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0 s resultados obtidos nesta experiência
mostram que a utilização destes aditi

vos permite a melhoria do rendimento do pro
cesso sem alterar a intensidade de deslignifi
cação Os resultados mostram também um
efeito sinérgico da antraquinona e do surfac
tante sobre o processo de polpação krírft

0 processo kraft de polpação é um mo
saico de fenômenos físicos e químicos que
tem por objetivo básico a dissolução da Ia
meia média e a conseqüente individualiza
ção das fibras

0 comportamento do processo de polpa
ção kraft é determinado pelas relações entre
as velocidades e eficiências dos sistemas físi

cas e químicos envolvidos pela composição
química e temperatura da madeira e do licor
de cozimento Aspectos deste comportamen
to incluem a seletividade habilidade de re

mover lignina sem ataque extensivo á fração
de carboldratos da madeira

As relações referidas anteriormente re
presentam a cinética de polpação kraft A
compreensão da cinética de polpação é
fundamental para a realização de desenvol
vimentos que objetivam modificar e otirn
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zar os processas existentes ou até mesmo
desenvolver novos processos

A cinética de polpação kraft devido a sua
complexidade pode ser subdividida em e
tapas para melhor compreensão dos fenô
menos e variáveis envolvidas bem como
as relativas velocidades de reação De forma
simplificada a cinética de polpação kraft
pode ser assim esquematizada

transporte de íons do licor de cozimen
to para a superfície dos cavacos

difusão dos íons para o interior dos ca
vacos

a reações químicas entre os íons e os
componentes da madeira
Rdifisãodos produtos das reações para

o exterior dos cavacos

transporte dos produtos de reação para
o Iicor de cozimento

A polpação é um complexo de reações to
poquímicas e a difusão dos reagentes den
tro dos cavacos é de grande importância na
uniformidade da polpa Uma boa penetração
do licor de cozimento na madeira aumenta

a taxa de deslignificação e minimiza a não
uniformidade das reações de polpação no ca
vaco Através da melhoria da efetividade dos

reagentes de cozimento podese acelerar a
deslignificação sem aumento da carga de rea
gentes Parthasarathy et aí 1996

A distribuição uniforme de reagentes
químicos na estrutura da madeira em um
período de tempo curto é de fundamental
importância para qualidade das polpas
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químicas Rhydholm 1965
Em termos ideais cada fibra deve

receber a mesma quantidade de rea
gentes ao mesmo tempo e à mesma
temperatura Isto requer que os rea
gentes químicos presentes no licor de
cozimento sejam transportados uni
formernente para dentro dos cavacos
e sítios de reação na lamela média de
milhões de fibras Este processo se rea
liza em duas etapas

1 saturação inicial dos cavacos
com licor de cozimento antes do iní

cio do cozimento
2 movimentação dos reagentes

para os sítios de reação durante o cur
so do cozimento

Em escala industrial estas duas etapas
compreendem o estágio de impregna
ção Objetivo da impregnação é distri
buir o licor de cozimento uniformemen

ie dentro do cavacoNoentanto antes

da etapa de impregnação os cavacos são
prévaporizados para remover o ar exis
tente em seu interior e substituitopor
vapor ou água bem como promover o
seu aquecimento

Neste estágio existem dois meca
nismos para o transporte de químicos

penetração do licor de cozimento
atravésdosporuaídaíiiadeira7

difusão de íons presentes no licor
de cozimento através do líquido pre
sente no interior dos cavacos

Penetração é o movimento do licor
de cozimento através dos poros da ma
deira Mimms et ai 1993 0 conceito
do processo de penetração do licor na
madeira pode ser dividido em dois pe
netração forçada incluído fluxos de ga
ses e líquidos por um diferencial de
pressão externo e penetração natural
que consiste na ascensão capilar

Difusão significa que os íons e mo
léculas movemsede uma área de alta

concentração para uma área de menor
concentração de forma a diminuir as
diferenças A difusão dos químicos de
cozimento só pode ocorrer se os poros
dos cavacos já estiverem completos
com licor Mimms et aL 1993

Estes mecanismos são completa
mente distintos entre si e devem ser

assimcoideradmnaabordagem do

processo de transporte de químicos
dentro e para dentro dos cavacos

Em dígestores do tipo batelada bat
ch a impregnação ocorre durante a fa
se de aquecimento É importante que
a impregnação esteja completada an
tes da temperatura do digestor atingir
130 OC uma vez que reações indese
jáveis podem ter início na ausência de
álcali Mimms et al 1993

