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Resumo O aumento de rendimento do processo kraft de polpação é

àe grande importãncia econômica para as empresas àe produção de

celulose seja pela redução do consumo específico de madeira seja
pelo aumento da capacidade produtiva das unidades de polpação A

utilização de antraquinona e surfactantes no processo àe polpação
apresenta potencial técnico A partir de desenvolvimentos

laboratoriais a equipe técnica da Votorantim Celulose e Papel
VCP detectou o efeito benéfico da antraquinona e do

surfactantes sobre o processo kraft de polpação Baseados nestes

trabalhos foram realizados testes industriais nas àuas unidades

proàutoras de celulose kraft visando aumento da capacidade de

produção As unidades da VCP diferem entre si principalmente nos

tipos de digestores sendo uma com cozimento contínuo e a outra

com cozimento batch Os resultados obtiàos industrialmente

levaram a um aumento de rendimento de cerca de 15 ponto
percentual manutenção da intensidade de deslignficação redução
do teor de rejeitos maior estabilidade do processo de produção e

airda consumo àe antraquinona em níveis inferiores aos já
apresentados por outras experiências industriais

Trabalho apresentaào no 30 Congresso Anual de Celulose e Papel
àa ABTCP realizado em São Paulo SP Brasil de G3 a d7 de

Tebo de 1997
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Summary The increasing in the kraft pule yield Nave a great
economic importante for pulp mills sinto it is related to wood

consumption and pulp production capacity The use of

anthraquinone and surfactants en the pulping process is

technically potencial Based on laboratory áevelopments the

technical toam of Votorantim Celulose e Papei VCP detected the

benefic effects of anthraquinone and surfactants over the kraft

pulping process Based on this development industrial trials were

conducted on the two VCP kraft pulping uniu with the objective
of increase the pule production capacity The pulping uniu

considered Nave different pulping systems one Nave a continuous

digester and the other use batch digesters The results from the

mill trials conducted to an increase of 15 percentual points
without effect over the delignification rate reduction on the

rejects content better process stability and also a

anthraquinone charge lower than others industrials trials

related

Introdução

0 processo kraft de polpação é um mosaico de fenômenos

físicos e químicos que tem por objetivo básico a dissolução da

lamela média e a conseqüente individualização das fibras

A compreensão da cinéticade polpação é fundamental para a

realização de desenvolvimentos que objetivem modificar e otimizar

os processos existentes ou até mesmo desenvolver novos processos

A cinética de polpação kraft devido a sua complexidade pode
ser subdividida em etapas para melhor compreensão dos fenõmenos

e variáveis envolvidas bem como as relativas velocidades de

reação De forma simplificada a cinética de polpação kraft poàe
ser assim esquematizada

transporte de íons do licor de cozimento para a superfície
dos cavacos

difusão dos íons para o interior dos cavacos

reações químicas entre os íons e os componentes da madeira

difusão dos produtos das reações para exterior dos

cavacos

transporte dos produtos de reação para o licor de cozimento

No processo industrial cada uma destas etapas corresponde a

uma série de operações No processo de polpação a eficiência de

cada uma das operações envólvidas na produção de celulose

contribui de forma significativa para a eficiência global do

processo de polpação Por esta razão desde a sua invenção o

processo kraft vem sofrendo várias modificações
No processo kraft de polpação as reações químicas com a

madeira são de tipo que necessitam um contato entre fases Para

garantir uma reação uniforme é vital que todas as fibras na

madeira recebam a mesma quantidade de reagentes e energia
Deficiências neste aspecto promovem uma elevação da quantidade de

rejeitos no final do processo de polpação e um maior teor de

lignina para um mesmo rendimente A distribuição uniforme de

reagentes químicos na estrutura da madeira em um período de tempo
curto é de fundamental importância para qualidade das polpas
químicas HYDHOL 1965

