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RESUMO
Nesse trabalho foi monitorado a remogao dos constituintes quimicas da madeira bem como 0

consumo de alcali ao longo do processo kraft contfnuo com e sem 0 usa de aditivos antraquinona e

polissulfetos para numero kappa da ordem de 17 Foi utilizada madeira de Eucalyptus urograndis
com densidade basica 497 kgfm Os cozimentos foram realizados em sistema de simulagao de

cozimento contfnuo em escla laboratorial 0 monitoramento da dissolugao dos carboidratos foi

acompanhado por interrupgao do processo em diferentes pontos de amostragem 0 materil

amostrado foi analisado quantitativa e qualitativamente par meio de tecnica cromatografica HPLC
Em ambos os tratamentos foi tambem monitorado 0 efeito no licor negro Os resultados permitiram
concluir que a utilizagao de aditivos kraft AqfSn contribui efetivamente para a preservagao de
hemiceluloses na polpa Houve maior preservagao de galactanas de xilanas de arabinanas e de

acidos uronicos quando se fez usa desses aditivos As mananas se mostraram bastante resistentes
durante 0 cozimento convencional kraft A taxa de deslignificagao parece ter sido mais influenciada

pela carga alcalina aplicada do que pela presenga de antraquinona Mais da metade do consumo de
alcali foi verificado na etapa de impregnagao independente da utilizagao au nao de aditivos A

seletividad da polpagao com au sem a utilizagao de aditivos foi superior logo apos a etapa de

impregnagao quando se atingiu a temperatura de polpagao A carga alcalina aplicada exerceu

consideravel efeito na taxa de deslignificagao principalmente nas etapas de impregnagao e

concorrente 0 tratamento aditivado com polissulfetos e antraquinona apesar de requerer menor

carga alcalina em relagao ao cozimento convencional para se atingir 0 mesmo nivel de

deslignificagao consumiu mais alcali par tonelada de madeira utilizada
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ABSTRACT
Eucalyptus urograndis wood was used for this study Removal of wood chemical constituents and

alkali consumption was monitored during conventional kraft continuous cooking and with addition of

anthraquinone AQ and polysulfide Sn Cooking was carried out in a laboratory system to simulate a

continuous process Samples were obtained by interrupting several cooks at different cooking times

Carbohydrate analysis qualitative and quantitative were accomplished by HPLC technique Addition

of anthraquinone and polysulfide resulted in improved retention of galactans xylans arabinans and
uronic acids Mannans were shown to be quite resistant during conventional cooking Delignification
rate was more affected by alkali charge than by presence of AQ More than 50 of the alkali

consumption occurred during impregnation stage independent of additive presence Pulping
selectivity presented the highest values after the impregnation stage when maximum temperature
was reached Delignification rate was considerably affected by alkali charge mainly in impregnation
and concurrent stages Use of additives AQ and Sn although required lower alkali charge to obtain
the same kappa number consumed more alkali per ton of pulp

PALAVRAS CHAVE polpagao kraft Eucalyptus cozimento contfnuo licor residual alcali

carboidratos deslignificagao polissulfetos antraquinona



1 INTRODUCAo
o principal objetivo da polpagao qui mica da madeira e a individualizagao das fibras par

meio da remogao de lignina com 0 minima passive I de degradagao dos carboidratos Os carboidratos
remanescentes na composigao das fibras determinam 0 rendimento e a qualidade da polpa e par
conseguinte do papel por ela produzido

