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RESUMO

A impregnaçªo dos cavacos pelo licor de polpaçªo kraft exerce forte influØncia na fase inicial

do processo e Ø de fundamental importÆncia para otimizar a deslignificaçªo da madeira Este estudo
visou avaliar o efeito das principais variÆveis da etapa de impregnaçªo em cavacos de Eucalyptus
spp Os testes foram realizados em digestor rotativo com reatores de 500 ml utilizando relaçªo
licormadeira de 41 e sulfidez de 25 As variÆveis avaliadas foram a densidade bÆsica da madeira

430 490 e 550 kgm a carga de Ælcali efetivo 5 9 e 13 o tempo 30 60 e 90 minutos e a

temperatura de impregnaçªo 90 110 e 130C Foram utilizados cavacos com espessura de 5 mm e

após a etapa de impregnaçªo os cavacos foram seccionados nas suas espessuras em 5 camadas
de 1 mm cada uma A evoluçªo do teor dos íons Na e HU no interior dos cavacos foi determinada

por analises de fotometria de emissªo e titulometria respectivamente A impregnaçªo da parte mais
interna do cavaco que determina uma impregnaçªo otimizada foi analisada matematicamente Foi

proßostoum modelo dere ressªonªo linear Y1 832100 482269x tO 1O72xTO 40301x 0 592x AE

686268 x0 816X DB O3324 para

descreveroefeito das variÆveis avaliadasnoteor de hidróxido de

sódio impregnado nos cavacos A matriz de correlaçªo demonstrou queo teor de hidróxido desódio

no interior dos cavacos Ø fortemente influenciado pelo teor de Ælcali efetivo enquanto a densidade

bÆsica damadeira apresenta menor influØncia Palavras

Chaves Polpaçªo kraft impregnaçªo Eucalyptus densidade bÆsica emodelo matemÆtico KRAFT

IMPREGNATION STUDIES FOR EUCAL YPTUSWOOD CHIPS ABSTRACT

Chips

impregnationbythe alkaline kraft liquor is an important phenomenon which acts significantlyin the

initial phase of the pulping processo The detailed knowledge about this phenomenon has a fundamental

importance to obtain an efficient wood delignification The present work evaluates theeffect

of the main variables on neutralization and impregnation of Eucalyptus wood chips The variables
used for this study were wood basic density 430 490 550 kg meffective alkali charge 5 9
13 time 30 60 90 minutes and temperature 90 110 130 CAfter impregnation the wood chips

were sliced on5 layers having 1 mm thickness The evolution ofNa and HU contents inthe central

layer was measured by emission photometry and volumetric titration respectively The results were
mathematically analiezedA non linear model was developedY 1 83210OA82269 x tO 1O72x
TO 40301Ox0 592X AEo 6268 x

0 816X DBo332964which describes theeffects ofthe independent variables
on sodium hydroxide content within the chips A correlation matrix demonstrated thatthe sodium

hydroxide content within the chips is strongly influenced by de effective alkaline charge On the
other hand wood density showed smaller influence Key

words Kraft pulping impregnation mathematical model wood density and Eucalyptus wood Trabalho

apresentadono 37 Congresso Anual deCeluloseePapel da ABTCP realizado emSªo

Paulo SP Brasil de 18 a 21 de outubro de2004



1 INTRODU˙ˆO

A impregnaçªo dos cavacos pelo licor de polpaçªo kraft Ø um fenómeno que exerce forte
influØncia no processo de produçªo de celulose Tradicionalmente apalpaçªo kraft de madeiras de

folhosas como o eucalipto era realizada num œnico reator o digestor contínuo sem necessidade do
vaso deprØimpregnaçªo característico da polpaçªo kraft de madeiras de coníferas As madeiras de
folhosas possuem na sua estrutura anatómica cØlulas especializadas no transporte de líquidos os

elementos vasculares que favorecem significantemente a impregnaçªo dos cavacos Entretanto
nos œltimos anos uma moderna tecnologia de polpaçªo kraft o processo compact cooking
incorporou um reator específico para a fase de impregnaçªo dos cavacos de madeiras de folhosas