Em digestores contínuos a impregna
ção acontece à temperatura constante
abaixo do nível em que significativas rea
ções de deslignificação acontecem ge
ralmente a 120 C Nfimnis et ai 1993

Tanto a eficiência quanto os parâme
tros operacionais da etapa de impreg
nação dos cavacos são dependentes do
tipo de madeira empregado no proces
so de palpação

A estrutura da madeira é um com

plexo sistema de capilares que apre
senta diferenças entre folhosas e co
níferas cerne e alburno lenho juvenil
e lenho tardio lenho de reação e ma
deira normal diferenças entre espé
cies árvores de uma mesma espécie
e diferenças entre diferentes partes de
uma mesma árvore De uma forma

geral as madeiras destinadas à polpa
çàoconsistem de 5075 de espaços
vazios preenchidos com água ou ar
Estes espaços consistem com exceção
de rachaduras mecânicas na estrutu
ra da madeira em lumes das células
incluindo vasos canais resinífeTOs e

outros espaços intercelulares Rhyd
holm 1965

Em madeira de folhosas a penetra
ção ocorre rapidamente através dos
vasos mas a penetração na direção
transversal praticamente não existe
devido ao fatos das membranas das

pontuações não serem porosas e Im
pedirernapassagem de líquidos Em
coníferas a penetração do licor de co
zimento se dá apenas através do lume
dos traqueídes apresentam pontua
çóes permeáveis ao licor de cozimen
to uma vez que estas madeiras não
apresentam vasos Rhydholm 1965

A etapa de impregnação do ponto
de vista conceitua é bastante com
plexadevidoàprópria complexidade

estrutural da madeira seja do ponto
de vista anatômico seja do ponto de
vista químico Por esta razão a análise
do fenômeno de penetração do licor
de cozimento nos cavacos sob a ótica
da mecânica dos fluidos tornase
também bastante complexa No en
tanto algumas relações definidas pa
ra penetração de fluidos em estruturas
capilares podem ser utilizadas para
estudos de impregnação de cavacos
no processo de poIpação

A taxa de penetração do licor de co
zimento em cavacos V segue de forma
aproximada a equação de Poiseulle

V kni1Ap

Lr7

onde
V fluxo do líquido
n número de capilares
1 comprimento do capilar
r raio do capilar
Dp diferencial de pressão
h viscosidade do líquido

A descrição da cinética de penetra
ção capilar foi desenvolvida por Lucas
19 18 e Washburn 1920 e pode ser
sumarizada na seguinte relação Equa
ção de LucasWashburn

h

2
onde
h altura de ascensão ou depressão
r raio do capilar
h viscosidade do líquido
s tensão superficial
t tempo
q ângulo de contato

Nas equações apresentadas ante
riormente estão presentes os princi
pais fatores que determinam uma pe
netração completa e uniforme do li
cor de cozimento nos cavacos Obser

vase que as variáveis estão divididas
entre características da madeira ca
racterísticas do licor de cozimento e
de forma indireta parâmetros de con
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trole do processo de polpação
Observaseque a velocidade de pe

netração é significativamente afeta
da pelo raio dos capilares da madeira
assim uma redução do raio dos poros
leva a uma redução da velocidade de
penetração Esta observação é espe
cialmente importante para madeira
de folhosas uma vez que a penetra
ção de líquidos nos cavacos ocorre a
través dos vasos pois as fibras libri
formes são células fechadas e reagen
tes químicos do licor de cozimento só
conseguem atingiIasatravés da difu
são Como a difusão é um processo
lento quando comparado com a pe
netração e sua atuação está restrita a
curtas distâncias durante o período de
cozimento é de vital importância pa
ra a homogeneidade da polpação de
madeira de folhosas que os vasos per
mitam a maior taxa de penetração
possível Por conseqüència o diáme
tro médio dos poros de uma determi
nada madeira característica genética
tem um efeito marcante sobre a velo

cidade de penetração do licor de co
zimento

Os efeitos benéficos da pressão e
redução da viscosidade do licor de co
zimento via alta temperatura tam
bém são evidentes nesta equação

