP a relativos a dosagens mais elevadas de alcali ativo acima de 185

JA os cozimentos convencionais sao os que apresentam valores de carga alcalina inferiores a 17
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Figura 6 Valores de viscosidade para os diferentes valores de alcali ativo em porcentagem
como Na aplicado para E grandis x E urophylla

A Figura 6 permite visualizar claramente dois agrupamentos de pontos sendo estes
agrupamentos os cozimentos modificados a os convencionais Os modificados sao os valores de
viscosidade superiores a 50 cP a relativos a dosagens mais elevadas de alcali ativo acima de 185

JA os cozimentos convencionais sao os que apresentam valores de carga alcalina inferiores a 17
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e viscosidades abaixo de 40 cP Evidenciase por essa Figura a preservagao dos carboidratos e a
seletividade na deslignificagao do cozimento modificado no quais encontramse valores bem
superiores de viscosidade

Com o objetivo de avaliar estatisticamente os fatores definidos neste trabalho materiais

geneticos a intensidade de deslignificagao numero kappa processos de polpagao a eficiencia da
antraquinona a suas possiveis interagoes realizaramse anAlises de variancia para os seguintes
parametros Alcali ativo rendimento depurado teor de solidos secosodt a viscosidade A anAlise de
variancia aplicou se um teste F para determinar a existencia de diferenga estatistica significativa para
os fatores a para as interagoes duplas dos fatores consoante com os parametros escolhidos Deve
se destacar que antes da aplicagao da anAlise de variancias os dados foram testados quanto a
homogeneidade de variancia para verificar se era realmente possivel aplicagao da estatistica
mencionada

O Alcali ativo e um dos principais parametros dos processos de polpagao pois estA
diretamente relacionado com a intensidade das reagoes de deslignificagao a com a degradagao dos
carboidratos Pelas Tabelas 4 e 5 observase a variagao da carga alcalina aplicada A queda de
rendimento com a redugao do numero kappa a observada para os tratamentos realizados nesse
estudo independente do material genetico A carga alcalina utilizada para uma mesma faixa de
kappa foi menor independente do tipo de cozimento para o material de E grandis As maiores
cargas alcalinas utilizadas foram 265 e 24 respectivamente para o hibrido e E grandis em
cozimentos modificados sem adigao de antraquinona JA as menores cargas alcalinas utilizadas
foram 13 a 115 respectivamente para o hibrido e E grandis em cozimentos convencionais com
adigao de antraquinona

Na Tabela 6 apresenta se a anAlise de variancia para Alcali ativo

Tabela 6 AnAlise de variancia a teste F para o parametro Alcali ativo

c GL S QM F Oc

MG 1 01464 01464 80931 00001

Cozimento 1 23104 23104 127763 00001

Kappa 2 02536 02536 70121 00001

AQ 1 01492 014922 82518 00001

MGcozimento 1 00249 00249 13779 00001

MGkappa 2 00003 00059 1625 00001

MG x antraquinona 1 00003 00003 176 ns 01933

Kappa x cozimento 2 00007 00007 192 ns 01621

Cozimento x AQ 1 00200 00200 11058 00001

Kappa x AQ 2 00012 00006 318 ns 00544

Residuo 33 00060 00002

Total 47 29185

Os valores do teste F seguidos de demonstram efeito significativo ao nivel de a 001 de significancia
Observag6es MG materiais geneticos AQ antraquinona a ns nao significativo

Os resultados apresentados na Tabela 6 devem ser criteriosamente analisados nao
apenas pela otica estatistica mas fundamentalmente sob a otica tecnologica

Os materiais geneticos considerados neste trabalho apresentaram diferenga significativa
em termos de consumo de Alcali ativo no processo de polpagao conforme apresentado na Tabela 6
Esta diferenga detectada estatisticamente tem como possivel explicagao as caracteristicas quimicas e
anatomicas das especies em questao Observase que a madeira de E grandis apresenta teores de
lignina inferiores ao da madeira de hibrido esta caracteristica associada a densidade basica justifica
a diferenga em relagao ao Alcali ativo

Os processos modernos de polpagao estao baseados na uniformidade de temperatura a de
distribuigao da carga alcalina Os processos modificados de polpagao exigem maior aplicagao de
carga alcalina quando comparados aos processos convencionais Neste trabalho comparou se
processo convencional a processo modificado com distribuigao de carga alcalina A diferenga
significativa observada na Tabela 6 para tipos de processos de polpagao tem como justificativa o fato
de que em cozimentos com distribuigao de carga alcalina fazse necessario uma major aplicagao de
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alcali visando a manuteng5o de condig6es favoraveis para as reag6es de deslignificag5o Devese
destacar que este resultado esta em conson5ncia com a literatura tecnica disponivel

Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que existe diferenga significativa entre os
niveis de deslignificag5o numero kappa considerandose que o delineamento experimental deste
trabalho esta baseado em niveis de numeros kappa definidos 14 16 a 18 05 a que a estrategia
adotada para obteng5o destes niveis foi a variag5o da carga alcalina a diferenga significativa
observada para numero kappa na Tabela 6 tornase obvia

A analise dos resultados apresentados na Tabela 6 mostra que a adig5o de antraquinona
apresenta um efeito significativo sobre a carga alcalina A antraquinona a um aditivo que intensifica
as reag6es de deslignificag5o a contribui para a preservag5o dos carboidratos na madeira Wrios
autores tem demonstrado que a adig5o de antraquinona permite a redug5o da carga alcalina visando
a obteng5o de um determinado nivel de deslignificag5o numero kappa

A analise isolada dos fatores considerados neste trabalho material genetico tipo de
processo de polpag5o grau de deslignificag5o a adig5o de antraquinona a bastante restrita uma vez
que estes est5o interligados considerandose este aspecto a importante se analisar as interag6es
entre os fatores

Para o par5metro alcali ativo analisando a Tabela 6 as seguintes interag6es significativas
foram encontradas material genetico a tipo de processo de polpag5o material genetico a grau de
deslignificag5o e ainda tipo de processo de polpag5o a eficiencia da antraquinona

Conforme apresentado anteriormente os materiais geneticos considerados neste trabalho
apresentam caracteristicas de madeira bastante distintas o que proporciona diferentes respostas
frente ao processo kraft de polpag5o como foi observado na Tabela 6 para alcali ativo O mesmo
acontece quando se consideram isoladamente os tipos de processos de polpag5o considerados nesta
pesquisa A analise dos resultados apresentados na Tabela 6 mostra que existe uma interag5o entre
os materiais geneticos a processos de polpag5o adotados neste trabalho sendo evidenciado um
melhor desempenho para o E grandis em ambos os processos considerados

Outra interag5o encontrada conforme a Tabela 6 foi entre os materiais geneticos a niveis
de deslignificag5o fato que era esperado visto que a estrategia de se alcangar os niveis de
deslignificag5o desejados foi com a variag5o do alcali ativo a ainda conforme ja comentado os
materiais geneticos apresentam caracteristicas distintas como por exemplo a composig5o quimica
Pelos resultados anteriores observase que para um mesmo nivel de deslignificag5o o material
hibrido precisou de uma major carga alcalina

A interag5o entre os processos de polpag5o e a eficiencia da antraquinona somente foi
observada para o par5metro alcali ativo Essa interag5o indica que a adig5o de antraquinona
provocou diferengas significativas comprovandose que esse aditivo reduz a carga alcalina dos
cozimentos convencionais a modificados

O rendimento depurado a um par5metro fortemente influenciado pela qualidade da
madeira pela intensidade de deslignificag5o a pelo processo de polpag5o Tal par5metro tem um
enorme impacto econ6mico pois se correlaciona por exemplo com a area florestal a ser plantada e
com a capacidade produtiva de uma planta de polpa celulosica Na Tabela 7 e apresentada a analise
de vari5ncia a teste F para o par5metro rendimento depurado
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Tabela 7 AnNise de variancia a teste F para o parametro rendimento depurado

CV GL S QM F 0C

MG 1 1036350 1036350 33224 00001

Cozimento 1 25994 25994 833 00068

Kappa 2 168727 84363 2705 00001

AQ 1 19724 19724 632 00170

MGcozimento 1 01716 01716 055 ns 04635

MGkappa 2 56138 29069 900 00008

MG x antraquinona 1 02715 02715 087 ns 03576

Kappa x cozimento 2 01849 00925 030 ns 07455

Cozimento x AQ 1 07326 07326 235 ns 01349

Kappa x AQ 2 15409 07704 247 ns 01001

Residuo 33 102936 03119
Total 47 1438883

Os valores do teste F seguidos de demonstram efeito significativo ao nivel de a 001 de significancia e demonstram
efeito significativo ao nivel de a 005 de significancia

Observag6es MG materiais geneticos AQ antraquinona a ns nao significativo

Analisandose do ponto de vista estatistico pela Tabela 7 notamse diferengas
significativas para os fatores materiais geneticos niveis de deslignificagao tipos de processo de
polpagao a eficiencia da antraquinona quando se avalia o parametro rendimento depurado

A diferenga entre os materiais geneticos apresentada na Tabela 7 quando se avalia o
rendimento depurado estA intimamente ligada a composigao quimica O E grandis apresentou melhor
desempenho tecnologico para rendimento depurado

Pela Tabela 7 inferese que os niveis de deslignificagao tambem influenciam sobremaneira
o rendimento depurado Segundo Leite Carvalho 1994 um aumento de 12 para 18 no numero
kappa de polpas nao branqueadas pode aumentar o rendimento em ate 3 De acordo com Agarwal

Gustafson 1995 a deslignificagao durante a polpagao kraft a acompanhada por degradagao dos
carboidratos constituintes da madeira De maneira geral quanto menor o numero kappa menor o
rendimento depurado quando se raciocina em sistemas de polpagao similares