Esta moderna tecnologia utilizada por grandes fÆbricas de celulose de eucalipto no Brasil demonstra
claramente a importÆncia da fase de impregnaçªo na polpaçªo kraft mesmo para madeiras de

folhosas O conhecimento detalhado do fenómeno de impregnaçªo dos cavacos Ø fundamental para

possibilitar conduzir da melhor e mais eficiente maneira possível o processo de deslignificaçªo da

madeira
A polpaçªo da madeira consiste basicamente na desintegraçªo da organizaçªo compacta das

fibras que compıem a estrutura anatómica da madeira objetivandosea individualizaçªo das fibras
Essa separaçªo das fibras Ø conseguida pela dissoluçªo da lamela media que Ø constituída
principalmente por lignina Para se obter uma intensa e uniforme degradaçªo da lamela mØdia e

conseqüentemente sua eficiente dissoluçªo Ø necessÆrio uma perfeita e rÆpida distribuiçªo dos

reagentes químicos no interior dos cavacos Ideal mente todas as fibras dos cavacos deveriam ser

uniformemente submetidas Æs mesmas condiçıes tØrmicas e de concentraçªo de reagentes Esta

situaçªo Ø que se almeja alcançar por meio de uma etapa de impregnaçªo otimizada dos cavacos

logo na fase inicial da polpaçªo A impregnaçªo dos cavacos tem grande importÆncia na polpaçªo da

madeira uma vez que Ø um fenómeno que exerce influencia direta nos resultados e na estabilidade

do processo Portanto o conhecimento detalhado deste fenómeno Ø fundamental para iniciar da
melhor maneira possível o processo de deslignificaçªo da madeira Os vÆrios fatores que influenciam

a impregnaçªo e distribuiçªo dos reagentes químicos no interior da madeira sªo relativamente bem

conhecidos e entendidos A impregnaçªo dos cavacos pelo licor de cozimento processasepor dois

mecanismos a penetraçªo física do licor e a difusªo dos íons do licor ocasionados respectivamente
por diferencial de pressªo e de concentraçªo No entanto tais conhecimentos ainda nªo sªo

completamente conhecidos para esclarecer as vÆrias hipóteses que podem ser correlacionadas com

estes dois fenómenos As diversas variÆveis da fase de impregnaçªo como tempo temperatura
constituiçªo do licor de cozimento e dimensıes dos cavacos aliadas Æs constituiçıes anatómica e

química da madeira afetam fortemente a fase inicial de impregnaçªo do processo de polpaçªo
A madeira de eucalipto constituise atualmente na mais importante fonte de fibras para a

indœstria de celulose e papel brasileira Inœmeros estudos tem sido desenvolvidos com madeira de

eucalipto visando melhoria de qualidade e aumento de rendimento Entretanto estudos relacionados

com a fase de impregnaçªo dos cavacos no cozimento kraft que Ø de fundamental importÆncia para
alcançar uniformidade do cozimento tØm sido relegados a um segundo plano

2 REVISˆO DE LITERATURA

Desde o começo do sØculo passado existe um consenso entre os pesquisadores que a etapa
inicial de polpaçªo alcalina alØm de apresentar reaçıes rÆpidas Ø uma fase de grande importÆncia
na eficiØncia do processo A cinØtica da polpaçªo kraft tem sido dividida em cinco etapas
compreendendo 1 Transporte dos íons do licor de cozimento para a superfície do cavaco 2
difusªo dos íons para o interior do cavaco 3 reaçıes químicas entre os íons e os componentes da

madeira 4 difusªo dos produtos das reaçıes para o exterior do cavaco e 5 transporte dos

produtos de reaçªo para o licor de cozimento A impregnaçªo dos cavacos abrange a primeira e a

segunda etapas do processo global de polpaçªo A impregnaçªo iniciase com a penetraçªo do licor
nos vazios dos cavacos graças ao gradiente de pressªo hidrostÆtica e prossegue com a difusªo dos

íons na Ægua presente no interior dos cavacos tanto no lume como na parede das cØlulas graças ao

gradiente de concentraçªo 1 A difusªo depende basicamente da concentraçªo dos íons no licor e
no início do cozimento quando a concentraçªo Ø mÆxima com pH 14 a difusªo Ø equivalente nas

trØs direçıes da estrutura dos cavacos comprimento largura e espessura A difusªo Ø fortemente

influenciada pelo pH do licor conforme demonstrado por Stone e Forderrenther 1 que utilizaram a

tØcnica de Ærea transversal de capilaridade efetiva considerada uma boa estimativa da taxa de

difusªo do licor



A impregnaçªo alcalina nas condiçıes usuais da polpaçªo kraft tem sido estudada como um

fenómeno difusivo 2 Normalmente a impregnaçªo Ø considerada uma etapa simples e de menor

importÆncia mas este fenómeno Ø bastante complexo AlØm das reaçıes químicas de neutralizaçªo
dos constituintes da madeira deveseconsiderar a presença de Ægua e de ar no interior dos cavacos

