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DESCRITOR Eucaliptus grandis processo kraft fator H sulfidez

RESUMO Neste trabalho buscouse converter o processo kraft de produçao de celulose de

Eucalyptus grandis em processo soda através da adiçao de

14dihidro910dihidroxiantraceno DDA Além de reduçaoeliminaçao da sulfidez

procurouse diminuir a carga alcalina e o consumo de energia sem prejudicar as

características do processo e a qualidade da celulose Podese concluir que 004 de DDa

é a dosagem que apresenta os melhores resultados tanto para o processo como para as

características da celulose com esta dosagem foi possível reduzir a carga alcalina de

14 para 13 cerca de 7 Fixados os níveis de DDA é álcali ativo obtevese uma reduçao
do fator H da ordem de 20 sem compremeter a qualidade da celulose e as características

do processo Foi avaliado o efeito da sulfidez em cozimentos de Eucalyptus grandis com

004 de DDA álcali ativo de 13 e fator H de 522 observandose que a sulfidez

apresenta efeitos benéficos principalmente sobre a viscosidade no entanto o nível de

sulfidez ideal ficou entre 5 e 10 O DDA apresentou efeito bastante pronunciado em

cozimentos soda e kraft de Eucalyptus grandis permitindo reduzir a carga de reagentes
especialmente sulfeto de sódio e consumo de energia sem afetar significativamente a

qualidade da celulose ou os parâmetros do processo A reduçao da sulfidez representa um

grande avanço no sentido de reduzir os impactos ambientais provocados pelas fábricas de

celulose kraft
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Resumo Neste trabalho buscouse converter o processo kraft de produção de

celulose de Eucalyptus grandis em processo soda através da adição de 14

dihidro910dihidroxi antraceno DDA Além da reduçãoeliminação da sulfidez

procurouse diminuir a carga alcalina e o consumo de energia sem prejudicar as

características do processo e a qualidade da celulose Pôdese concluir que

004 de DDA é a dosagem que apresenta os melhores resultados tanto para o

processo como para as caracterïsticas da celulose com esta dosagem foi

possível reduzir a carga alcalina de 14 para 13 cerca de 7 Fixados os

níveis de DDA e álcali ativo obtevese uma redução do fator H da ordem de 20

sem comprometer a qualidade da celulose e as características do processo Foi

avaliado o efeito da sulfidez em cozimentos de Eucalyptus grandis com 0041 de

DDA álcali ativo de 13 e fator H de 522 observandose que a sulfidez

apresenta efeitos benéficos principalmente sobre a viscosidade no entanto o

nível de sulfidez ideal ficou entre 5 e 10 O DDA apresentou efeito bastante

pronunciado em cozimentos soda e kraft de Eucalyptus grandis permitindo
reduzir a carga de reagentes especialmente sulfeto de sódio e consumo de

energia sem afetar significativamente aqualidade da celulose ou os parâmetros
do processo A redução da sulfidez representa um grande avanço no sentido de

reduzir os impactos ambientais provocados pelas fábricas de celulose kraft

INTRODUçÃO

No cenário mundial o Brasil se destaca como sendo o maior

produtor mundial de celulose de eucalipto Tal fato se deve basicamente ao

desenvolvimento da tecnologia dos processos de produção fazendo com que a

celulose produzida a partir desta matériaprima atingisse padrões internacionais

de qualidade e consequentemente conquistasse mercados até então fechados

para a celulose de fibra curta de eucalipto
A importãncia do Brasil neste particular deve se consolidar uma

vez que estão sendo implantadas novas unidades de produção e as unidades já
existentes estão ampliando a sua capacidade de produção

