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Polpação LoSolids de Eucalipto Efeito do Ritmo de Produção

Francides Gomes da Silva Júnior Universidade de São Paulo USPESALQ Piracicaba Brasil

Thomas J McDonough Institute of Paper Science and Technology IPST Atlanta EUA

Resumo Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito do ritmo de produção de polpa celulósica

de eucalipto sobre a performance dos processos LoSolidsC kraft e kraftantraquinana foram

consideradas três ritmas de produção distintos abaixo da capacidade nominal capacidade nominal
acima da capacidade nominal tendo o digestor como limitante Após cada cozimento foram

determinados a rendimento bruto e depurado número kappa viscosidade teor de ácidos

hexenurõnicos durante as diferentes fases dos cozimentos foram coletadas amostras de licor negro

onde determinouse o teor de sólidos e álcali residual As polpas obtidas foram submetidas ao

processo de branqueamento utilizandose a seqüência ODEopD visando avaliar diferenças de

branqueabilidade As polpas obtidas foram analisadas com relação á sua qualidade utilizandose

como ferramenta o equipamento Fiber Quality Analyser Os resultados obtidos mostram que o

aumento do ritma de produção de celulose provoca uma diminuição na seletividade das processas de

polpação senda observada um 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 de

antraquinana mostrou resultados positivos em termos de redução do número kappa
Summary The objective of this research was to evaluate the effect of changing the production rate in

kraft and kraftanthraquinone LoSolidsC3 cooking of Eucatypfus granctrs considering the digester as a

bottleneck Three production rates were considered at rated capacity 50 below rated capacity and

50 above rated capacity Variations in the production rate were simulated by changing the

impregnation and cooking times The H factor was kept constant by adjusting the temperature and the

alkali charge was varied to achieve the targeted kappa number Anthraquinone was considered as an

additive to increase the production capacity After each caok yield kappa number viscosity and

carbohydrate composition were determined The pulps were bleached using an ODEopD sequence
The black liquors were analyzed for residual alkali organic content and residual anthraquinone The

results showed that the production rate affects the yield and that at lower production rates the alkali

requirement is slightly higher The addition of anthraquinone leads to a reduction in kappa number and

also and increase in yield The bleaching characteristics of the pulps were not affected by production
rate although there was an increase in chemical requirements and a decrease in pulp viscosity as

production rate was increased We conclude that LoSolids pulping of Eucalyptus can be considered

flexible in relation ta the production rate

Palavraschave eucalipto ritmo de produção LoSolids cozimento modificado antraquinona
branqueamento celulose polpação

Keywords eucalyptus production rate LoSolids modified pulping anthraquinone bleaching pulp
pulping

1 INTRODUÇÃO

O processa kraft de polpação foi desenvolvido em 1879 por Dhal e se tornou o principal
processo de produção de celulose no mundo No entanto desde o seu desenvolvimento diversas

modificações vem sendo implementadas de forma a melhorar sua eficiência tanto em termos de

rendimento como de propriedades da polpa obtida

Na última década as principais modificações do processo kraft tem sido direcionadas no

sentido de aumentar o rendimento e a intensidade de deslianificacão cara viabilizar a imalantacão de

O aumento da intensidade de deslignificaÇão e de rendimento são geralmente antagônicos
uma vez que os reagentes utilizadas na polpação kraft não são específicas para a remoção da

lignina removendo também carboidratos o que colabora para redução de rendimento

As modificações do processa kraft tem 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 deram origem a patentes de processo que genericamente são

chamados de cozimentos modificados e entre eles estão o processo LoSolids Entre as

modificações nas reações de polpação ouso da antraquinana como aditivo tem mostrado ser

bastante eficiente

A associação de modificações de processos e uso de aditivos no processa de polpação kraft

pode representar um avanço interessante para o setor de celulose

Ainda com relação ao setor de celulose observase que as unidades de produção
historicamente apresentam alterações em suas capacidades de produção no início da operação
geralmente a capacidade de produção é inferior a definida no projeto pois ainda se está em uma fase

de ajustes e aprendizagem Em uma etapa seguinte se atinge a capacidade de produção definida em

projeto e posteriormente buscase uma produção acima da capacidade nominal da planta industrial o

que traz como conseqüência o aparecimento de gargalos no fluxo produtivo Outro fato de extrema

importância é que esses três níveis de produção se caracterizam por diferentes níveis das variáveis

de processo o que pode levar a modificações na qualidade da polpa obtida

Este trabalho teve par objetivo avaliar o efeito do ritmo de produção e adição de antraquinona
em processos modificados de polpação e a qualidade da polpa obtida considerandose

