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RESUMO
Este trabalho objetivou avaliar altemativas tØcnicas para incrementar a conversªo de madeira de

Eucalyptus em polpa de celulose utilizando processo de polpaçâo kraft contínua Foram testadas

nove altemativas para nível de nœmero kappa da orciem 17 t 1 que incluíram hidrólise suave

adiçªo de etanol prØtratamento com peróxido de hidrogØnio uso isolado e simultªneo de

antraquinona epolissulfetos e utilizaçªo de licor negro AlØm dessas altemativas foi tambØm avaliado

o afeto de temperatura na tØcnica que apresentou maior potencial e no tratamento referØncia Dentre

as altemativas testadas a que apresentou maior rendimento em polpaçªo foi o uso simuttªneo de

antraquinona e polissulfeto na temperatura de 145C em que o rendimento atingiu 574 Foi

detectado efeito da temperatura de polpaçªo edo nível de deslignficaçªo na alvura da polpa marrom

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate some technical altematives to increase kraft pulping yield
of Eucalyptus wood using a continuous cooking process Nine altematives were tested to obtain

kappa number 1711 mild hydrolysìs ethanol addltion hydrogen peroxide pretreatment use of

anthraquinone and polisulfide as additives afona and simultaneously and black liquor utilization The

eftect of cooking temperatura for the reference process and for the technicel altemative that presented

the highest yield was also investigated Among all altematives tested temperatura of 145C and

addition of anthraquinone and polisulfide simultaneously presented the hlghest yield 574 Pulping

temperatura and brown stock kappa number presented a significent efted on pulp brightness

PALAVRASCHAVE polpaçªo kraft Eucatyptus cozimento continuo rendimento Ælcali

peróxido de hidrogØnio etanol polissulfetos antraquinona alvura

1 INTRODU˙ˆO
A globalizaçªo da economia tem incrementado acirrada competiçªo em todos os segmentos

económicos A eficiŒncia passa a ser cada vez mais determinante para a sobrevivºncia das

empresas Em um setor de capital intensivo como o de celulose mais e mais se faz necessÆrio

otimizar as diversas etapas de processamento mantendo sempre uma visªo sistØmica

Assim sendo alteraçiSes de processo sªo realizadas tanto por razoes econômicas quanto por

razoes ambientais Modficaçıes nos processos de produçªo de polpa visando enquadrÆlos no

conceito abrangente de mínimo impacto provavelmente os tomarªo mais complexos e tambØm mais

interativos Nesse caso uma atividade operacional em parte do processo poderia causar intenso

efeito em outras partes exigindo assim um sistema de controle mais sofisticado

Os processos químicos de polpaçâo podem ser definidos como processos para remoçªo de

lignina a fim de permitir a separaçªo das fibras com um mínimo de dano a estas Entretanto os

processos comerciais hoje disponíveis removem grande parte de outros componentes alØm da

lignina gerando em conseg0Øncia perda de rendimento

O processo de polpaçªo dominante no mundo Ø o kraft sendo este responsÆvel pela maior

parte da celulose branqueÆvel atualmente produzida Este processo apresenta rendimento de

conversªo de madeira em polpa relativamente baixo da ordem de cing0enta porcento
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Alteraçbes tecnológicas para produçªo de polpa ECF Elementa Chlorine Free e TCF

Totally Chorine Free estªo disponíveis comercialmente Essas tecnologias especialmente a TCF
exigem melhor eficiØncia na deslignceçªo o que tem sido feito por meio dos chamados processos
modificedos de polpaçªo associados Ø deslignificeçªo com oxigØnio Estes processos modificados

estªo baseados principalmente em melhor distribuiçªo de carga alcalina em temperatura de

polpaçªo mais baixa eem utilizaçªo de licor com afta surdez

Considerando que a madeira Ø o maior componente de custo variÆvel na produçªo de

celulose a melhoria de rendimento com eficiºncia de deslignificeçªo apresenta grande importância
tanto do ponto de vista económico quanto amtental e em ambos os casos estÆ diretamente

relacionada â competitividade industrial Dependendo das limitaçses das fØbrices os benefícios da

melhoria de rendimento poderiam intuir menor demanda de matØriaprima reduçªo no custo de

madeira reduçªo de investimentos em terras e em reflorestamento reduçªo de carga para a caldeira

de recuperaçªo e incremento da produçªo diÆria

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar algumas attemativas tØcnicas de

incremento de rendimento em processo kraft contínuo utilizando madeira de eucalipto

2 REVISˆO DE LITERATURA

HØ uma sØrie de variÆveis de processo como o tempo a temperatura a concentraçªo de

reagentes a relaçªo licormadeira as dimens8es de cavacos a sulfidez do licor e amatØriaprima
que afetam o rendimento e a qualidade da polpa Estudos mais recentes tØm demonstrado efeito de

outros parâmetros
VÆrios estudos tØm sido realizados visando o aumento de rendimento de produçªo de polpa

kraft tendo em vista o interesse económico envolvido na forma de aumento de produçªo ede reduçªo
de custo de madeira bem como os aspectos ambientais favorâveis

Com a evoluçâo dos conhecimentos nesse campo foi possível enunciar princípios de

cozimento modificado que passaram em menor ou maior grau a ser adotados nos processos mais

modernos de polpaçªo conhecidos como processos modificados

No entanto a grande maioria dos estudos Ø executada com base em processo kraft

descontínuo convencional
Desde o desenvolvimento da polpaçªo alcalina e a posterior descoberta de que a adiçªo de

sulfeto de sódio acelerava o processo de deslignficeçªo pesquisadores tØm procurado minimizar as

perdas de carboidratos para melhoria de rendimento e de resistØncia das fibras COURCHENE
1998

Lundgren 1977 citado por HARTLER 1978 trabalhando com cencentraçSes

predeterminadas de lignina no licor de cozimento e afta relaçªo licerlmadeira demonstrou que hÆ

favorecimento da deslignificeçªo â medida que ocorre reduçªo da concentraçªo de lignina no licor
beneficiando a seletividade

Estudos realizados por Marcoccia 1992 1996 citados por MARCOCCIA et al 1996
mostraram que os sólidos dissolvidos no licor de cozimento causam decrØscimos na viscosidade e na

resistØncia da polpa aumento no consumo de licor branco e decrØscimos na branqueabilidade da

polpa e na alvura da polpa marrom Os sólidos dissolvidos durante a fase de deslignificeçªo principal
contribuem significativamente para os efeitos anteriormente citados Esses sólidos dissolvidos

referemseâ lignina à celulose às hemiceluloses aos extrativos e aos minerais que sªo removidos

da madeira pelo licor de cozimento

Nordºn 1975 e Annergren e Wilhelmsson 1975 cttados por HARTLER 1978
demonstraram que sulfidez mais aka melhora a seletividade do cozimento

Camti e Hartler 1977 citados por HARTLER 1978 reportaram que maior concentraçªo
de sulfeto no início do cozimento melhora a seletividade da polpaçªo Esse fato foi tambØm

comprovado por AXEGARD e WIKÉN 1983 e por SJZSBLOM et al 1983
HARTLER 1978 sugeriu a utilizaçªo de cozimento modificado estendido no intuito de

aplicar os princípios atØ entªo demonstrados em literatura Esse autor alertou para o fato de que no

final do cozimento a concentraçªo de Ælcali do licor nªo deve ser elevada para nªo comprometer o

rendimento conforme demonstrado por Yllner et al 1957 Ætados por HARTLER 1978
ERNERFELDT et al 1986 MACLEOD 1993 IRVINE et al 1994 ENGSTRCSM e