Paralelamente às expectativas de crescimento da produção nacional

de celulose tem aumentado o sentimento ecológico mundial no sentido de manter

intactos e proteger o maior número possível de ecossistemas

As fábricas de celulose kraft são caracterizadas por causar grandes

impactos ao meio ambiente notadamente aos recursos hídricos e atmosféricos

Tal fato se deve entre outros à utilização de compostos alcalinos e compostos

Trabalho apresentado no 28 Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP

realizado em São PauloSP Brasil de 6 a 10 de novembro de 1995
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de enxofre no processo de produção impedindo muitas vezes que estas

indústrias sejam instaladas próximas a centros urbanos

O processo kraft apresenta como uma de suas características
emissões aéreas poluentes que incluem tanto gases malcheirosos como

material particulado As principais contribuições para o odor típico do processo
são os gases de enxofre reduzido TRS como sulfeto de hidrogênio H2S metil

mercaptana CH3SH dimetil sulfeto CH3SCH3 e dimetil

dissulfetoCH3SSCH3 Tanto o H2S como os sulfetos orgânicos são
extremamente odorosos e detectáveis pela sensibilidade olfativa em

concentrações de ppb Assim o odor é o principal problema ambiental de fábricas
de celulose FOELKEL et al 1983

O processo soda poderia ser um bom substituto para o processo
kraft se o grau de deslignificação o rendimento e a qualidade da polpa
alcançassem os níveis da polpa kraft BARBADILLO POTTI 1982

Estes fatores associados aos aspectos econômicos tem levado
as indústrias e instituições ligadas ao setor a realizarem pesquisas no sentido de
minimizar o impacto ao meio ambiente e permitir o aumento da produtividade
industrial contribuindo assim para uma economia de recursos naturais

Dentro deste panorama uma linha de pesquisa que tem

apresentado grandes potencialidades é a de uso de aditivos químicos que
aumentem a eficiência das reações de polpação

Os aditivos que tem apresentado maior eficiência são os compostos
quinônicos e entre eles merece destaque a antraquinona já utilizada em vários

países tais como Japão Finlândia Estados Unidos Espanha Brasii entre
outros A antraquinona apresenta como grande inconveniente a sua baixa
solubilidade no licor de cozimento fazendose necessário o desenvolvimento de
sistemas que permitam uma distribuição uniforme deste aditivo no digestor uma

vez que desta uniformidade dependerá a eficíência da antraquinona
Em suas pesquisas CUERVO 1983 conclui que o aditivo ideal deve

ser solúvel no licor de cozimento para favorecer sua adição ao processo e atuar

fundamentalmente sobre a lignina nas primeiras etapas do processo de polpação
Um outro composto que também apresenta grande potencialidade

como aditivo ao processo de polpação é o sal disódico de14dihidro910
dihidroxi antraceno DDA também chamado de antraquinona solúvel se

apresenta na forma líquida e é solúvel no licor de cozimento facilitando
sobremaneira a sua distribuição nos digestoresBIERMANN DUTTA 1989

O uso de compostos quinõnicos tem se mostrado bastante eficiente
no aumento do rendimento dos processos industriais de produção de celulose na

redução do consumo de reagentes químicos principalmente os compostos de
enxofre e na economia de energia

Dentro deste enfoque fazse necessário que sejam conduzidos
estudos mais detalhados sobre a utilização de compostos quinônicos
antraquinona e DDA aplicados à realidade brasileira Este trabalho tem por
objetivo converter o processo kraft de produção de celulose de Eucalyptus
grandis em processo SodaDDA Com isto além da reduçãoeliminação da
sulfidez procurarseá diminuir a carga alcalina e o consumo de energia com

aumento do rendimento do processo sem contudo reduzir a qualidade da polpa
produzida Desta forma esperase fornecer subsídios para uma alteração gradual
do processo produtivo atualmente empregado pela maioria das empresas
produtoras de celulose no Brasil
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MATERIAL E MËTODOS