Industrialmente procuraseeliminar o ar do interior dos cavacos para favorecimento da impregnaçªo
pelo licor de cozimento o que Ø parcialmente alcançado na fase de prØvaporizaçªo A impregnaçªo
alcalina dos cavacos ocorre uniformemente nas suas trØs dimensıes inicialmente pela penetraçªo
física do licor e a seguir pela difusªo dos íons A impregnaçªo gradual dos cavacos resulta em

regiıes impregnadas com profundidades semelhantes nos trØs planos dos cavacos comprimento
largura e espessura conforme mostrado na Figura 1 As regiıes de impregnaçªo dos cavacos nas

trØs direçıes aumentam progressivamente em direçªo do meio do cavaco atØ a impregnaçªo total

da estrutura anatómica do cavaco45 Para uma eficiente operaçªo de impregnaçªo dos cavacos e

posteriormente de polpaçªo dos cavacos Ø de grande importÆncia o conhecimento das condiçıes
necessÆrias para que o Ælcali alcance o mais rÆpido possível o interior dos cavacos resultando em

fibras uniformemente cozidas Objetivase tambØm que uma eficiente impregnaçªo capaz de

proporcionar uma deslignificaçªo homogØnea e conseqüentemente uma polpa com melhor

branqueabilidade 6

Figura 1 Cavacos de Ælamo mostrando a fase inicial de impregnaçªo 45

VÆrios estudos tem sido realizados objetivando o desenvolvimento de processos mais

seletivos que proporcionem maior rendimento e menor custo operacional Para alcançar estes

objetivos Ø de grande importÆncia o conhecimento das condiçıes ideais necessÆrias para que o Ælcali
alcance o interior dos cavacos rapidamente sem contudo proporcionar extensa degradaçªo dos
carboidratos das partes mais externas Para analisar a evoluçªo da impregnaçªo alcalina no interior

dos cavacos tem sido utilizada tØcnica de determinaçªo do teor de sódio no interior da madeira 47

Este trabalho teve como objetivo bÆsico desenvolver um modelo matemÆtico que explicasse a

evoluçªo do teor de NaOH no interior dos cavacos tendo sido analisadas como variÆveis

independentes a densidade bÆsica da madeira o Ælcali efetivo o tempo e a temperatura da etapa de

impregnaçªo kraft de madeira de Eucalyptus spp

3 MATERIAL E MÉTODOS

Impregnaçªo dos cavacos

Foram utilizadas trØs amostras de cavacos de madeira de Eucalyptus spp com diferentes
densidades bÆsicas Os cavacos foram coletados no pÆtio de madeira de uma fÆbrica de celulose

branqueada de eucalipto tendo sido utilizados cavacos com densidade bÆsica baixa 430 Kgm
mØdia 490 Kgm e alta 550 Kgm representando uma situaçªo comum nas fÆbricas brasileiras

que produzem celulose kraft de eucalipto Um esquema simplificado do plano experimental Ø ilustrado

na Figura 2
O plano experimental foi dividido em trØs etapas A primeira etapa consistiu no preparo das

amostras tendo sido efetuada a picagem das taras em cavacos a determinaçªo da densidade bÆsica
e a seleçªo dos cavacos com 5mm de espessura pelo uso de paquímetro AlØm da espessura
uniforme 5 mm foram selecionados cavacos com largura 4 05mm e comprimento 20 5 mm
tambØm uniformes para eliminar qualquer influencia das dimensıes na etapa de impregnaçªo

A segunda etapa consistiu nos estudos de impregnaçªo que foram realizados em autoclave
rotativa com capacidade de 20 litros com controlador eletrónico de tempo e temperatura dotada de

12 reatores individuais em aço inox com capacidade de 500 ml cada um O peso seco das amostras
de cavacos para cada teste foi de 50 gramas Os cavacos impregnados foram secados inicialmente
com papel toalha e a seguir ao ar livre em sala climatizada por 24 horas Foram utilizadas



diferentes condiçıes de Ælcali efetivo 5 9 e 13 de temperatura 90 110 e 130C e de tempo 30
60 e 90 minutos para analisar a açªo destas variÆveis na impregnaçªo dos cavacos A sulfidez do
licor adotada foi de 25 tempo de elevaçªo de temperatura de 25 minutos e a relaçªo licormadeira

foi de 41 correspondendo Æs concentraçıes de Ælcalis efetivos de 125222 e 325gL Foi utilizado
licor branco sintØtico preparado em laboratório pela mistura de soluçıes estoques de NaOH e NaS