A polpação é um complexo de reações topoquímicas e a difusão

dos reagentes dentro dos cavàces é de grande importância na

uniformidade da poìpa Uma boa penetração do licor de cozimento

na madeira aumea a taxa dedeslignificação e minimiza a não
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uniformidade das reações de polpação no cavaco Através da

melhoria da efetividade dos reagentes de cozimento podese
acelerar a deslignificação sem aumento da carga de reagentes
PARTHASARATHY et al 1996

O uso de aditivos que alterem a tensão superficial do licor

àe cozimento bem como o ângulo de contato entre o licor e a

madeira e que não irterfiram nas reações de polpação podem
contribuir de forma significativa para melhoria do processo de

penetração do licor de cozimento nos cavacos O ãngulo de contato

é resultante de um fenõmeno de natureza complexa a tensão

superficial VENNARD et al 1978
As modificações do processo kraft 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 baixo são grandes as implicações
econômicas relativas ao rendimento do processo

kraft indo desde a intensidade das atividades

silviculturais passando por custos financeiros das

unidaàes produtoras atingindo consequentemente os

custos de produção

Jma das alternativas que tem sido bastante considerada para

modificação do processo kraft visando aumento de rendimento diz

respeito ao uso de aditivos na operação de polpação Os aditivos

representam uma alternativa interessante pois de uma forma

geral implicam em baixo custo de instalação para que se torne

possível a sua utilização Uma das maiores dificuldades em

àesenvolver aditivos para cs processos de polpação é que muitos

compostos de interesse não são estáveis nas condições de polpação
Wright Fullerton 1984 citados por SILVA JÚNIOR 1994

Os aditivos que tem apresentado maior eficiência são os

compostos quinõnicos e entre eles merece destaque a

antraquinona já utilizada em vários países como Japão
Finlândia Estados Uniàos Espanha Brasil entre outros SILVA
JÚNIOR 1994

Como resultado de um número crescente de estudos a

antraquinona é considerada o primeiro aditivo realmente eficaz e

de valor prático tanto no aspecto industrial como comercial para

polpação alcalina GOMIDE 1980
A antraquinona tem sido usada como aditivo aos processo kraft

e soda de polpação devido à sua alta atividade catalítica no

processo de polpação atuando nas reações de deslignificação e

ainda protegendo as cadeias de celulose contra as reações de

despoiimerização terminal

A antraquinona pode ser caracterizada como um agente
flexibilizador de processo pois apresenta vários efeitos que

podem ser explorados individualmente em escala industrial tais

como àumento da qualidade da celulose aumenta de rendimento
redução da carga alcalina aumento de produção entre outros

SILVA JÚNIOR BARRICHELO 1995
Considerandose a importãncia da operação de impregnação dos

cavacos com o licor de cozimento para o sucesso ào processo de

palpação compostos surfactantes tem sido consiàeradcs como

possíveis aditivos ao licor de cozimento favorecendo uma melnor

penetração ào licor de cozimento no interior dos cavacas

A associação entre o efeito àa antraquinona químico e de

compostos surfactantes físico poàe ser uma alternativa

interessante para c processo de polpação
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Dentro desta ótica avaliouse o efeito da antraquinona e de