Condição 1 digestor operando abaixo da capacidade nominal 5Q da capacidade de

Condição 2 digestor operando na capacidade nominal

Condição 3 digestor operando acìma da capacidade nominal 15Q da capacidade de

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Vários novos processos de polpação estão sendo desenvolvidos Ao mesmo tempo a

processo kraft que ainda está em desenvolvimento é mais competitivo quando comparado aos

processos alternativos de polpação Os principais motivos para se considerar a substituição do

processo kraft de polpação são de cunho ambiental diminuir a emissão de compostos de enxofre ou

obter polpas mais deslignificadas que requerem menor carga química para branqueamento TEDER
AXEGÂRD1995

De acordo com VARMA KRISHNAGOPALAN 1997 as melhores tecnologias disponíveis
BAT Best Available Technologies sugeridas para reduzir a carga de poluentes são cozimentos

modificados seqüências de branqueamento livre de cloro elementar ECF elemental chlorine free e

totalmente livre de clara TCF totally chlorine free
Segundo SILVA JÚNIOR 1994 várias modificações têm sido desenvolvidas e

implementadas no processo kraft Estas modificações se enquadram basicamente em duas

categorias
1 melhoria das propriedades da polpa produzida
2 necessidades de aumento de rendimento uma vez que para o processo kraft este pode

ser considerado relativamente baixa são grandes as implicações económicas relativas ao rendimento

do processo kraft indo desde a intensidade das atividades silviculturais passando par custos

financeiros das unidades produtoras atingindo consequentemente os custos de produção
As modificações de processo buscam modificar a química do processo de polpação de

maneira a melhorar a seletividade em relação à remoção de lignina sem significativa degradação de

Na década de 70 pesquisadores suecos começaram a combinar o conhecimento existente

sobre química e cinética de polpação kraft para desenvolver modificações no processo kraft que

pudessem maximizar a deslignificação preservando a resistência das polpa e o rendimento do

processo o processo foi denominado de deslignificação estendida ou cozimento modificado

COURCHENE 1998
Uma avaliação de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de modificações do processo

kraft permitem listar quatro princípios básicos que devem ser seguidos na medida do possível
HERSCHMILLER 1998

o perfil de carga alcalina ao longo do cozimento deve ser mantido estável Em particular
altas concentrações de álcali no início do cozimento 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 final do cozimento

a temperatura de cozimento deve ser mantida a mais baixa possível especialmente no

início e final de cozimento



Deslignificação estendida em cozimentos kraft sem perda de viscosidade da polpa cozimento
modificada é atingida através de modificações nos perfis de concentração de reagentes e de lignina
dissolvida A mudança fundamental nos cozimentos modificados quando comparado com o cozimento

convencional é que a fase final do cozimento é conduzida com a menor concentração possível de

lignina dissolvida no licor de cozimento e com um perfil uniforme de álcali efetivo SJCBLOM et al

1988
Os processos de cozimento modificadas foram alterados pela aplicação de um outro princípio

para melhorar a qualidade da polpa cozimento à baixas temperaturas Licor branca adicional foi

aplicado na circulação de fundo de digestores contínuos de forma a permitir tempos maiores de

cozimento permitindo também a redução da temperatura de cozimento Esta é a base de cozimentos

estendidos modificado ou cozimento isotérmicos Devido a maior uniformidade do cozimento este

processo resultou em uma aumento de rendimento de 05 a 1 I para madeira de coníferas tendo

resultados melhores para folhosas COURCHENE 1998
Diversas modificações de processa tem sido desenvolvidas e implementadas com o objetivo

