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n n this study it was analyzed

the degradation and dissolu

tion of Eucalyptus grandis chemical

constituents and alkali consumption

during kraft batch pulping Removal

of cellulose hemicellulose and lignin

was determined along the different

stages of kraft cooking Factors to

correlate kappa number and lignin

content were determined for differ

ent levels of deslignification
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Humberto
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Aspectos Fundamentais
da PolpaQ8o Kraft de
Madeira de Eucalyptus
Fundamentals of eucalyptus wood kraft pulping

Resumo

Este estudo consistiu na amilise da dissolwao e remocao dosconstitu

intes damadeira de Eucalyptus grandis e do consumo de alcali durante

o cozimento kraft utilizando 0 processo de polpacao descontfnuo

Foi realizado 0 monitoramento da remocao dasdiferentes hemicelulo

ses dacelulose e da lignina ao longo docozimento Foram estabelecidos

fatores de correlacao entre 0 numero kappa e 0 teor de lignina para dife

rentes nfveis de deslignificacao

Introdultao
Apesar de 0 Brasil ser0 maior produtor mundial de celulose branque

ada de eucalipto os conhecimentos cientfficos nacionais sobre as rea

c 6es basicas da polpacao kraft dessa madeira incluindo a degradacao e

remocao da lignina e carboidratos durante 0 cozimento sao deficientes e

muito raramenterelatados na literatura especializada
Normalmente sao aceitos para a madeira de eucalipto nacional con

ceitos estabelecidos para madeiras de confferasde c1imas temperados

A qualidade dacelulose brasileira de eucalipto considerada dealto pa

drao no mercado mundial podera atingir nfveis aindamais e1evados se

forem estudadas com detalhes as reac6es dos constituintes damadeira

de eucalipto durante a p olpacao kraft
I
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o processo kraft de producao de celulose apresenta

seletividade relativamente baixa nas reac6es de remocao

da Iignina resultando em significativa degradacao dos

carboidratos durante a deslignificacao da madeira Para

melhorara seletividadedo processo durante 0 processa

mento industrial da madeira e indispensavel 0 conheci

mento tecnico cientffico das reac6es que ocorrem duran

te a polpacao e os efeitos dessas reac6es nos constituintes

da madeira Urn perfeito conhecimento da dissolucao e

conseqiiente remocao tanto da lignina comodos carboi

dratos durante a polpacao kraft podera serdegrande im

portancia para a producao de celulose com maximizacao

da qualidade e do rendimento

Em madeiras de climatemperado e bem conhecido que

a deslignificacao kraft ocorre em tres fases bemdefinidas

denominadas fases de deslignificacao inicial deslignifica

c ao principal e deslignificacao residual 1 2 Essas tres

fases sao govemadas por diferentes reac6es qufmicas e fe

nomenos ffsicos que afetam diferentemente a taxa de de

gradacao e dissolucao da Iignina 3

No infcio do cozimento sao removidos provavelmente
apenas estruturas de lignina mais acessfveis de baixo peso

molecular soluveis em alcali e fragmentos solubilizados
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pela quebrade Iigac6es facilmente hidroli

sadas 4 A remocao da Iignina na fase ini

cial ocorre principalmente em razao das

rupturas das ligac6es X e aril eter em es

truturas fen61icas 5 6 A taxa dedesligni
ficacao nessafa e e de primeira ordem com

respeito a concentracao da lignina e inde

pende da concentracao de hidr6xido e hi

drossulfeto desde que quantidades mfnimas

desses fons sejam usadas 5 6

A cJivagem das ligac 6es aril eter nao

fen61icas pode serconsiderada a reacao que

determina a taxa dedeslignificac o princi

pal 5 6 A deslignificacao e de primeira
ordem com respeito a concentracao de lig
nina e a concentracao de alcali A cJivagem
das ligac6es e muitodependente daconcen

tracao de hidr6xido relacao linear mas

apenas ligeiramente dependente da concen

trac ao de sulfeto 5 6 0hidrossulfeto nao

tern efeito nacJivagem de ligac6es arileter

em estruturas nao fen6Iicas mas aumenta a

extensao da cJivagem de tais ligac6es em

unidades fen61icasde aril propano 6

A deslignificacao residual compreende 0

perfodo final docozimento ee muito lenta em

contrastecom a fase anterior A remocao da

lignina residual e afetada pelaconcentracao de

alcali e pela temperatura mas independe da

concentracao dos fons hidrossulfeto 5 Essa

fase decozimento e importante para remover

parteda lignina residual que possui estrutUnl

muitocondensada com eJevado teorde liga

C6es C C tanto as originalmente presentes na

protolignina comoas formadas durante a pol

pacao reacao de condensacao

As reac6es que resultam na formac ao de

estruturas condensadas de lignina sao teori

camente possfveis e tern sido demonstradas

utilizando se modelos experimentais Entre

tanto em materiais polimericos comoa Iig
nina e muito diffcil provar que essas rea