HJORT 1996 entre outros relatam que pesquisas conduziram Ø identificeçªo de quatro fatores

chave que permitem a extensªo da deslignificeçªo sem grande comprometimento da qualidade da

polpa Estes fatores sªo a a concentraçªo alcalina nivelada tanto quarto possível durante o

cozimento proporciona uma deslignìficeçªo eficiente num ambiente químico mais moderado para os

carboidratos b a alta concentraçªo de íons hidrossulfeto tanto quanto possível especialmente no

início do cozimento kraft permite mais râpida e mais completa quebra da lignina durante a fase de

deslignificeçªo principal c as concentraç8es de fons sódio e de lignina dissolvida devem ser tªo

baixas quanto possível especialmente na fase final ou residual favorecendo a difusªo da lignina
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degradada na fibra para o licor de cozimento e d a temperatura de polpaçâo deve ser baixa uma

vez que a taxa de despolimerizaçªo dos carboidratos aumenta mais rapidamente com o aumento da

temperatura que a taxa de desligncaçªo Assim temperaturas mais baixas de polpaçªo favorecem a

seletividade ou seja a razªo entre deslignificaçªo e despolimerizaçªo da celulose Os trÆs primeiros

princípios auxiliam no desenvolvimento de resistØncia da polpa a um dado nível de kappa ao passo

que o quarto causa pequeno aumento de rendimento IRVINE et al 1994
Nos processos contínuos de polpaçªo o Ælcali Ø continuamente injetado no digestor e ao

mesmo tempo continuamente removido

No início do cozimento o Ælcali Ø consumìdo principalmente por reaçıes de grupos Æcidos

presentes na madeira ou produzidos por degradaçâo dos carboidratos reaçıes de peelling

descascamento estabelecendoseassim um gradiente de concentraçªo nos cavacos e tambØm nas

paredes das fibras ROBERTSEN e LCSNNBERG 1991
Grande parte do Ælcali utilizado no processo de cozimento Ø consumido em reaçıes de

neutralizaçªo de Æcidos formados pela degradaçªo de hemiceluloses e da própria celulose Essas

reaçıes de degradaçªo tØm inicio em temperaturas próximas a 60Csendo quase concluídas quando
se atinge cerca de 150CRYDHOLM 1965

A quantidade de hidróxido de sódio consumida pela lignina e pelos cartmidratos depende
fortemente das condiçıes de polpaçâo Por outro lado os extrativos Æcidos e os fenólicos reagem

rapidamente com o hidróxido de sódio reduzindo a quantidade de Ælcali disponível para

deslignificaçªo GARDNER e HILLIS 1962 o que foi demonstrado por ALMEIDA e SILVA 1997

para madeira de Eucalyptus A remoçªo de hemiceluloses exerce importante funçªo na polpaçªo
química pois aumenta o tamanho das pontuaçbes das fibras o que favorece a remoçªo de lignina

preferencialmente da camada S2 resultando num aumento da taxa de deslignificaçªo KERR e

GORING 1975
Uma sØrie de variÆveis influem no processo Entretanto podese considerar que a carga

alcalina a temperatura e o tempo sªo as variÆveis mais importantes na polpaçªo as quais

determinam o conteœdo final de lignina na polpa eo rendimento do processo

Uma forma de estabilizar os carboidratos e minimizar a degradaçªo alcalina Ø converter os

grupos aldeído utilizando agentes oxidantes ou redutores prevenindo as reaçıes de descascamento

CH OH Reduçªo CHO Oxidam 000H
2

ZS NaBH4 Sn2 AQ

CHZSH

Antraquinona AO
A antraquinona Ø uma substªncia orgªnica de peso molecular 20823que se apresenta com

coloraçâo amarela cristalina em agulhas rombifornes com temperatura de fusªo de 288C e de

ebuliçªo de 3798C à pressªo de 760 mm Hg e densidade de 1438 Possui fórmula molecular

rHoo e fórmula estrutural conforme apresentado na Figura 1

p OH

I

OH

Figura 1 Fbrmula estrutural da antraquinonaA Figura 2 Fórmula estutural da anfraidroquinona
w uni

O uso de antraquinona como aditivo em processos alcalinos como o kraft foi patenteaao por

Hohon em 1977 o qual descobriu que a presença de AO alØm de incrementar o rendimento

tambØm aumenta a taxa de deslignificaçªo pois sob condiçıes de polpaçªo equivalentes este

aditivo conduz a menores teores de lignina residual na polpa marrom GRACE et al 1989

HOLTON e CHAPMAN 1977 estudaram o cozimento kraftAO tanto em escala laboratorial

quanto industrial utilizando cavacos de Pinus e detectaram incrementos de rendimento da ordem de

2 a 3para o mesmo nível de nœmero kappa da polpa convencional É conveniente ressaltar que

trabalharam com objetivo de produzir polpa para lineboard com nœmero kappa da ordem de 54 a 79

Esses autores concluíram que a AO pode ser considerada um catalisador em polpaçªo alcalina

contribuindo para incremento da taxa de deslignificaçªo sob condiçıes constantes A adiçªo de AQ

possibilita alteraçıes nas condiçıes de polpaçªo permttindo reduçªo na carga de Ælcali aplicada

aumento de produçâo níveis inferiores de lignina residual ou combinaçªo desses efeitos A adiçªo de
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pequenas quantidades de AO adura de0025 base madeira temse mostrado um auxiliar efetivo

na polpaçªo Isto se deve ao seu mecanismo de atuaçªo atravØs de ddo redox entre sua forma

oxidada antraquinona AO e reduzida antraidroquinona AHO apresentada na Figura 2

FLEMING et al 1978 avaliaram a razªo pela qual a AQ tornava a polpaçªo soda mais

rÆpida sob as mesmas condiçbes de cozimento Esses autores conduíram pela existºncia de um ddo

redox entre AO e os componentes da madeira e propuseram um mecanismo para esse processo

Essa açªo redox da antraquinona foi evidendada no trabalho de GOURANG et al 1979 ao

avaliarem produtos de reaçªo de cozimentossodaantraquinona de folhosa

A antraquinona reage com o grupo terminal redutor GTR do carboidrato estabilizandoo

ante as reaçí5es de peeling alcalino e assim passando Æ forma reduzida AHO a qual Ø solœvel em

Ælcali A AHO reage com a estrutura quinonametídeo da lignina aumentando a taxa de

deslignificaçªo e ao mesmo tempo Ø convertida a AO a qual participa novamente do ddo redox

Assim o principio de atuaçªo da AO Ø baseado no cido redox trensferindo elØtrons dos carboidretos

da madeira para as estruturas intermediÆrias de degradaçâo da lignina
Lachenal et al 1979 dtados por GOMIDE 1980 trabalhando com madeira de bØtula

folhosa usando cozimentos sodaAO e kraft concluíram que a maior eficiØnda da AQ se verificava

em níveis mais elevados de Ælcali ativo Por outro lado tanto KIYOHARA 1995 quanto ROBLES

1998 que trabalharam com Eucalyptus grandís em cozimento kraftAO conduíram que a efidºncia

da AQ Ø maior em cozimentos com menor carga de Ælcali decrescendo com o incremento desta Essa

mesma condusªo foi descrita por GOMIDE eOLIVEIRA 1979 em estudos de cozimentos sodaAO e

cozimento kraftAO utilizando Eucalyptus urophylla e tambØm por GOMIDE et al 1987 que

trabalharam com Eucayptus spp em cozimento sodaAO

Para GOMIDE e OLIVEIRA 1979 e VAN ALLEN et al 1981 o efeito da utilizaçªo de

pequenas quantidades de AQ como aditivo para produçªo de polpa Ø mais acentuado em processos

sem enxofre o que coincide com a afirmativa de HOLTON 1978 de que os efeitos da AO sªo mais

notórios em cozimentos com menor sulfidez

MACLEOD et al 1980 estudaram a resistØncia de polpas kraft ekraftAO entre outras e

concluíram que apresentavam resistØncias equivalentes
Os benefídos da utilizaçªo de AO em polpaçªo atados em Ikerature especializada