Na terceira etapa após a realizaçªo de impregnaçªo foram amostrados ao acaso alguns
cavacos que foram seccionados com micrótomo em cinco lÆminas de 1 mm A B C O e E no

sentido da espessura As lÆminas mais externas dos cavacos foram codificadas como A e E as

lÆminas B e O foram as camadas intermediÆrias e a lÆmina C foi a camada mais interna dos cavacos

Considerouseque as camadas A e B eram iguais e que camadas B e O eram tambØm iguais entre

si em termos de impregnaçªo Estas lÆminas foram utilizadas posteriormente para analises de

fotometria de emissªo Na e titulometria OH Estas anÆlises possibilitaram estabelecer a evoluçªo
dos teores dos íons ativos do cozimento kraft no interior dos cavacos

A impregnaçªo pelos íons ativos da camada mais interna do cavaco camada G1 que
determina uma impregnaçªo otimizada foi analisada matematicamente

Figura 2 Esquema simplificado do plano experimental

Exceto nos casos especificados quando foram necessÆrias algumas adaptaçıes os mØtodos

de analises utilizados foram baseados em normas TAPPI SCAN e ISO O teor de grupos acetila foi
determinado por cromatografia gasosa conforme descrito por SolÆ r8

Neutralizaçäo da madeira

Para os testes de neutralizaçªo da madeira foram utilizadas 2 gramas de serragem 4060
mesh de cada madeira Como meio reacional foram utilizados soluçıes de 1 5 10 225 e 325
gramas de NaOHLA determinaçªo de neutralizaçªo pH 40 foi realizada após tratamento das

serragens com as soluçıes alcalinas a 2consistØncia por 60 minutos a 100C Após o tempo de

reaçªo mensurouseo residual de Ælcali e por diferença o consumo

AnÆlises químicas dos cavacos impregnados

Os estudos de concentraçªo de NaOH no interior dos cavacos foram realizados com as cinco
lÆminas retiradas na espessura dos cavacos impregnados Foi determinada a concentraçªo de HO

por titulaçªo com HCI e paralelamente foi determinado tambØm o teor de Na por tØcnica de

espectrofotometria de absorçªo atómica Todos os valores foram reportados como NaOH



4 RESULTADOS

Neutralizaçªo da madeira

Na Figura 3 Ø mostrado o consumo de hidróxido de sódio pelas madeiras de diferentes
densidades Observouse um incremento do consumo do Ælcali em funçªo da concentraçªo inicial da

soluçªo de NaOH Esse fato pode ser explicado pelas diversas reaçıes entre a madeira e os grupos
HU da soluçªo A medida que se incrementa a concentraçªo dos grupos HU na soluçªo
intensificamseas reaçıes uma vez que as reaçıes sªo dependentes da concentraçªo Nesta Figura
pode ser observado tambØm que o aumento da densidade das madeiras resultou numa tendØncia
de maior consumo de NaOH para neutralizaçªo da madeira AlØm dos diferentes tipos de madeira
com suas respectivas densidade bÆsica observousevalores semelhantes de consumo de Ælcali em

funçªo da concentraçªo inicial de hidróxido de sódio
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Figura 3 Consumo de Ælcali das madeiras em funçªo da concentraçªo inicial da soluçªo de
hidróxido de sódio

Observando a Figura 3 notase que houve um consumo de NaOH base peso de madeira

seca de 3A a42 Desprezando as restriçıes de acessibilidade da madeira pois as mesmas foram

previamente moídas houve um consumo da carga alcalina de 38 OA de NaOH base madeira

seca apenas para neutralizaçªo das madeiras As madeiras apresentaram um comportamento
semelhante de consumo de Ælcali em relaçªo Æ concentraçªo da soluçªo de impregnaçªo Apesar
das tendØncias das curvas terem sido semelhantes a madeira de maior densidade bÆsica apresentou
consumos de Ælcali ligeiramente superiores Æ medida que incrementase a concentraçªo da soluçªo
alcalina