Considerandoseque o ângulo de
contato é resultante de um fenômeno

de natureza complexa a tensão super
ficial Vennard et al 1978 o uso de
aditivos que alterem esta variável do
licor de cozimento bem como o ân

gulo de contato entre o licor e a ma
deira e que não interfiram nas rea
ções de polpação podem contribuir
de forma significativa para melhoría
do processo de penetração do licor de
cozimento nos cavacos

As modificações do processo kraft
se enquadram basicamente em duas
categorias

1 melhoria das propriedades da
polpa produzida

2 necessidade de aumento de ren

dimento uma vez que para o proces
so kraft este pode ser considerada rela
tivamente baixo

É importante ressaltar que são gran

des as implicações económicas rela
tivas ao rendimento do processo krift
indo desde a intensidade das ativida

des silviculturais passando por custos
financeiros das unidades produtoras
atingindo conseqüentemente os cus
tos de produção

Uma das alternativas que tem sido
bastante considerada para modifica
ção do processo kraft visando aumen
to de rendimento diz respeito ao uso
de aditivos na operação de polpação
Os aditivos representam uma alterna
tiva interessante pois de uma forma
geral implicam em baixo custo de
instalação para que se torne possível
a sua utilização Urna das maiores di
ficuldades em desenvolver aditivos

para os processos de polpação é que
muitos compostos de interesse não
são estáveis nas condições de polpa
ção Wright Fullerton 1984 cita
dos por Silva Júnior 1994

Os aditivos que térn apresentado
maior eficiência são os compostos
quinônicos e entre eles merece des
taque a antraquinona Já utilizada em
vários países como Japão Finlândia
Estados Unidos Espanha Brasil en
tre outros Silva júnior 1994

0 resultado de vários estudos mos

trou que a antraquinona é o primeiro
aditivo realmente eficaz e de valor
prático tanto no aspecto industrial
como comercial para polpação alca
lina Gomide 1980

A antraquinona tem sido usada co
mo aditivo nos processos kraft e a
de polpação devido à sua alta ativida
de catalítica no processo de polpação
atuando nas reações de deslignifica
ção e ainda protegendo as cadeias de
celulose contra as reações de despoli
merização terminal

A antraquinona pode ser caracte
rizada como um agente flexibilizador
de processo pois apresenta vários e
feitos que podem ser explorados in
dividualmente em escala industrial
dos quais podemos citar o aumento
da qualidade da celulose aumento de
rendimento redução da carga alcali
na aumento de produção entre ou
tros Silva júnior Barricheio 1995

Considerandosea importância da
operação de impregnação dos cavacos
com o licor de cozimento para o su
cesso do processo de polpação com
postos surfactantes têm merecido a
tenção como possíveis aditivos ao li
cor de cozimento favorecendo uma
melhor penetração do licor de cozi
mento no interior dos cavacos

A associaçao entre o efeito da an
traquinona químico e de compostos
surfactantes físico pode ser uma al
ternativa interessante para o processo
de polpação Dentro desta ótica ava
house o efeito da antraquinona e de
um surfactante auxiliar de cozimen

to disponível no mercado sobre o

Delineamento experimental
Em escala laboratorial desenvolveu

se um trabalho visando avaliar o efeito

do uso simultâneo de antraquinona e
surfactante auxiliar de cozimento dis

ponível no mercado bem como seus
efeitos isolados sobre o prDeessodepol
pação Foram avaliadas três cargas de an
traquinona 0 0025 005base ma
deira seca e quatro cargas de surfactante
0 00025 005 0075 base ma
deira seca totalizando 12 tratamentos

Para realização deste trabalho foram
utilizados cavacos industriais obtidos a

partir de árvores com sete anos de idade
de híbrido de Eucal ptzts grandis x Euca
tus tirophy11a

Os cozimentos foram realizados em

duplicata em digestos laboratorial de
circulação forçada modelo MK sob
as seguintes condições

alcali ativo 13 como Na0
sulfidez 25IX

relação licormadeira 411
tempo de aquecimento 60 minutos
tempo de cozimento 120 minutos
temperatura máxima 1661IC

Para cada cozimento determinouse
rendimento bruto

número kappa
viscosidade

Os resultados obtidos foram anali
sados estatisticamente
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TabelaIAnãlise de variância para rendimento bruto