Para realização deste trabalho foram utilizados cavacos

provenientes de árvores de E Brandis com 7 anos de idade

O trabalho foi conduzida em 4 etapas
1 carga de DDA

2 carga alcalina

3 fator H

4 sulfidez

Os cozimentos foram realizados em digestor rotativo com

capacidade de 20 I Na tabela abaixo estão apresentadas as condições de

cozimentos avaliadas neste trabalho

Tabela 1 Condições de cozimento

Condição Carga de Álcali Ativo Fator sulfidez

DDA como Na2O H

1 14 677

2 14 677

3 004 14 677

4 006 14 677

5 008 14 677

6 010 14 677

7 004 12 677

8 004 13 677

9 004 14 677

10 004 15 677

11 004 13 215

12 004 13 369

13 004 13 522

14 004 13 522 5

15 004 13 522 10

16 004 13 522 15

17 004 13 522 20

18 004 13 522 25

condições
Os parãmetros seguintes permaneceram constantes para todas as

temperatura máxima 170C

tempo até temperatura máxima 60 min

relação licormadeira 41 Vkg

Para cada condição foram realizados dois cozimentos e os

resultados são apresentados como a média destes

Após cada cozimento a celulose foi lavada e os seguintes
parâmetros foram determinados

rendimento bruto relação percentual entre o peso seco de celulose
bruta e o peso seco de madeira

rendimento depurado relação entre o peso seco de celulose

depurada e o peso seco de madeira
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número kappa TAPPI T 236 cm85

viscosidade TAPPI T 254 cm85

De cada cozimento retirouse uma amostra de celulose para refino

em moinho PFI de acordo com a norma TAPPI T 248 cm85 A preparação de
folhas para realização de testes físicomecãnicos seguiu o método TAPPI T 220
om83

RESULTADOS

As condições de cozimento 1 e 2 representam cozimentos kraft e

soda tradicionais e foram usados como testemunhas neste trabalho

Tabela 2 Características da celulose kraft e soda

kraft soda

rendimento bruto 561 585

rendimento depurado 561 584

número kappa 193 487

viscosidade cP 523 303

Os resultados da tabela 2 mostram a superioridade do processo
kraft sobre o processo soda O processo kraft caracterizouse conforme

esperado por um bom rendimento depurado número kappa relativamente baixo
e alta viscosidade

Os resultados dos ensaios de resisténcias mecânicas das celuloses
kraft e soda são apresentados nos gráficos de cada etapa do trabalho

Carga de DDA

Para a determinação do melhor nível de DDA foram considerados o

número kappa e a viscosidade

Na figura 1 apresentase os resultados de rendimento depurado
número kappa e viscosidade em função da carga de DDA empregada
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Figura 1 Rendimento depurado número kappa e viscosidade
Cozimentos sodaDDA

A análise da figura 1 mostra que o DDA tem efeito bastante

pronunciado com carga de 004 a redução do número kappa é bastante
acentuada e há um aumento significativo na viscosidade Estes fatos estão em

concordância com o mecanismo proposto para os compostos quinônicos
aumento da taxa de deslignificação eproteção dos carboidratos

A análise das celuloses obtidas pelo processo sodaDDA mostra

que 004 de DDA levou a uma redução de 50 do número kappa tornando
este processo similar ao kraft no que diz respeito a este parâmetro A eficiência

do DDA além de seu mecanismo de reação também está relacionada com a sua

solubilidade no licor de cozimento e sua capacidade de penetração nos cavacos

estando desta forma mais rapidamente no sítio de reação
A adição de DDA em cozimentos soda proporcionou um aumento na

viscosidade porém inferior a celulose kraft o efeito de proteção do DDA sobre os

carboidratos é inferior ao do sulfeto de sódio A associação destes dois

compostos DDA e sulfeto de sódio pode conduzir a ganhos em qualidade da

celulose e proteção ambiental quando comparados com processo kraft típico
As figuras 2 a 5 mostram que o uso do DDA em cozimentos soda

melhora as propriedades da celulose produzindo resultados semelhantes ao da

celulose kraft tradicional
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Figura 2 Índice de tração para celuloses sodaDDA
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Figura 5 Resistência à passagem de arpara celuloses sodaDDA

Os resultados obtidos nesta etapa do trabalho e os aspectos
econômicos envolvidos no uso de DDA permitem concluir que entre as cargas
testadas 004 de DDA foi a melhor
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Carga alcalina