Dados de literatura sabre realizagao de cozimentos contfnuos em escala laboratorial sao

relativamente escassos Mais raro ainda e obter informagoes referentes ao comportamento de

madeiras especificas como 0 eucalipto com tais processos
o conhecimento mais aprofundado do comportamento de uma determinada madeira ao

longo da polpagao podera favorecer 0 desenvolvimento de processos au procedimentos mais

adequados para sua utilizagao com consequente obtengao de produtos de melhor qualidade
Analises da madeira ao longo do cozimento podem permitir verificar a estabilidade de cada

tipo de carboidrato e da lignina ao longo das diversas fases da polpagao Tais informagoes podem
viabilizar alteragoes nas variaveis que afetam a cinetica das reagoes de deslignificagao e de

degradagao dos carboidratos de forma a minimizar a perda de carboidratos e incrementar as reagoes
de dissolugao da lignina 0 melhor conhecimento dessas reagoes pode viabilitar 0 aumento do
rendimento de conversao madeira em polpa e ao mesmo tempo contribuir para redugao do consumo

de reagentes e de madeira
Neste estudo 0 termo simulagao e utilizado em sentido restrito isto e refere se ao

comportamento processual da madeira e do licor em relagao as condigoes empregadas na polpagao
Estudos realizados por ALMEIDA 1999 visando aumento de rendimento de polpagao

demonstraram que dentre os varios processos investigados a adigao simultanea de antraquinona e

polissulfetos foi 0 que apresentou 0 maior rendimento no cozimento contfnuo Dando prosseguimento
aquelas investigagoes foram realizados novas cozimentos com 0 objetivo de se obter informagoes
mais detalhadas desse processo de cozimento contfnuo monitorando se a dissolugao dos

constituintes da madeira durante 0 cozimento Alem do processo kraft f antraquinona f polissulfetos
kraft AQ Sn foi tambem incluido nesse estudo para analises comparativas 0 processo contfnuo

convencional

Este trabalho teve como objetivo 0 monitoramento da remogao dos constituintes da madeira
de Eucalyptus e do consumo de reagentes ao longo da polpagao kraft contfnua com e sem 0 usa de

aditivos

2 REVISAo DE L1TERATURA
OS trabalhos de simulagao mais comumente encontrados na literatura dizem respeito a

influencia das condigoes de cozimento dos processos descontfnuos no rendimento e na qualidade da

polpa Avaliagoes de materias primas em cozimentos descontfnuqs tem sido alvo de varias

simulagoes laboratoriais BUSNARDO 1981 BARRICHELLO et aI 1984 etc
Dificuldades de se imular com precisao cozimentos modificados em laboratorio foram

relatadas par TIKKA e KOVASIN 1994

Alguns trabalhos sabre monitoramento ds caracteristicas das fibras ao longo de cozimento

contfnuo podem ser destacados como 0 de PASCO et al 1997 Esses autores compararam as
resistencias das pol pas de um cozimento MCC Modified Continuous Cooking com as do cozimento

contfnuo convencional Avaliaram tambem as alteragoes da lignina ao longo do cozimento MCC
Uma analise global dos estudos encontrados na literatura especializada demonstra que

existe uma grande deficiencia de trabalhos sabre simulagao de processo contfnuo de polpagao
Par outro lado estudos envolvendo 0 comportamento dos carboidratos durante a polpagao

kraft nao sao taq frequentes quanta aos trabalhos envolvendo a remogao de lignina ou seja a

deslignificagao Quando se refere aos carboidratos a maioria dos trabalhos cita os indiretamente par
meio da redugao de viscosidade da polpa ou da perda de rendimento Segundo AXEGARD e WIKEN
1981 sao raras as informagoes precisas sabre 0 comportamento dos carboidratos ao longo da

polpagao
Assim como a celulose as hemiceluloses sao polissacarideos da madeira que fazem parte

da composigao da parede celular As hemiceluloses alem de afetarem 0 rendimento na produgao de

polpa desempenham importante fungao no processamento e nas propriedades da polpa e tambem

do papel BRITT 1970 pais afetam importantes interagoes quimicas entre as fibras a agua e outros

produtos quimicos que sao agregados para a formagao do papel
De acordo com a literatura RYDHOLM 1965 a degradagao dos carboidratos da madeira

ocorre par hidrolise das extremidades redutoras das cadeias de polissacarideos reagao de

despolimerizagao terminal au reagao de peeling Apos a remogao do monomero terminal novo grupo
terminal e formado e a reagao prossegue sucessivamente Esse processo continua ate que ocorra a