um surfactante auxiliar de cozimento disponível no mercado

sobre o processo de poïpação

Desenvolvimento Laboratorial

Em escala laboratorial desenvolveuse um trabalho visando

avaliar o efeito do uso simultâneo de antraquinona e surfactante

bem como seus efeitos isolados sobre o processo de polpação O

delineamento experimental empregado encoitrase esquematizado no

quadro a seguir

Tabela 1 Delineamento experimental

Tratamento Antraquinona
sobre madeira seca

Surfactante

sobre madeira seca

Tratamento 1 0 0

Tratamento 2 0025 0

Tratamento 3 005 0

Tratamento 4 0 0025

Tratamento 5 0025 0025

Tratamento 6 005 0025

Tratamento 7 0 005

Tratamento 8 0025 005

Tratamento 9 005 005

Tratamento 10 0 0075

Tratamento 11 0025 0075

Tratamento 12 005 0075

Os cozimentos foram realizados em duplicata em digestos

laboratorial cie circulação forçada modelo MK sob as seguintes

condicões

álcali ativo 13 como NaO

sulfidez 25

relação licor madeira 41

tempo ãe aquecimento 60 mirutos

tempo de cozimento 120 minutos

temperatura máxima 166C

Para cada cozimento determinouse

rendimento bruto

número kappa

Rendimento Bruto

A determinação do rendimento da etapa de poïpação

fundamental importância para avaliação da eficiéncia do processo

àevido as sua relação direta com os custos de produção da

celulose ima vez que a madeira é o principal item da composição

dos custos da celulose
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Tabela 2 Análise de variãncia rara rendimento bruto

Causas de Graus de Soma de Quadrado Valor Prob F

Variação Liberdade Quadrados Médio de F

Antraquinona 2 64476483 32238242 367171 000005
surfactante 3 24813852 08271284 94204 00021
1rteração 6 72321315 12053552 137282 000023
Resíduo 12 10536192 00878016

Total 23 172147841

Os valores de F apresentados na tabela 1 mostram que existe

efeito da antraquinona e do surfactante sobre o rendimento bruto

do processo de polpação mostra ainda que existe interação entre

a antraquinona e o surfactante sobre o parãmetro em questão
Os resultados da tabela 1 são melhor visualizáveis através da

análise da figura 1

535
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d 52

c 515
d
i

51

surfactante base madeira seca

0 AQ 0025 AQ 005 AQ

Figura 1 Efeito da antraquinona e surfactante sobre o

rendimento bruto

Os níveis de antraquinona avaliados neste trabalho

apresentaram correlação direta com o rendimento bruto Já para o

surfactante a correlação com o rendimento bruto é mais

significativa para a carga de 0025 acima desta o incremento

em rendimento ë pouco significativo
A utilização de antraquinona e surfactante simultaneamente

traz resultados mais significativos a nível de rendimento bruto
do que a utilização isolada de cada um deste compostos mostrando

a existéncia de um efeito sinérgico
A determinação do teor de rejeito e consequentemente do

rendimento depurado em cozimentos laboratoriais apresenta pouco

significado prático Devido ao tamanho reduzido da amostra

destinada a polpação geralmente fazse um préseleção dos

cavacos pois um pequena anomalia em algum cavaco poderá dar

origem à rejeitos sem contudo representar a situação que ocorre

no processo em escala industrial Por esta razão neste trabalho

não foi avaliado o teor de rejeitos

Número kappa

Na avaliação do desempenho de uma determinada modificação no

processo kraft de cozimento tornase importante avaliar o teor de
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lignina residual na polpa Na tabela a seguir encontrase a

análise de variância para número kappa

Tabela 3 Análise de variãncia para número kappa

Causas de Graus de Somade Quadrado Valor Prob F

Variação Liberdade Quadrados Médio de F

Antraquinona 2 23608350 í1804175 2ï110 016283
Surfactante 3 163650013 54550004 97556 000187

interação 6 93824971 15637495 27966 006100
Resíduo 12 67100058 05591671
Total 23 348183392

Os resultados apresentados na tabela acima mostram que nas

condições avaliadas não houve efeito da antraquinona sobre c

número kappa Este fato pode ter como possível explicação que

com a aplicação do Surfactante pode ter havido uma impregnação
mais efetiva dos cavacos pelo licor de cozimento e a massa de

madeira efetivamente disponível para deslignificação tornouse

maior fazendo com que o incremento na efetividade da

deslignificação com o uso de antraquinona fosse deslocado para a

deslignificação de massa maior àe madeira

Desta forma com a utilização conjunta da antraquinona e do

Surfactante obtevese aumento de rendimento sem prejuízo da

eficiência de deslignificação ou seja mantendose o número

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

indica que a etapa de brarqueamento da polpa não deverá

apresentar alterações em termos operacionais nem em termos da

qualidade da polpa branqueada
Devido a relação existenté entre número kappa e rendimento