LOWENDAHL e SAMUELSON 1978 HOLTON 1978 entre outros induem aumento de

rendimento decrØsdmo no teor de rejeitos intensacaçªo da deslignificaçªo manutençªo das

propriedades de resistØncia epossibilidade de reduçªo do fator H da carga de Ælcali eda sulfidez

Polissulfetos PS
A polpaçªo kraft utilizando polissulfetos foi patenteada por Fuller e Woodside nos Estados

Unidos em 1943

Conforme concluem GRIFFIN et al 1995 polissulfetos aumentam o rendimento em celulose

sem afetar a taxa de deslignificaçªo
Inidalmente adidonavaseenxofre ao licor branco NISHIJIMA et al 1995 conforme

mostrado na reaçâo 1

NaS XS NazSx reaçªo 1

Meio alcalino

Outra possibilidade de geraçªo de polissulfetos sem necessidade de adiçªo direta de enxofre

elementar Ø a oxidaçªo do licor branco conforme mostrado na reaçªo 2 gerandosepolissulfetos in

situ

2Na sS Oz 2HQ 2S 4NaOH reaçªo 2

Entretanto uma reaçªo lateral pode ocorrer formando tiossulfato de sódio Na2S203
conforme apresentado na reaçªo 3

2Na2S 202 HO NaZSZO 2NaOH reaçªo 3

No processo comercial denominado MOXY ageraçªo de enxofre elementar Ø realizada por

meio da oxidaçªo de licor branco com ar na presença de carvªo ativado oqual age como catalisador

direcionando o sistema Æ formaçªo de S em detrimento Æ fornaçªo de tiossulfato de sódio Neste

sistema o balanço sódioenxofre da fÆbrica nªo Ø alterado em condiçÆes norteais

Os polissulfetos se decompíSem lentamente Æ temperatura ambiente e em temperaturas

acima de 130Ctípicas de polpaçªo kraft estes se degradam rapidamente A maneira provÆvel de

ocorrØncia dessa decomposiçªo conforme GRACE et al 1989 Ø apresentada na reaçªo 4

2NazS 6NaOH 4NazS Na2SZ0 3HZ0 T130C reaçªo a
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Em condiç8es alcalinas e temperaturas relativamente baixas 100 a 120C conforme
Alfredsson et al 1963 dtados por GRACE et al 1989 os polissulfetos oxidam de forma seletiva o

grupo terminal redutor GTR dos polissacarídeos aÆcido aldónice de acordo com a reaçªo 5

RCHOSz
`lcali 10o a 120 c

R000H n2 2 remo s

AntraquinonaPolissulfelosAOPS
PRASAD et al 1996 mostraram que o uso de AOPS dosagem de004de AO e13de

PS contribuiu com 55 de aumento de rendimento na produçªo de linerboard ConvØm observar

que os nœmeros kappa utilizados nesse trabalho eram de 70 ou superiores
GRIFFIN 1994 avaliou o efeito da adiçªo de antraquinona e polissuttetos em processo kraft

contínuo modificado MCC com madeira de Pinus Este autor cenduiu que quando a AO e os PS
foram adicionados no estÆgio de impregnaçªo esses aditivos apresentaram efeito cumulativo com

incremento de rendimento da ordem de25 em relaçªo ao cozimento sem uso de aditivos tendose
por base nœmero kappa da ordem de 30 Por outro lado JIANG 1995 que tambØm trabalhou com

madeira de Pinus em cozimento contínuo MCC verificou efeito sinergístice entre AO 01 e PS
2 na faixa de nœmero kappa de 8 a 12 Efeito sinergístico entre AO e PS tambØm foi observado
para nœmero kappa 13 por ROBLES 1996 utilizando madeira de Eucatyptus Brandis em polpaçªo
descontinua Este autor ressalta que a polpa produzida com a adiçªo de AOPS apresentou refino
mais fÆdl

GRIFFIN et al 1995 pesquisaram em laboratório aditivos para cezimento MCC e concluíram
que os melhores resultados foram obtidos com a adiçªo simuttØnea de antraquinona e polissulfetos

KIYOHARA 1995 que trabalhou com deslignceçªo intensiva de madeira de eucalipto
afirma que o uso conjunto de antraquinona com polissulfetos resulta em polpa com propriedades
superiores Øs obtidas com qualquer um destes aditivos isoladamente A combinaçªo destes aditivos
no cozimento kraft intenscea deslignificeçªo e aumenta o rendimento do processo sem prejudicar a

qualidade da polpa

Etanol

Para RYDHOLM 1965 a mudança do solvente do Ælcali de Øgua para metanol e ou etanol
aumenta a taxa de deslignificeçªo e isso pode serexplicado segundo este autor pelo decrØscimo na

solvataçªo do Ælcali o que fadiita a penetraçªo e conseqüentemente as reaçiSes do Ælcali com os

componentes da madeira
A deslignificeçªo e a remoçªo de constituintes da madeira pelo uso de solventes orgØnicos

sªo a base do processo denominado OrganosoN e tØm sido motivo de estudos APRIL et al 1982
APRIL et al 1979

De acordo com APRIL et al 1982 a volatilidade do Ælcool metanol acelera a

impregnaçªo da madeira resultando numa deslignificeçªo rØpida e uniforme fato tambØm observado
por Kleinert 1975 citado por DEMUNER 1986

Segundo PATT 1993 Ølcoois com baixo ponto de ebuliçªo como o metanol e o etanol sªo
viÆveis para adiçªo como solvente em polpaçªo alcalina Tais adttivos segundo o mesmo autor
favorecem a impregnaçªo por meio da reduçªo da tensªo superticial da dissoluçªo de resinas e do
aumento de pressªo Por outro lado reduzem o inchamento da madeira prejudicando a

acessibilidade Æ parede celular e promovem limitada proteçªo aos carboidratos O favorecimento na

solubilizaçªo de AO e de lignina dissolvida tambØm sªo citados oque contribuiria na deslignificeçªo
O uso de etanol tambØm tem sido estudado para melhorar a seletividade dos processos de

polpaçªo GREEN e SANYER 1982 utilizaram mistura metanoUetanol 50 em peso para
polpaçªo em meio alcalino e verificaram a formaçªo de uma fase œnica resultando em

deslignificaçªo uniforme quando comparada Æ utilizaçªo de Ælcoois de cadeias mais longas
GOMIDE 1978 trabalhando com polpaçªo etanolÆgua utilizando madeira de Eucayptus

viminalis verificou excessiva remoçâo de hemìceluloses prindpalmente de xilana e de galadana
embora a celulose se mantivesse bastante estØvel

Kleinert 1976 dtado por DEMUNER 1986 trabalhando cem celulose de algodªo
verificou que baixas concentraçóes de etanol apresentaram efeitos mais intensos na degradaçªo da
celulose

BROWNING 1963 considera que a presença de Ølcool no licor de cozimento Ø favorÆvel
pois reduz a possibilidade de reaçıes de condensaçªo da lignina A etanólise resulta em grande
quantidade de produtos na forma de monómeros ao passo que a hidrólise Øcida ou em meio aquoso
produz apenas traços de monómeros

Para cozimento utilizando etanol em meio alcalino nªo havia segundo DEMUNER 1986
nenhum mecanismo proposto de degradaçªo da lignina ede carboidratos da madeira Contudo para
metanol em meio aquoso e alcalino existem estudos de Diaima et al 19771978 1979 dtados por
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DEMUNER 1986 que justificam a utilizaçªo deste Ælcool na deslignificeçªo Segundo esses autores

o Ælcool causa metilaçªo na posiçªo a da cadeia de lignina e protege os carboidratos tanto pela
reduçªo da isomerizaçªo dos grupos terminais redutores de glicose a frutose como pela maior

ocorrØincia de reaçdes de bloqueio
AnÆlise do comportamento de lignina ante o etanol Ø apresentada por SARKANEN e