O cozimento modificado difere do cozimento convencional para rendimento depurado
conforme resultados apresentados na Tabela 7 Varma Krishnagolpalan 1995 citam que a
seletividade do cozimento a tambem melhorada pela divisao do licor branco

A eficiencia da antraquinona tambem influenciou os resultados de rendimento depurado E
sabido que a antraquinona age na preservagao dos carboidratos aumentando o rendimento Entre
outros autores Holton numa publicagao de Hanson Michaels 1978 menciona que a adigao de
0025 0050 de antraquinona permite um aumento de 12 no rendimento o que pode justificar a
diferenga estatistica encontrada quando se utiliza antraquinona Segundo Silva Junior et al 1998 a
antraquinona tem sido usada como aditivo nos processos kraft a soda de polpagao devido a sua alta
atividade catalitica no processo de polpagao atuando nas reagoes de deslignificagao e ainda
protegendo as cadeias de celulose contra reagoes de despolimerizagao terminal Confirmase o efeito
positivo da adigao da antraquinona pelo fato de permitir a redugao do teor de Alcali ativo para
obtengao de rendimentos a numeros kappa equivalentes

A viscosidade a uma variavel associada a qualidade da polpa celulosica produzida
podendo dentro de certos limites estar correlacionada com resistencias fisico mecanicas e
rendimento de processo de polpagao Generalizandose pelas Tabelas 4 e 5 observase que o E
grandis apresentou valores superiores de viscosidade para os tratamentos testados quando
comparado ao hibrido fato que pode estar ligado a variagao da carga alcalina aplicada para atingir os
diferentes niveis de deslignificagao Para os cozimentos convencionais com ou sem adigao de
antraquinona tanto para o E grandis como para o E grandis x E urophylla sao observados
diminuigoes da viscosidade com o aumento do teor de Alcali ativo Isso se explica pois a maior carga
de Alcali alem de reduzir o teor de Iignina tambem ataca os polissacarideos da madeira reduzindo
seus pesos moleculares e consequentemente a viscosidade da polpa

Na Tabela 8 e apresentada a anAlise de variancia a teste F para o parametro viscosidade
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Tabela 8 AnNise de variancia a teste F o parametro viscosidade

CV GL S QM F Oc

MG 1 8670000 8670000 2339 00001

Cozimento 1 975270001 97527001 26309 00001

Kappa 2 7943004 3971502 1071 00003

AQ 1 2484300 2484300 670 00142

MGcozimento 1 15408 15408 004 ns 08397

MGkappa 2 42088 21044 006 ns 09449

MG x antraquinona 1 288300 288300 078 ns 03842

Kappa x cozimento 2 3591629 1795815 484 00143

Cozimento x AQ 1 95408 95408 026 ns 06153

Kappa x AQ 2 1932788 966394 261 ns 00889

Residuo 33 12233133 370701

Total 47 134823067

Os valores do teste F seguidos de demonstram efeito significativo ao nivel de a 001 de significancia e demonstram
efeito significativo ao nivel de a 005 de significancia

Observag6es MG materiais geneticos AQ antraquinona a ns nao significativo

Quanto ao parametro viscosidade observamse pela Tabela 8 diferengas significativas
para os fatores materiais geneticos niveis de deslignificagao tipos de processo de polpagao a para a
eficiencia de antraquinona

Pela Tabela 8 inferese para o parametro viscosidade que o E grandis difere do E grandis
x E urophylla Novamente ressaltase que as caracteristicas quimicas colaboram para resultados
diferentes de viscosidade entre os materiais geneticos

Como esperado os niveis de deslignificagao apresentam diferengas para viscosidade O
parametro viscosidade a fortemente influenciado por condigoes de cozimento como carga alcalina
Portanto diferengas estatisticas significativas eram esperadas A redugao do numero kappa conduz a
queda de viscosidade Segundo Park Pinto 1990 alem da deslignificagao durante a polpagao
ocorre a degradagao de carboidratos isto e de celulose a de hemiceluloses principalmente devido
as reagoes de descascamento peeling que acarreta em queda do rendimento da polpagao e
devido a hidrolise alcalina das ligagoes glicosidicas que conduz a redugao viscosidade da polpa
celulosica

Os tipos de processo de polpagao tambem diferem entre si para a viscosidade Observase
uma major viscosidade para os cozimentos modificados Fantuzzi Neto 1997 analisou o
comportamento da madeira de E grandis nos processos de polpagao kraft convencional e
modificado considerando se o consumo de reagentes quimicos a degradagao e a dissolugao da
lignina a dos carboidratos para este experimento a viscosidade da polpa do cozimento convencional
foi de 392 cP a da polpa do cozimento modificado foi de 722 cP Uma vantagem da elevada
viscosidade do cozimento modificado a tornar a etapa de branqueamento mais flexivel obtendose
no final uma polpa com a qualidade desejavel