chamada reagao de bloqueio que gragas a formagao de acido metassacarinico impede a

despolimerizagao Essas rea goes ocorrem desde a fase de aquecimento do digestor em
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temperaturas relativamente baixas e conduzem a formagao de uma mistura complexa de acidos nao

volateis assim como acido acetico e acido formico Contudo a frequencia de ocorrencia da chamada

reagao de bloqueio segundo GRACE et al 1989 e de 65 a 70 vezes menor que a reagao de

despolimerizagao terminal
Em temperaturas da ordem de 160 a 180 C ocorre hidrolise aleatoria das ligagoes

glicosidicas resultando no fracionamento das cadeias de polissacarideos Estas rea goes de clivagens
aleatorias das ligagoes glicosidicas 04 resultam em redugao no comprimento da cadeia com

consequente redugao no grau de polimerizagao e perda de rendimento AGARWAL et aI 1991

GRACE et aI 1989 GIERER 1980 Essas clivagens hidroliticas geram novas grupos terminais

redutores viabilizando a ocorrencia das reagoes de despolimerizagao terminal secundarias
Essas reagoes de despolimerizagao sao de grande importancia uma vez que resultam na

dissolugao de hemiceluloses de baixo peso molecular 0 que causa perda de rendimento A

intensidade da dissolugao dos carboidratos depende da concentragao alcalina OLM e TISTAD
1979

Alguns carboidratos podem tambem apresentar um impedimenta ffsico que torna 0 grupo
terminal fisicamente inacessivel ao reagente quimico bloqueio ffsico 0 bloqueio ffsico e muito

importante na celulose par causa da existencia de regioes cristalinas Par outro lado 0 bloqueio
ffsico nao e muito significante nas hemiceluloses em razao de sua estrutura extrema mente ramificada

GRACE et aI 1989 AGARWAL et aI 1991
A deslignificagao pro cede em tres fases A deslignificagao inicial ocorre abaixo de 140 C e a

deslignifica9ao principal que ocorre em temperaturas acima de 140 C remove cerca de 90 da

lignina 0 ultimo estagio de remogao de lignina e chamado de deslignificagao residual conforme

Kleppe 1970 citado par FENGEL e WEGENER 1989
Estudos realizados com madeira de folhosa SJOSTROM 1977 demonstraram que durante

a polpagao kraft eram dissolvidos 30 dos carboidratos tendo a celulose apresentado uma

dissolugao de 15 as glucomananas de 67 e as xilanas 47 Uma apreciavel quantidade de
xilanas foi solubilizada pelo Iicor de cozimento na forma de polissacarideos especialmente no

periodo media do tempo de cozimento possibilitando a adsorgao de parte das xilanas pelas cadeias
de celulose

A remogao das xilanas e glucanas depende principalmente da alcalinidade ao passo que a

dissolugao das mananas e menos dependente Essa dependencia de alcalinidade esta relacionada
com a velocidade das reagoes de degradagao que sao influenciadas pela concentragao de ions
hidroxilas As xilanas possuem pequena solubilidade em baixas concentragoes de alcali A remogao
das mananas e relativamente lenta ate uma temperatura de 100cC mas entre 100 e 125cC cerca de

50 das mananas da madeira sao dissolvidas permanecendo uma fragao resistente a degradagao
RYDHOLM 1965

A hidrolise dos grupos acetil ocorre no primeiro estagio do cozimento provavelmente
imediatamente apos 0 cantata da madeira com 0 Iicor de cozimento Segundo OLM e TISTAD 1979