LUDWIG 1971 Estes autores demonstraram que o etanol reage com a lignina causando sua

etilaçªo o que pode contribuir para reduçªo de ocorrØnda de reaç8es de condensaçªo de lignina
GREEN e SANYER 1982 estudando a polpaçªo etanol alcalina concluíram que com

base no volume líquido retido na madeira em aftas concentraçıes de etanol haveria maior

inchamento da madeira Como conseqüºncia ocorreria uma maior adsorçªo alcalina com aumento

da concentraçªo de Ælcali no interior dos cavacos resultando em aceleraçªo da despotimerizaçªo da

celulose e reduçªo na viscosidade da polpa
DEMUNER 1986 trabalhando com madeira de eucalipto usando polpaçªo etanol alcalina

observou que em concentraç8es acima de 50 vN de dosagem de etanol no licor de cozimento

houve queda de rendimento apesar de ter ocorrido elevaçªo do nœmero kappa Esse autor tambØm

observou relaçªo inversa entre dosagem de etanol e viscosidade da polpa sugerindo que o etanol

estaria intensficando as reaç8es de despolimerizaçªo terminal e ou de rompimento das ligaçıes

glicosídices dos cerboidratos A seletividade do processo etanolsoda Ø baixa segundo esse autor

atØ dosagem de 15 vN de etanol no licor de cozimento Adma dessa concentraçªo a seletividade

aumenta atØ atingir um mÆximo em 50vv reduzindo novamente em teores mais elevados Esse

autor concluiu ainda que a presença do etanol apresentou efeito negativo intenso na viscosidade da

polpa baixos teores de etanol de0k a 30kvN favoreceram a deslignificeçªo e a dissoluçªo dos

carboidratos e altos teores prejudicaram a deslignficeçªo e favoreceram a degradaçªo dos

cerboidretos Concluiu tambØm que valores intermediÆrios de 30 a 50 vN melhoraram a

deslignceçªo o rendimento e aseletividade da polpaçªo e que o aumento no teor de etanol de0

a 70vN resultou em maior consumo de Ælcali

Temperatura
RYDHOLM 1965 comentando acerca do processo kraft declara que a temperatura e o

tempo de cozìmento influem naturalmente no rendimento e no grau de deslignificeçªo Este autor

fitando trabalhos de Hªgglund et al 19311933 e de Hªgglund Hedlung 1931 1932 afirma que

no intervalo de 150 a 170Co rendimento em polpa aum certo teor de lignina nªo Ø apreciavelmente
modificado Alertam ainda que temperaturas alma de 170 a 180C poderiam ser prejudidais por

incrementar adesuniformidade da polpa
GHOSH et al 1977 verificaram em polpaçªo sodaAO que o aumento da temperatura de

cozimento de 160 para 170C em cargas alcalinas baixas 10 base madeira causa reduçªo de

rendimento da ordem de 5 independentemente da dosagem de AQ empregada Entretanto esses

autores alertam que esse efeito Ø menos acentuado em cargas alcalinas mais elevadas 13 base

madeira e altas dosagens de AO z 01 base madeira
MARQUES 1979 e MARQUES et al 1979 trabalhando com Eucalyptus urophylla em

trÆs níveis de temperatura mÆxima de polpaçªo 160 167 e 174C e trŒs níveis de tempo de

cozimento visando otimizar a relaçªo entre tempo e temperatura de cozimento concluíram que

celuloses kraft branqueÆveis de eucalipto obtidas em temperaturas de polpaçªo mais baixas 160C
e longo tempo de cozimento 67 minutos apresentaram rendimento depurado e resistØncia Æ traçªo e

ao arrebentamento maiores

3 MATERIAL E MÉTODOS

31 Material
Neste trabalho foi utilizada madeira de clone de híbrido de Eucayptus Brandis com

Eucalyptus urophylla vulgarmente denominado Eucaypfus urograndis oriunda do sul da Bahia A

madeira foi picada sem casca e os cavacos foram classificados por sistema de peneiremento

peneiras de 32 x 32 mm e 16 x 16 mm O material aceito retido na peneira de 16 x 1ómm após

seco ao ar foi homogeneizado eacondidonado em sacos de polietileno
A densidade bÆsica foi determinada em duplicata pelo mØtodo de mediçªo indireta do

volume balança hidrostÆtica com base na norma ABTCP m1470

32Metodologia

No Quadro 1 encontramse listadas as anÆlises químicas realizadas e as respectivas

metodologias
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Quadro1AnÆlises químicas da madeira de Eucalyptus urograrxfis

Fdretivos em etanolftolueno Adaptada daTAPPI 284 om 88

Lignina insolœvel GOMIDE e DEMUNER 1988

Lignina solœvel GOLDSCHIMID 1971
Carboidratos AnÆlise çromatogrÆfica HPLC

Substituiçóo do benzeno pelo tolueno

O teor de celulose se refere ao teor de glucanas O termo hemiceluloses se refere ao

somatório dos teores de xilanas de arebinanas de galactanas de manavas de grupos acetila e de

Æcidos urónicos Os mon8meros de glicose considerando a tØcnica empregada nªo puderam ser

separados entre os oriundos das hemiceluloses e os provenientes da celulose que sªo a grande
maioria e foram considerados como constituintes exclusivamente da celulose

O trabalho experimental consistiu na realizaçªo de uma sØrie de cozimentos kraft por meio

de simulaçªo laboratorial de processo kraft contínuo isotØrmico Neste processo de simulaçªo foi

utilizado um sistema desenvolvido por ALMEIDA 1999 composto por um digestor tipo M8K

conectado a um conjunto de vasos acumuladores conforme mostrado na Figura 8 oque possibilitava
a utilizaçªo laboratorial dos princípios bSsicos de cozimentos modificados em processo continuo

Sistema laboratorial para simulacªo de cozimento continuo

Lagerrdas

p Q TrmMrMm

I
Q Q Q ummoo

o S vawa

D Pare oefiuerlm
LN LI LC LCL aq Nz Belao deNfroglnio

BV Bomba de Vacuo

eD Bomba Dosedore
Tc

aa B Bomba
VG Visor Gratluado

VO VO VO VO TC Trocador de latir

DG Digestor

O LN LicorNegro
a

LI Lica de Impreg
LC Licorde Cozimerdo
LHH Licorde Cotimemo

Lavagem

Figura 8 Esquema do sistema laboratorial para simulaçªo de cozimentos contínuos modificados

Uma descriçªo detalhada do procedimento de cozimento Ø apresentada por ALMEIDA

1999
Em todos os cozimentos imediatamente antes da polpaçªo os cavacos no interior do

digestorforam vaporizados por cinco minutos à temperatura de 105 a 110CDurante essa prØ

vaporizaçªo a vÆlvula da parte inferior do digestor foi mantida aberta para remoçªo dos

condensados
Neste estudo foram analisadas vÆrias attemativas para modificaçªo do processo kraft

contínuo objetivando a maximizaçªo do rendimento As aRemativas de cozimento investigadas foram

a utilizaçªo de um estSgio suave deprØhidrólise CH a adiçªo de antraquinona CA a aplicaçªo de

prØhidrólise suave e antraquinona CHA a utilizaçªo de políssulfetos CS a adiçªo simuftªnea de

antraquinona e de polissulfetos CSA um prØtratamento dos cavacos com peróxido de hidrogØnio
CP a utilizaçªo de antraquinona e de licor negro na fase de impregnaçªo dos cavacos CNA e

finalmente a adiçªo de etanol no licor de impregnaçªo CE Em todos os cozimentos realizados os

seguintes parªmetros foram mantidos constantes

prØvaporizaçªo 105 a110C 5 minutos

impregnaçªo 125C 10 minutos 9kgfcm2
aquecimento 15 minutos para atingir a temperatura de cozimento
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perfil de temperatura foi Milizado o prinàpio de cozimento isotØrmico ou seja a mesma

temperatura nas fases concorrente contracorrente e cozimentoAavagem
cozimento concorrente 80 minutos
cozimento contracorrente 60 minutos e

fase cozimentoAavagem 180 minutos

As condiç8es específicas para cada um dos cozimentos realizados inÆusive o cozimento

continuo utilizado como referØnÆa CC foram as seguintes
1Cozimento contínuo referºnÆa CC

