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Producao de celulose
kraft de Eucalyptus utilizando
processos batch de deslignificacao
convencional e seletiva

Josli Uvio Gomide n twas analyzed the degradation
of cellulose hemicelluloses

and lignin and also alkali consumption

during kraft pulping ofEucalyptus wood

using conventional and modified batch

processes It was necessary to use

higher H facIorfor conventional process

H factor 1270 in compqrison with the

modified process H factor 440 to

obtain same kappa number ca 16

However both processes presented
similar yields 53 0 and 53 4

respectively The modified process

presented better delignification

efficiency and lower energy

consumption VISCOSity ofmodified pulp
77 2 cP was much higher than

conventional pulp 39 2 cP indicating
thatcooking could be extended to lower

kappa without decreasing pulp quality
Effective alkali consumption wassimilar

for both processes 12

Humberto Fantuzzi

Neto

Eucalyptus kraft pulp production by conventional and selective batch processes deslignification Producciclll de

celulosa kraji de Eucalyptus utilizando procesos hatch de desligll ficacit n conlencional y selectiva

t

Resumo

Foram anaIisadaadegradac6es da celulose hemiceluloses lignina e 0

consumo de alcaIi naproducao de celulose kraft de Eucalyptus parproces

sosdescontinuos convencionafe modificado A dissolucao dos constituintes

qufmicos da madeira foi semelhante nosdois processos Apesar de tersido

necessario para obternumero kappa cercade 16 nosdois processos utili

zar fator H uito maiselevado nocozimento convencional fator H 1270

que nocozimento modificado fator H 440 os rendimentos foram seme

Ihantes 53 e 534 respectivamente 0processo hatch modificado apre

sentou maioreficiencia dedeslignificacao e menor consumo de energia
A viscosidade dacelulose doprocesso modificado 77 2 cP foi muito

mais e1evada que a da polpa convencional 39 2 cP indicando que 0

numerokappa do cozimento modificado poderia serreduzido a nfveis

mais baixos sem prejufzo de qualidade dapolpa 0 consumo de alcali

efetivo nos dois processos foi semelhante 12 apesar de ter sido

utilizada uma carga dealcali mais e1evada nocozimento modificado
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Introdu o

Desde sua invencao em 1879 0 processo kraft ternsido

essencialmente 0 mesmo Osprincipais progressos deram

se nos aspectos tecnologicos com inovac 6es noconjunto
de operac6es unitirias tais comoaquecimento indireto eva

poracao recuperacao de reagentes desenvolvimento dedi

gestorescontfnuos lavagem pordifusao doscavacos nodi

gestor difusores contfnuos e desenvolvimento de instrumen

tacao para controle dosdiferentes estagios dapolpac ao

Segundo GELLERSTEDT 1994 as reac 6es durante a

polpacao determinam em grande extensao a reatividade

da lignina no branqueamento Assim os desenvolvimentos

futuros das tecnologias depolpacaodevem ser direciona

dos para a obtencao de baixos numeros kappa mas com

grande enfase na reatividade da lignina residual Urn baixo

numero kappa depois docozimento juntamente com uma

lignina reativa e facilmente removfvel sao fatores essenci

ais para 0 sucesso do branqueamento

Naduas ultimadecadas a tecnologia dapolpacao kraft
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apresentou importantes modificac6es com

incorporac aode novas tecnicas dedeslig
nificac ao visando aumentar a seletividade

para permitir a obtencao de polpa com

menorteor de lignina sem prejufzo para a

qualidade da celulose Essa deslignificac ao

seletiva e intensiva resuIta em menores exi

gencias de produtos qufmicos no branque
amento para obtenc ao de altasalvuras tor

nando se assim uma opcao para minimi
zar 0 impacto ambiental

o conceito de deslignificacao seletiva e

intensiva para obtencao de numero kappa
mais baixo e rendimentos mais altos foi

desenvolvido a partir de estudos sobre ci

netica dapolpac ao kraft Para uma deslig
nificac ao intensiva e indispensavel utilizar