A eficiencia da antraquinona tambem influenciou o parametro viscosidade Observase que
valores maiores de rendimento sao observados para os tratamentos com antraquinona O efeito
benefico da adigao de antraquinona em licores de polpagao sobre a taxa de deslignificagao a sobre a
estabilizagao de polissacarideos tem sido assunto de varios trabalhos Kosikova et al 1980 citam
que o use de antraquinona estabiliza polissacarideos a acelera a deslignificagao em polpagoes
alcalinas melhorando a qualidade da polpa expressa pela viscosidade

Ainda pela Tabela 8 inferese que os tipos de processo de polpagao sao diferentes para
pelo menos um nivel de deslignificagao para o parametro viscosidade cP Dessa maneira as faixas
de numero kappa geram diferentes valores de viscosidade Silva 1996 apresentou que polpas kraft
de eucalipto provenientes de madeira de mais facil deslignificagao apresentaram maiores valores de
viscosidade quando comparadas as de deslignificagao mais dificil pois necessitam de uma
quantidade de carga alcalina menor para se atingir um mesmo numero kappa

A Tabela 9 apresenta os valores de Alcali ativo aplicado consumido a residual para os
cozimentos realizados com os materiais nas diferentes faixas de numero kappa
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Tabela 9 Valores de alcali ativo aplicado consumido a residual em porcentagem como
Na dos cozimentos realizados para E grandis e E grandis x E urophylla

Alcali

Material Genetico Cozimento Kappa Aplicado Consumido Residual

18 120 980 220

Convencional 16 130 1124 176

14 145 1199 251

18 115 987 163

y
ConvencionalAQ 16 125 1068 182

14 130 1111 189

18 210 964 1136
W

Modificado 16 225 962 1288

14 240 972 1428

18 175 898 852

ModificadoAQ 16 190 832 1068

14 205 979 1071

18 140 1054 346

Convencional 16 155 1141 409

14 170 1235 465

18 130 1105 195

o ConvencionalAQ 16 145 1205 245

W 14 155 1223 327
k

18 210 1076 1024

Modificado 16 235 1089 1261
a

14 265 1108 1542
W

18 185 984 866

ModificadoAQ 16 205 1004 1046

14 230 1095 1205

Pela Tabela 9 e Figura 7 de uma maneira geral para os materiais geneticos observase
um menor consumo de alcali para o E grandis devido as menores porcentagens de lignina e
extrativos totais presentes nesta madeira Quando se comparam os tipos de cozimentos notase um
menor consumo para o modificado Ainda os cozimentos com adigao de antraquinona exigiram uma
menor quantidade de alcali quando comparados ao seu correspondente convencional ou modificado
Como esperado a redugao do numero kappa levou a um maior consumo de alcali porem tal fato e
menos acentuado nos cozimentos modificados

14



13
0

v 12
E

11

O
U

O 10

9
U

Q
8

Figura

X

r x

13 14 15 16 17 18 19

numero kappa
EG Conv EG ConvAQ EG Mod X EG Mod AQ

H Conv 0 H ConvAQ H Mod H Mod AQ

i ativo consumido em oorcentaaem oelos materiais aeneticc

faixas de numero kappa a tipos de cozimentos
s nas diferentes

Em termos de alcali ativo residual notase pela Tabela 9 residuais de alcali bem inferiores
para os cozimentos convencionais Os residuais para os cozimentos modificados foram elevados
devido a alta carga alcalina inicial

A analise dos licores apos o processo de polpagao permite avaliar o desempenho do
processo Entre os parametros importantes estao o pH a os teores de materia organica a inorganica

Na Tabela 10 a apresentada a analise de variancia a teste F para o parametro teor de
solidos secosodt O teor de solidos gerados durante o processo de polpagao esta diretamente
relacionado com a capacidade de produgao de celulose de uma unidade industrial isto se deve ao
fato de que para viabilizar o processo kraft de polpagao tornase necessario a recuperagao dos
produtos quimicos para utilizagao em novo ciclo de cozimento Essa recuperagao quimica na maioria
das vezes a limitada pela capacidade de queima de licor negro da caldeira de recuperagao O licor
proveniente da polpagao a queimado gerando o fundido smelt que segue para a area de
recuperagao onde passa por algumas etapas ate seu reaproveitamento como licor branco Ja o
material organico por meio de sua queima gera indiretamente grande parte de energia consumida
pela planta de polpa celulosica

Tabela 10 Analise de variancia a teste F para o parametro teor de solidos secosodt
CV GL S QM F a