Foram analisadas temperaturas de cozimento de 145 150 e 158Ce para obter o mesmo

nível de nœmero kappa 17 t1 foram utilizadas cargas de Ælcali efetivo diferenàadas determinadas

experimentalmente
2 Cozimento com prØhidrólise CH

A fase de prØhidrólise foi realizada no digestor MBK utilizando Ægua na relaçªo 41

temperatura de 125C por 10 minutos e aplicaçªo de pressªo de nitrogØnio de 9 kgfcm2 Após a

prØhidrólise o licor residual foi drenado e se prosseguiu ocozimento

3 Cozimento com antraquinona CA
A adiçªo de antraquinona foi realizada na fase de impregnaçªo utilizandose005 base

madeira
4 Cozimento com prØhidrólise e antraquinona CHA

As condiç8es dos tratamentos de prØhidrólise e antraquinona foram as descritas

anteriortnenfe quando essas modificaçıes no processo foram realizadas individualmente itens 2e 3

5 Cozimento com polissulfetos CS
Os polissulfetos adiÆonados ao processo foram gerados in situ no licor de impregnaçªo

adicionandose2de enxofre elementar ao licor base madeira e aquecendo por 30 minutos a 85 a

90C
t3 Cozimento com antraquinona epolissulfetos CS

A utilizaçªo simuttªnea de antraquinona e de polissulfetos foi realizada nas mesmas

condiç8es descritas anteriormente quando estes aditivos foram utilizados isoladamente

7 Cozimento com peróxido de hidrogØnio CP
Os cavacos foram primeiramente imersos em uma soluçªo a 60 gL de HZO2 com pH

ajustado para 115 numa relaçªo líquido madeira de 41 O tratamento foi realizado em

dessecadores sob vÆcuo por 30 minutos Após o licor H2O2 foi drenado e os cavacos foram

transferidos para o digestor seguindoseaprØvaporizaçªo e o restante do cozimento contínuo

8 Cozimento com licor negro e antraquinona CNA
O licor de impregnaçªo foi preparado misturandoselicor negro produzido em laboratório

634kcom licor branco laboratorial 368A esse licor foi adiÆonada antraquinona005 base

madeira
9 Cozimento com etanol CE

Foi adiàonado etanol comeràal 928GL ao licor de impregnaçªo correspondendo a20

do volume total deste licor

Os cozimentos foram realizados com pelo menos 2 repetiçíSes visando atingir nœmero

kappa na faixa 17 t1 Para isso cozimentos preliminares foram realizados para estabelecimento da

carga alcalina necessÆria

Foi realizada amostragem representativa dos licores residuais para determinaçªo de pH e

emalguns casos de concentraç8es de Ælcali norma TAPPI 825 crrr85
Ao final de cada cozimento o licor de cozimento era drenado einjetavaseÆgua quente

100C que era circulada por dois minutos Após essa lavagem o licor era drenado e os cavacos

cozidos eram removidos do digestor Esses cavacos eram a seguir submetidos a uma lavagem

exaustiva com Ægua Æ temperatura ambiente utilizando caixa com fundo em tela de aço inox 150

mesh Após lavagem final os cavacos eram desintegrados em hidrapulper laboratorial de 20 Ikros

por 5 minutos e a polpa resultante era depurada em equipamento Vodh laboratorial dotado de placa

com aberturas de 02 mm para remoçªo equantacaçªo de rejeitos
A polpa depurada era a seguir centrifugada por 15 min para desaguamento O material

centrifugado era pesado com pressªo de 01 g amostrado em duplicata com pressªo de 001 g

para determinaçªo do teor de umidade por meio de secagem em estufa a 105 t3C atØ peso

constante
Foram determinados o rendimento depurado o teor de rejeitos o nœmero kappa norma

TAPPI 238 crrr85 e a alvura da polpa marom norma TAPPI T525 om 88 Em alguns casos foi

determinada a viscosidade da polpa no cozimento referØnàa e no cozimento que apresentou maior

rendimento com base na metodologia TAPPI 230 om89

Foi realizada anÆlise estatística das mØdias do nœmero kappa do rendimento depurado e da

alvura da polpa marrom empregandoseo teste de Tukey para comparaçâo entre mØdias
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Houve avaliaçªo do efeito da temperatura mÆxima de polpaçªo no cozimento considerado

referØnàa cozimento CC e no cozimento que apresentou maior incremento de rendimento Esse

efeito foi avaliado em trºs níveis de temperatura sendo 145C 150C e 156Cpara o cozimento

referØnàa e 145C 150Ce 180C para o cozimento alternativo Com base nos resultados dos

diversos cozimentos realizados para ajuste de carga alcalina e nas repetiçóes em diferentes

temperaturas procedeuse Æ anÆlise de regressªo dessas infortnaçóes Ainda com base nos

resultados dos diversos cozimentos inàuindose aqueles realizados para ajuste da carga alcalina

foram estabelecidas equaçSes de regressªo baseadas no mØtodo dos mínimos quadrados

descrevendo o comportamento do rendìmento depurado em funçªo da temperatura mÆxima de

polpaçªo e do nœmero kappa
Amostras representativas das polpas provenientes do cozimento referØnca CC a 145C e

do cozimento que apresentou o maior rendimento CSA a 145C foram submetidas ao

branqueamento com a seqüØncia ODEoD nas condiçi5es espeàficadas no Quadro 2

No estÆgio de dioxidaçªo iniàal foi utilizado fator kappa de 024 No estÆgio D foram

empregadas trÆs cargas diferentes de Bióxido para se estabelecer por meio de interpolaçªo simples
a quantidade necessÆria para atingir aalvuraobjetivo de 90 ISO

Quadro 2 CondiçSes utilizadas no branqueamento das polpas

Consistºncia 10 10 10 10

Temperatura C 100 75 75 75

Tempo minutos 60 40 1545 180

Presso Iniàal O kPa 500 200

Os parâmetros considerados na avaliaçªo da branqueabilidade das polpas foram efiàŒncia

seletividade consumo de reagentes alvura e viscosidade

A efiàØncia da desligncaçªo com oxigØnio foi calculada com base na varaçâo de nœmero

kappa conforme apresentado na equaçªo 1

Eficiºnàa 100ki kfki equaçªo 1

emque ki nœmero kappa iniàal e kf nœmero kappa final

A seletividade foi calculada para a etapa de deslignificaçªo com oxigŒnio com base na

relaçªo percentual entre variaçªo relativa de nœmero kappa e variaçªo relativa de viscosidade

conforme exposto na equaçªo 2

Seletividade 1004klki1004 vvi equaçªo 2

em que e k nœmero kappa iniàal menos o nœmero kappa final ki nœmero kappa iniàal e v

viscosidade iniàal menos a viscosidade final e vi viscosidade inicial

A alvura foi deterriinada conforme a norma TAPPI T525 om 88 A reversªo de alvura fo

avaliada após envelheàmento da folha laboratorial durante uma hora em estufa a 10513C