urn processo seletivo procurando se alcan

c ar degradacao preferencial da lignina e

preservacao dos carboidratos HARTLER
1984 NORDEN e TEDER 1979 JO

HANSSON et aI 1984

No processo de polpacao kraft conven

cional a deslignificacao intensiva ou seja
a producao de celulose com baixo numero

kappa apresenta como s6ias limitac6es
a diminuicao da resistencia da polpa e a

queda do rendimento No cozimento kraft
convencional a taxa dedegradacao dace

lulose e menorque a taxa de deslignifica
c ao Entretanto no final docozimentokraft
a taxa de desligniticac ao e lenta e a degra
dacao dos carboidratos prossegue resultan

do em queda do rendimento semdesligni
ficacao significante Reduc aodo teorde Iig
nina na polpa convencional pelo aumento

da carga de alcali e prolongamento do co

zimento causa reducao no rendimento e

diminuicao das resistencias NORDEN e

TEDER 1979 IRVINEeCLARK 1994

Para melhorar a seletividade tern sido
demonstradoque quatro princfpios basi
cos devem ser aplicados IRVINE e CLA
RK 1994 JOHANSSON et aI 1984

1 Para deslignificalfao seletiva sem

perdas substanciais de carboidratos a con
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centracaode alcali deve ser nivelada sem

excessos durante0 cozimento em oposi
cao a aIta concentracao de alcali que gra
dual mente diminui durante 0 cozimento

convencional Essa medida alem de mi

nimizar a degradacao dos polissacarfde
os permite que maior teor de alcali seja
disponibilizado para as fases de desligni
ficacao principal e residual

2 A concentracao de HS deve ser tao
alta quanto possfvel especial mente no inf

cioda fase principal dedeslignificac ao Isso

favorece umadeslignificacao mais rapida
e maisseletiva durante a fase de deslignifi
cacao principal

3 A concentracao de lignina dissolvida
e de fons s6dio no licor deve ser tao baixa

quanto possfvel especialmente na fase fi

nal do cozimento kraft A diminuicao da

concentracao de lignina e de fons s6dio

aumenta a taxa de deslignificac ao masnao

afeta a degradacao dos carboidratos

4 A temperaturadeve serbaixa princi
palmente nas fases inicial e final do cozi

mento porcausa da baixa seleti vidade da

polpacao nessas fases A taxa de despoli
merizacao dos polissacarfdeos aumenta

mais rapido com a elevacao da temperatu
ra que a taxa de deslignificac ao e assim

umabaixa temperatura de polpacao melho

ra a seletividade da polpacao

Os tres primeiros princfpios afetam

principalmente a melhoria da relac ao en

tre resistencia da polpa e numero kappa
enquanto 0 quarto possibilita urn peque
no aumento no rendimento 0 processo

descontfnuo quando realizado nessascon

dic6es de seletividade resulta em polpa
com aIta resistencia a baixo numero ka

ppa mas 0 rendimento e semelhante ao

convencional para 0 mesmo grau dedes

lignificac ao IRVINE e CLARK 1994

Esses princfpios para umadeslignifica
c ao seletiva podem sercolocados em pra
tica no processo contfnuo pela adicao de

licor de cozimento em duas ou mais posi

c 6es pela recirculacao do licornoestagio
de impregnac ao e pela realizac ao doesta

gio final de cozimento em duas ou mais

posic6esem urn cozimentoem contra cor

rente NORDEN e TEDER 1979
A utilizac ao dos princfpios de deslig

nificac ao seletiva tanto nos processos

contfnuos como nos batch sao normal

mente conhecidos como process os kraft
modificados Varias tecnologias de pro
cessos kraft modificados ja estao dispo
nfveis comercialmente

Nosprocessos contfnuos saocomerciali

zados 0 cozimento contfnuo modificado
MCC 0 cozimento contfnuo modificado

estendido EMCC 0 cozimento isotermi
co ITC e 0 cozimento com baixo teorde

s61idos LoSolids Nosprocessos descon
tfnuos as tecnologias existentes sao os pro
cessos RDH 0 SuperBatch e 0 EnerBatch