c 6es de condensac ao tenhamocorrido 7

o comportamento dos carboidratos du

rante a polpacaokraji tern sido menos es

tudado que a deslignificacao Pelo me

nos tres maneiras distintas de perda de

carboidratos ocorrem no processo kraft
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8 dissolucao rapida de hemiceluloses

de baixo peso molecular reacao de des

polimerizacao terminal e hidr6lise aIca

lina de ligac 6es glicosfdicas A degrada

c ao dos carboidratos e expressa na mai

oria dos trabalhos pelas perdas de vis

cosidade e de rendimento

Estudos sobre a deslignificac ao de ma

deira de Eucalyptus urophylla pelo pro

cesso kraft mostraram que a composicao

da madeira e do licorresidual e drastica

mente afetada pelo desenvolvimento do

cozimento Ate 1450C as reac6es dama

deira com 0 alcali consistiram na dissolu

c ao decarboidratos e extrativos comre

ducao de25 do peso da madeira e 50

de consumo deaIcali 9

Apesar de ja terem sido publicados va

rios trabalhos relacionados com 0 cozi

mento de eucalipto sao raros os que con

tern informac6es detalhadas sobre as fa

ses de deslignificacao e a dissolucao dos

carboidratos dessa madeira Este estudo

visou analisar 0 comportamento da madei

ra de Eucalyptus grandis no processo de

polpac ao kraft analisando se 0 consumo

de reagentes qufmicos e a degradacao e dis

solucao da lignina e dos carboidratos

Material e Metodos

Foram utilizados neste estudo cavacode

madeira de Eucalyptus grandis de seis

anos com densidade de 457 Kg m As

analises qufmicas realizadas na madeira

consistiram na determinacao dos teores de

Iignina insoluvel 10 lignina soluvel II

grupos acetil 12 e carboidratos analise

cromatografica HPLC
Oscozimentos kraft foram realizados em

digestor rotativo de 20 L aquecido eletri

camente e dotado de tampa com quatro ce

lulas cilfndricas de dois litros cada uma

viabilizando a realizac ao de quatro cozi

mentos simu1taneos Em cada celula era

acoplado urn reator tambem cilfndrico

com capacidade de 1 2 L Em urndos rea

tores foi adaptado urn termometro para con

trole da temperatura do cozimento Essa

1

metodologia permitiu interromper 0 cozi

mentoem diferentes perfodos
Foram realizados varios cozimentos em

duplicata sendo 0 primeiro interrompido
aos 30min e os subseqtientes 30 min ap6s
o antecedente em urn intervalo total de

240 min Nos cozimentos encerrados aos

210 e aos 240 min determinou se apenas

o numero kappa e 0 rendimento a fimde

se analisar a seletividade do processo com

o prolongamento do cozimento

As condic6es utilizadas nos cozimen

tos foram cavacos 150 gramas aIcali

efetivo NaOH 15 sulfidez 25

licor madeira 41 temperatura maxi

ma 1680C tempo ate temperatura ma

xima 90 minutos e tempo a tempera

tura maxima 150 minutos

Os cavacos obtidos nos temposde co

zimento insuficientes para separacao das

fibras foram lavados e secados deter

minando se 0 rendimento Posteriormen

te transformados em serragem para de

terminac ao do numero kappa e das ana

lises qufmicas As polpas celul6sicas

obtidas foram lavadas desintegradas em

hidrapulper laboratorial de 20 litros de

puradas e desaguadas porcentrifugac ao

determinando se rendimento e 0 nume

ro kappa As metodologias utilizadas

para as analises qufmicas das polpas e

dos cavacos semicozidos foram as mes

mas descritas para a madeira

A viscosidade foi determinada apenas para

os cozimentos em que houve individualiza

c ao das fibras ou seja nos tempos de cozi

mento acima de 90 min utilizando se a

Norma Tappi Ao final de cada cozimento

eram coletadas amostras do licor residual

para determinac ao dasconcentrac6es de al

cali conforme Norma Tappi

Resultados e Discussao

A composicao qufmica da madeira de

Eucalyptus grandis esta apresentada no

Quadro I Essas analises foram realizadas

para caracterizar a madeira e servirde re

ferencia aoestudo docomportamento dos
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Quadro 1 Composil 80 qufmica da madeirade Eucalyptus grandis