4 RESULTADOS E DISCUSSˆO
A madeira utilizada para os estudos apresentou as características mostradas no Quadro 3

Quadro 3 Características da madeira de Eucalyptus urograndis

Extrativos 31

Lignina solœvel 12

insolœvel 251

total 263

Carboidratos 741

Glucanas Celulose 555

Xilanas 93

Grupos acetila 15

Acido metilglucurônico 24

Arabinanas 08

Galactanas 21

Manavas 27

Constituintes da madeira expressos com base na madeira livre de extrativos
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41Rendimento depurado
Os resultados dos diversos cozimentos realizados Æ temperatura mÆxima de polpaçâo de

150Cestªo apresentados no Quadro 4 Em todos esses cozimentos o pH final dos licores residuais

foi acima de 11 nªo havendo portanto perspectiva de preciptaçªo da lignina dissolvida sobre as

fibras

A avaliaçªo estatística dos resultados comparandose individualmente as mØdias de

nœmeros kappa dos diversos cozimentos com o cozimento convencional CC nªo apresentou

diferença estatisticamente significativa para nenhum dos tratamentos Todavia a comparaçªo das

mØdias de rendimento depurado mostrou diferença significativa apenas em dois casos O cozimento

CSA no qual se fez uso de polissulfetos associados Æ antraquinona no licor de impregnaçªo
apresentou mØdia de rendimento superior ao do cozimento convencional A utilizaçªo de imersªo

prØvia dos cavacos em soluçªo de peróxido de hidrogØnio CP resultou em menor rendimerrto

depurado de todos os cozimentos investigados

Quadro 4 Resultados mØdios e respectivos desviospadrªo dos diversos tratamentos à temperatura
mÆxima de cozimento de 150C

Convencional CC 190 176 031 556 021 415 032

Hidrólise CH 185 185 028 555 014 434 054

Antraquinona CA 180 165 109 559 053 437 038

HidróliseAntraquinona CHA 180 178 078 560 007 428 086

Polissulfetos CS 190 165 064 562 014 411 287

PolissulfetosAntraquinona CSA 180 168 031 571 046 392 045

Peróxido CP 180 164 014 531 014 479 083

Licor NegroAntraquinona CNA 180 162 099 557 007 424 049

Etanol CE 180 165 057 549 021 430 071

Estatisticamente significativo a 5de probabilidade pelo teste de Tukey quando comparado ao

cozimento convencional CC

Conforme se pode observar no Quadro 4 o cozimento no qual se utilizou uma hidrólise

suave dos cavacos CH apresentou rendimento no mesmo nível do cozimento convencional CC
mas com nœmero kappa superior Æ faixa desejada 17 t1 Nªo se procurou ajustar a carga alcalina

para enquadramento do nœmero kappa na faixa desejada pois o aumento da carga de Ælcali para

reduçªo do nœmero kappa resultaria muito provavelmente em diminuiçªo do rendimento A

expectativa de utilizaçªo de um estÆgio de hidrólise suave antes do cozimento era diminuir a carga de

Ælcali necessÆria para o cozimento e conseqüentemente proporcionar maior rendimento Uma prØ
hidrólise suave poderia remover parte dos extrativos e carboidratos de menor comprimento de cadeia

hemiceluloses a qual possivelmente seria removida ao longo do processo de cozimento

possibilltando reduçªo da carga alcalina aplicada no cozimento e em consegüØncia menor

degradaçªo dos carboidratos remanescentes A intensidade da hidrólise aplicada neste estudo nªo

foi suficiente para causar reduçªo na demanda de Ælcali capaz de se refletir favoravelmente no

rendimento de polpaçªo
O cozimento com o uso de antraquinona adicionada ao licor de impregnaçªo CA

apresentou ligeira reduçªo de demanda de carga alcalina 1 refletindo em aumento de rendimento

da ordem de 03 estatisticamente nªosignificativo em relaçªo ao cozimento convencional

conforme pode ser verificado no Quadro 4 A adiçªo de AQ possibilttou a diminuiçªo da carga

alcalina de 19 para 18 e mesmo assim resultou em decrØscimo do nœmero kappa de 176 para

165 porØm oaumento de rendimento de 556 para 559nªo foi estatisticamente significativo
Por outro lado ocozimento com combinaçªo de hidrólise e antraquinona CHA apresentou

menor demanda de carga alcalina em relaçªo ao cozimento convencional embora permanecendo no

mesmo nível do cozimento com o uso de apenas antraquinona A utilizaçªo da prØhidrólise parece

ter afetado negativamente a atuaçªo da antraquinona pois ocorreu aumento do nœmero kappa mØdio

de 165 para 178 e ligeiro incremento no rendimento o qual entretanto nªo foi estatisticamente

significativo Esse efeito desfavorÆvel da prØhidrólise pode ser justficado pela remoçªo de

hemiceluloses mais acessíveis as quais reduziriam parte da AO tomandoasolœvel AHQ no licor de

cozimento
O cozimento no qual se utilizaram polissulfetos CS demandou o mesmo nível de carga

alcalina utilizado no cozimento referØncia embora se tenha obtido nœmero kappa inferior contudo a

diferença nªo foi estatisticamente significativa A utilizaçªo de polissulfetos resultou em rendimento

superior ao do cozimento convencional e ao dos cozimentos com hidrólise com antraquinona ecom a

combinaçªo de hidrólise e antraquinona Entretanto tais diferenças nªo foram estatisticamente
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significativas Um fator a serconsiderado Ø que a utilizaçªo de polissulfetos requer tempo mais longo

de impregnaçªo dos cavacos antes de se iniÆar efetivamente o cozimento o que sem dœvida Ø

desvantajoso no que se refere ao seu uso comerÆal

O cozimento com polissulfetos e antraquinona simultaneamemnte CSA apresentou menor

demanda de Ælcali efetivo que o cozimento convencional o que resultou em nœmero kappa mais

baixo embora a diferença tenha sido estatisticamente nªo significativa O aumento de rendimento

15 foi estatisticamente significativo quando comparado ao cozimento referºncia Podese

observar que houve efeito sinergístico ao se utilizarem polissulfetos em conjunto com a antraquinona

fato este observado em outros estudos com eucalipto em processos descontínuos ROBLES 1996

ROBLES et al 1996 KIYOHARA 1995 A aplicaçªo conjunta de PS e AO resultou no maior

rendimento 571de todos os cozimentos investigados Æ temperatura de 150C

O cozimento no qual se utilizou peróxido de hidrogØnio como um prØtratamento dos

cavacos CP apresentou menor demanda de Ælcali efetivo para a faixa de nœmero kappa desejada

comparando com o cozimento referºncia O rendimento foi inferior ao cozimento referºnÆa refletindo

uma queda estatisticamente significativa de 25k no rendimento Esta menor demanda de Ælcali no

cozimento pode ser atribuída ao fato de que no prØtratamento com perbxido de hidrogºnio foi

realizada uma imersªo dos cavacos em soluçªo alcalina Assim o Ælcali dessa soluçªo penetrou

reagiu e dissolveu os componentes mais acessíveis da madeira permanecendo uma carga de Ælcali

residual na estrutura dos cavacos os quais foram posteriormente submetidos Æ polpaçªo Essa

carga extra de Ælcali que seguiu para o cozimento pode ter sido responsÆvel juntamente com o

peróxido de hidrogºnio pelo baixo rendimento

O cozimento em que se empregou licor negro e antraquinona CNA apresentou menor

demanda aparente de Ælcali efetivo para se atingir a faixa de nœmero kappa desejada comparando
com o cozimento referºncia Isto Ø compreensível tendo em vista que o licor negro possuía carga

alcalina residual885gINaOH eOOgINaZS Foram adiÆonados 2535 mL de licor negro ao licor de

impregnaçªo o que correspondeu Æ utilizaçªo adiÆonal de224 de Ælcali efetivo base madeira

totalizando portanto 2024de carga efetiva empregada Os resultados obtidos demonstraram que

a utilizaçªo de licor negro nªo contribuiu para incremento de rendimento conforme se pode observar

no Quadro 4
O cozimento em que se utilizou 20 de etanol em volume no licor de impregnaçªo CE

demandou menor carga alcalina em relaçªo ao cozimento referºncia para a faixa de nœmero kappa

desejada Entretanto a adiçâo do Ælcool resultou em menor rendimento apesar de a diferença nªo

ter sido estatisticamente significativa quando comparada ao cozimento contínuo convenconal