Os processos descontfnuos modificados

utilizam licorde cozimento com aIta sul

fidez e alta pressao para assegurarapro
priada impregnacao antes de iniciar 0 co

zimento Nesses processos sao realizados
sucessivos deslocamentos de Iicores e a

carga de alcali e aplicada parceladamen
te Outros aspectos desses processos sao

a aIta relac ao licor madeira pela utiliza

c ao de digestor hidraulicamente cheio e 0

termino do cozimento a frio ou cold blow

IRVINE e CLARK 1994

Original mente 0 objetivo do desenvol
vimento dos processos descontfnuos mo

dificados era reduzir 0 consumo de ener

gia mas alem de se ter alcanc ado esse

objetivo as seguintes melhorias basicas
foram introduzidas aos processos DA

XKOBLER e STROBL 1993 aqueci
mento rapido possibilidade de desligni
ficac ao intensiva rendimento mais alto

polpa mais uniforme melhores resisten
cias a trac ao ao rasgo e ao estouro utili

zac ao de descarga a frio concentrac ao

mais aIta do licornegro para a evapora
c ao e menor teor de rejeitos
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para os cozimentos convencionais estao

descritas em trabalho publicado na edi Figura 1 Sistema laboratorial para deslignificacao kraft seletiva

c ao anterior desta revista GOMIDE e

FANTUZZI NETO 1999

Os cozimentos modificados foram rea

lizados com repetic6es em urn digestor
M K de 6 7 litros de capacidade 0 di

gestor M K foi adaptado para possibili
tara utilizac ao dos princfpios basicos das

