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Resumo

Estapesquisatevetomo objetivo ava

liar oefeito do ritmo de produção de pol

pa elulósica de eucalipto sobre a perfor
mance dos processos LoSolids kraft e

kraftantraquinona foram considerados

três ritmos de produção distintos abaixo
da capacidade nominal capacidade no

minal acima da capacidade nominal ten

do o digestor como limitante Após cada

cozimento foram determinados o rendi

mento bruto e depurado número kappa

viscosidade teor de ácidos hexenurôni

cos durante as diferentes fases dos cozi

mentos foram coletadas amostras de li

cor negro onde determinouse o teor de

sólidos e álcali residual As polpas obti

das foram submetidas ao processo de bran

queamento utilizandose a seqüência OD

EopD visando avaliar diferenças de bran

queabilidade As polpas obtidas foram ana

lisadas com relação á sua qualidade utili

zandose como ferramenta o equipamento
Fiber Quality Analyser Os resultados ob

tidos mostram que o aumento do ritmo de

produção de celulose provoca uma dimi

nuição na seletividade dos processos de

polpação sendo observado urn aumento no

número kappa devido a lignina redução
da viscosidade e aumento do consumo de

cloro ativo total para se atingir elevados

níveis de alvura A adição deantraquinona
mostrou resultados positivos em termos de

redução do número kappa

he objective of this research was to

evaluate the effect of changing the

production rate in kraft and kraftanthra

quinone LoSolids cooking of Eucalyp
tus Brandis considering the digester as a

bottleneck Three production rates were

considered at rated capacity 50 below

rated capacity and 50 above rated ca

pacity Variations in the production rate

were simulated by changing the impregna

tion and cooking times The H factor was

kept constam by adjusting the temperature

and the alkali charge was varied to achie

ve the targeted kappa number Anthraqui

none was considered as an additive to in

crease the production capacity After each

cook yield kappa number viscosity and

carbohydrate composition were determined

The pulps were bleached using anODEop

D sequente

The black liquors were analyzed for resi

dual alkali organic contem and residual

anthraquinone The results showed that the

production rate affects the yield and that

at lower production rates the alkali requi

rement is slightly higher The addition of

anthraquinone leads to a reduction in ka

ppa number and also and increase in yield

The bleaching characteristics of the pulps

were not affected by production rate althou

gh there was an increase in chemical re

quirements and a decrease in pulp viscosi

ty as production rate was increased We

conclude that LoSolids pulping of Eu

calyptus can be consideredflexible in rela

tion to the production rate

Keywords eucalyptus production rate

LoSolids modified pulping anthraquino

ne bleaching pulp pulping
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Introdução
O processo kraft de polpação foi de

senvolvido em 1879 por Dhal e se tor

nou oprincipal processo de produção de

celulose no mundo No entanto desde o

seu desenvolvimento diversas modifica

ções vêm sendo implementadas de for

ma amelhorar sua eficiência tanto em

termos de rendimento como de proprie
dades da polpa obtida

Na última década as principais

modificações do processo kraft têm

sido direcionadas no sentido de au

mentar orendimento e aintensidade

de deslignificação para viabilizar a

implantação de seqüências de bran

queamento ECF e TCF como forma

de reduzir o impacto ambiental

O aumento da intensidade de deslig

nificação e derendimento são geralmen
te antagônicos uma vez que os reagen

tes utilizados na polpação kraft não são

específicos para a remoção da lignina
removendo também carboidratos o que

colabora para redução de rendimento

As modificações do processo kraft
têm como base uma melhor distribuição
de energia e da carga alcalina bem como

a utilização de aditivos que atuem sobre

a cinética de deslignificação
As modificações de engenharia de

ram origem a patentes de processo que

genericamente são chamados de cozi

mentos modificados e entre eles está

o processoLoSolids Entre as modifi

cações nas reações de polpação o uso

da antraquinona como aditivo tem

mostrado ser bastante eficiente

A associação de modificações de

processos e uso de aditivos no proces

so de polpação kraft pode representar

um avanço interessante para o setor

de celulose

Ainda com relação ao setor de celu

lose observaseque as unidades de pro

dução historicamente apresentam alte

rações em suas capacidades de produ

ção No início da operação geralmente

70
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a capacidade de produção é inferior á