de se obter polpa com elevada qualidade e processo com bom rendimento Nesta busca foi

desenvolvido o processa LoSolids

De acordo com MARCOCCIA et al 1999 o processo LoSalids0 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 necessárias para um processo modificado

redução de picos de concentração de álcali

redução de picos de temperatura
mínima concentração de lignina aa final da cozimento

máxima sulfidez no início do cozimento

No processo LoSalids as condições de reação desejáveis são obtidas pela extração do

licor negro do sistema várias vezes durante o processo de polpação Cada uma das extrações é

seguida de uma injeção de licor para reconstituição das concentrações de reagentes desejáveis O

cozimento LoSolids tem como vantagens o aumento da resistência e viscosidade da polpa
redução da temperatura de cozimento e do uso de álcali melhoria na eficiência de lavagem no

digestor cozimento mais uniforme melhor performance no deslocamento da coluna de cavacos

dentro do digestor e redução na demanda de reagentes químicos no branqueamento Devido àestas

vantagens o processa LoSolids tem apresentando uma rápida expansão na sua aplicação
industrial no mundo MARCOCCIA et al 1998

Além das vantagens citadas anteriormente várias fábricas observaram redução no consumo

específico de madeira o que é uma evidência do aumento de rendimento devido ao uso do processo
LoSolids A redução do consumo de madeira é da ardem de 8 MARCOCCIA et al 1998

As novas tecnologias de polpação representam um significativo avanço da processo kraft

tornandoo cada vez mais competitivo e levando a produção de polpas com qualidades mais

elevadas Associandose estes fatos à crescente importância da polpa de eucalipto no mercado

mundial de celulose a aplicação de novas técnicas de polpação e uso de antraquinona na polpação
de madeira de eucalipto pode representar um passo importante para indústria brasileira de celulose

em termos de competitividade mundial

3 MATERIAIS E MÉTQDC7S
Para realização deste trabalho foram utilizados cavacos industriais de Eucaliptos Brandis

fornecidos pela Votorantim Celulose ePapel Unidade Jacareí

Os cavacas foram classificados por espessura sendo selecionados os cavacos com

espessura entre 2 e 8 mm

Após a classificação os cavacos foram homogeneizados edeterminouse a tear de umidade
após determinação do teor de umidade foram preparadas amostras de cavaco com 15 kg as

amostras foram armazenadas em câmara fria a 4C com objetivo de preservar as características das

cavacos

Para os cozimentos kraft antraquinona utilizouse antraquinona comercial em pó

31 Caracterização do material

O material foi caracterizado de considerandose os seguintes parâmetros
densidade básica método do máximo teor de umidade FOELKEL BRASIL

BARRICHELO 1975



dimensões de fibras dos cavacos foram retirados cerca de 50 fragmentos para maceração
pelo processo nítricoacético com o material dissociado foram montadas lâminas e medidos o

comprimento a largura e o diâmetro do lume e a espessura da parede das fibras

composição química teor de extrativos totais lignina e holocelulose TAPPI

32 Cozimentos
Os cozimentos LoSolidsO foram conduzidos visando a obtenção de polpa com númerc

kappa de 16 1 e os níveis de produção foram simulados através da alteração do tempo e

temperaturas de cozimentos de forma a manter o mesmo fator H Para se atingir o número kapp2
estabelecido variouse a carga alcalina

Os cozimentos aram realizados no sistema de polpação disponível no Institute of Papes
Science and Technology IPST Atlanta EUA que consiste basicamente de um conjunto de

acumuladores de licores ligados por um conjunto de válvulas e bombas dosadoras à um digestor
com circulação forçada

Neste trabalho para simulação do processo LoSolidsO utilizouse dadas operacionais de um

digestor contínuo concebido para produção de celulose de eucalipto através do processo LoSolids

Na simulação do processo LoSolidsacarga alcalina foi assim dividida

50 impregnação
35 cozimento

15I lavagem

As condições utilizadas para simulação do processa LoSolids encontramse apresentadas
na tabela 1