Lignina insoluvel

soluvel

total

Grupos acetil

Extrativos em fllcooljtolueno
Carboidratos

Glucanas

Xilanas

Mananas

Arabinanas

Galactanas

seusconstituintesdurante a polpa ao kraft

a somat6rio dos constituintes qufmicos da

madeira foi de 94 7 A diferen a de 5 3

e urn valor aceitavel umavez que nao fo

ramconsiderados os extrativos soluveis em

outros solventes os grupos uronicos os

compostos volateise 0 teor decinzas

No Quadro I pode se verificar que as

principais hemiceluloses de Eucalyptus

grandis sao as xilanas que correspon

dem a aproximadamente 64 do total

seguidas pelas mananas 17 arabina

nas 2 e galactanas 7 a elevado

teor de xilanas indica que as principais

hemiceluloses do Eucalyptus grandis sao

as 4 a metilglucuronoxilanas

235

3 0

26 5

1 7

19
64 6

484
10 3

2 7

20

12

Figura 1 Fases da deslignificaC80
da madeira de Eucalyptus grandis durante a polpaC80 kraft

0

polpaqao kraftda

madelra de Eucalyptus grandis
a cozimento kraft da madeira de Eu

calyptus grandis apresentou tres fases de

deslignifica ao bem caracterizadas como

pode serobservado na Figura I Cerca de

7 da lignina foi removida damadeira du

rante 0 infcio do cozimento deslignifica
ao inicial em temperaturas ate IIooe

Na fase de deslignifica ao principal que

ocorreudos 50 aos 120 minde cozimento foi

removidacerca de 85 da lignina Essa fase

compreendeu afaixade eleva ao de tempera

turade IIOOC a 1680C eos primeiros 30 min

a temperatura maxima docozimento 1680C

Noestagio final dadeslignifica ao des

lignifica ao residual que compreendeu os

ultimos 60 min docozimento apenas cer

ca de 4 da lignina foi removida A des

lignifica ao nessa fase foi muito lenta em

contraste com a fase anterior No final do

cozimento a temperatura era alta mas a

carga alcalinaerarelativamente baixa con

di 6es que dificultavam a quebra de liga

6es carbono carbono

Relacao entre 0 teor

de IIgnlna e 0 mimero kappa

No Quadro 2 estao apresentados os nu

meroskappa dos cozimentos kraft os teo

res de lignina Klason correspondentes e os
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fatores de transforma ao de numeros ka

ppa em teoresde lignina Klason

Segundo D ALMEIDA 13 0 numero

kappa e proporcional a concentra ao de lig

nina Klason embora a proporcionalidade
existente seja intluenciada pela especie de

madeira e processo de polpa ao usado CHI

ANG et al 14 relata que 0 fator de 0 152 e

amplamente usado para madeira deconffera

a fator medio para conversao matemati

ca de numero kappa em conteudo de lig

1

Quadro 2 RelaC80 entre 0 numero kappa e 0 teor de Iignina

Numero Kappa Lignina Fator LigninajKappa

188 26S 0 141

92 6 134 0 145

20 8 30 0 144

17 1 1 8 0 105

15 8 1 3 0 082

nina encontrado neste estudo para 0 Eu

calyptus g rand is foi 0 143 para numero

kappa superior a 20 Para numeros ka

ppa abaixo de 20 foram determinados

fatores inferiores como apresentado no

Quadro 2 Essa varia ao evidencia que

nao ha urn unico fator para se calcular 0

conteudo de lignina residual com base

no numero kappa sendo necessario uti

lizar fatores especfficos para diferentes

nfveis de numeros kappa
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Figura 2 Remocao dos carboidratos da madeira de Eucalyptus grandis durante polpBCao kraft
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D1ssolulio dos carboidratos

A dissolucao dos carboidratos da ma

deira de Eucalyptus grandis e apresen

tada na Figura 2 em que os diferentes

polfmeros de carboidratos foram anali

sados individualmente

A curvadedissoluc ao das hemicelulo

ses foi representada pelo somat6rio das

xilanas mananas arabinanas e galacta
nas Nesse somat6rio nao foram inclusos

os monomeros de glucose pertencentes

as hemiceluloses uma vez que pela tec

nica utilizada de HPLC nao foi possfvel

separar os monomeros de glucose pro

venientes das hemiceluloses dos prove

nientes dacelulose

Nos primeiros 60 min de cozimento

ate a temperatura atingir cercade 120oC

correspondente a fase dedeslignificac ao

inicial houve a dissoluc ao de cerca de

23 do teor de hemiceluloses Nessa

fase ocorreu pequena dissolucao das

xilanas 9 e das arabinanas 10 A

dissoluc ao foi maior para as galactanas
cerca de 20 e muito intensa para as

mananas que ja nessa fase inicial do co

zimento apresentaram solubilizacao de

cercade 85

Ate os 30 min noC as glucanas ain

danao haviam sido degradadas Na faixa

de 30 a 60 min nOC l20oC houve
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dissolucao de 8 das glucanas e ap6s
esta fase ocorreu apenas uma ligeira dis