definida no projeto pois ainda se está

em uma fase de ajustes e aprendizagem
Em uma etapa seguinte se atinge a ca

pacidade de produção definida em pro

jeto eposteriormente buscase uma

produção acima da capacidade nominal

da planta industrial o que traz como

conseqüência o aparecimento de garga

los no fluxo produtivo Outro fato de

extrema importância é que esses três ní

veis de produção se caracterizam por

diferentes níveis das variáveis de pro

cesso oque pode levar a modificações
na qualidade da polpa obtida

Este trabalho teve por objetivo avali

ar oefeito do ritmo de produção e adi

ção de antraquinona em processos mo

dificados de polpação e a qualidade da

polpa obtida considerandose

Condição 1 digestor operando abai

xo da capacidade nominal 50u da ca

pacidade de projeto

Condição 2 digestor operando na

capacidade nominal

Condição 3 digestor operando aci

ma da capacidade nominal 150 da

capacidade de projeto

Revisão bibliográfica
Vários novos processos de polpação

estão sendo desenvolvidos Ao mesmo

tempo o processo kraft que ainda está

em desenvolvimento émais competiti
vo quando comparado aos processos al

ternativos de polpação Os principais
motivos para se considerara substitui

ção do processo kraft de polpação são de

cunho ambiental diminuir a emissão de

compostos de enxofre ou obter polpas
mais deslignificadas que requerem me

nor carga química para branqueamento

TEDER AXEGf1RD1995
De acordo com VARMA KRISH

NAGOPALAN 1997 as melhores tec

nologias disponíveis BAT Best Avai

lable Technologies sugeridas pararedu
zir acarga de poluentes são cozimentos

modificados seqüências de branquea
mento livre de cloro elementar ECF
elemental chlorine free e totalmente li

vre de cloro TCF totally chlorine free

Segundo SILVA JÚNIOR 1994 vá

rias modificações têm sido desenvolvi

das eimplementadas no processo kraft
Estas modificações se enquadram basi

camente em duas categorias
1 melhoria das propriedades dapol

pa produzida
2 necessidades de aumento de ren

dimento uma vez que para o processo

kraft este pode ser considerado relativa

mentebaixo são grandes as implicações
econômicas relativas ao rendimento do

processo kraft indo desde a intensidade

das atividades silviculturais passando

por custos financeiros das unidades pro

dutoras atingindo conseqüentemente os

custos de produção
As modificações de processo buscam

modificar a química do processo de pol

pação de maneira a melhorar a seletivi

dade em relação á remoção de lignina
sem significativa degradação de carboi

dratos SEN et al 2000
Na década de 70 pesquisadores sue

cos começaram a combinar o conheci

mento existente sobre química e cinéti

ca de polpação kraft para desenvolver

modificações no processo kraft que pu

dessemmaximizar adeslignificação pre

servando aresistência das polpa e o ren

dimento do processo O processo foi de

nominado de deslignificação estendida

ou cozimento modificado COURCHE

NE 1998
Uma avaliação de pesquisas relacio

nadas ao desenvolvimento de modifica

ções do processo kraft permitem listar

quatro princípios básicos que devem ser

seguidos na medida do possível HERS

CHMILLER 1998
o perfil de carga alcalina ao longo

do cozimento deve ser mantido está

vel Em particular altas concentra

ções de álcali no início do cozimento
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devem ser evitadas
a sulfidez deve ser a maior possível