Tabela 1 Condi ões de cozimento LoSolids

Ritmo Estágios
de PreVap Impreg 1 Subst Cozimento Lavagem

Produção tempo
min

teme
C

tempo
min

temp
C

tempo
min

temp
C

tempo
min

temp
C

tempo
min

temp
C

acima 10 100 26 120 61 162 5 46 162 5 134 162 5

róeto 15 100 40 120 90 157 6 70 157 6 200 157 6

abaixo 30 100 79 120 182 149 6 138 149 6 401 149 6

Ao final de cada cozimento os cavacos obtidos foram lavados exaustivamente com água
corrente à temperatura ambiente em caixa com fundo de tela em aço inox de 150 mesh Após a

lavagem as fibras foram individualizadas em desintegrador laboratorial Visando a remoção e

quantificação de rejeitos as polpas obtidas em cada cozimento foram depuradas em depuradas
laboratorial com tela com fendas de 02 mm Os rejeitos foram coletados e secos em estufa a 105 3

C até peso constante Após lavagem desfibramento e depuração as polpas foram centrifugadas e

armazenadas em sacos de polietileno para análises posteríores estas análises encontramse

descritas na tabela 2

321Qnálise de licor negro
Durante o cozimento foram coletadas amostras de licor negro para análises posteriores

Estas análises encontramsedescritas na tabela 2

Tabela 2 Análises e metodologias para palpa e licor negro
Pa rãmetro Norma

Polpa Rendimento bruto relação entre peso as de celulose e peso a s

de madeira

Rendimento depurado relação entre peso a s de celulose depurada e

peso as de madeira

Teor de rejeitos relação entre peso as de rejeitos material
retido em peneira com fenda de02mm de

de usados laboratorial e eso as de madeira

Número ka a Ta i Methods T236cm85

Viscosidade Ta i Methods T230 om94

Alvura Ta i Methods T217 wd77

Seletividade rela ão entre viscosidade e número ka a

Licor alcali ativo residual no licor ne ro Ta i Methods T625 cm85

Teor de sólidos Ta i Methods T650 om89



33 Branqueamento
As polpas obtidas foram branqueadas pela seqüência ODEopD a média consistência

12 com o objetivo de se verificar o efeito dos processos modificados de polpação sobre a

branqueabilidade das polpas Na tabela 3 estão apresentadas as condições de branqueamento
Tabela 3 Condições de branqueamento

Estágio tempo temperatura carga
min C l

O 60 90 20
Da 60 50 fator kappa 02

Eop 60 85 035
D 180 70 02

4 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 grandís utilizadas neste

trabalho

Tabela 4 Características básicas das cavacos

Parâmetro Eucalyptus
grandís

Densidade básica glcm 0483
Teor de extrativos totais 442
Teor de lignina 2351
Teor de holocelulose 7207
Comprimento de fibra mm 109

Largura da fibra m 1860
Dìãmetro do lume m 980

Espessura da parede da fibra m 440

Fração parede 47

Os resultados apresentados na tabela 4 mostram que o material utilizado neste trabalho pode
ser considerado como representativa da madeira da Eucalyptus grandís utilizado para produção de

celulose no Brasil

42 CozimentosLoSolidsC

O objetiva do cozimento LoSalidsc nesta pesquisa foi a obtenção de polpa com número

kappa de 161 Para alcançar este objetivo variouse a carga alcalina total Na figura 1 são

apresentados os valores de carga alcalina total aplicada em função do ritmo de produção
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Figura 1 Carga alcalina aplicada em cozimento LoSolids visando a obtenção de polpa com

número kappa de 161

Os resultados apresentados na figura 1 mostram que para ritmos de produção abaixo da

capacidade de projeto a carga alcalina aplicada precisa ser aumentada para que o número kappa



estipulado seja alcançado Este fato tem Gamo possível explicação que para baixos ritmas de

produção o tempo de cozimento é bastante longo e para manter o fator H tornase necessário reduzir

a temperatura como conseqüência a velocidade das reações de polpação são reduzidas e há

necessidade de se aumentar a concentração de reagentes álcali para se obter os níveis de

deslignificação desejados
Quando o ritmo de produção é aumentado a carga alcalina aplicada não muda

significativamente mas isto não significa necessariamente que a carga alcalina seja a mesma c

consumo de álcali deve ser considerada
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Figura 2 Número kappa Cozimento LoSolids