Após se ter fixado a carga de DDA 004 o objetivo da etapa

seguinte deste trabalho foi avaliar o efeito do álcali ativo em cozimentos soda

004DDA de cavacos de E grandis
Na figura 6 são apresentados os resultados do efeito do álcali ativo

sobre o rendimento depurado número kappa e viscosidade
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Figura 6 Efeito do álcali ativo sobre o rendimento depurado número

kappa e viscosidade de cozimentos soda004DDA

O álcali ativo tem efeito pronunciado sobre a qualidade da celulose

especialmente no que diz respeito ao teor de lignina residual expresso como

número kappa O aumento do álcali ativo leva a uma redução do número kappa e

do rendimento depurado
As figuras 7 a 10 mostram as propriedades das celuloses soda

004DDA com diferentes níveis de álcali ativo

SfOl sliü r rIC 14O IJrO

Figura 7 Efeito do álcalí ativo sobre o índice de tração de celuloses

soda004DDA
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Figura 8 Efeito do álcali ativo sobre o índice de estouro de celuloses

soda004DDA
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Figura 9 Efeito do álcali ativo sobre o índice de rasgo de celuloses
soda004DDA
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Figura 10 Efeito do álcali ativo sobre a resistência à passagem de ar

de celuloses soda004DDA

As figuras acima mostram que o álcali ativo tem pouco efeito sobre
as características da celulose mas a superioridade das celuloses soda
004DDA sobre a celulose soda tradicional é significativa

Os resultados desta etapa mostram que o melhor nível de álcali
ativo para cozimentos soda004DDA está entre 13 e 14 Com o objetivo de

zis

0 2000 4000 6000

0 2000 4000 6000



otimizar o processo e obter uma economia de reagentes decidiuse continuar

este trabalho com álcali ativo de 13

Fator H

O fator H é um índice que pode ser útil para avaliar o consumo de

energia em processos kraft de polpação Ele está relacionado com o tempo e a

taxa de deslignificação que por sua vez está relacionada com a temperatura

Na figura abaixo encontramse os resultados relativos ao efeito do

fator H sobre o rendimento depurado número kappa e viscosidade da celulose
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Figura 11 Efeito do fator H sobre o rendimento depurado número

kappa e viscosidade de celuloses soda004DDA álcali ativo 13

Na figura 11 observase que o aumento no fator H leva a um

aumento no rendimento depurado e redução no número kappa Estas

observações são o resultado do aumento da taxa de deslignificação oque tem

como conseqüência a redução do teor de rejeitos e uma maior remoção de

lignina
Também podese observar na figura 11 um aumento na viscosidade

Neste ponto algumas considerações devem ser feitas a celulose obtida com

baixo fator H 215 apresenta características de celulose semiquímica tais como

alto rendimento e número kappa Por estas razões a análise de viscosidade

apresenta pouco significado
Nesta etapa do trabalho também se avaliou o efeito do fator H sobre

as propriedades de resistência da celulose
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Figura 15 Efeito do fator H sobre a resistência à passagem de ar das

celuloses soda004DDA álcali ativo 13

A variação do fator H teve pequeno efeito sobre os índices de tração
e estouro O índice de rasgo foi a propriedade de resistência da celulose mais

diretamente afetado pelo fator H

Considerandose os aspectos relacionados com a qualidade da

celulose especialmente as propriedades de resistêncìa a redução do fator H para

níveis próximos a 500 em cozimentos soda004DDA com álcali ativo de 13

de cavacos de E grandis tem pequeno efeito sobre a qualidade da celulose

Na transição de uma etapa a outra tem sido considerado a

possibilidade de economia de reagentes e energia Neste aspecto e

considerandose os resultados obtidos o melhor fator H para cozimentos soda

004DDA com álcali ativo de 13 de cavacos de E grandis é 522

sulfidez

Na última etapa deste trabalho avaliouse o efeito da sulfidez em

cozimentos soda004DDA álcali ativo 13 e fator H 522 para cavacos de

E grandis
De acordo com LIMA 1993 a total eliminação de compostos do

processo de produção de celulose é bastante difícil uma vez que o óleo

combustível que alimenta o forno de cal apresenta compostos de enxofre em sua

composição
Também devese considerar que em fábricas de celulose kraft

típicas a redução da sulfidez pode tornar o forno de cal uma ponto de

estrangulamento no processo de produção Esta situação pode ser explicada pelo
fato de que pela redução do sulfeto de sódio a parte de hidróxido de sódio no