na fase de deslignificação inicial e no

começo da fase principal
a concentração de lignina dissolvida

e íons de sódio deve ser mantida a mais

baixa possível especialmente na fase fi

nal do cozimento
a temperatura de cozimento deve ser

mantida a mais baixa possível especial
mente no início e fmal de cozimento

Deslignificação estendida em co

zimentos kraft sem perda de viscosi

dade da polpa cozimento modifica

do éatingida através de modificações
nos perfis de concentração de reagen

tes e de lignina dissolvida A mudan

ça fundamental nos cozimentos mo

dificados quando comparado com o

cozimento convencional é que a fase

final do cozimento é conduzida com

a menor concentração possível de lig
nina dissolvida no licor de cozimento

e com um perfil uniforme de álcali

efetivo SJBLOM et al 1988
Os processos de cozimento modifi

cadosforam alterados pela aplicação de

um outro princípio para melhorara qua

lidade da polpa cozimento á baixas

temperaturas Licor branco adicional foi

aplicado na circulação de fundo de di

gestores contínuos de forma a permitir

tempos maiores de cozimento permi
tindo também a redução da temperatu

ra de cozimento Esta é a base de cozi

mentos estendidos modificado ou cozi

mentoisotérmicos Devido a maior uni

formidade do cozimento este processo

resultou em uma aumento de rendimen

to de05 a 1 para madeira de coní

feras tendo resultados melhores para fo

lhosas COURCHENE 1998
Diversas modificações de processo

têm sido desenvolvidas e implementa
das com o obj erivo de se obter polpa com

elevada qualidade e processo com bom

rendimento Nesta busca foi desenvolvi

do oprocessoLoSolids

De acordo com MARCOCCIA et

al 1999 o processo LoSolids é

um processo modificado de polpação

que foi utilizado industrialmente em

outubro de 1993 O objetivo básico do

processo é minimizar a concentração
de sólidos oriundos da madeira nas

fases de deslignificação principal e

residual mantendo as condições neces

sárias para um processo modificado

redução de picos de concentração
de álcali

redução de picos de temperatura

mínima concentração de lignina ao

fmal do cozimento
máxima sulfidez no início do

cozimento

No processoLoSolids as condições
de reação desejáveis são obtidas pela

extração do licor negro do sistema vári

as vezes durante o processo de polpação
Cada uma das extrações é seguida de

uma injeção de licor para reconstituição
das concentrações de reagentes desejá
veis OcozimentoLoSolids tem como

vantagens o aumento da resistência e

viscosidade da polpa redução da tem

peratura de cozimento e do uso de álca

li melhoria na eficiência de lavagem no

digestor cozimento mais uniforme me

lhor performance no deslocamento da

coluna de cavacos dentro do digestor e

redução na demanda de reagentes quí
micos no branqueamento Devido á es

tas vantagens o processoLoSolids tem

apresentando uma rápida expansão na

sua aplicação industrial no mundo

MARCOCCIA et al 1998
Além das vantagens citadas anteri

ormente várias fábricas observaram re

dução no consumo específico de madei

ra oque éuma evidência do aumento

de rendimento devido ao uso do proces

so LoSolids A redução do consumo

de madeira é da ordem de 8 MAR
COCCIA et al 1998

As novas tecnologias de polpação re

presentam uxn significativo avanço do pro

cesso kraft tornandoocadavez mais com

petitivo elevando aprodução de polpas
com qualidades mais elevadas Associan

dose estes fatos á crescente importância
da polpa de eucalipto no mercado mundi

al de celulose a aplicação de novas técni

cas de polpação e uso de antraquinona na

polpação de madeira de eucalipto pode

representar uxn passo importante para in

dústriabrasileira decelulose em termos de

competitividade mundial

Materiais e métodos

Para realização deste trabalho foram

utilizados cavacos industriais de Euca

liptus grandis fornecidos pela Uotoran

tim Celulose ePapel Unidade Jacareí

Os cavacos foram classificados por

espessura sendo selecionados os cavacos

com espessura entre 2 mm e 8 mm

Após a classificação os cavacos fo

ram homogeneizados edeterminouse o

teor de umidade Após determinação do

teor de umidade foram preparadas
amostras de cavaco com 15 kg as

amostras foram armazenadas em câma

ra fria a 4C com objetivo de preservar

as características dos cavacos

Para os cozimentos kraft antraqui
nona utilizouse antraquinona comer

cial em pó

Caracterização do material

O material foi caracterizado consi

derandose os seguintes parâmetros
densidade básica método do máxi

mo teor de umidade FOELKEL BRA

SIL BARRICHELO 1975
dimensões de fibras dos cavacos fo

ram retirados cerca de 50 fragmentos

para maceração pelo processo nítrico

acético com o material dissociado foram

montadas lâminas e medidos o compri

mento alargara e odiâmetro do lume e

a espessura da parede das fibras

composição química teor de extra

tivos totais lignina e holocelulose

TAPPI
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Tabela 1 CondiÁles de cozimenxoLoSolidsfE