93 dos grupos acetil sao removidos no inicio do cozimento
Estudos realizados par CHIANG et al 1987 demonstraram que no cozimento de folhosas

com carga de alcali efetivo de 14 e sulfidez de 25 cerca de 12 5 da madeira e dissolvida nos

cinco minutos iniciais 60cC quando se consome 40 do alcali efetivo pela hidrolise dos grupos
acetil Cerca de 15 das pentosanas foram extraidas e provavelmente a maioria dos extrativos foi

tambem dissolvida Segundo GENCO et al 1990 ate aproximadamente 80 de rendimento muito

pouca lignina e removida sendo dissolvidos nesse periodo predominantemente as hemiceluloses e

os extrativos Cerca de 90 dos extrativos sao removidos na fase inicial da deslignificagao
BUSAYASAKUL et aI 1987

o comportamento da polpa nos tratamentos posteriores ao cozimento tais como lavagem
branqueamento e refino pode variar substancialmente dependendo significativamente das condigoes
de cozimento A reatividade dos componentes da polpa e afetada par mudangas morfologicas e

ffsico quimicas das fibras durante 0 cozimento PEKKALA 1986
FANTUZZI NETO 1997 apresenta uma revisao bastante completa sabre as fases de

deslignificagao do processo kraft Esse autor realizou um estudo comparativo da degradagao de
madeira de Eucalyptus grandis ao longo da polpagao convencional e da modificada utilizando um

sistema de simulagao laboratorial para 0 processo batch Nesse trabalho sao descritas as dissolugoes
de lignina da celulose e das hemiceluloses durante 0 cozimento kraft

3 MATERIAL E METODOS
3 1 Material

Neste trabalho foi utilizada madeira de clone de hibrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla vulgarmente denominado Eucalyptus urograndis oriunda do sui da Bahia A madeira foi

picada sem casca e os cavacos secas ao ar foram classificados par sistema de peneiramento
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homogeneizados e acondicionados em sacos de polietileno para uniformizagao e conservagao da

umidade Foi realizada caracterizagao da madeira incluindo densidade basica e composigao quimica

3 2 Equiparnento e processo de sirnulacao de cozirnento continuo
Foi desenvolvido par ALMEIDA 1999 um sistema laboratorial para permitir a simulagao dos

processos contfnuos e batch modificados Esse sistema esta apresentado de forma esquematica na

Figura 1 0 equipamento foi desenvolvido para possibilitar a utilizagao laboratorial dos principiOs
basicos das tecnicas de cozimento modificado em processo contfnuo

As caracteristicas dos diferentes licores utilizados para simulagao do cozimento contfnuo

estao especificadas no Quadro 1
Houve diferenga na carga alcalina e na temperatura inicial do licor de impregnagao em

razao da utilizagao de polissulfetos Com base em ensaios previos se estabeleceu a carga alcalina

para numero kappa 1711 para polpas kraft e kraft AQ Sn que corresponderam respectivamente a

26 e 19 de alcali efetivo com base na madeira absolutamente seca A distribuigao da carga ao

longo das etapas de impregnagao de cozimentos concorrente e contracorrente e cozimentoflavagem
correspondeu respectivamente a 14 5 5 e 2 para a polpa kraft e 11 3 3 e 2 para a polpa kraft

AQSn
No cozimento kraft AQfSn apos preparado 0 Iicor branco foram adicionados com base na

madeira absolutamente seca 2 de enxofre elementar para geragao de polissulfetos licor laranja
e 0 05 de antraquinona em dispersao A impregnagao era realizada com 0 licor laranja

Uma carga de 1000g de cavacos absolutamente seco era colocada em um cesto telado
ao fundo e com tampa perfurada e inserida no interior do digestor

A metodologia de polpagao adotada se encontra descrita com detalhes em ALMEIDA
1999

Foram determinados 0 rendimentos depurado 0 tear de rejeitos 0 numero kappa norma

TAPPI 236 cm 85

Sistema laboratorial para simulacao de cozimento continuo
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Figura 1 Esquema do sistema laboratorial utilizado para simular os cozimentos contfnuos
modificados Fonte ALMEIDA 1999