Impregnaçªo dos cavacos

O teor de NaOH foi realizado nas cinco camadas dos cavacos após a impregnaçªo foi

determinado por fotometria de emissªo Na e por titulometria HU Os resultados obtidos estªo

apresentados na Figura 4 Nesta Figura pode ser verificado que houve alta correlaçªo entre os

valores obtidos pelas duas metodologias demonstrando que os valores obtidos de impregnaçªo dos
cavacos na sua espessura sªo confiÆveis Deve entretanto ser observado que os valores de NaOH
mensurados via fotometria de emissªo foram cerca de 3 vezes mais elevados que os determinados

por titulometria dos íons

HO
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Figura 4 Correlaçªo entre teores de NaOH determinados por fotometria de emissªo e por
titulometria

Os valores obtidos por titulometria foram menores que os determinados por fotometria de
emissªo dos íons sódio o que pode ser explicado pelo consumo dos íons HO nas reaçıes com a

madeira Entretanto resultados obtidos em estudo similar para madeira de Ælamo mostraram
resultados similares para as duas tØcnicas 2 O procedimento utilizado neste trabalho para
mensuraçªo dos íons HU via titulometria pode ter sofrido alguma interferØncia de reaçıes com CO2
do ar que poderia ter consumido parte do Ælcali durante os cortes micromØtricos Estas

consideraçıes indicam que seria mais correto considerar o sódio determinado por fotometria como

indicativo da penetraçªo do Ælcali na impregnaçªo do cavaco

Neutralizaçªo e impregnaçªo dos cavacos

Como estabelecido anteriormente o foco principal deste trabalho foi analisar a neutralizaçªo
e impregnaçªo da madeira principalmente no interior dos cavacos Conceitualmente a espessura do
cavaco Ø a principal dimensªo que determina a penetraçªo e difusªo do Ælcali no interior do mesmo

Desta forma foi analisado com detalhes o corte identificado pela letra C que representava a camada

mais interna do cavaco

As Figuras 5 6 e 7 mostram o teor de Ælcali em funçªo das variÆveis estudas para as

madeiras com densidades bÆsicas de 430 490 e 550 kgm respectivamente Nestas Figuras o teor
de NaOH eixo V mensurado via fotometria de emissªo Ø representado em funçªo da concentraçªo
de Ælcali efetivo eixo x e de um fator que considera o tempo e a temperatura de reaçªo tempo min

temperatura C 1000 denominado pela letra N eixo Z
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Figura 5 Conteœdo de NaOH na parte mais central dos cavacos da madeira de 430 kgm eixo Y
em funçªo do Ælcali efetivo eixo X e do Fator N eixo

Z
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Figura 6 Conteœdo de NaOH na parte mais central dos cavacos da madeira de 490 kgm eixo Y
em funçªo do Ælcali efetivo eixo X e do Fator N eixo Z
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Figura 7 Conteœdo de NaOH na parte mais central dos cavacos da madeira de 550 kgm eixo Y
em funçªo do Ælcali efetivo eixo X e do Fator N eixo Z

Modelo matemÆtico para o teor de Ælcali do interior dos cavacos

As concentraçıes de NaOH no interior dos cavacos corte C foram analisadas

matematicamente Um modelo matemÆtico foi desenvolvido para explicar as variaçıes ocorridas na

impregnaçªo dos cavacos pelo Ælcali em relaçªo Æs demais variÆveis estudadas Para seleçªo das

variÆveis independentes incorporadas na equaçªo foi construída uma matriz de correlaçıes como

apresentado no Quadro 3 Neste Quadro pode ser observado que a correlaçªo entre as variÆveis

independentes Ø praticamente nula o que Ø uma característica importante da eficiØncia do modelo

NotasetambØm que o Ælcali efetivo e a densidade bÆsica apresentaram respectivamente a maior e

a menor influØncia na impregnaçªo dos cavacos Isto indica que a etapa de impregnaçªo em meio
alcalino Ø muito dependente das reaçıes do Ælcali com os constituintes químicos da madeira Por

outro lado demonstra que para as madeiras avaliadas os aspectos físicos principalmente
relacionados Æ densidade da madeira nªo interferiram significativamente no fenómeno



Quadro 3 InfluØncia das variÆveis avaliadas no teor de NaOH no interior dos cavacos para as trØs

diferentes madeiras de eucalipto
Tempo Temperatura AE DB NaOH

min C g NaOHI kgm

Tempo min 10000 00000 00000 00000 02037
Temperatura C 00000 10000 00000 00000 02219
AE g NaOHL 00000 00000 10000 00000 09227
Dbkgm 00000 00000 00000 10000 00633
NaOH 02037 02219 09227 00633 10000