Ritmo

de PreVap

Produção tempo teme

min C

acima 10 100

projeto 15 100

abaixo 30 100

Impreg

tempo teme tempo

min C min

26 120 61

40 120 90

79 120 182

Cozimentos

Os cozimentos LoSolids foram

conduzidos visando á obtenção de polpa
com número kappa de 16 f 1 e os níveis

de produção foram simulados através da

alteração do tempo e temperaturas de co

zimentos de forma a manter o mesmo

fator H Para se atingir o número kappa
estabelecido variouse a carga alcalina

Os cozimentos foram realizados no

sistema de polpação áisponível no Ins

titute of Paper Science and Technology
IPST Atlanta EUA que consiste

basicamente de um conjunto de acumu

ladores de licores ligados por um con

junto de válvulas e bombas dosadoras á

um áigestor com circulação forçada
Neste trabalho para simulação do

processo LoSolids utilizaram dados

operacionais de um digestor contínuo

concebido para produção de celulose de

eucalipto por meio do processo LoSoli

ds

Na simulação do processo LoSoli

dsacarga alcalina foi assim áiviáida

50 impregnação
35 cozimento

15 lavagem
As conáições utilizadas para simu

lação do processo LoSolids encon

tramse apresentadas na tabela 1

Ao fmal de cada cozimento os ca

vacos obtidos foram lavados exaustiva

mente com água corrente á temperatura

ambiente em caixa com fundo de tela

em aço inox de 150 mesh Após a lava

gem asfibras foram ináividualizadas em

desintegrador laboratorial Visando are

72
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Estágios

1aSubst Goaimento Lavagem

teme

C

162 5

1576

1496

tempo

min

46

70

138

teme tempo teme

C min C

1625 134 1625

1576 200 1576

1496 401 1496

Tabela 2 Agi lises e metodoloias cira polprc e licor ne ro

Polpa Rendimento bruto

Rendimento depurado

Teor de rejeitos

Número kappa
Viscosidade

Alvura

Seletividade

Licor alcali ativo residual

no licor negro

Teor de sólidos

Tabela 3 CondiÁzes de

moção e quantificação de rejeitos as pol

pas obtidas em cada cozimento foram

depuradas em depurador laboratorial

com tela com fendas de 02 mm Os re

jeitos foram coletados e secos em estufa

a 105 f 3C até peso constante Após la

vagem desfibramento e depuração as

polpas foram centrifugadas e armazena

das em sacos de polietileno para análi

relação entre peso as de celulose

e peso as de madeira

relação entre peso a s de celulose

depurada e peso as de madeira

relação entre peso as de rejeitos

material retido em peneira com

fenda de02mm de depurador

laboratorial e peso as de madeira

Tapei Methods T236cm85

Tappi Methods T230 om94

Tappi Methods T217 wd77

relação entre viscosidade

e número kappa

Tapei Methods

T625 cm85

Tapei Methods T650 om895

ses posteriores estas análises encontram

se descritas na tabela 2

Análise de licor negro
Durante o cozimento foram coleta

das amostras de licor negro para análi

ses posteriores
Estas análises encontramse descri

tas na tabela 2
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Branqueamento
As polpas obtidas foram branque

adas pela seqüênciaODEopD á

média consistência 12 como ob

jetivo de se verificar o efeito dos pro

cessos modificados de polpação sobre

a branqueabilidade das polpas Na ta

bela 3 estão apresentadas as condições
de branqueamento

Resultados e discussão

O conhecimento das características

básicas de matériasprimas destinadas a

produção de celulose é uma ferramenta

fundamental para a compreensão dos

processos de polpação Na tabela 4 são

apresentadas as características básicas da

madeira de Eucalyptus grandis utiliza

das neste trabalho

Os resultados apresentados na tabe

la 4 mostram que o material utilizado

neste trabalho pode ser considerado

como representativo da madeira da Eu

calyptus grandis utilizado para produ

ção de celulose no Brasil

Cozimentos LoSolids0

O objetivo do cozimento LoSoli

ds nesta pesquisa foi a obtenção de

polpa com número kappa de 16f 1

Para alcançar este objetivo variouse

a carga alcalina total Na figura 1 são

apresentados os valores de carga al

calina total aplicada em função do rit

mo de produção
Os resultados apresentados na fi

gura 1 mostram que para ritmos de

produção abaixo da capacidade de pro

jeto acarga alcalina aplicada precisa
ser aumentada para que o número ka

ppa estipulado seja alcançado Este

fato tem como possível explicação que

para baixos ritmos de produção o tem

po de cozimento é bastante longo e

para manter ofator Htornase neces

sárioreduzir atemperatura Como con

seqüência avelocidade das reações de

polpação são reduzidas e há a necessi

Tabela 4 CaracterÌsticas b sitas dos cavacos

Figura 1 Carga alcalina aplicada em cozimentoLoSolidsfE visando a obten

Áo de polpa comnmero kappa de 161

145

140

135
ò

130

ã 125
V

ã
120

1 15

1 10
abaixo Projeto acima

ritmo de produção

Figura 2Nmero kappa n CozimentoLoSolidsfE

170
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100
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ritmo de produção