no processo kraft de polpação fazse necessária a análise

conjunta destes dois fatores A relação rendimentonúmero kappa é

um parãmetro comparativo importante na análise da eficiência do

processo de polpação
Na tabela a seguir apresentase a análise de variãncia para a

relação rendimentokappa

Tabela 4 Análise de variância para rendimentokappa

Causas de Graus de Soma de Quadrado Valor Prob F

Variação Liberdade Quadrados Médio de F

Antraquinona 2 0492371 00246185 23484 013974

Surfactante 3 02261873 00753958 1922 000538

nteração 6 0 1371627 0 0228605 2 1807 0 11791

Resíduo 12 01257963 00104830
Total 23 05383833

r

A associação dos resultados obtidos para rendimento bruto

número kappa e relação rendimentokappa mostram que a aplicação
de antraquinona e surfactante leva a um aumento de rendimento sem

contudo aumentar o mímero kappa Tal observação confirma que o

uso do surfactante disponibiliza maicr massa àe madeira para as

reaçôes de polpação desta forma a ação da antraquinona se

observa na deslicrnicacão de maior massa de madeira
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Testes Industriais

Otimizações de processos em unidades de produção àe celulose

estabilizadas tornamse cada vez mais complexas e de ganhos
menores uma vez que a sua potencialidaàe relativa à tecnologia
instalaâa já tem sido explorada em grande extensão

Dentro deste quadro os possïveis novos ganhos de custo e

qualidade exigirão novos investimentos ou mudanças de processos

através da introdução de novos elementos químicos na cinética de

polpação

A associacão dos tópicos descritos acima levou a VCP a

elaborar um teste cem aditivos aos processos de polpação visando

os seguintes benefícios

aumentar o rendimento em celulose

redução do teor de sõlidos para queima na caldeira de

recuperação possibilitando aumento da capacidade de

produção
redução do teor de rejeitos gerando ganhos no proces
samento da polpa assim como aumento no rendimento

A análise dos dados obtidos em testes industriais sofre a

interferência de outros fatores tais como

ritmo de produção de celulose

mix de madeira processada
desvios de instrumentos de controle

cetros

Experiência Industrial da VCPLuizíntõnio

A uridade de produção de celulose e VCPLuiz Pntõnio utiliza

como matériaprima madeira de E Brandis E saligna e E

uroronylla O sistema de polpação é composto por um digestor
contínuo com capacidade de produção de 1000 adtdia sendo a

caldeira de recuperação dimensionada para esta produçãc
Paia utilização da antraquinona no processo de polpação

estilizouse um tanque de 5m para preparo da suspensão de

antraquinona a 10 em soda e água A suspensão foi aplicada na

linha de licor de cozimento utilizandose bomba àosadora

0 surfactante por apresentarse na forma líquida e

acondicionado em tambores foi aplicado diretamerte na linha de

licor de cozimento através de bomba dosadora

O teste foi realizado em um período de 30 dias conforme as

eapas descritas a seguir
aplicação de 005 de antraquirora base madeira seca
inicio da aplicação do surfactante 005 base madeira

seca junto com antraquinona
otimização de dosagens de antraquinona e surfactante

obs os resultados apresentados a seguir referemse a condição
otimizada de aplicação de antraquinona e surfactante ou seja
0025 base madeira seca parã cada um dos prcdutos

Conforme esperado com a aplicação de artraquirona observou

se uma redução ro número kappa da polpa na saída do digestor
está redução foi de 16 pontos conforme pode ser observado na

figura abaixe
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Número kappa Saída Digeator