Na figura 2 são apresentados os resultados de número kappa obtidos para diferentes ritmos

de produção do processo LoSolidsC também são apresentadas os resultados obtidos com a adição
de antraquinona

O resultado mais expressivo apresentado na figura 2 é o efeito da antraquinona no processo
LoSolids Em todos os ritmos de produção o efeito da antraquinona é observado coma uma

significativa redução do número kappa
Em unidades industriais onde não é necessária a redução do número kappa a adição de

antraquinona pode trazer coma benefício um aumento de rendimento através da redução da carga
alcalina para obtenção do número kappa desejado

Os resultados na figura 2 também mostram uma ligeira tendência de aumento do número

kappa com o aumento do ritma de produção Esse fato pode ser um indicativo de perda de

seletividade provavelmente devido ao aumento na temperatura máxima de cozimento
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Figura 3 Rendimento depurado Cozimento LoSolids

O aumento do ritma de produção em uma unidade industrial geralmente é obtido através do

aumento das temperaturas e a conseqüente redução do tempo do processo de cozimento mantendo

se assim o fator H O aumento da temperatura de cozimento reduz a seletividade levando a uma

maior degradação das carboidratos o que pode apresentar como conseqüência uma redução de

rendimento e viscosidade



A adição de antraquinona ao processo LoSolidst resultou em uma aumento significativo no

rendimento depurado O rendimento depurado obtido com a adição de antraquinona
independentemente do ritmo de produção de celulose foi praticamente o mesmo este resultado

indica que existe um teto para rendimento considerandose a espécie utilizada e condições de

cozimentos adotadas 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 interessante

em ritmo mais elevados de produção SILVA JÚNIOR et al 1997 apresentaram que para polpação
kraft de eucalipto o uso da antraquinona é facilmente justificada em altos ritmas 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 obviamente um aumento o do custo

de produção de celulose Com a redução do rendimento há uma tendência de aumento da geração
de sólidos

As considerações anteriores indicam que na condução de um processo de expansão de

capacidade produtiva utilizandose um mesmo digestor LoSolidsc a ampliação da capacidade da

caldeira deve considerar a geração adicional de sólidos geradas devido ao menor rendimento do

processo de produção de celulose

Continuando a avaliação do ritmo de produção no processo LoSolidst para E grandís e o

efeito da antraquinona a viscosidade da polpa deve ser considerada Os resultados obtidos para
viscosidade são apresentados na figura 4

ritmo de produão

Euc EucAQ

Figura 4 Viscosidade Cozimento LoSolidsC

Na figura 4 observase também que a adição de antraquinona leva a uma redução da

viscosidade Este efeito está provavelmente relacionado com o menor consumo de álcali nas

cozimentos eam antraquinona tendo coma conseqüência maiores níveis de álcali residual os quais
contribuem para redução da viscosidade Considerandose ouso da antraquinona para aumenta da

capacidade de produção de celulose e que não há necessidade de redução do número kappa a

redução da carga alcalina permitirá que o número kappa atinja os patamares estabelecidos e como

conseqüência poderá ser observado um aumenta de rendimento e de viscosidade

A viscosidade da polpas celulósicas está relacionada àresistência das fibras A relação entre

viscosidade e resistência da fibra não é linear LI et al 2000 mostram que para polpas kraft a

resistência àtração medida através do zerospan diminui ligeiramente se o grau de polimerização da

celulose se mantém acima de 1000 Devese considerar que um grau de polimerização de 1000

corresponde a uma viscosidade de cerca de 12cP e 1600 à30 cP

Os valores de viscosidade apresentados na figura 11 são significativamente superiores aos

valores apresentados por LI et al 2000 coma limite crítico para perda de resistência Esses

resultados mostram ser possível a obtenção de polpa branqueada com boas propriedades físico

mecânicas

A análise do número kappa e da viscosidade isoladamente apresenta um pequeno significado
em termos de aplicação industrial Para uma melhor compreensão do efeito do ritmo de produção
sobre a eficiência do processo de polpação parâmetros que envolvam a eficiência de deslignificação
e preservação dos carboidratos devem ser consideradas coma par exemplo a seletividade que é

relação entre número kappa e viscosidade Os resultados de viscosidade são apresentadas na figura
5

abaixo projeto acima
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Figura 5 Seletividade Cozimento LoSolids