MG 1 03056 03056 58825 0001

Cozimento 1 03554 03554 68402 0001

Kappa 2 01407 00703 13537 0001

AQ 1 00426 00426 8200 0001

MGcozimento 1 00009 00009 177 ns 01927

MGkappa 2 00200 00100 1925 0001

MG x antraquinona 1 00009 00009 177 ns 01927

Kappa x cozimento 2 000032 000016 032 ns 07307

Cozimento x AQ 1 00117 00117 2256 0001

Kappa x AQ 2 00048 00024 462 00170

Residuo 33 00171 00005

Total 47 09000

Os valores do teste F seguidos de demonstram efeito significativo ao nivel de a 001 de significancia e demonstram efeito
significativo ao nivel de a 005 de significancia
Observag6es MG materiais geneticos AQ antraquinona ns nao significativo a odt oven dry ton

Os materiais geneticos considerados neste trabalho apresentaram diferenga significativa
em termos de geragao de teor de solidos secosodt no processo de polpagao conforme apresentado
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na Tabela 10 Esta diferenga estatistica tem como possivel explicagao as caracteristicas quimicas e
anat6micas das especies em questao

Os processos modernos de polpagao estao baseados entre outros fatores na distribuigao
da carga alcalina Temse relatado que processos modificados de polpagao exigem maior aplicagao
de carga alcalina quando comparados aos processos convencionais A diferenga significativa em
termos de teor de solidos secosodt observada na Tabela 10 para tipos de processos de polpagao
tem como justificativa o fato de que em cozimentos com distribuigao de carga alcalina fazse
necessario uma major aplicagao de alcali visando a manutengao de condig6es favoraveis para as
reag6es de deslignificagao provocando um aumento na geragao de solidos secosodt

Continuando na Tabela 10 observase que existe diferenga significativa entre os niveis de
deslignificagao numero kappa considerando se que o delineamento experimental deste trabalho
esta baseado em niveis de numeros kappa definidos 14 16 a 18 05 a que a estrategia adotada
para obtengao destes niveis foi a variagao da carga alcalina a qual influi diretamente na quantidade
do teor de solidos secosodt a diferenga significativa observada para niveis de deslignificagao na
Tabela 10 era esperada

A antraquinona a um aditivo que intensifica as reag6es de deslignificagao a contribui para a
preservagao dos carboidratos na madeira Varios autores tem demonstrado que a adigao de
antraquinona permite a redugao da carga alcalina visando a obtengao de um determinado nivel de
deslignificagao numero kappa Em suas pesquisas Virkola citado por Silva Junior 1997 mostra que
o use da antraquinona permite um aumento de produtividade sem contudo aumentar a produgao de
licor negro o qual esta relacionado com o teor de solidos secosodt este fato revestese de grande
importancia quando se considera que o sistema de recuperagao do licor negro representa um ponto
de estrangulamento a diversas industrias de celulose A analise dos resultados apresentados na
Tabela 10 mostra que a adigao de antraquinona apresenta um efeito significativo sobre a geragao de
teor de solidos secosodt reduzindoa

Novamente ressaltase que a analise isolada dos fatores considerados neste trabalho
material genetico tipo de processo de polpagao grau de deslignificagao a adigao de antraquinona e
bastante restrita uma vez que estes estao interligados considerandose este aspecto a importante se
analisar as interag6es entre os fatores

Para o parametro teor de solidos secosodt analisandose os resultados apresentados na
Tabela 10 as seguintes interag6es significativas foram encontradas material genetico a grau de
deslignificagao tipo de processo de polpagao a eficiencia da antraquinona a niveis de deslignificagao
e eficiencia da antraquinona

Conforme apresentados anteriormente os materiais geneticos considerados neste trabalho
apresentam caracteristicas de madeira bastante distintas como para o parametro composigao
quimica o que proporciona diferentes respostas frente aos niveis de deslignificagao O mesmo
acontece quando se consideram isoladamente os niveis de deslignificagao abordados neste trabalho
A analise dos resultados apresentados na Tabela 10 mostra que existe uma interagao entre os
materiais geneticos a niveis de deslignificagao adotados neste trabalho Notase que quando se
compara dentro de uma mesma faixa de numero kappa os diferentes materiais geneticos os valores
de teor de solidos secosodt gerados sao diferentes Observase ainda numa comparagao entre os
materiais geneticos uma menor geragao de teor de solidos secosodt para o E grandis

Ainda consoante com a Tabela 10 interagao significativa foi notada para tipo de processo
de polpagao a eficiencia da antraquinona Independente do tipo de processo de cozimento a adigao
de antraquinona reduz a geragao de teor de solidos secosodt Em contrapartida o use da tecnologia
de cozimentos modificados exige uma major adigao de carga alcali contribuindo para o aumento da
geragao de solidos secosodt