Figura 2 Variação do nCunero kappa em função da aplicação de

antraquinona

Como objetivo do teste não era a redução do número kappa

atuouse sobre processo reduzirdase a carga alcalina aplicada
Tisando o retorno do kappa a seu patamar original 16 0 5 Tal

atuação traz como conseqüência o aumento de rendimento

Carga Alcalina Aplicada Digesto

154

154
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ã
m 146 f

m

144 1a

142 f
m

c
iii4 5 vi ji

m 138 i
U A

136

antes teste tesie

Figura 3 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre a carga alcalina

Para retornar o numero kappa ao seu patamar original a carga

alcalina foi reduzida em 78 Este fator representa uma economia

em insuetos e tem reflexos na redução do teor de sólidos para

queima na caldeira de recuperação fundamentalmente na fração

inorgãnica do licor negro
O aumenta de rendimento associado à redução da carga

alcalina refletüse na redução do Teor de sólidos por tonelada

de celulose produzida

198



Figura 4 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante
sobre o teor de sólidos por tonelada de celulose
produzida

A utilização do surfactante associada a antraquinona teve
como objetivo principal melhorar a impregnaçãodos cavacos pelo
licor de cozimento o que traz como conseqüéncia um cozimento
mais uniforme dos cavacos contribuindo para redução do teor de
rejeitos aumento do rendimento e maior uniformidade no processo
de polpação o que se reflete diretamente na qualidade da polpa
obtida

Com a introdução do surfactante no processo de polpação
observouse redução no teor de rejeitos na saída do digestor
conforme apresentado na figura abaixo

Figura 5 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante
sobre o teor de rejeitos

A

A aplicação do surfactante teve como efeito marcante um

aumento na viscosidade da polpa na saída do digestor
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VISCOSIDADE Saída do Digestor
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Figura 6 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre a viscosidade

A melhor impregnação do licor de cozimento proporcionado pelo
surfactante teve reflexo na redução da dosagem de antraquinona
aue foi otimizada em 0025 base madeira seca Resultados

industriais apresentados na literatura técnica mostram que para

polpação kraftAQ de eucalipto a dosagem õtima está entre 0035ó

e 005 base madeira seca

0 aumento da viscosidade para um mesmo número kappa 16

0 5 mostra que o processo atingiu um patamar mais elevado de

seletividade dando maior flexibilidade para melhoria de

desempenho das etapas posteriores do processo de polpação
especialmente a prédeslignificação com oxigênio

A utilização de antraquinona e surfactante no processo de

polpação não alterou a branqueabilidade da polpa celulôsica o

que se reflete na manutenção dos parãmetros do processo de

branqueamento da polpa celulósica

Com a introdução da antraquinona e do surfactante no processo

àe polpação as condições operacionais foram suavizadas

permitindo a obtenção de polpa com menor degradação este fator

foi evidenciado pelo aumento significativo na viscosidade da

polpa
Ainda com relação a preservação da polpa celulósica

observouse conforme esperado um aumento no teor de

hemiceluloses
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TEOR DE HEMICELULOSES NA POLPA BRANQUEADA
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Figura 7 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre o teor de hemiceluloses na polpa branqueada

As hemiceluloses por apresentarem caráter hidrofílico
contribuem de forma marcante no processo de refino da polpa
celulósica através da redução do consumo de energia nesta

operação
A polpa produzida utilizandose antraquinona e surfactante

no processo apresentou um menor consumo de energia no processo

de refino

CONSUMO DE ENERGIA DE REFINO

3 144
14355

Ç 142

m 140

138

m 136

c 134
13328

132
0

E 130
3

128
0

antes teste teste

Figura 8 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre o consumo de energia de refino