Euc EucAQ
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dade de se aumentar a concentração
de reagentes álcali para se obter os

níveis de deslignificação desejados

Quando o ritmo de produção é au

mentado acarga alcalina aplicada não

muda significativamente mas isto não

significa necessariamente que a carga

alcalina seja a mesma o consumo de

álcali deve ser considerado

Na figura 2 são apresentados os

resultados de número kappa obtidos

para diferentes ritmos de produção do

processo LoSolids também são

apresentados os resultados obtidos

com a adição de antraquinona
O resultado mais expressivo apre

sentado na figura 2 é o efeito da antra

quinona no processo LoSolids Em

todos os ritmos de produção o efeito

da antraquinona é observado como uma

significativa redução do número kappa
Em unidades industriais onde não

é necessária a redução do número ka

ppa aadição de antraquinona pode
trazer como beneficio um aumento de

rendimento através da redução da

carga alcalina para obtenção do nú

mero kappa desejado
Os resultados na figura 2 também

mostram uma ligeira tendência de au

mento do número kappa como au

mento do ritmo de produção Esse

fato pode ser um indicativo de perda
de seletividade provavelmente devi

do ao aumento na temperatura máxi

ma de cozimento

O aumento do ritmo de produção
em uma unidade industrial geralmen
te éobtido através do aumento das tem

peraturas e aconseqüente redução do

tempo do processo de cozimento man

tendose assim o fator H O aumento

da temperatura de cozimento reduz a

seletividade levando a uma maior de

gradação dos carboiáratos o que pode

apresentar como conseqüência uma

redução de rendimento e viscosidade

A adição de antraquinona ao pro

74
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cesso LoSolids resultou em uma

aumento significativo no rendimen

to depurado O rendimento depura
do obtido com a adição de antraqui

nona independentemente do ritmo

de produção de celulose foi pratica
mente omesmo este resultado indi

caque existe um teto para rendimen

to considerandose a espécie utiliza

da e ás condições decozimentos ado

tadas No entanto se o aumento de

rendimento obtido com a adição de

antraquinona for avaliado em termos

percentuais observase que o uso da

antraquinona tornase mais interes

sante em ritmo mais elevados de pro

dução SILVA JÚNIOR et al 1997

apresentaram que para polpação kraft
de eucalipto o uso da antraquinona é fa

cilmente justificada em altos ritmos de

produção
O efeito da redução de rendimento em

função do aumento do ritmo de produção
tem como conseqüência um aumento do

consumo específico de madeira e obvia

mente um aumento o do custo de produ

ção de celulose Com a redução do renái

mento há uma tendência de aumento da

geração de sólidos

As considerações anteriores ináicam

Figura 4 Pscosidade n CozimentoLoSolids
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que na condução de uxn processo de ex

pansão de capacidade produtiva utilizan

dose uxn mesmo digestorLoSolids a

ampliação da capacidade da caldeira deve

considerar a geração adicional de sólidos

gerados devido ao menor rendimento do

processo de produção de celulose

Continuando a avaliação do ritmo de

produção no processo LoSolids para

E grandis e o efeito da antraquinona a

viscosidade da polpa deve ser conside

rada Os resultados obtidos para visco

sidade são apresentados na figura 4

Na figura 4 observase também que

a adição de antraquinona leva a uma

redução da viscosidade Este efeito está

provavelmente relacionado como me

nor consumo de álcali nos cozimentos

com antraquinona tendo como conse

qüência maiores níveis de álcali resi

dual os quais contribuem para redução
da viscosidade Considerandose o uso

da antraquinona para aumento da ca

pacidade de produção de celulose e que

não há necessidade de redução do nú

mero kappa a redução da carga alcali

napermitirá que o número kappa atin

ja os patamares estabelecidos e como

conseqüência poderá ser observado um

aumento de rendimento e de viscosida

de A viscosidade da polpas celulósicas

está relacionada á resistência das fibras

A relação entre viscosidade e resistên

cia dafibra não é linear LI et al 2000
mostram que para polpas kraft a resis

tência átração medida através do zero

span diminui ligeiramente se o grau de

polimerização da celulose se mantém

acima de 1000 Devese considerar que

um grau de polimerização de 1000 cor

responde autua viscosidade de cerca de

12cP e 1600 a 30 cP

Os valores de viscosidade apresen

tados nafigura 11 são significativamen
te superiores aos valores apresentados

por LI et al 2000 como limite crítico

para perda de resistência Esses resul

tados mostram ser possível a obtenção
de polpa branqueada com boas proprie
dades fisicomecânicas

A análise do número kappa e da vis

cosidadeisoladamente apresenta um pe

queno significado em termos de aplica

ção industrial Para uma melhor com

Figura 6 Perfil de Icali efetivo a acima da capacidadQ nnmiruel b capacidade nominal c abaixo da capacidaderuminal
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preensão do efeito do ritmo de produ