Os resultados apresentadas na figura 5 mostram claramente que o aumento do ritmo de

ode celulose leva a uma redução na seletividade tanto para o processo kraft como para o

rraquinona Conforme mencionado anteriormente esses resultados são conseqüência do

a da temperatura utilizada para o aumento do ritmo de produção com a conseqüente redução
da

o n s n n r a

os perfis de álcali efetiva para os diferentes ritmos de produção

effective alkalp gL effectíve alkaty gL efYechive alkalp gL

A B C

Figura 6 Perfil de álcali efetivo a acima da capacidade nominal b capacidade nominal
c abaixo da capacidade nominal

Os resultados apresentados na figuras 6 mostram que os cozimentos apresentam
praticamente o mesmo perfil de álcali efetivo O que se observa nas referidas figuras é que o uso da

antraquinona promove uma redução do consumo de álcali no processo de polpação
A diferença no consumo de álcali observado nos cozimentos com antraquinona é uma

indicação de que a carga alcalina pode ser reduzida se não houver necessidade de redução do

número kappa
Na figura 6 podese observar que durante a fase de impregnação ocorre uma acentuada

redução da concentração de álcali efetivo e isto está provavelmente relacionado com a neutralização
de ácidos orgânicos formados a partir 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 àestas reações senda esta provavelmente a explicação para maior carga alcalina

necessária nas baixos níveis de produção O fato da baixa temperatura utilizada nas cozimentos com

baixo ritmo de produção também deve ser considerado

A fase de impregnação apresenta um papel fundamental na eficiência total do processo de

polpação LI et al 2000 afirmam que a cinética de degradação de carboidratos durante a polpação
kraft é influenciada principalmente pela temperatura e pela concentração de íons hidróxidos e não

8



pela concentração de sulfeto ou pela adição de antraquinona Devido a mais rápida transferência de

calor para o interior dos cavacos em relação a transferência de massa por difusão dos reagentes do

cozimento a não uniformidade do processo de polpação está mais relacionada a não uniformidade

da concentração de OH do que da temperatura

A B

Figura 7 Perfil de sólidos dissolvidos a acima da capacidade
nominal c abaixo da capacidade nominal

4 6 S 10 12 14 16 18 2U

black liquor solids contem ió

C

nominal b capacidade

Os resultados apresentados na figura 7 mostram que perfil de sólidos dissolvidos no licor é o

mesmo para os três ritmo se produção avaliadas neste trabalho observase que apôs o atingimento
da temperatura máxima de cozimento o teor de sólidos se mantém constante esse patamar é

resultado da estratégia de extração e injeção simultânea de licor negro e licor branco diluído

respectivamente Ejustamente este patamar estável de sólidos dissolvidos no licor de cozimento que
fundamenta o processo LoSolidsO

A formação de ácidos hexenurônicos durante a polpação alcalina tem se tornado
recentemente uma preocupação na indústria de celulose devida aos seus efeitos negativos nas

operaçôes de branqueamento tais como aumento na consumo de reagentes químicos ligação com

metais de transição e redução no nível máximo de alvura a ser obtida em uma determinada polpa e

seqüência de branqueamento Vários estudos tem demonstrando que o teor de ácidos hexenurônicos

na polpa é função do processo de polpação porém poucos trabalhos tem relatado o efeito dos

parâmetros de polpação sobre a formação de ácidos hexenurônicos CHAI et al 2000
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Figura 8 Teor de ácidos hexenurônicos