soluc ao cercade 5 Como a celulose e

mais estavel que as hemiceluloses como

demonstrado pela dissolucao das galac
tanas e mananas nessa faixa pode se con

cluirque os monomeros de glucose dis

solvidos nessa fase inicial devem ser

atribufdos principalmente as reac6es de

despolimerizac ao terminal e a degrada

c ao das glucomananas e galactoglucoma
nanas Segundo esse raciocfnio 0 teorde

glucanas ap6s os 60 min representa

aproximadamente 0 teorde celulose pre

sente na polpa celul6sica As curvas de

degradac ao das mananas e galactanas in

dicam que na madeira de Eucalyptus

grandis as glucomananas parecem ser

mais instaveis que as galactoglucomana
nas durante 0 cozimento kraft

No perfodo de 60 a 120 min quando a

temperatura foi elevada de 1200C para

1680C ocorreu a dissoluc ao de 15 no

teor de hemiceluloses inicialmente pre

sente na madeira Nessa fase as gluca
nas mananas e galactanas permaneceram

praticamente estaveis ocorrendo a dis

solucao ate essa fase do cozimento de

14 das arabinanas e 25 das xilanas

Pela dissolucao das xilanas pode se con

cluirque as hemiceluloses 4 0 metilglu

curonoxilanas foram degradadas em tem

peraturas maiselevadas que as glucoma
nanas e as galactoglucomananas

Nafase residual do cozimento ap6s os

120 min ocorreu dissolucao de cerca

de 5 das hemiceluloses No final do

cozimento a frac ao residual dos car

boidratos especialmente as glucanas
mananas e xilanas mostrou se muito re

sistente a dissolucao Nessa fase ocor

reu a dissolucao de cerca de 17 das ara

binanas e 12 das galactanas

Dissoluc ao dos grupos

acetil no processo kraft

Os grupos acetil das cadeias de xila

nas foram facilmente hidrolisados pelo
licor de cozimento mesmo no perfodo
inicial a baixas temperaturas Como

pode ser observado na Figura 3 nos pri
meiros 30 min de cozimento tempera

tura entre 280C e 720C cerca de 60

dos grupos acetil foram removidos da

madeira antes mesmo da completa satu

racao dos cavacos pelo licor

Quando a temperaturaalcanc ou 120oC

83 dos grupos acetil ja haviam sido re

movidos da madeira Aos 90 min de cozi

mento 1680C os grupos acetil ja haviam

sido completamente dissolvidos

Rendimento do processo kraft

NaFigura 4 saD mostrados os rendimen

tos total e depurados e 0 teor de rejeitos
nos varios estagios dapolpacao kraft

Nosprimeiros 60 min de cozimento 0

decrescimode rendimento foi de cercade

10 Nessa fase a dissolucao da lignina
foi muitobaixa Figura I nao tendo OCOf

rido a individualizacao das fibras e con

seqiientemente nao foi obtida polpa ce

lul6sica depurada A queda de rendimen

to nessa fase deve ser atribufda a degra
dacao e dissolucao dashemiceluloses gru

pos acetil e extrativos

A individualizacao das fibras comecou

a ocorrer ap6s 60 min de cozimento quan

do a temperatura atingiu 120oC como
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demonstrado pela evolw ao do rendimen

to depurado na Figura 4 A partir desse

ponto houve um acentuado aumento no

rendimento depurado e simultaneamen

te fortes decrescimos no teor de rejeitos

e no rendimento total

o decrescimo no rendimento total nes

sa fase esta relacionado a intensa disso

luao da lignina Figura I e das hemice

luloses Figura 2 Aos 120 min ao ser

alcanada a temperatura Imixima de co

zimento 1680C os rejeitos haviam sido

totalmenteeliminados Durante a fase fi

nal do cozimento correspondente a des

Iignificaao residual 0 rendimento depu

rado apresentou apenas ligeiro decresci

mo Ao termino do cozimento quando
foi obtido numero kappa de 15 8 47

do peso inicial da madeira havia sido per

dido comoconseqtiencia da degradaao

e solubilizacao de carboidratos lignina
grupos acetil e extrativos

Seletividade do processo kraft

o limite para deslignificac ao durante

a polpaao krtft e estabelecido pela se

letividade do processo usual mente de

finida pela relaao entre numero kappa
eo rendimento ou entre numero kappa

e viscosidade

Na Figura 5 e apresentada a relaao en

tre rendimento e numero kappa para co

zimento kraft da madeira de Eucalyptus

grandis Pela analise da Figura 5 obser

va se que no infcio do cozlmento ainda

na fase de deslignificac ao inicial quando

o numero kappa decresceu de 188 para

apenas 186 ocorreu um decrescimo de

cerca de 10 no rendimento sem remo

ao significante da lignina

Isso indica que nessafase do cozimen

to os carboidratos sao preferencialmente
degradados e dissolvidos A relac ao entre