ção sobre a eficiência do processo de

polpação parâmetros que envolvam a

eficiência de deslignificação e preser

vação dos carboidratos devem ser con

siderados como por exemplo a seletivi

dade que é relação entre número kappa
e viscosidade Os resultados de viscosi

dade são apresentados na figura 5

Os resultados apresentados na figura
5 mostram claramente que o aumento do

ritmo de produção de celulose leva a uma

redução na seletividade tanto para o pro

cesso kraft como para o kraftantraqui
nona Conforme mencionado anterior

mente esses resultados são conseqüência
do aumento da temperaturautilizadapara
o aumento do ritmo de produção com a

conseqüente redução da seletividade

Na figura 6 são apresentados os perfis
de álcali efetivo para os diferentes ritmos

de produção considerados neste trabalho

Os resultados apresentados na figu
ras 6 mostram que os cozimentos apre

sentam praticamente o mesmo perfil de

álcali efetivo O que se observa nas re

feridas figuras é que o uso da antraqui
nona promove uma redução do consu

mo de álcali no processo de polpação
A diferença no consumo de álcali ob

seroado nos cozimentos com antraquino
na é uxnaindicação de que a carga alcali

na pode ser reduzida se não houver ne

cessidade de redução do número kappa
Na figura 6 podese observar que

durante a fase de impregnação ocorre

uma acentuada redução da concentra

ção de álcali efetivo e isto está prova

velmenterelacionado coma neutraliza

ção de ácidos orgânicos formados apar

tir da degradação das hemiceluloses

Considerandose que em ritmos baixos

de produção o tempo de impregnação é

excessivamente longo há um grande
consumo de álcali devido á estas rea

ções sendo esta provavelmente a ex

plicação para maior carga alcalina ne

cessária nos baixos níveis de produção
O fato da baixa temperatura utilizada

nos cozimentos com baixo ritmo de pro

dução também deve ser considerado

A fase de impregnação apresenta uxn

papel fundamental na eficiência total do

processo de polpação LI et al 2000 afir

mam que a cinética de degradação de car

boidratos durante a polpação kraft é influ

enciada principalmente pela temperatura

e pela concentração de íons hidróxidos e

não pela concentração de sulfeto ou pela

adição de antraquinona Devido a mais

rápida transferência de calor para o in

terior dos cavacos em relação a transfe

rência de massa por difusão dos reagen

tes do cozimento a não uniformidade do

processo de polpação está mais relacio

nada anão uniformidade da concentra

ção de OH do que da temperatura

Os resultados apresentados na figu
ra 7 mostram que perfil de sólidos dis

solvidos no licor é o mesmo para os três

ritmo se produção avaliados neste tra

balho observaseque após o atingimen
to da temperatura máxima de cozimen

to oteor de sólidos se mantém constan

te Esse patamar é resultado da estraté

gia de extração e injeção simultânea de

licor negro e licor branco diluído res

pectivamente Ejustamente este pata

mar estável de sólidos dissolvidos no

licor de cozimento que fundamenta o

processoLoSolids

A formação de ácidos hexenurônicos

durante a polpação alcalina tem se tor

nado recentemente uxnapreocupação na

indústria de celulose devido aos seus efei

tos negativos nas operações de branque

amento tais como aumento no consumo

de reagentes químicos ligação com me

tais de transição e redução no nível má

ximo de alvura a ser obtida em uma de

Figura 7 Perfïl de sillidns dissolvidos a acima da capacidade nnmiraal h capacidade ranttúr2al c abaixo da capacidade nrnniraal
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terminada polpa e seqüência de branque
amento Vários estudos têm demonstran

do que o teor de ácidos hexenurônicos

na polpa é função do processo de polpa

ção porém poucos trabalhos têm relata

do oefeito dos parâmetros de polpação
sobre a formação de ácidos hexenurôni

cos CHAI et al 2000
Os resultados apresentados na figu

ra 8 mostram que existe um efeito sig
nificativo do ritmo de produção sobre o

teor de ácidos hexenurônicos da polpa
e que a aáição de antraquinona não afeta

significativamente oteor deste compo

nente CHAI et al 2000 em cozimen

tos convencionais kraft ekraftantraqui
nona para madeira de coníferas obser

varam resultados semelhantes

Conforme mencionado por GIDNERT

et al 1998 os resíduos de ácidos hexe

nurônicosconsomem permanganato duran

te aanálise de número kappa e desta forma

contribuem para o número kappa da polpa
IJiversos fatores de conversão foram suge