Os resultados apresentados na figura 8 mostram que existe um efeito significativo do

ritmo de produção sabre o teor de ácidos hexenurônicos da polpa e que a adição de antraquinona
não afeta significativamente o teor deste componente CHAI et al 2000 em cozimentos

convencionais kraft e kraftantraquinona para madeira de coníferas observaram resultados

semelhantes
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Conforme mencionado por GIDNERT et al 1998 os resíduos de ácidos hexenurônicos

consomem permanganato durante a análise de número kappa e desta forma contribuem para o

número kappa da polpa Diversos fatores de conversão foram sugeridos para calcular a contribuição
dos ácidos hexenurônicos no número kappa

Considerandose as aspectos mencionados anteriormente a fator de conversão sugerida por

LI et al 1997 foi usado para calcular o número kappa corrigido número kappa sem o efeito do teor

de ácidos hexenurônicos estes resultados são apresentados na figura 9
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Figura 9 Número kappa corrigido sem efeito do teor de ácidos hexenurônicos

Na figura 9 observase que existe uma relação direta entre número kappa e ritma de

produção isto é quanto maior o ritmo de produção maior o número kappa corrigido Estes resultados

estão de acordo com afirmações anteriores quanto maior o ritmo de produção menor a seletividade

do processo seja pela maior degradação de carboidratos seja pela menor capacidade de remoção
de lignina

As polpas de folhosas são utilizadas principalmente branqueadas e vários autores tem

mostrada que as condições de cozimento afetam significativamente abranqueabilidade das polpas
Visando avaliar o efeito do ritmo de produção na branqueabilidade das polpas utilizouse a seguinte
seqüência de branqueamentoODEopD

Na figura 10 apresentase o número kappa das polpas obtidas como processo LoSolids

após o estágio deprêdeslignificação com oxigênio

10

a

x

0
4

v

c

abaixo projeto aáma

rirmo de producão

kxaft O kraftiQ

Figura 10 Número kappa apósprédeslignificação com oxigênio

apresentados na figura 10 mostram uma tendência de aumenta do número

nificação com oxigênio com o aumento do ritmo de produção de celulose

suficiente para se avaliar um estágio de pré
ificação é um parãmetro bem estabelecido para
os resultados para eficiência de deslignificação

com
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Figura 11 Eficiência de deslignificação processo LoSolids para E grandis

Os resultados apresentados na figura 11 mostram que o ritma de produção não afeta

significativamente a eficiência de deslignificação nas cozimentos sem antraquinona para os

cozimentos com antraquinona os resultados são diferentes o aumento no ritma de produção tende

a aumentar a eficiência de deslignificação
Os resultados apresentados na figura 11 podem inicialmente ser consideradas contraditórios

mas devese considerar conforme observados por outros pesquisadores que a eficiência de

deslignificação éuma função direta do número kappa i e quanto mais baixo o número kappa
menor a eficiência de deslignificação Este efeito também pode ser observado nesta pesquisa Na

figura 12 apresentase a relação entre número kappa após o processo de polpação LoSolidsC e a

eficiência de deslignificação apósprédeslignificação com oxigênio
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Figura 12 Relação entre número kappa e eficiência de deslignificação com oxigênio
Cozimento LoSolids

Os cozimentos com adição de antraquinona resultaram em polpas com baixo número kappa
devido a ação da antraquinona mas estes números por sua vez mostraram uma relação direta com o

ritmo de produção isto é quanto maior o ritmo de produção maior o número kappa Estas

considerações somadas àanálise dos resultados apresentados na figura 12 explicam a relação direta

observada entre eficiência de deslignificação eritmo de produção
Após o estágio de deslignificação com oxigênio as polpas foram submetidas aos estágios Cb

Eop e de acordo com as condições descritas anteriormente O objetivo do branqueamento foi

avaliar se o ritma de produção de celulose poderia afetar significativamente a branqueabilidade das

polpas para esta avaliação considerouse o consumo de cloro ativo total e a alvura após as estágios
Eop e D

Na figura 13 apresentase os valores de alvura após o estágio Eop das polpas de E grandis
obtidas através do processo LoSolidsC
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Figura 14 Cloro ativo total

Observase que com o aumento do ritmo de produção há um aumento da carga de cloro ativo

total Este fato conforme mencionado anteriormente está relacionado com o maior número kappa
obtida apás o processo de polpação