modernas tecnicas de cozimentos modifi

Poucos estudos tern sido realizados tan

to dos processos contfnuos como batch

sobre a utilizacao dos princfpios bUsicos

de deslignificacao seletiva para madeira

de eucalipto brasileiro CARNEIRO

1992 e ALMEIDA 1999 Este estudo foi

realizado com 0 objetivo de fornecer in

formac6es tecnico cientfficas sobre a pro

ducao de celulose kraft de madeira de Eu

calyptus pelos processos batch conven

cional e batch modificado utilizando tec

nicas dedeslignificac ao seletiva e visan

do obter polpa celul6sica com numero

kappa cercade 16

Metodologia
Neste estudo utilizou se madeira de

Eucalyptus grandi de seis anos Foram

realizados cozimentos kraft pelas tecni

cas convencionais e tambern cozimen

tos utilizando os modernos princfpios de

deslignificac ao seletiva cozimentos

modificados As condic 6es adotadas

cados con forme ilustrado na Figura I A

adaptac ao do digestor M K consistiu em

conecta Io a urn sistema de tres vasos pres

surizados sendo dois aquecidos eletrica

mente e urn deles 0 de licorbranco sem

aquecimento Ao conjunto de vasos foi

acoplada uma bomba de vacuo para pos

sibilitar0 carregamento com licores de co

zimento por succao e urn cilindro de ni

trogenio para pressurizac ao e injecao dos

licores no digestor
Os cozimentos f raft modificados foram

realizados com uma carga de alcali efeti

92

vo de 19 5 e sulfidez de 30 expres

sos comoNaOH base madeira A dosa

gem total de alcali efetivo foi dividida em

tres injec6es a primeira 52 do AE jun
tamente com 0 licor de impregnac ao a se

gunda 26 do AE ap6s 0 perfodo de

impregnac ao e a terceira 22 do AE

dez minutos ap6s ter se atingido a tempe
ratura maxima de cozimento

As caracterfsticas dos tres licores utili

zados nos cozimentos modificados estao

apresentadas no Quadro I

o vasa acumulador de licor de impreg
nacao LI foi carregado com uma mistura

de licores constitufda por Iicor branco 52

do AE agua e licorde impregnac ao e 0

vasa acumulador de licor de cozimento

LC foi carregado com licor negro e licor

branco 26 do AE A injec ao daterceira

carga de licorbranco foi de 22 do AE e

realizada a temperaturaambiente utilizan

do se 0 vasa pressurizado de licorbranco

LB dotado de visorgraduado

Ap6s carregamento do digestor comca

vacos correspondente a 1 000 g absolu

tamente secos 0 digestor foi fechado e

submetido a vacuo porcinco minutos para

remocao do ar 0 licor de impregnac ao

juntamente com a primeiracarga de licor

branco 52 do AE foi injetado no di

gestor preenchendo completamente 0 seu

volume e a temperatura foi elevada a

90oC A impregnacao foi realizada a 90oC

por 20 min e com pressao de 9 Kgf cm2

Ap6s impregnacao 0 licor foi deslocado

pela injec ao do licorpreto de cozimento

26 do AE e 0 digestor foi entao aque

cido ate a temperatura de cozimento

160oC em 35 min Ap6s 10 min a tem

peratura de cozimento foi injetada a ter

ceira carga de licor branco 22 do AE

e a temperatura foi ajustada novamente

para 160oC em 10 min 0 tempo total de

cozimento foi de 130 min con forme mos

trado na Figura 2 Foram coletadas amos

tras de cavacos semicozidos de polpa e

I

Digestor M K
modificado

LB Licor branco
LI Licor de impregnar ao
LCQ Licor de cozimento quente
VG Visor graduado
TF Tubo flexivel de teflon
DIG Digestor
PC Painei de controle do digestor
TC Trocador de Calor
BC Bomba de circular ao
RL Retirada de licor

CL Carregamento de licor

M Man6metro
T Term6metro
N2 Cilindrode nitrogenio
BV Bomba de vacuo

Registro
Engate rapido

Sistema de vasos pressurizados

AE g I NaOH

S

pH

94 6

30 0

14 0

16 3

56 0

13 9

12 5

56 1

12 8
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de licores interrompendo se os cozimen

tos nos seguintes tempos apos a impreg
naao ao ser atingida a temperatura de

cozimento e no finaldo cozimento Figu
ra 2 Esses cozimentos os parciais e 0

completo foram realizados com repetiao

Finalizados os cozimentos tanto os con

vencionais comoos modificados os ca

vacos foram descarregados em tela de ao

inox de 150 mesh e em seguida lavados
com agua em excesso para remoao do li

cor de cozimento Os cavacos obtidos nos

tempos decozimento insuficientes para

separaao das fibras foram secados ao ar

pesados e tiveram seus teoresde umidade

detenninados para 0 caIculo do rendimen

to Parte desses cavacos foi transformada

em serragem 200 mesh para determi

naao do numero kappa Os cavacos res

tantes das duas repeti6es de cada cozi

mento foram misturados e transformados

em serragem 40 60 mesh para realiza

ao das analises qufmicas
Os cavacos cozidos apos lavagem fo

ram desfibrados em hidrapulper labora

torial de 20 litros e a polpa celulosica
obtida foi depurada em equipamento Yoi

th dotado de placa com aberturas de 0 2

mm Apos detenninaao do rendimento e

do numero kappa as celuloses das duas

repeti6es de cada condiao decozimen

to foram misturadas para realizaao das

analises qufmicas
Foram utilizadas Normas Tappi para de

tenninaao da viscosidade e do numero

kappa As analises de carboidratos foram

realizadas por tecnica de HPLC Cromato

grafia Lfquida de Alta Pressao utilizan
do se umacoluna Bio Rard Aminex HPX

87P 4 8x300mm aquecida a 650C

f

Resultados DllCUSllo
A polpaao kraft modificada da madeira

de Eucalyptus grandis foi realizada utili

zando se os princfpios basicos para melho

rara seletividade do processo A carga de

o PAPEL I ABRIL 2000
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Rgura 2 Perfil de temperatura do processo kraftseletivo
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aIcali foi aplicada parceladamente Foram

utilizados ainda a tecnica de deslocamento
de licores licor negro no cozimento e a