ridos para calcular a contribuição dos áci

dos hexenurônicos no número kappa
Considerandose os aspectos mencio

nados anteriormente o fator de conversão

sugerido por LI et al 1997 foi usado para

calcular o número kappa corrigido núme
ro kappa sem oefeito do teor de ácidos

hexenurônicos Estes resultados são apre

sentados na figura 9

Na figura 9 observaseque existe uma

relação áireta entre número kappa e ritmo

de produção isto é quanto maior o ritmo

de produção maior o número kappa corri

gidoEstes resultados estão de acordo com

afirmações anteriores quanto maior o rit

mo de produção menor a seletividade do

processo seja pela maior degradação de

carboiáratos seja pela menor capacidade
de remoção de ligmina

As polpas de folhosas são utilizadas

principalmente branqueadas e vários au

tores têm mostrado que as conáições de

cozimento afetam significativamente a

branqueabilidade das polpas

Figura 9Nmern kappa cnrrigidn selo feitn dn teor de eidos hexenurÌlnicns
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Visando avaliar o efeito do ritmo de

produção nabranqueabilidade das polpas
utilizouse a seguinte seqüência de bran

queamentoODEopD
Na figura 10 apresentase o número

kappa das polpas obtidas como processo

LoSolids após o estágio deprédeslig

nificação com oxigênio
Os resultados apresentados na figura

10 mostram uma tendência de aumento

do número kappa apósprédeslignifica

ção com oxigênio com o aumento do rit

mo de produção de celulose conforme

observado para o processo de polpação
A simples análise do número kappa

não é suficiente para se avaliar um está

gio de pré deslignificação com oxigê

nio aeficiência de deslignificação é um

parâmetro bem estabelecido para este

tipo de avaliação Na figura 11 apre

sentamse os resultados para eficiência

de deslignificação com oxigênio
Os resultados apresentados na fi

gura 11 mostram que o ritmo de pro

dução não afeta significativamente a

eficiência de deslignificação nos co

zimentos sem antraquinona Para os

cozimentos com antraquinona os re

sultados são diferentes o aumento

no ritmo de produção tende a aumen

tar aeficiência de deslignificação
Os resultados apresentados na fi

gura 11 podem inicialmente ser con

siderados contraditórios mas devese

considerar conforme observados por

outros pesquisadores que a eficiência

de deslignificação é uma função dire

ta do número kappa i e quanto mais

baixo o número kappa menor a efici

ência de deslignificação Este efeito

também pode ser observado nesta

pesquisa Na figura 12 apresentase a

relação entre número kappa após o

processo de polpação LoSolids e a

eficiência de deslignificação após pré

deslignificação com oxigênio
Os cozimentos com adição de antraqui

nona resultaram em polpas com baixo nú
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Figura 11 EficiÍncia de deslignificaÁ o n processo LoSolidsfE para E grandis
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Figura 12 RelaÁo entre número kappa e eficiÍncia de deslignificaÁo com oxigÍ
nio Cozimento LoSolidsfE
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mero kappa devido a ação da antraquinona
mas estes números por sua vez mostraram

uma relação direta com o ritmo de produ

ção isto é quanto maior o ritmo de produ

ção maior o número kappa Estas consid

rações somadas áanálisedos resultados apr

sentados na figura 12 explicam a relação
direta observada entre eficiência de des

lignificação eritmo de produção Após o

estágio de deslignificação com oxigênio
as polpas foram submetidas aos estágios

D0 Eop e D1 de acordo comas condi

ções descritas anteriormente O objetivo
do branqueamento foi avaliar se o ritmo

de produção de celulose poderia afetar sig
nificativamente a branqueabilidade das

polpas Para esta avaliação considerouse

o consumo de cloro ativo total e a alvura

após os estágios Eop e D1

Na figura 13 apresentase os valores

de alvura após o estágio Eop das polpas
de E grandis obtidas através do processo

LoSolids

No processo de branqueamento em

escala industrial a determinação da

carga de reagentes de branqueamento

geralmente é definida com base no nú

mero kappa da polpa na entrada do
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branqueamento Esta estratégia foi