Causas de Graus de Sorna de Quadrado Valor de F Prob F

variação liberdade quadrados médio

Antraquinona 2 64476483 32238242 367171 000005

Suríactante 3 24813852 08271284

Interação 6 72321315

Resíduo 12 10536192

LTOta 1 23 172147841

Resultados

Rendimento depurado
A determinação do rendimento da

etapa de polpação é de fundamental im
portância para avaliação da eficiência do
processo devido à sua relação direta com
os custos de produção da celulose uma
vez que a madeira é o principal item da
composição dos custos da celulose

Os valores de F apresentados na ta
bela 1 mostram que existe efeito da an
traquinona e do surfactante sobre o ren
dimento bruto do processo de polpação
mostram ainda que existe interação en
tre a antraquinona e o surfactante sobre
o parâmetro em questão

Os resultados da tabela 1 são me

lhor visualizáveis através da análise da

figura 1
Os níveis de antraquinona avaliados

neste trabalho apresentaram correlação
direta com o rendimento bruto Para o

surfactante também se observa uma

correlação direta com o rendimento
bruto no entanto o maior incremento

12053552

00878016

94204 000211

137282 000023

em rendimento bruto é obtido para
carga de0025hde surfactante acima
desta o incremento em rendimento é

pouco significativo
A utilização de antraquinona e sur

factante simultaneamente traz resul

tados mais significativos em nível de
rendimento bruto do que a utilização
isolada de cada um destes compostos
mostrando a existência de um efeito

sinérgico

Número kappa
Na avaliação do desempenho de uma

determinada modificação do processo
kraft de cozimento tomaseimportante
avaliar o teor de lignina residual na pol
pa expressa usualmente comonwnero
kappa Na tabela 2 encontrasea análise
de variância para número kappa

Os resultados apresentados na tabela
2 mostram que nas condições avaliadas
não houve efeito da antraquinona sobre
o número kappa Isto pode ter como
possível explicação o fato de que com a

Figura 1 Efeito da antraquinona e surfactante sobre o rendimento bruto
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aplicação do surfactante pode ter havido
uma impregnação mais efetiva dos ca
vacos pelo licor de cozimento e a massa
de madeira efetivamente disponível
para deslignificação tomouse maior
fazendo com que o incremento na efeti
vidade da deslignificação com o uso de
antraquinona fosse deslocado para a
deslignificação de massa maior de ma
deira Outro fato importante que pode
ter contribuído para este resultado é a
carga alcalina de 13 como Na O valor
relativamente baixo para polpação do
híbrido de E grandis x E urophylacon
siderandoseo patamar de número kap
pa obtido na polpa

Desta forma com a utilização con

junta da antraquinona e do surfactante
obteveseaumento de rendimento sem

prejuízo da eficiência de deslignificação
ou seja mantendoseo número kappa

A não alteração do número kappa
com o aumento de rendimento indi

ca que a etapa de branqueamento da
polpa não deverá apresentar altera
ções tanto em termos operacionais
como em termos da qualidade da pol
pa branqueada Para o surfactante
observouseum efeito da carga apli
cada sobre o número kappa conforme
apresentado na figura 2

A carga de surfactante apresenta
um pequeno efeito linear direto sobre
o número kappa Este efeito pode es
tar relacionado à melhoria do proces
so de impregnação dos cavacos au
mentando o volume de madeira efe

tivamente disponível para as reações
de deslignificação

A análise de variância também mos

trou não haver interação entre a carga
de antraquinona e a carga de surfac
tante sobre o número kappa da polpa

Relação rendirnentolnúttiero kappa
Devido à relação existente entre

número kappa e rendimento no pro
cesso kraft de polpação fazse neces
sário a análise conjunta destes dois
fatores A relação rendimentonúme
ro kappa é um parâmetro comparati
vo importante na análise da eficiência
do processo de polpação

Na tabela 3 apresentasea análise

0 PapeiMaio 1998 63



Tabela2Análise de variáncïa para número kappa
Causas de Graus de Soma de

variação liberdade quadrados

Quadrado Valer de F Prob F

médio

Antraquinona 2 23608350 1 11804175 21110 016283

surfactante 3 363650013 54550004 97556 000187

Interação 6 93824971 15637495 27966 006100

Resíduo 12 67100058 05591671

Total 23 348183392

Figura 2 Efeito do surfactante sobre o número koppo
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Tabela3Análise de variância para relação rendimentonúmero kappo