a reducao do numero kappa e a perda de

rendimento 0 kappa D rendimento foi

igual a 0 18 indican do que nessa fase a

seletividade e muito baixa

Nointervalo entre os numeros kappa 186

66

e 20 8 que foi a fase de deslignificaao prin
cipal 0 rendimento foi reduzido em 34 7

Essa elevada perda de rendimento foi cau

sada pela intensa dissolucao da lignina 0 que

pode sercomprovado pela grande reduao

do numero kappa A seletividade dedeslig

nificacilo nessa fase foi superior as do infcio

e final do cozimento com uma relailo en

tre D kappa 0 rendimento de 4 76

Na faixa de numero kappa entre 20 8 e

15 3 0 rendimento apresentou outra que

da brusca em relac ao a reduao do numero

kappa como demonstrado pela mudanc a

da inclinac ilo dacurvaderendimento ka

ppa Figura 5 A seletividadedo processo

kraft convencional nessafase final foi re

duzida tendo a relac ao entre 0 kappa 0

rendimento sido de apenas 145

Os resultados apresentados na Figura 5

demonstram que para preservac ao de ren

dimento a polpaao kraft da madeira de

Eucalyptus gramis deve ser interrompi
da quando a deslignificac ilo atingir nume

ro kappa de aproximadamente 17 a 18

correspondendo a cerca de 1 5 a 2 0 de

lignina residual na polpa

Figura 3 Dissolucao dos grupos acetil durante a I O kraft da madeira de Eucalyptus grandis
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Figura 4 Variacao no rendimento do processo kraft
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Rgura 5 VariaGao do rendimento da polpaGao em relaGao ao grau de deslignificaGao
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Rgura 6 ModificaGoes da viscosidade e do nOmero kappa
durante a polpaGao kraftda madeira de Eucalyptus grandis
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Rgura 7 Consumo de alcali e remoGao dos constituintes

da madeira durante 0 cozimento kraftconvencional
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Outra forma de avaliar a seletividadede

um processo depolpa ao como jimencio

nado e analisar 0 comportamento da visco

sidade ao longo do cozimento Na Figura 6

e aprcscntado 0 comportamento da viscosi

dade da polpa celulosica de Eucalyptus

gram is em rela ao ao numero kappa
Nessa Figura pode ser observado que a

queda de viscosidadc na fase de deslignifi
ca ao principal foi de 39 5 cP passando de

91 5 cP para 52cP quando 0 numero kappa
foi reduzido de 92 6 para 20 8 Essa redu

ao de numero kappa em rela ao a redu ao

daviscosidade corresponde a umaseletivi

dade de 1 82 0 kappa 0 viscosidade

Nafase residual dadeslignifica ao nu

mero kappa entre 20 8 e 15 8 ocorreu

umaqueda de 14 cP na viscosidade dapol

pa correspondendo a uma seletividadede

0 36 indicando que nessa fase os carboi

dratos sac preferencialmente degradados
Considerando apenas a viscosidade da ce

lulose esscs resultados demonstram que

o cozimento da madeira de Eucalyptus

gramlis deve ser interrompido em nume

ro kappa de cercade 20

Consumo de alcali

durante a polpaltao craft

No processo kraft convencional a car

ga total de ilcali e introduzida de uma

so vez no digestor logo no infcio do co

zimento tendo resultado nesse estudo

em elevada concentra ao alcalina inici

al 37 glde ilcali efetivo 0 consumo

total de ilcali no final do cozimento foi

de cercade 80

Na Figura 7 e apresentado 0 consumo de

ilcali e a remo ao dos constituintes da

madeira A celulose e representada nessa

figura pela curvadedissolu ao das gluca
nas uma vez que a celulose e dominante

na fra ao daglucanas
Na fase inicial do cozimento corres

pondente a deslignifica ao inicial 0 a 60

minutos 0 consumo do ilcali foi muito

intenso tendo cerca de 50 da carga

aplicada sido consumida nesse perfodo
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