As modificaçr3es realizadas no processo convenconal utilizado como referºnÆa CC nªo

causaram efeto estatisticamente significativo na alvura das polpas como pode ser verificado no

Quadro 4 Apenas o cozimento em que foi utilizado peróxido de hidrogØnio no prØtratamento dos

cavacos CP Ø que apresentou um efeito positivo tendo resultado na alvura mais elevada A

produçªo de polpa mais Gera pode ser explicada pela açªo branqueados do peróxido de hidrogØnio
Uma anÆlise global dos resultados obtidos demonstrou que Ø possível altear o rendimento

processual Entretanto nem todas as altesçr3es mostssm resultados favorÆveis como no caso do

uso deprØtratamento com peróxido de hidrogØnio

42Efeito da temperatura mÆxima de polpaçªo no rendimento e na alvura

Foram realizados alguns estudos de otimizaçªo da temperatura de cozimento no processo

que resultou no rendimento mais elevado visando maximizar ainda mais este parªmetro O processo

seleÆonado foi o que utilizou polissulfetos e antraquinona CSA como aditivos cujo rendimento a

150C foi de 571
O efeito da temperatura de potpaçªo foi analisado tanto no cozimento de melhor

desempenho a 150CCSA quanto no cozimento referºncia CC Os resultados mØdios de polpaçªo

em diferentes temperaturas 145 150 156 e 160C estªo apresentados no Quadro 5

Quadro 5 Resultados mØdios dos cozimentos referºncia CC e com adiçªo de polissulfetos e

antraquinona fCSAI realizados emdrferentes temperaturas
Cozimento Temperatus

C
AE Nümero Kappe

mØdio a

nenarmemo ao

mØdio a

aruuw

mØdra 6

CCRef 145 260 171 092 545 012 450 110

CC 150 190 176 031 556 021 415 032

CC 156 175 170 031 549 018 393 024

CSA 145 190 171 118 574 017 416 071

CSA 150 180 168 031 571 046 392 045

CgA 160 145 177 049 558 000 313 077

Obs nenhum dos tratamentos apresentou rejeito
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Pelos resultados apresentados no Quadro 5 podeseobservar aumento de rendimento com

reduçªo da temperatura mÆxima de polpaçªo no cozimento com polissulfetos e antraquinona CSA
o que entretanto nªo foi detedado no cozimento referŒncia CC Quando se reduziu a temperatura

mÆxima de polpaçªo de 150C para 145C no cozimento convencional houve necessidade de

incremento de 368 na carga alcalina aplicada no cozimento comparado a um incremento de

apenas 58 para o cozimento com os aditivos Esse elevado aumento da carga alcalina no

cozimento referØncia necessÆrio para se atingir o nível de desligncaçi3o desejado nœmero kappa

17f1 foi responsÆvel pela queda de rendimento verificada com a reduçªo de temperatura oque n3o

ocorreu no cozimento com aditivos CSA
Utilizandoseos resultados obtidos nos diversos cozimentos realizados para ajuste da carga

alcalina em nível de nœmero kappa foi possível ajustar um modelo de regressªo para descrever o

comportamento do rendimento depurado em funçªo do nœmero kappa e da temperatura mÆxima de

polpaçªo para o cozimento referØncia CC e para o cozimento com polissulfetos e antraquinona

CSA
Os modelos ajustados com as representaç8es grÆficas estªo apresentados nas Figuras 8 e

9 para o cozimento referØncia CC e para o cozimento alternativo CSA respedivamente

Ca4xibCMMYeY
CoónnbS

gxVtqiiB62MTKQO11M6YKK0OIWAT0W90930TTWOb6W61KiRKf1611MUb6lTL0016t6YTTN99KKL03031MYKT
lM tli

Figura B Representaçªo grÆfica do modelo

matemÆtico ajustado para o rendimento depurado em

funçªo da temperatura mÆxima de polpaçªo e do

nœmero kappa para o cozimento convencional CC
Rend rendimento depurado em T temperatura
emC e K nœmero kappa

b
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Figura 9 Representaçªo grÆfica do modelo

matemÆtico ajustado para o rendimento depurado em

funçªo da temperatura mÆxima de polpaçªo e do

nœmero kappa para o cozimento com polissulfetos e

antraquinona CSA Rend rendimento depurado
em T temperatura em C e K nœmero kappa

Em ambos os modelos ajustados Ø possível calcular a temperatura que maximizaria o

rendimento depurado desde que se defina previamente o nível de desligncaçªo desejado dentro

dos limites ensaiados Com base em cÆlculos de derivadas para nœmero kappa 17 os rendimentos

mÆximos para os cozimentos CC e CSA seriam de 552 e 572 obtidos nas temperaturas de

1442C e 1455C respedivamente Esses rendimentos calculados 552 e 572 diferem dos

valores reais obtidos em laboratório na temperatura de 145C545 e 574 o que pode ser

explicado pelo fato de os cÆlculos terem sido realizados no limtte de dados das curvas Entretanto

como a temperatura calculada para o cozimento referØncia extrapola a faixa de temperatura testada

seria conveniente a realizaçªo de novos cozimentos numa faixa mais ampla de temperatura e a

inclusªo desses dados extras para novo ajuste do modelo Em ambos os cozimentos maior nœmero

de repetiç8es com maior dispersi3o de resultados seria desejÆvel para um trabalho de otimizaçªo de

temperatura
As Figuras 10 e 11 apresentam o efeito da temperatura de polpaçªo na alvura da polpa

marrom produzida pelo cozimento convencional CC e com a adiçªo de polissulfetos e antraquinona

CSA Podese observar na Figura 10 que houve um incremento da alvura com reduçªo da

temperatura de polpaçªo para um mesmo nível de deslignificaçªo Nesta Figura pode servercado

tambØm o aumento da alvura com a reduçªo do nœmero kappa para a temperatura de 145C Isto

pode ser atribuído Æ maior remoçªo de lignina e conseqüentemente Æmenor concentraçªo de

grupos cromóforos na polpa
Na Figura 11 pode ser observado que nos cozimentos com adiçªo de polissulfetos e

antraquinona CSA tambØm houve aumento de alvura com a reduçªo da temperatura mÆxima de

polpaçªo para um mesmo nível de nœmero kappa Essa tendØncia mostrousebastante marcante

tanto no cozimento CSA quanto no cozimento referºnda CC Figura 10

Do mesmo modo que nos cozimentos continuos convencionais tambØm nos cozimentos

com adiçªo de polissulfetos e antraquinona houve aumento da alvura Æ medida em que a

deslignificaçÆo foi intensificada Esta tendºncia foi mais nitidamente observada no cozimento

referØncia Æ temperatura mÆxima de polpaçªo de 145C pela maior dispersâo de dados Figura 10
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Figura 10 Alvura da polpa marrom em funçªo do

nœmero kappa para diferentes nlveis de temperatura
de polpaçªo nos cozimentos contínuos convencionais

f

Figura 11 Alvura da polpa marrom em funçªo do

nœmero kappa para diferentes nlveis de temperatura
de polpaçªo para os cozimentos com adiçªo de PS e