Quadro 1 Caracteristicas dos licores para simulagao de cozimento contfnuo

Licor AE gfL como NaOH Sulfidez Temperatura C

lmpregnagao Kraft 35 0 32 100
Kraft AQfSn 27 5 32 85

Cozimento 30 0 32 145

CozimentofLavagem 7 7 32 145
083 Foram adicionados 2 de enxofre elementar e 0 05 de antraquinona base madeira nesse liear
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3 3 Monitorarnento dos processos
Foram realizados diversos cozimentos fazendo se amostragens da madeira au da polpa e

do Iicor ao longo do cozimento Essa tecnica de monitoramento foi tambem utilizada tanto no

processo contfnuo convencional kraft como no processo aditivado com antraquinona e polissulfetos
kraft AqfSn para analises comparativas

Nesse trabalho de monitoramento a qualificagao e quantificagao dos carboidratos foi

determinada par meio de HPLC High Performance Liquid Chromatography cromatografia liquida de
alto desempenho conforme descrito em ALMEIDA 1999 e a deslignificagao par meio da analise de

lignina conforme metodologia descrita par GOMIDE e DEMUNER 1986 e par GOLDSCHMID 1971

Estabelecidas as condigoes de polpagao para obtengao de numero kappa 17 1 1 foram realizados

cozimentos com interrupgao dos mesmos has diversas etapas para amostragens

3 4 Procedirnento para coleta de arnostras
Para monitoramento dos cozimentos convencional krft e aditivado kraft AqfSn foram

realizadas amostragens em diferentes eta pas au fases da polpagao
Os pontos amostrados ao longo dos cozimentos tanto do Iicor negro quanta da madeira semi

deslignificada au polpa Figuras 2 e 3 foram os seguintes
Ap6s a etapa de impregnagao ao se atingir a temperatura maxima de polpa9ao
Apos a etapa concorrente 60 minutos apos atingida a temperatura maxima de polpagao
Apos a etapa contra corrente 120 minutos apos atingida a temperatura maxima de polpagao
No meio da etapa de lavagem 210 minutos apos atingida a temperatura maxima de polpagao
Final do cozimento

o cozimento era interrompido no ponto de amostragem pre estabelecido 0 Iicor negro era

drenado e amostras em duplicata eram lavadas e acondicionadas em frascos de polietileno que eram

lacrados e conservados em geladeira para analises posteriores lmediatamente apos a drenagem do

licor negro eram adicionados cerca de tres litros de agua a 100 C e circulados por cerca de dais
minutos para lavagem dos cavacas semi deslignificados Apos esse periodo a agua de lavagem era

drenada e os cavacos eram removidos do interior do digestor e a seguir exaustivamente lavados
com agua a temperatura ambiente

3 5 Cozirnento continuo convencional Kraft e aditivado corn polissulfetos e

antraquinona Kraft Aq Sn
As condigoes utilizadas nos cozimentos convencional Kraft e aditivado com polissulfetos e

antraquinona Kraft AqfSn foram as seguintes
1 alcali efetivo cargas estabelecidas em cozimentos previos para obter numero kappa 171 1 26

Kraft e 19 Kraft AqlSn
2 sulfidez 32
3 antraquinona 0 05 base madeira absolutamente seca

4 enxofre elementar 2 base madeira absolutamente seca

5 vaporizagao a 105 110 c par 5 minutos

6 drenagem do condensado da vaporizagao
7 adigao de Iicor de cozimento licor branco previamente aquecido a 100 C para cozimento

convencional au Iicor laranja com polissulfetos e antraquinona pre aquecido a 85 C
8 no cozimento aditivado os cavacos e 0 Iicor laranja foram mantidos a 80 90 C par 30 minutos
9 aquecimento ate 125 C 15 minutos

10 impregnagao a 125 C par 10 minutos a pressao de 9 kgffcrrT ajustada com nitrogenio
11 aquecimento ate 145 C 15 minutos

12 cozimento concorrente a 145 c par 60 minutos a pressao de vapor
13 cozimento contracorrente a 145 c par 60 minutos a pressao de vapor
14 cozimento na zona de lavagem a 145 c par 180minutos a pressao de vapor
15 drenagem do Iicor negro
16 injegao de agua aquecida a cerca de 95 C e circulagao par 2 minutos para lavagem no digestor
17 drenagem do Iicor de lavagem e remogao da polpa para posterior lavagem exaustiva a

temperatura ambiente

As metodologias utilizadas nas analises da madeira e da polpa estao apresentadas no