adotada neste trabalho conforme des

crito no item metodologia
A pequena diferença observada na

alvura das polpas após o estágio Eop

pode estar relacionada a estratégia de uti

lização de um mesmo fator kappa para

todas as polpas Considerandose tam

bém que as polpas apresentaram diferen

tes números kappa após o estágio depré

deslignificação com oxigênio e o mes

mo fator kappa utilizado para todas as

polpas temse como conseqüência que a

carga de cloro ativo total para as polpas
foi diferente Na figura 14 apresentase

a carga de cloro ativo total utilizada no

branqueamento das polpas
Observase que com o aumento do

ritmo de produção há um aumento da

carga de cloro ativo total Este fato con

forme mencionado anteriormente está

relacionado com o maior número kappa
obtido após o processo de polpação

Visando a complementação da ava

liação da branqueabilidade das polpas
devese considerar também a alvura fi

nal obtida Estes resultados encontram

se apresentados na figura 15

Os resultados apresentados na figura
15 mostram que as polpas obtidas no pro

cessoLoSolids em diferentes ritmos de

produção e com adição de antraquinona

apresentaram elevados níveis de alvura

sem diferença significativa entre elas

Considerandose que as polpas apre

sentaram diferentes consumos de cloro

ativo total e mesmo nível de alvura final

um outro parâmetro importante para se

avaliar a branqueabilidade das polpas é a

relação entre alvura final e consumo de

cloro ativo total este parâmetro indica

quantos pontos de alvura são obtidos por

quilo de cloro ativo utilizado

Na figura 16 observase que o ritmo

de produção afeta significativamente a

branqueabilidade das polpas de E gran

disobtidas pelo processoLoSolids Em

baixos ritmos de produção a carga de clo

Figura I5 Alvura final
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Figura 13 Alvura apLls estgia Eop

Figura 14 Cloro ativo total



ro ativo total promove maiores ganhos de

alvura Os resultados apresentados na fi

gura 16 podem ser interpretados como

uma redução da branqueabilidade com o

aumento do ritmo de produção
Os resultados apresentados nas fi

guras 14 15 e 16 mostram que o rit

mo de produção de celulose de E

grandis pelo processoLoSolids al

tera significativamente oconsumo de

cloro ativo total porém as polpas atin

gem elevados níveis de alvura

Visando avaliar o efeito do ritmo de

produção sobre a qualidade da polpa

obtida realizouseanálise da polpa atra

vés do FQA Fiber Quality Analyser

Tabela 5 Par metros de qualidade de fibra n ProcessoLoSolidsfE

acima 0950 0035 048 82

projeto 0921 0035 047 79

os resultados encontramse apresentados
na tabela 5

O comprimento da fibra é um parâ

metro importante que se relacionada com

várias características da polpa produzi

da Em processos de cozimentos não se

espera que o comprimento da fibra seja

alterado reduzido Os resultados apre

sentados na tabela 5 mostram que o rit

mo de produção e a adição de antraqui

nona não alteram signficativamente o

comprimento das fibras

O curl é defmido pela relação entre

o comprimento real da fibra e o compri

mento projetado onde se considera as

curvaturas apresentadas pelas fibras Fi

80
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tiras com curl elevado apresentam me

norresistência átração eestouro Os re

sultados apresentados na figura 2 mos

tram que a adição de antraquinona ten

de aproduzir polpas com fibras com

menor curl Não se observa efeito signi

ficativo do ritmo de produção sobre o curl

para o processo LoSolids utilizando

se E grandis

O kink pode ser defmido como uma

mudança abrupta na curvatura da fibra

e tem um efeito negativo sobre a resis

tência da polpa Os resultados apresen

tados na tabela 5 mostram assim como

para o curl que a adição de antraquino

na tende a produzir polpas com fibras

com menos kinks

Os resultados apresentados na tabe

la 5 mostram que o ritmo de produção

de celulose não altera significativamen
te aqualidade das polpas de E grandis

produzidas pelo processoLoSolids

Conclusões

Os resultados obtidos neste traba

lho permitem concluir que o aumento

do ritmo de produção de celulose de

Eucalyptus grandis utilizandose o

processoLoSolids

diminui a eficiência das reações de

polpação sendo estes resultados eviden

ciadospor uma aumento do número ka

22192003 1024
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Figura 16 RelaÁode alvura e consumo de cloro ativo total



ppa redução da viscosidade e

redução da seletividade

promove a redução do ren

dimento depurado e aumento do

consumo específico de madeira

promove uma redução do

teor de ácidos hexenurônicos

na polpa

leva ao aumento no consu

mo de cloro ativo total no bran

queamento das polpas

permite a obtenção de pol

pas branqueáveis á altos níveis

de alvura

não altera significativamen

te aqualidade da fibra

A adição de antraquinona

ao processoLoSolids

promove uma redução do

número kappa e um aumento do

rendimento depurado indepen

dentemente do ritmo de produ

ção adotado

não altera a branqueabilida

de das polpas obtidas pelos pro

cessos de polpação em questão

tende a produzir fibras com

qualidade superior ao processo

sem adição de antraquinona

O ganho de rendimento devi

do áaplicação de antraquinonano

processoLoSolidsé maior em

elevados ritmos de produção
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