temperatura de cozimento foi inferior a do

processo convencional

Desligniflcacao

Na Figura 3 sao apresentadas as curvas

de deslignificaao para os processos kraft
convencional e modificado

Durante a fase de impregnaao do pro

cessokraft modificado ocorreu uma ligei
ra deslignificaao cerca de 5 corres

pondendo a fase de deslignificaao inicial
do processo convencional

Quando a temperatura maxima do cozi

mento modificado foi atingida 160oC aos

70minutos cerca de metade da lignina ori

ginalmente presente na madeira ja havia

sido solubilizada Noprocesso convencio

nal quando a temperatura de cozimento

1680C foi atingida cerca de 67 da lig
ninaja havia sido removida Deve se con

siderar entretanto que 0 tempo necessario

para seratingida a temperatura maxima no

processo convencional 90 min foi supe
riorao do processo modificado

No perfodo de elevaao de temperatura
no cozimento modificado 35 a 70 min

45 da Iignina foi removida e no perfodo
de cozimento a temperaturaconstante de

Injeao de Alcali

3

1 2 3 Amostragem de cavacos

polpas e de licores

Temperatura Maxima

60 80 100 120 140

Tempo min

160oC 47 da lignina foi dissolvida

No processo modificado nao ficou evi

dente a fase de deslignificaao residual

uma vez que apos 0 perfodo de impregna
ao 0 decrescimo no teor de lignina foi

muito intenso e mais ou menos constante

resultando em um curto perfodo de cozi

mento Pelo comportamento dadeslignifi
caao demonstrado na Figura 3 observa

se que ao final do cozimentomodificado a

curva da deslignificaao nao mostrou a

mesma tendencia de estabilizaao que 0

cozimento kraft convencional E provavel

que 0 numero de amostragem tenha sido

insuficiente e possivelmente a tendenciade

estabilizaao do teor de ligninaja tivesse
sido atingida antes do final do cozimento

modificado aos 130 min

Dlssolucao dos carboidratos

Vma analise detalhada da dissoluao dos

carboidratos durante 0 cozimento kraft con

vencional e apresentada na Figura 4 e a do

cozimentomodificado na Figura 5 A degra
daao e remoaodacelulose glucanas nos

dois processos forarn muitosemelhantes No

infcio do cozimento modificado nao houve

dissoluao das glucanas Nafase de impreg
naao e elevaao de temperatura ate aos75

min ocorreu a dissoluao de 10 do teor

original das glucanas A dissoluao dos

mo
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Figura 3 Deslignificacao convencional e modificada
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nomeros de glicose nessa fase foi causada