A interagao entre os niveis de deslignificagao e a eficiencia da antraquinona somente foi
observada para o parametro teor de solidos secosodt Essa interagao indica que a adigao de
antraquinona provocou diferengas significativas comprovandose que esse aditivo reduz a geragao do
teor de solidos secosodt pela menor necessidade de carga alcalina a pelo aumento no rendimento do
processo de polpagao consoante com resultados anteriormente apresentados Independente dos
niveis de deslignificagao E ainda uma menor geragao de solidos a conseguida com aumento do
numero kappa Gomide 1980 comenta as vantagens do processo kraftAQ estando entre elas a
melhoria rendimento consequentemente menor produgao de teor de solidos secosodt Kosikova et
al 1980 comentam que o use de antraquinona a compostos relacionados estabilizam

polissacarideos a aceleram a deslignificagao em polpag6es alcalinas vindo assim a melhorar o
rendimento a qualidade da polpa reduzindo o consumo de reagentes quimicos

Na Tabela 11 encontram se os valores das composig6es quimicas das polpas
celulosicas determinados por cromatografia Iiquida de alto desempenho a dos teores de
pentosanas dos tratamentos envolvendo madeira de E grandis Os valores apresentados
sao medios de duas repetig6es
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Tabela 11 Composigao quimica das polpas celulosicas determinadas por cromatografia
liquida de alto desempenho a dos teores de pentosanas para E grandis

Fa de
Gluc xil

coronil
Arab

Lig
Balango Pent

kappa Total

Cozimento

gluc glucanas xil xilanas xiloses manoses galactoses arab arabinanas lig lignina Pent pentosanas

Na Tabela 12 encontram se os valores das composigoes quimicas das polpas
celulosicas determinados por cromatografia liquida de alto desempenho a dos teores de
pentosanas dos tratamentos envolvendo madeira de E grandis x E urophylla Os valores
apresentados sao medios de duas repetigoes

Tabela 12 Composigao quimica das polpas celulosicas determinadas por cromatografia
liquida de alto desempenho a dos teores de pentosanas para E grandis x E urophylla

F a de
Gluc xil

coronil
Arab

Lig
Balango Pent

kappa Total

Cozimento

18 7970 1358 135 002 206 9671 1669

16 805 1331 139 001 169 9690 1557
Convencional

16 7790 1468 058 013 175 9503 1605
Convencional

14 8055 1378 083 002 149 9666 1609

18 7895 1364 130 002 248 9638 1570

Convencional 16 8090 1410 137 001 155 9793 1665

AQ 14 8130 1377 116 003 143 9766 1541

AQ

18 8205 1247 056 013 284 9809 1291

16 8290 1201 106 014 258 9867 1198
Modificado

16 8070 1280 067 007 206 9630 1192
Modificado

14 8075 1157 072 010 249 9575 1209

18 8130 1225 101 020 320 9796 1327

16 8055 1195 086 020 230 9585 1313
ModificadoAQ

16 7920 1305 071 009 178 9482 1371
ModificadoAQ

14 7995 1170 092 015 209 9480 1285

gluc glucanas xil xilanas xiloses manoses galactoses arab arabinanas lig lignina Pent pentosanas

Na Tabela 12 encontram se os valores das composigoes quimicas das polpas
celulosicas determinados por cromatografia liquida de alto desempenho a dos teores de
pentosanas dos tratamentos envolvendo madeira de E grandis x E urophylla Os valores
apresentados sao medios de duas repetigoes

Tabela 12 Composigao quimica das polpas celulosicas determinadas por cromatografia
liquida de alto desempenho a dos teores de pentosanas para E grandis x E urophylla

F a de
Gluc xil

coronil
Arab

Lig
Balango Pent

kappa Total

Cozimento

18 7710 1478 076 009 180 9463 1661

16 7790 1468 058 013 175 9503 1605
Convencional

14 8015 1485 045 007 149 9700 1537

18 7910 1480 090 034 188 9702 1557

Convencional 16 8027 1546 071 007 162 9812 1546

AQ 14 8079 1555 079 004 133 9849 1583

18 7905 1330 090 026 265 9615 1274

16 8070 1280 067 007 206 9630 1192
Modificado

14 8160 1260 082 006 186 9664 1136

18 7830 1280 100 007 260 9476 1279

16 7920 1305 071 009 178 9482 1371
ModificadoAQ

14 8050 1310 083 027 176 9446 1305

gluc glucanas xil xilanas xiloses manoses galactoses arab arabinanas lig lignina Pent pentosanas

Pela analise geral das Tabelas 11 a 12 para E grandis observase uma variagao de
glucanas de 829 a 797 e de xilanas de 147 a 116 para o hibrido a variagao para glucanas de
816 a 771 e xilanas entre 156 a 126 Wallis et 1996b estudando polpas celulosicas obtidas a
partir de Eucalyptus globulus encontraram valores de glucanas entre 772 a 640 e valores de
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xilanas entre 210 a 152 Notase que em termos de carboidratos a composigao quimica das
polpas celulosicas a basicamente formada por glucanas a xilanas