Quadro 2
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Quadro 2 Metodologias utilizadas nas analises da madeira e da polpa

Analise

Densidade basica

Produgao de serragem
Tear de umidade

Lignina Klason insoluvel
Soluvel em acido

Carboidratos
Tear de extrativos

Numero kappa
08S houve substituicao do benzeno par tolueno

Metodologia
ABTCP m14170

TAPPI T257 om 85
TAPPI T264 om 88

GOMIDE e DEMUNER 1986
GOLDSCHIMID 1971

Metodo cromatogr fico HPLC
TAPPI T2640m 88

TAPPI T236 cm 85

Par outro lado as Figuras 2 e 3 apresentam as posigoes ao longo dos cozimentos em que
foram realizadas as amostragens respectivamente para os tratamentos Kraft e Kraft AqfSn
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Figura 2 Amostragens P2 P6 realizadas durante 0 Figura 3 Amostragens P2 P6 realizadas durante 0

cozimento kraft continuo convencional cozimento kraft continuo aditivado com polissulfetos e

antraquinona

3 6 Preparo de arnostras e analise crornatogrMica
Para coleta das amostras ao longo do cozimento interrompia se 0 cozimento pela remogao

de Iicor e injegao de agua a temperatura ambiente Foram realizadas amostragens com duas

repetigoes do cozimento Estas amostragens foram utilizadas tambem para determinagao do

rendimento gravimetrico media nos diversos pontos amostrados Apos paralizado 0 cozimento 0

material era removido do digestor e exaustivamente lavado em caixas de madeira com tela de ago
inox de 150 mesh

Quando 0 material se apresentava suficientemente maCio fazia se a individualizagao das
fibras em hidrapulper laboratorial numa consistencia cerca de 1 A massa marrom era a seguir
desaguada em centrifuga a uma consistencia de 30 a 35 e armazenada em geladeira 5 a 8 C para
analises posteriores

Nas etapas de amostragem em que 0 material ainda se apresentava relativamente rigido
aproximando se mais a cavacos esse era removido do digestor lavado exaustivamente com agua a

temperatura ambiente e seco ao ar

As duas repetigoes obtidas ao longo das diferentes etapas de polpagao tanto no cozimento

convencional como no cozimento aditivado foram misturadas formando uma unica amostra composta
para cada ponto de amostragem

Os cavacos foram transformados em serragem com 0 auxilio de moinho laboratorial tipo
Willey 0 material moido foi classificado em peneiras de 40 e 60 mesh e na fragao retida na peneira
de 60 mesh foi feita a remogao de extrativos com base na norma T APPI T264 om 88 substituindo se

o benzeno pelo tolueno Apos a remogao dos extrativos a serragem tanto da madeira original quanta
dos cavacos semi cozidos foi submetida a hidrolise acida conforme descrito par GOMIDE e

DEMUNER 1986

Amostras do filtrado da hidrolise acida contendo os monomeros dos carboidratos
hidrolizados foram utilizadas para analise dos carboidratos por meio de cromatografia liquida de alto

desempenho HPLC Os monomeros foram separados e quantificados par HPLC acoplado a um

computador Foram utilizadas as colunas Aminex HPX 87H e HPX87P A conversao dos monomeros
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polimeros foi realizada considerando se a perda de uma molecula de H O para cada duas unidades

do monomero de agucar na formagao do polimero
4 RESULTADOS E DISCUssAo
4 1 Caracteristicas da rnadeira de Eucalyptus urograndis

As caracteristicas da madeira de Eucalyptus urograndis utilizada nesse trabalho incluindo
densidade basica e composigao qui mica encontram se apresentadas no Quadro 3