43 Características dos licores residuais dos cozimentos continuo

convencional e com adiçªo de polissulfetos e de antraquinona
O pH dos licores residuais de ambos os processas apresentou ao final da etapa

cozimentolavagem valores acima de 11 indicando a presença de suficiente Ælcali residual capaz de

prevenir precipitaçªo de fragmentos de lignina dissolvida presentes nesse licor

Os resultados mØdios referentes Æs anÆlises dos licores residuais do cozimento referØncia

CC e do cozimento com adiçªo de PS e AO CSA produzidos Æ temperatura de 145C sªo

apresentados no Quadro 6 ConvØm realçar que esse licor referese ao licor normalmente extraído

entre as etapas de cozimento concorrente e contracorrente que corresponde no processo industrial

ao licor enviado para recuperaçªo
Como se pode verificar no Quadro 6 a alcalinidade residual substancialmente mais elevada

do cozimento convencional refletiu a carga alcalina muito superior utilizada neste cozimento Quadro

5 Deve tambØm ser considerado que o rendimento mais elevado do cozimento CSA indica menor

consumo de Ælcali nas reaçıes de degradaçªo de carboidratos

Quadro 6 Resultados mØdios das anÆlises de licores residuais dos cozimentos CC referØncia e

com adirªo de polissulfetos ede antraquinona CSA ambos a 145C

pH 1263 1190

NaOH glcomo NaOH 1094 058

NaZS gI como NaOH 702 1084

Alcali Efetivo gI como NaOH 1445 600

Sulfidez 3909 9492

Sólidos orgªnicos 439 488

Sólidos inorgªnicos 504 478

RAlirins totais 943 944

Os teores de sólidos nos licores residuais de ambos os cozimentos Quadro 6

apresentaram valores relativamente baixos em relaçªo aos valores normalmente observados em

escala industrial Essa diferença pode ser explicada pelo uso de Ægua que foi utilizada para ajustar a

relaçªo licormadeira nas condiçıes laboratoriais enquanto na indœstria esse ajuste Ø feito com licor

negro o que eleva o teor de sólidos do licor residual que segue para o sistema de recuperaçªo

44 Deslignificaçªo com oxig4nio
Os estudos de brenqueabilidade foram realizados com a polpa que apresentou o

rendimento mais elevado ou seja o cozimento com adiçªo de PS e AO na temperatura de 145C

Para anÆlises comparativas foi incluído o cozimento contínuo convencional realizado na mesma

temperatura
Considerando as tecnologias hoje disponíveis aspectos ambientais e aspectos econımicos

decidiuserealizar a complementaçªo da polpaçªo com uma etapa de desligncaçâo com oxigØnio

antes do efetivo branqueamento da polpa Os Quadros 7 e 8 apresentam os resultados da

deslignificaçªo com oxigØnio
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Quadro 7Resultados mØdios da deslignificaçÆo com

iniàal final iniàal final iniàal final

Kreft CC 173 112 788 532 455 579

KraftPSAO CSA 177 108 115 805 410 518

Houve conforme se observa no Quadro 7 ligeira diferença no nœmero kappa iniàal das

polpas utilizadas nos estudos de branqueabilidade oque nªo inviabilizaria esses estudos A polpa
kraftPSAO CSA mostrou maior reduçâo de nœmero kappa em relaç5o Æ polpa kraft CC após a

deslignificaçªo com oxigØnio apesar do maior nœmero kappa inicial Podese verificar tambØm no

Quadro 7 que a polpa com adiço de PS e AO apresentou viscosidade superior Æ da polpa
referØnàa Isso pode ser visto como um aspecto positivo jÆ que permite maior flexibilidade no

branqueamento dessa polpa Por outro lado a polpa kraft CC apresentou maior alvura iniàal bem

como maior ganho de alvura quando comparada Æ polpa kraftPSAO CSA nessa etapa com

oxigØnio Quadros 7 e8

Quadro 8 Efiàºncia seletividade e ganho de alvura mØdias da deslignificaço com oxigØnio para os

cozimentos contínuo convencional CC e com adiço de PS eAO CSA

45 Branqueamento
Após o estÆgio deprØdeslignificaço com oxigØnio KraftO as polpas CC e CSA foram

branqueadas pela seqüØnàa DEoD para 90ISO O consumo de reagentes na seqüØncia completa

ODEoD estÆ apresentado no Quadro 9 Conforme pode ser observado neste quadro nªo houve

diferença no consumo de reagentes entre a polpa obtida no cozimento CSA e a polpa obtida no

cozimento convenàonal CC Isso demonstra igual faàlidade de branqueamento refletindo em custos

equivalentes para essa etapa

Quadro 9 Consumo de reagentes no branqueamento pela seqüØncia ODEoD para 90ISO das

A aReraço de viscosidade das duas polpas durante o branqueamento estÆ apresentada na

Figura 12

Apesar da significativa diferença de viscosidade entre as duas polpas marrons elas se

comportaram de maneira similar apresentando após branqueadas uma viscosidade de cerca de

43do valor inicial

Os resultados de testes de reversªo de alvura das polpas CC e CSA branqueadas pela

seqüØncia ODEoD estâo apresentados no Quadro 10

As polpas produzidas por ambos os cozimentos CC e CSA nªo apresentaram diferenças

de comportamento no que se refere Æ reversªo de alvura conforme pode ser verificado pelos
resutados mostrados no Quadro 10

Quadro 10 Reversªo de alvura das polpas CC e branqueadas na seqüØncia ODEoD

Alvure iniàal ISO au

Alvura após reversªo ISO 87 7 878
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Conforme se pode verificar no Quadro 8 a polpa oriunda do cozimento convenàonal CC
apresentou menores efiàºncia e seletividade na desligncaço com oxigØnio comparada Æ polpa

produzida com adiço de PS e de AQ CSA

NaOH 300 300

CIOz como CIz ativo 368 360

MgSO4 7HZO 50 50
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Figura 12 Alteraçªo da viscosidade das polpas CC e CSA no branqueamento pela seqüØncia
ODEoD

5 CONCLUSÕES
Neste trabalho procurouseavaliar por meio de simulaçªo laboratorial o efeito de diferentes

aditivos e de parªmetros processuais no rendimento em processo de polpaçªo continua de madeira

de Eucayptus
Os resultados obtidos permitiram conGuir que

1 Apesar das melhorias auferidas em ganhos de rendimento pelas modcaçbes clÆssicas dos

processos contínuos convenÆonais Ø possível incrementar ainda maìs o rendimento com o uso

de aditivos processuais
2 A reduçªo na temperatura mÆxima de polpaçªo dos níveis atualmente praticados em escala

comercial podem resultarem aumentos de rendimento ede produtividade do digestor bem como

em elevaçªo da alvura da polpa marcom

3 A utilizaçªo combinada de polissulfetos e antraquinona mostrouse dentre as alternativas

testadas a mais promissora para aumento do rendimento de polpaçªo
4 A medida em que se intensificou a deslignificaçªo no cozimento contínuo convencional ocorreu

aumento de alvura da polpa marcom

5 Apesar de a polpa marcom produzida com adiçªo simuttªnea de polissulfetos e antraquinona ter

apresentado alvura mais baixa que a da polpa marcom convencional essa característica nªo

resultou em maiordculdade de branqueamento
B Ouso dos aditivos permitiu reduçªo na carga de Ælcali efetivo aplicada para se obter o mesmo

nível de nœmero kappa
7 A utilizaçªo de polissulfetos e antraquinona no cozìmento contínuo pemlRiu aumentar o

rendimento do processo de 545k para 574hÆ temperatura de polpaçªo de 145C
8 A reduçªo na temperatura de polpaçªo de 160Cpara 145C refletiu em um ganho de 16 de

rendimento no cozimento contínuo com utilizaçªo de polissulfetos e antraquinona
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