Causas de Graus de Soma de Quadrada

variação liberdade quadrados médio

Antraquinona 2

Surfactante 3

Interação 6

Resíduo 12

Total 23

de variância para a relação rendimen
tolkcappca

Os resultados da análise de variân

cia para a relação rendimentonúme
ro kaappca apresentados na tabela 3
mostram que existe efeito apenas do
surfactante sobre a relação rendimen
tonúmero kaappa não havendo inte
ração entre antraquinona e surfactan
te sobre o parâmetro em questão

A associação dos resultados obtidos
para rendimento bruto número kappca
e relação rendimentojkcappra mostra
que a aplicação de antraquinona e sur

Valor de F Prob a F

23484 0 13974

71922 000538

21807 011791

factante leva a um aumento de rendi

mento sem contudo aumentar o nú

mero kaappa ral observação confirma
que o uso do surfactante disponibiliza
maior massa de madeira para as rea
ções de polpação desta forma a ação
da antraquinona se observa na deslig
nificação de maior massa de madeira

Viscosidade

Outro parâmetro utilizado para se
avaliar o desempenho do processo de
palpação é a viscosidade da polpa Na
tabela 4 apresentase a análise de va

riância para viscosidade
Os resultados da análise de variân

cia para viscosidade mostram que a
antraquinona e o surfactante apresen
tam efeito benéfico sobre a viscosida

de e ainda apresentam efeito sinérgi
co entre si para este parâmetro

Na figura 3 observase claramente
o efeito benéfico da antraquinona sobre
a viscosidade fato este bastante conhe
cido tendo sido relatado por vários au
tores tanto em termos laboratoriais co

mo em experiências industriais
O surfactante também apresenta e

feito benéfico sobre a viscosidade po
rém em menor escala Este efeito do

surfactante sobre a viscosidade da

polpa pode ser considerado como in
direto pois deve estar ligado ao fato
de que com o uso deste produto pode
ter havido maior disponibilidade de
madeira para reação diminuindo pro
porcionalmente a carga alcalina que
por sua vez se correlaciona inversa
mente com a viscosidade da polpa

Conclusões

Os resultados obtidos neste trabalho

mostram que o uso de aditivos no pro
cesso de polpação representa urna al
ternativa interessante tanto do ponto
de vista qualitativa como quantitativo

Do Monto de vista operacional o u
so de aditivos representa alternativa
de melhoria do processo krcaft que re
querem pouco ou nenhum investi
mento não necessitando de paradas
na planta produtiva para sua imple
mentação

Em escala laboratorial detectouse

a possibilidade de aplicação simultâ
nea do surfactante e da antraquinona
uma vez que o primeira permite a dis
persão da antraquinona facilitando
sobremaneira a aplicação desta este
fator também representa uma econo
mia de instalações em termos indus
triais sendo necessário apenas uma
linha de aplicação e uma bomba do
sadora caso os produtos sejam mistu
rados nas proporções desejadas nos
fornecedores

Demonstrouseque tanta a antra
quinona como o surfactante apresen
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Tabela4Análise de variância para viscosidade

Causas de Graus de Soma de Quadrado Valor de F Prob F

variação liberdade quadrados médio

Antraquinona 2 1514759977 757379988 319955 000007

Surfactante 3 276397225 92132408 38921 003693

lnteraçâo 6 1992958146 332159691 140321 000022

Residuo 12 284057718 23671476

Total 23 4068173065

Figura 3 Efeito da antraquinona e surfactante sobre a viscosidade

0025 005

surlactante base madeira seca

0 AQ E3 0025 AO A005 Ao

tato efeitos benéficos isolados sobre

o processo kriifoi de produção de celu
lose Observouse também que exis
te um efeito sinérgico entre a antra
quinona e o surfactante

Devese destacar que o surfactante
atua como agente auxiliar de ímpreg
nação e sua eficiência está relaciona
da com algumas características do pro
cesso dimensões de cavacos e sistema

de impregnação bem como caracterís
ticas da madeira

A adição ao processo kralt de0025
a005 base madeira de antraquino

0075

na associada à mesma carga de surfac
tante proporciona ganhos significati
vos em termos de rendimento e quali
dade da celulose

0 uso de antraquinona e surfac
tante representa uma alternativa para
a melhoria da qualidade de polpas
bem como para o aumento da capa
cidade de produção de unidades pro
dutoras de celulose

Antraquinona e surfactante utili
zados isoladamente ou em conjunto
representam alternativas para flexibi
lização do processo kraft
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