Com base nos resultados mostrados no Quadro 3 pode se observar que a madeira de

Eucalyptus utilizada nesse trabalho apresentava 74 1 de carboidratos sendo 55 5 representados
par celulose glucanas enquanto as xilanas representavam a maior parte das hemiceluloses

aproximadamente 50
Os constituintes apresentados no Quadro 3 foram expressos em relagao a madeira livre de

extrativos

Quadro 3 Densidade basica e composigao qui mica da madeira de Eucalyptus urograndis

Valor observado

497 Kgfm
3 1

soluvel 1 2
insoluvel 25 1

total 26 3

glucanas celulose 55 5

Hemiceluloses 18 6

Xilanas 9 3

Grupos acetila 1 5
Acido metilglucuronico 24

Galactanas 2 1

Mananas 2 7
Arabinanas 0 6

Constituintes da madeira expressos com base em madeira livre de extrativos

Caracteristica

Densidade basica
Extrativos

Lignina

o termo hemiceluloses refere se ao somatorio dos teares de xilanas de arabinanas de

galactanas de mananas dos grupos acetila e acidos metilglucuronicos Os monomeros de glucose
determinados considerando a tecnica empregada nao puderam ser identificados como oriundos da
celulose au das hemiceluloses Como apenas um pequeno tear dos monomeros de glucose esta

presente nas hemiceluloses todos esses monomeros foram considerados como constituintes
exclusivamente da celulose

A constituigao qui mica da madeira apresentada no Quadro 3 demonstra que a principal
hemicelulose desta madeira e 0 acetato de 40 metilglucuronoxilana Considerando que os grupos
acetila e acido metilglucuronico estariam localizados principalmente nas xilanas 0 tear dessa
hemicelulose seria entao de 13 2 representando 17 8 da fragao de carboidratos e 71 da fragao
de hemiceluloses

4 2 Cozirnentos kraft continuos convencional e aditivado
Os resultados dos cozimentos convencional Kraft e aditivado com antraquinona e

polissulfetos Kraft AqfSn utilizando cargas diferenciadas de alcali efetivo nas diferentes fases e

temperatura maxima de 145 C estao apresentados no Quadro 4

Quadro 4 Resultados dos cozimentos Kraft e Kraft AqfSn realizados a 145 C

Parametro f Fase de polpaao Tratamento Kraft

Alcali efetivo aplicado lmpregnagao
Fase concorrente

Fase contracorrente
Fase hi heat

Total

14
5

5
2

26
17 1

54 5

Tratamento

Kraft AqfSn
11
3

3
2

19
17 1

57 4

Numero kappa
Rendimento depurado

No cozimento sem 0 usa de aditivos Kraft foi necessaria utilizar carga mais elevada de

alcali para se atingir 0 mesmo nivel de deslignificagao
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4 2 1 Deslignificacao
A remogao de lignina expressa em relagao ao tear original na madeira nas diferentes fases

dos cozimentos e os respectivos rendimentos estao apresentados no Quadro 5 Nesse Quadro pode
ser observado que ao se atingir a temperatura maxima de polpagao no inicio da fase concorrente

18 5 e 23 4 da lignina total da madeira ja havia sido removida respectivamente nos cozimentos
Kraft e Kraft AqfSn

Quadro 5 Deslignificagao e os respectivos rendimentos ao longo dos cozimentos contfnuos Kraft e

Kraft AqfSn

Fases do

cozimento

lmpregnagao
Concorrente

Contracorrente
Meio da lavagem
Final

Kraft Kraft AqfSn
Deslignificaqao

18 3
56 8

82 9
90 8

93 8

Rendimento

90 3
78 5

62 8
55 5

54 5

Deslignificaqao
23 4
51 9

68 9
76 2

93 0

Rendimento

87 4
77 1

67 5
62 1

57 4

Considerado que a forga i6nica exerqe consideravel efeito no inchamento da madeira e na

atividade dos ions conforme tem sido ressaltado par OLM e TISTAD 1979 a elevada carga alcalina

empregada no cozimento Kraft que eleva a forga ionica do Iicor de cozimento com parada a carga

empregada no cozimento Kraft AqfSn pode ter sido responsavel pela maior facilidade de