provavelmente pelas rea6es de despolime

rizaao e pela degradaao dasglucomanana
e galactoglucomananas Durante 0 restante

docozimento a dissoluao das glucanas foi

de apenas 2 A dissoluao total dasgluca
nasfoide 12 no processo modificadoe 13

no processo convencional

A dissoluao das mananas ate os 35 min

no processo modificado 90oC foi de cer

ca de 55 e nos 30 min iniciais do proces

so convencional noC de 63 compro

vando que as mananas na madeira de Eu

calyptus grandi I sao facilmente solubili

zadas em alcali independentemente do

processo de polpaao A maior dissoluao

das mananas nessa fase no processo con

vencional pode ser explicada pela carga

alcalina inicial mais elevada no infcio do

cozimento Para ambos os processos ate 0

final docozimento ocorreu a dissoluao de

cercade 85 das mananas

Durante a fase inicial do cozimento a

dissoluao das xilanas foi decerca de 3

semelhante nos dois processos Na fase de

elevaao da temperatura noprocesso mo

dificado ocorreu a dissoluao de 21 das

xilanas e na fase de cozimento a tempera

turade 1600e a dissoluao foi de 12 A

dissoluao total das xilanas ao longo do

cozimento modificado foi de cercade 36

94

Tempo min

e noconvencional de 34

As arabinanas apresentaram curvas de

dissoluao semelhante as das xilanas mas

bem mais intensas Noprocesso modifica

do a dissoluao das arabinanas foi mais ra

pida e atingiu cerca de 55 no final doco

zimento enquanto que no processo conven

cional a dissoluao foi de 40

As galactanas apresentaram no proces

so modificado um comportamento seme

Ihante ao das glucanas Ao longo do pro

cesso modificado houve a dissoluao de

apenas de 8 das galactanas sendo que

no processo convencional a dissoluao

das galactanas foi muito superior cerca

de 42 Essa estabilidade das gal acta

nas no processo modificado nao seria es

perada uma vez que os monomeros de

galactose sao encontrados nas cadeias de

galactoglucomananas e essas hemicelu

loses foram fortemente degradadas e so

lubilizadas comodemonstrado pela dis

soluaodas mananas

NaFigura 6 e mostrada a dissoluao glo
bal das hemiceluloses para 0 processo mo

dificado e 0 convencional As hemicelu

loses estao representadas pelo somatorio

das xilanas arabinanas mananas e galac
tanas No perfodo de impregnaao dopro

cesso modificado 35 min a 90oe corres

pondente a fase de deslignificaao inicial

no cozimento modificado ocorreu a dis

soluao de 14 das hemiceluloses fato

semelhante ao ocorrido nos primeiros 30

min do cozimento convencional No perf
odo de elevaao de temperatura no pro

cesso modificado de 35 a 70 min a dis

soluao das hemiceluloses foi muito inten

sa correspondendo a 25 do teor inicial

das hemiceluloses

Essa acentuada dissoluao das hemice

luloses pode serexplicada pela rapida ele

vaao da temperatura Figura 2 ocasio

nada pelo deslocamento do licorde impreg
naao pelo licor de cozimento quente No

processo convencional a dissoluao ocor

reu de forma uniforme ao longo do cozi

mento com tendencias de estabilizaao no

final do cozimento Apesar dessa diferen

a no comp0I1amento da curvade dissolu

ao das hemiceluloses em relaao ao tem

po a dissoluao das hemiceluloses no fi

nal dos dois processos foi praticamente a

mesma e de cerca de 44

No Quadro 2 sao apresentados os teores

remanescentes e a dissoluao percentual dos

constituintes inicialmentepresentes na ma

deira de Eucalyptus nos dois processos

U maanalise global doQuadro 2 demons

traque a dissoluao dos constituintes qufmi
cos damadeirade Eucalyptus foi semelhante

nosdois processos utilizados tendo sido dis

solvidocercade 13 da celulose glucanas
44 das hemiceluloses e 97 da lignina As

polpa celulosicas convencional kappa 15 8

e modificada kappa 16 3 emmconstitufdas

par 81 de celulose 17 18 de hemicelu

loses e 0 7 de lignina

Dissolucao dos grupos acetila

Na Figura 7 sao apresentados os perfis
da dissoluao dos grupos acetila durante os

cozimentos modificado e convencional No

infcio do cozimento modificado durante a

fase de impregnaao 90oC que ocorreu

ate os 35 min foram dissolvidos 88 dos

grupos acetila Essa remoao foi semelhan

lIi
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te a oconida na fase de deslignificarao ini

cial do processo convencional S3 que

abrangeu os primeiros 60 min do cozi

mento No final de ambos os cozimentos

os grupos acetila foram total mente elimi

nados A dissolur ao dos grupos acetila no

infcio doprocesso modificado foi mais in

tensa provavelmente pela maior tempe
ratura inicial docozimento

Rendimento dos processos kTaft
Na Figura S sao apresentados os perfis

dos rendimentos ao longo dos processos

kraft modificado e convencional

No final dos dois tipos de cozimento

quando 0 kappa atingiu IS S e 16 3 res

pectivamente para 0 convencional e 0

modificado cerca de 47 da madeira foi

dissolvida resultando em rendimentos de

53 para ambos os processos

Entretanto 0 cozimento modificado foi

realizado a temperaturade 160oC em urn

tempo de 130 min fator H 440 e 0

convencional foi realizado a temperatu
ra de 16SoC em urn tempo de ISO min

fator H 1270 Esses resultados de

monstram que 0 cozimento modificado

removeu a lignina mais rapida e eficien

temente que 0 cozimento convencional

o baixo fator H do cozimento modifica

do foi resultado da temperatura mais bai

xa e o uso de Iicores pre aquecidos que

possibilitaram tempo mais curto para

atingir a te peratura maxima favorecen

do assim a economia de energia em rela

rao ao processo convencional

Viscosidade das polpas celulosicas

Por causa da metodologia de amostra

gem adotada apenas ao final docozimen

to modificado e que foi obtida polpa ce

lulosica Essa polpa apresentou alta vis

cosidade 77 2 cP em contraste com a vis

cosidade da polpa convencional que foi

quase a metade desse valor ou seja 39 2

cPo Essa elevada viscosidade docozimen

o PAPEL I ABRIL 2000
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Figura 4 Remocao dos carboidratos na polpacao kraftconvencional
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Figura 5 Remocao dos carboidratos na polpaao kraft modificada
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Figura 6 Dissolucao das hemiceluloses na polpacao convencional e modificada
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to modificado e um indfcio de que esse Rgura 7 Remo ao dos grupos acetila na polpa ao convencional e modificada