licor de cozimento é aumentada O hidróxido de sódio é recuperado na etapa do

ciclo de recuperação denominada caustificação que envolve a adição de hidróxido

de cálcio ao licor verde para converter o carbonato de sódio em hidróxido de

sódio Logo um aumento na parte de hidróxido de sódio do licor branco levará a

um aumento da formação de carbonato de cálcio no licor verde que por sua vez

vai demandar maior quantidade hidróxido de cálcio A lama de cal do processo de

caustificação alimenta o forno de cal Como conseqüência da redução da sulfidez

um aumento no hidróxido de sódio leva a um aumento de produção de lama de

cal que pode ultrapassar a capacidade de queima do forno de cal
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Figura 16 Efeito da sulfidez no rendimento depurado número kappa e

viscosidade de celuloses soda004DDA álcali ativo 13 e fator H

522

A figura 16 mostra que a sulfidez não tem efeito significativo sobre o

rendimento depurado Por outro lado o efeito da sulfidez sobre a redução do
número kappa e aumento da viscosidade é bastante claro Estes resultados
mostram a especificidade do sulfeto de sódio sobre a remoção da lignina e seu

uso em conjunto com o DDA pode ser uma alternativa interessante para produção
de celulose

A sulfidez apresentou bons resultados em níveis entre 5 e 10 para
as características da celulose especialmente número kappa e viscosidade

Nas figuras 17 a 20 são apresentados o efeito da sulfidez sobre as

propriedades de resistências das celuloses
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Figura 17 Efeito da sulfidez sobre o índice de tração de celuloses
soda004DDA álcali ativo 13 e fator H 522
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Figura 18 Efeito da sulfidez sobre o índice de estouro de celuloses
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Figura 19 Efeito da sulfïdez sobre o índice de rasgo de celuloses

soda004DDA álcali ativo 13 e fator H 522

M

C

C

a

0 2000 4000 6000

L

revoluções moinho PFI mill

soda kraft f0 5 I 10 1n

i20n 25

Figura 20 Efeito da sulfidez sobre a resistência à passagem de ar de

celuloses soda004DDA álcali ativo 13 e fator H 522

Nas figuras acima observase que a adição de sulfeto de sódio a

cozimentos sodaDDA aumenta a resistência a passagem de ar e os índice de

tração e estouro das celuloses quando comparados com celulose soda

tradicional atingindo níveis semelhantes a celulose kraft
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CONCLUSÓES

A adição de DDA a processos soda que utilizam cavacos de E

grandis leva a produção de celuloses com qualidade similar à kraft

Considerandose os aspectos econômicos e as cargas de DDA

testadas neste trabalho para cozimentos sodaDDA de E grandis a melhor carga
de DDA é004 sobre madeira seca

O uso de 004 de DDA em cozimentos soda de cavacos de E

grandis permitem a redução de aproximadamente 7 do álcali ativo 14 para

13
O uso de 004 de DDA em cozimentos soda com 13 de álcali

ativo de cavacos de E grandis permitem a redução do fator H em

aproximadamente 23 sem prejuízos para a qualidade da celulose

Para as condições de cozimento testadas neste trabalho um nível

de sulfidez entre 5 e 10 permite a produção de celulose com características

similares ou superiores a celulose kraft tradicional

Em cozimentos kraft o uso de DDA permite a redução da sulfidez

em mais de 60 sem prejudicar as características do processo e a qualidade da

celulose

O DDA pode ser considerado como um agente flexibilizador de

processo pois apresenta efeitos sobre o processo de produção de celulose que

podem ser explorados individualmente tais como melhorar qualidade da

celulose aumentar rendimento reduzir sulfidez reduzir consumo de reagentes e

energia entre outros
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