A partir dessa anÆlise exploratória da matriz de correlaçıes foi proposto um modelo

polinomial cujo ajuste por procedimentos de regressªo nªolinear resultou na Equaçªo 1 Esse
modelo matemÆtico apresentou coeficiente de correlaçªo de9617

Equaçªo 1

Y 1 83210 O 482269 xtO1O72 x TO4001 x O 592 X AEo686268 x O 816 X DBo32964
R29617

onde

y teor de NaOH expresso em percentagem do peso de madeira seca

t tempo de reaçªo minutos

T temperatura de reaçªo C
AE Ælcali efetivo expresso em gramas de NaOHL

DB densidade bÆsica dos cavacos avaliados
erro aleatório

As anÆlises grÆficas dos resíduos apresentadas nas Figuras 8 e 9 permitem verificar o

desempenho da regressªo e as tendØncias nas estimativas propiciadas pela mesma Entendesepor
resíduo a diferença entre os valores reais e os valores estimados pela regressªo

Na Figura 8 Ø apresentado o comportamento da distribuiçªo dos resíduos onde se observa
ausØncia de tendØncia para qualquer grandeza do valor estimado A eficiØncia do modelo foi

comprovada pela relaçªo entre os valores estimados e os observados Figura 9 onde se evidencia

que a equaçªo foi capaz de prever com razoÆvel precisªo o valor de impregnaçªo dos cavacos por
hidróxido de sódio
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Figura 8 Distribuiçªo dos resíduos Figura 9 Comparaçªo entre os valores

observados e os valores estimados pelo modelo
desenvolvido

Modelo matemÆtico da desacetilaçäo da madeira

A concentraçªo de grupos acetilas na madeira de 430 kgm foi determinada na seçªo mais

central dos cavacos corte C e os resultados foram analisados matematicamente Um modelo
matemÆtico foi desenvolvido para explicar as variaçıes ocorridas na impregnaçªo dos cavacos e nos

grupos acetilas em funçªo das demais variÆveis estudadas Foi proposto um modelo polinomial cujo
ajuste por procedimentos de regressªo nªolinear resultou na Equaçªo 2 Esse modelo matemÆtico

apresentou coeficiente de correlaçªo ajustado de 90

1



Equaçªo 2

Y 100 x 2181 003601 x t 0254 x AE 00001337 xT 000006896 x t 00001475 x T x t

0001295 x T x AE 00006111 x t x AE H
R 90

onde

Y desacetilaçªo determinada por cromatografia gasosa
t tempo de reaçªo minutos
T temperatura de reaçªo C
AE Ælcali efetivo base madeira

erro aleatório

A Figura 10 apresenta a desacetilaçªo para a madeira 430 kgcm em temperatura 110 C
Em geral a tendØncia Ø similar Æquela mostrada nas Figuras 5 6 e 7 para o conteœdo de Ælcali no

interior do cavaco
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Figura 10 Desacetilaçªo eixo Y em funçªo do Ælcali efetivo eixo X e do tempo eixo Z
determinada na parte central dos cavacos da madeira de 430 kgm Conteœdo inicial
de grupos acetila na madeira de23 base massa seca

4 CONCLUSÕES

Considerando os resultados obtidos neste estudo chegouse Æs seguintes conclusıes

O modelo proposto pode ser considerado uma ferramenta para controle de processo visando
otimizar as condiçıes de impregnaçªo dos cavacos em funçªo das principais variÆveis desta

etapa
Desprezandoseas restriçıes de acessibilidade bem como da concentraçªo inicial de Ælcali a

neutralizaçªo das diferentes madeiras avaliadas foi de 38 04 de NaOH base madeira seca

O mecanismo de neutralizaçªoimpregnaçªo dos cavacos de Eucalyptus Wf pode ser explicado
pelo modelo matemÆtico elo seguinte Y 183210 OA82269 x tO1O x TO40301O x0592 X

AEo686268 x0816 X DBO33 964

cujo R ajustado Ø de9617
A anÆlise de correlaçıes evidenciou que o Ælcali efetivo entre as variÆveis avaliadas apresentou
a maior influencia no teor de NaOH impregnado no interior dos cavacos Por outro lado as

densidades bÆsicas das madeiras estudadas no presente trabalho nªo interferiram

significativamente na impregnaçªo
A desacetilaçªo mostrou uma tendØncia similar Æ observada para a impregnaçªo de Ælcali no

interior dos cavacos de eucalipto assim a desacetilaçªo tambØm pode ser utilizada na anÆlise
da impregnaçªo dos

cavacos
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