As demais características do papel não foram modificadas com

a introdução da antraquinona e do surfactante no processo de

polpação

Experiência Industrial da VCPJacareí

A unidade de produção de celulose de VCPJacareí utiliza como

matériaprima madeira de E grandis e E saZigna 0 sistema de

polpação é composto por 6 digestores batch de 105m com

capacidade de produção de 650 adtdia não apresentando no entantc
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limitações de produção em função da capacidade de queima ãa

caldeira de recuperação
O teste na unidade VCPJacaréi foi conàuzido com base nos

desenvolvimento laboratoriais citaâos anteriormente e na

experiência industrial da VCPLuiz Antõnio respeitandose as

particularidades operacionais e de processo da unidade O teste

na VCPJacareí teve como intuito principal aumentar a capacidade
de produção de celulose da unidade

A antraquinona utilizada no teste da VCPJacareí caracteriza

se por ser àispersível em água Desta forma para sua aplicação no

processe de polpação utilizouse um tanque para preparação da

suspensão de antraquinona a 22 de concentração Para aplicação
da suspensão no processo de polpação utilizouse um tanque

graduado para determinação do volume a ser aplicado avós esta

etapa a suspensão era transferida por gravidade para a linha de

licor de cozimento

Quando do uso simultãneo do surfactante e antraquinona o

primeiro foi adicionaào ao tanque de preparo da suspensão de

antraquinona
Os resultadas apresentados a seguir referemse a apicação de

005 de antraquinona e surfactante base madeira seca

Número kappa Saída Digestor

1ss 1s44

164 r

162

a i 6 fi

Y 158 i

ó 156

154 1526
3
C 152

1

148

14 6

antes teste Peste

Ì

Figura 9 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre c número kappa

De forma aná loca aos resultados obtidos na VCPLuiz Antõrio

a aplicação de antraquinona e surfactante levou a redução do

nümero kappa no entanto esta redução não foi objetivo do teste

Visando voltar o número kappa ao patamar normal 16 0 5

reduziuse a carga alcalina aplicada
Ezn termos operacionais observouse aue durante c oeriodo do

teste houve uma maior estabilidade do processo em termos de

número kappa tal consideração é substancialmente importante
auandc se consiàera sistemas batch de polpação
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Carga Alcalina Aplicada Digestor
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Figura 10 Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre a carga alcalina

A redução na carga alcalina visando voltar o número kappa ao

patamar normal foi de 89 Considerandose que a capacidade de

geração de licor branco da unidade VCPJacareí representava um

gargalo do processo produtivo esta redução do consumo âe álcali

tem efeito direto sobre o aumento da capacidade de produção da

unidade
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Figura lI Efeito da aplicação de antraquinona e surfactante

sobre o ritmo de produção de celulose

A associação dos efeitos da antraquinona e do surfactante

sobre o número kappa a estabilidade do processo de polpação e a

maior àisponibilidade de álcali para cozimentos proporcionou uma

aumento significativo da capacidade de produçãc de celulose da

VCPJacareí

Conclusões

Os testes industriais com antraquinona e surfactante

confirmaram resultados obtidos no Laboratório de Desenvolvimento

aumento de rendimento na produção de celulose 15 pontos
percentuais redução de carga alcalina redução do teor de
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sólïdos no licor negro e aumento da seletividade do processo de

polpação maior viscosidade para um mesmo número kappa
No teste industrial da VCPLuiz Antõnio confirmouse o

efeito sinérgico dos produtos pois a otimização foi obtida com

dosagens de 0025x base madeira seca para cada um dos

produtos as informações disponíveis apresentam dosagens

significativamente superiores às alcançadas na VCPLuiz Antõnio

A utilização de antraquinona e surfactante proporcionâ um

aumento da capacidade de produção nominal das unidades de

produção de celulose na VCPLA da ordem de 1128x ou seja
40000 adtano e na VCPJacareí da ordem de 1416x ou seja
28000 adtano

O resultados obtidos nestes testes industriais indicam um

importante ganho técnicc e econõmico para Votorantim Celuïose e

Papei especialmente quando se considera a possibilidade de

utilização da tecnologia desenvolvida nas unidades VCPLuiz

Antõnio e VCPJacareí
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