Fantuzzi Neto 1997 analisou o comportamento da madeira de E grandis nos processos
de polpagao kraft convencional a modificado considerandose o consumo de reagentes quimicos a
degradagao e a dissolugao da lignina a dos carboidratos sendo que a dissolugao dos constituintes da
madeira durante a polpagao foi semelhante nos dois processos ocorrendo a dissolugao de cerca de
44 das hemiceluloses 13 da celulose a 97 da lignina obtendose polpa celulosica com numero
kappa cerca de 16 a rendimento de 53 para ambos os cozimentos Os valores de pentosanas
obtida por colorimetria foram maiores que os determinados das xiloses via cromatografia liquida de
alto desempenho independente do tipo de cozimento a faixa de numero kappa Ambas
determinag6es apesar de resultados diferentes demonstraram valores inferiores para pentoses nos
cozimentos modificados com a sem antraquinona independente da faixa de numero kappa A
variagao das faixas de numeros kappa considerada dentro de um mesmo tipo de cozimento para os
dois materiais geneticos nao conduziu a um comportamento que poderia ser esperado ou seja a
redugao do numero kappa necessariamente nao levou a valores menores de pentosanas

Comparandose os dois materiais geneticos observase para as porcentagens de
arabinoses uma quantidade maior para E grandis nos cozimentos modificados enquanto que para os
demais cozimentos independentes da faixa de numero kappa apresentaram valores baixos
Observamse ainda valores superiores de hemiceluloses no material hibrido

Em termos de composigao quimica da polpa celulosica realizada por cromatografia liquida
de alto desempenho para as faixas de numero kappa a tipos de cozimentos estudados fica
praticamente impossivel distinguir diferengas entre os materiais geneticos

A otimizagao do processo kraft de polpagao em fungao do rendimento e possivel atraves
das modificag6es dos principais parametros de processo tais como carga alcalina tempo e
temperatura de polpagao perfis de alcali a temperatura entre outros Contudo em escala industrial e
dificil estimar com precisao um ganho processual advindo de otimizag6es pois as dificuldades
praticas associadas com a medigao de rendimento normalmente o parametro avaliado sao
conhecidas sendo elas medig6es indiretas de quantidade de madeira que entra no digestor e
quantidade de polpa celulosica efetivamente produzida controle de niveis de torre que envolvem
consistencia variagao materiaprima madeira entre outras

Nesse contexto visando buscar ferramentas para auxiliar em tentativas de otimizag6es e
precisar seus efeitos Marcoccia et al 1998 descreveu um metodo para estimativa de rendimento de
polpagao alcalina O metodo se baseia na premissa de que o balango de massa de celulose pode ser
ajustado de modo a expressar rendimento de polpa celulosica marrom como uma fungao linear de um
unico parametro o qual a baseado na massa da fragao de celulose da polpa a no grau de
polimerizagao da celulose medido indiretamente pela viscosidade

Na Tabela 13 a nas Figuras 8 e 9 sao apresentados os dados obtidos a utilizados nas
analises segundo a metodologia apresentada a proposta por Marcoccia et al 1998
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Tabela 13 Valores de glucanas corrigidas a os parametros calculados a partir desses

Material

Genetico
Cozimento kappa

G

070

1 G Log VG Log VG

CONV 18 078 128 222 284

CONV 16 079 127 206 261

CONV 14 078 128 188 241

CONVAQ 18 078 128 220 282

y
CONVAQ 16 078 129 217 279

CONVAQ 14 078 128 195 249

MOD 18 080 125 221 276
W

MOD 16 081 124 226 279

MOD 14 081 123 230 283

MODAQ 18 080 125 236 293

MODAQ 16 081 124 236 292

MODAQ 14 081 124 230 285

CONV 18 076 131 207 272

CONV 16 076 131 196 256

CONV 14 077 130 187 244

CONVAQ 18 077 131 210 275

o CONVAQ 16 076 132 211 277

W CONVAQ 14 076 132 195 257

y MOD 18 078 127 227 290

MOD 16 079 126 229 288
a

MOD 14 080 125 225 281
W

MODAQ 18 079 127 235 298

MODAQ 16 079 127 233 296

MODAQ 14 079 127 226 286
G GX10M171X212 G valores de glucanas corrigidos G glucanas X xilanas e M mananas V

viscosidade em cP

Pelas Figuras 8 e 9 observamse os valores de rendimento livre de lignina em
porcentagem Portanto diferentes rendimentos foram conseguidos por diferentes meios Os dados
representam uma faixa ampla de condigoes de processo sendo essa uma das premissas para
aplicagao da metodologia acima citada Nas Figuras 8 e 9 sao apresentados os valores de
rendimento livre de lignina respectivamente para E grandis a para E grandis x E urophylla
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Figura 8 Valores de rendimento livre de lignina para E grandis

Pela Figura 8 dentro da faixa de numero kappa considerada da adigao de antraquinona e
do tipo de cozimento observase para o E grandis uma variagao de ate cerca de 2 pontos
percentuais para o rendimento livre de lignina
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520
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510