cozimento poderia ser estendido para a

obten ao de polpa celul6sica com nume

ro kappa inferior aos nfveis convencio

nais e com viscosidade suficientemente

alta Uma vantagem da elevada viscosi

dade do cozimento modificado e tomar a

etapa de branqueamento mais nexfvel

obtendo no final umapolpa com a quali
dade desejaveI

Seletividade dos processos kraft

Na Figura 9 e apresentada a rela ao en

tre rendimento e numero kappa para os

cozimentos kraft convencional e modi fica

do A seletividade do processo de polpa
ao nas diferentes fases de cozimento e nor

malmente determinada pela rela ao entre

a queda do numero kappa e a diminui ao

do rendimento Dkappa Drendimento

No cozimento modificado na fase de

impregna ao 0 rendimento apresentou uma

queda de 5 6 e 0 numero kappa decres

ceu de 188 para 182 correspondendo a

umaseletividade de 1 07 Na fase de ele

va ao de temperatura a seletividade au

mentou para 2 60 e 0 processo modi fica

do apresentou umaseletividade ainda mais

alta a ordem de 5 63 na fase de cozimento

a temperatura maxima A seletividadedo

processo convencional nas fases de deslig
nifica ao inicial principal e residual foi de

respectivamente 0 18 4 76 e 145
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Apesar das condi 6es de cozimento te

remsido diferentes para os dois processos

esses resultados demonstram que de modo

geral 0 processo modificado apresentou

uma seletividade superior a do processo

convencional

Para atingir nfveis de numeros kappa
inferiores a 20 no processo convencional

foi necessario estender0 cozimento na fase

de deslignifica ao residual em que 0 pro

cesso tem sua seletividade comprometida

Consumo de alcali

Na Figura 10 e apresentado 0 perfil do

alcali dos cozimentos modificado e con

vencional No cozimento modificado a

sulfidez foi de 30 e a carga de alcali efe

Quadro 2 Polpas celul6sicas convencional e modificada

Remanescentes

ConStituintesic ConstituiQ80 da
nas polpas l6 DissolllCao l6

madeira
convencional modificado convencional modificado

Glucanas 484 41 9 42 5 134 12 2

Xilanas 10 3 6 8 6 6 34 0 36 0

Galactanas 1 2 0 7 1 1 416 8 3

Arabinanas 2 0 1 2 0 9 40 0 55 0

Mananas 27 04 04 85 2 85 2

Hemiceluloses 16 2 9 1 9 0 43 8 444

Lignina 26 5 07 07 97 4 974

As hemiceluloses representam 0 somat6rio das xilanas galactanas arabinanas e mananas

96

120 140 160 180

Tempo min

tivo de 19 5 dividida em tres inje 6es

52 26 e 22 Essa divisao da carga al

calina nas diferentes etapas do processo

modificado resultou em nivelamento do

alcali ao longo do cozimento comopode
ser observado na Figura 10 No processo

convencional 0 alcaliefetivo de 15 com

sulfidez de 25 foi totalmente aplicado
no infcio docozimento resultando em alta

carga alcalina inicial

A utiliza ao de licor negro na Fase de

impregna ao do processo modificado pos

sibilitou a neutraliza ao dos acidos origi
nalmente presentes na madeira bem como

dosgerados pelo processo resultando em

economia de licor branco que ficou mais

disponfvel para a deslignifica ao

Apesar de a carga alcalina tersido mais

elevada no cozimento modificado que no

cozimento convencional a rela ao licor

madeira mais aIta no primeiro 61 e 41

respectivamente Fez comque a concentra

ao alcalina do licorno cozimento modifi

cado fosse menor no infcio comodemons

trado na Figura 10

o nivelamentodo alcali ao longo docozi

mento modificado e 0 rapido aquecimento
ocasionado pelos deslocamentos dos licores

permitiram que nocozimento modificado a

lignina Fosse mais rapidamente removida
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