Visando a complementação da avaliação da branqueabilidade das polpas devese considerar

também a alvura final obtida estes resultados encontramse apresentados na figura 15

na

um r

a determinação da carga de reagentes
mero kappa da polpa na entrada do

forme descrito no item metodologia
Ipas apás o estágio Eop pode estar

a para todas as polpas Cansiderando

ros kappa após o estágio de pré
io para todas as palpas temse como

foi diferente Na figura 14 apresentase
no branqueamento das polpas
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Figura 15 Alvura final

Os resultadas apresentados na figura 15 mostram que as polpas obtidas no processo Lo

Solids em diferentes ritmos de produção e com adição de antraquinona apresentaram elevados

níveis de alvura sem diferença significativa entre elas

Considerandose que as polpas apresentaram diferentes consumos de cloro ativa 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 par quilo de cloro ativo utilizada
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Figura 16 Relação de alvura e consumo de cloro ativo total

Na figura 16 observase que o ritmo de produção afeta significativamente abranqueabilidade
das polpas de E grandis obtidas pelo processo LoSolids Em baixos ritmos de produção a carga de

cloro ativo total promove maiores ganhas de alvura Os resultados apresentados na figura 16 podem
ser interpretados como uma redução da branqueabilidade com o aumento do ritmo de produção

Os resultados apresentados nas figuras 14 15 e 16 mostram que o ritmo de produção de

celulose de E grandis pelo processo LoSolids altera significativamente oconsumo de cloro ativo

total porém as polpas atingem elevados níveis de alvura

Visando avaliar o efeito do ritmo de produção sobre a qualidade da polpa obtida realizouse

análise da polpa através do FQA Fiber Quality Analyser os resultados encontramse apresentados
na tabela 5

Tahpla 5 Parâmatmç rla niialirlarlP P fibra PrllPSCCI InnliriçCa

ProcessolRitmo de produção Curl
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O comprimento da fibra é um parâmetro importante que se relacionada com várias

características da polpa produzida Em processos de cozimentos não se espera que o comprimento
da fibra seja alterado reduzido Os resultados apresentados na tabela 5 mostram que o ritmo de

produção e a adição de antraquinona não alteram signficativamente ocomprimento das fibras

O curl é definido pela relação entre o comprimento real da fibra e o comprimento projetado
onde se considera as curvaturas apresentadas pelas fibras Fibras com curl elevado apresentam
menor resistência àtração e estouro Os resultados apresentados na figura 2 mostram que a adição
de antraquinona tende a produzir polpas com fibras com menor curl Não se observa efeito

significativo do ritmo de produção sobre o curl para o processa LoSolids0 utilizandoseF grandis
O kink pode ser definido como uma mudança abrupta na curvatura da fibra e tem um efeito

negativo sobre a resistência da polpa Os resultados apresentados na tabela 5 mostram assim como

para o curl que a adição de antraquinona tende a produzir polpas com fibras com menos kinks

Os resultados apresentados na tabela 5 mostram que o ritmo de produção de celulose não

altera significativamente aqualidade das polpas de E grandis produzidas pelo processo LoSolidsC

s corvcLUSÕEs

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que o aumento do ritmo de produção
de celulose de Eucaiyptus grandis utilizandose o processo LoSolids0

diminui a eficiência das reações de polpação sendo estes resultados evidenciados por uma

aumento do número kappa redução da viscosidade e redução da seletividade
promove a redução do rendimento depurado e aumento do consumo específico de madeira

promove uma redução do teor de ácidos hexenurônicos na polpa
leva ao aumento no consumo de claro ativo total no branqueamento das polpas
permite a obtenção de polpas branqueáveis àaltos níveis de alvura
não altera significativamente aqualidade da fibra

A adição de antraquinona ao processo LoSolidsC

promove uma redução do número kappa e um aumento do rendimento depurada
independentemente do ritmo de produção adotada
não altera a branqueabilidade das polpas obtidas pelos processas de polpação em questão
tende a produzir fibras com qualidade superior ao processo sem adição de antraquinona

O ganho de rendimento devido ãaplicação de antraquinona no processo LoSolids é maior

em elevados ritmos de produção
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