500

490

480

470

1J1

o

numero kappa

13 14 15 16 17 18 19

Figura 9 Valores de rendimento livre de lignina para E grandis x E urophylla

Na Figura 9 observase para o material hibrido uma variagao de aproximadamente 4
pontos percentuais para os rendimentos de celulose livre de lignina

Analisandose de forma simultanea as Figuras 8 e 9 observam se os rendimentos livres de
lignina com um range de variagao de 482 a 534 para uma variagao de numero kappa de 14 a 18
considerandose materiais geneticos aplicagao de antraquinona a tipos de processos de polpagao

Considerando se os dados de rendimento de celulose livre de lignina a os valores
apresentados na Tabela 13 avaliouse primeiramente a existencia de correlagoes gerais universais
ou seja sem separar materiais geneticos tipo de cozimento faixa de numero kappa a adigao de
antraquinona

Essa anAlise conjunta dos dados nao permitiu a obtengao de boas correlagoes ou seja de
curvas de calibragao com bom ajuste para estimativa de rendimento de celulose livre de lignina

A correlagao considerada vAlida a aceita para E grandis a apresentada na Figuras 10

20



0

c
c

a

v

L

0

c
0

E
v
c0

536

534

532

530

528

526

524

522

520

518

0

y 275x 4557

R 093
r r r

L

230 240 250 260 270 280 290

log10VG

Figura 10 Curva de calibragao de rendimento de celulose para cozimento convencional com
E grandis utilizando LogVG

Conforme demonstrada pela Figura 10 a estimativa de rendimento livre de lignina para E
grandis apresentou uma correlagao significativa sendo o R encontrado de 093 quando se avaliou o
tipo de cozimento convencional Entre todas as correlagoes testadas para estimativa de rendimento
de celulose livre de lignina a apresentada na Figura 10 foi a de maior valor de R

Esse fato a um avango significativo a de grande importancia no desenvolvimento de uma
ferramenta que possibilite um melhor controle na operagao de um digestor possibilitando avaliagoes
de otimizagoes que possam conduzir a ganhos de produtividade a qualidade Vale ressaltar que este
e um estudo pioneiro para madeira de eucalipto assim sendo aprimoramentos deverao ocorrer

Na Figura 11 a apresentada a correlagao mais significativa para o material hibrido de E
grandis x E urophylla
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Figura 11 Curva de calibragao de rendimento de celulose para cozimento modificado com E
grandis x E urophylla utilizando LogVG

A Figura 11 apresenta um valor de R 077 quando se utiliza a estimativa de rendimento
de celulose livre de lignina pela metodologia proposta por Marcoccia et al 1998 ou seja utilizando
se a viscosidade a os valores de glucanas corrigidas O valor da correlagao R 077 a um bom
indicativo para aplicabilidade dessa metodologia como ferramenta em controle a otimizagao do
processo confirmando afirmagoes anteriores

Generalizandose a observado que a utilizagdo da metodologia proposta por Marcoccia et
al 1998 para estimativa de rendimento de celulose livre de lignina combinando as analises de
viscosidade da solugao a de composigao da polpa celulosica apresentou uma aplicabilidade restrita
pois o objetivo maior que seria a obtengao de uma correlagao universal nao se aplicou aos dados
gerados a avaliados neste trabalho Ressaltase que pelo menos no Brasil as empresas de base
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florestal estao buscando maior homogeneidade em termos de qualidade de madeira portanto o fato
da relagao nao ser universal nao a um impedimento para o use da metodologia

Uma das hipoteses para o sucesso da validagao a aplicagao do metodo testado a proposto
ter sido apenas parcial pode estar vinculada as condigoes empregadas para a realizagao dos
cozimentos modificados que serao objetos de estudos em proximos trabalhos principalmente quanto
ao parametro viscosidade

5CONCLUS6ES

O E grandis em termos de polpagao demonstrou um desempenho superior ao material
hibrido para os processos de polpagao convencional a modificado apresentando maior rendimento
de polpagao menor necessidade de carga alcalina para atingir um mesmo numero kappa a menor
geragao de teor de solidos secosodt

O cozimento modificado permitiu a produgao de polpa celulosica com major viscosidade e
menor teor de rejeitos considerandose uma mesma intensidade de deslignificagao kappa
demonstrando sua major seletividade A demanda em termos de kg de Alcaliodt foi menor para os
cozimentos modificados apesar da maior dosagem aplicada

O use da antraquinona permitiu aumento no rendimento de polpagao a redugoes na carga
alcalina aplicada a nos valores de teor de solidos secosodt independente de material genetico a tipo
de processo de polpagao sendo uma alternativa para plantas de polpagao

A utilizagao da metodologia para estimativa de rendimento foi aplicavel ao cozimento
modificado para E grandis x E urophylla e ao cozimento convencional para E grandis Para estas
condigoes a quantificagao do rendimento no processo industrial pode ser executada pela
determinagao da viscosidade a do valor de glucanas corrigido G de uma amostra de polpa
celulosica
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