deslignificagao verificada no tratamento Kraft

o Quadro 5 permite que se observe a ocorrencia de deslignificagao mais regular no

tratamento Kraft AqfSn comparado ao tratamento Kraft Ao final da fase de lavagem entretanto se

verifica um efeito inesperado de deslignificagao no cozimento Kraft AqfSn Entretanto HENRICSON
1992 citando patente US 4971658 de Henricson et al e trabalho de Vilpponen et al sabre

deslignificagao par extragao em alcali quente afirma que e passive I se intensificar a lavagem da

suspensao de polpa a alta temperatura ap6s desintegragao e assim reduzir 0 numero kappa em

mais de 5 unidades HENRICSON 1992 concluiu que a deslignificagao par extragao e mais seletiva

que a deslignificagao residual pelo cozimento e recomendou 150 C par 30 minutos para essa

extragao Considerando essas informagoes 0 longo tempo da etapa de lavagem e 0 fato de a polpa
Kraft AqfSn apresentar maior quantidade de lignina no inicio dessa fase a chamada extragao a

quente poderia ser uma possivel explicagao para essa remogao inesperada de lignina no cozimento

Kraft AqfSn
A maior quantidade de lignina foi removida tanto para 0 tratamento Kraft como para 0

tratamento Kraft AqfSn na fase concorrente correspondendo respectivamente a 38 5 e a 28 5

da quantidade originalmente presente na madeira Considerando que a madeira ja estaria

completamente impregnada pelo Iicor de cozimento e tambem a presenga de maior quantidade de

lignina nessa fase que torna mais facil a sua remogao e compreensivel a remogao mais intensa de

lignina nessa etapa do cozimento

4 2 2 Seletividade da polpacao kraft continua rnodificada corn e sern aditivos
No Quadro 6 sao apresentadas as seletividades dos dais processos nas diferentes etapas

de cozimento Essas seletividades foram calculadas como a relagao entre 0 percentual de remogao
de lignina e 0 percentual de perda de rendimento Nesse Quadro pode ser observado que no inicio do
cozimento a seletividade e mais baixa similar ao que ocorre na polpagao kraft convencional sem

adogao de princfpios de cozimento modificado Essa fase inicial correspondeu a etapa de

impregnagao e de aquecimento ate atingir a temperatura de 145 C Essa baixa seletividade pode ser

explicada pelo fato de que a taxa de despolimerizagao dos carboidratos aumenta mais rapidamente
com 0 aumento da temperatura do que a taxa de deslignificagao No inicio do cozimento kraft a

deslignificagao e muito lenta independente da carga alcalina utilizada e a degradagao dos
carboidratos ja e bastante intensa Alem disso a fase de deslignificagao inicial que ocorre no inicio

do cozimento kraft e independente do alcali efetivo e da sulfidez Desse modo apesar do usa de
aditivos no cozimento Kraft AqfSn e da maior carga de alcali no cozimento Kraft ambos os processos

apresentaram praticamente a mesma seletividade
Par outro lado na etapa concorrente ocorreu consideravel aumento de seletividade em

ambos os cozimentos com predominancia do cozimento Kraft Apesar da presenga de antraquinona
o processo Kraft AqfSn apresentou seletividade mais baixa par causa da maior taxa de

deslignificagao que ocorreu no processo Kraft nessa fase Quadro 5 ocasionada pela carga alcalina
consideravelmente mais elevada Quadro 4
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Quadro 6 Seletividade ao longo dos cozimentos contfnuos Kraft e Kraft AqfSn

Fases do cozimento

lmpregnagao
Concorrente
Contracorrente

Meio da lavagem
Final do cozimento

Kraft

1 89

3 26
1 66

1 08
3 01

Kraft AqfSn
1 86

2 77
1 77

1 36
3 58

Outro fator a ser considerado e que a aplicagao de enxofre elementar consumiu parte do

alcali do Iicor de cozimento para geragao de polissulfetos reduzindo 0 alcali disponivel para
deslignificagao no cozimento Kraft AqfSn Alem disso a degradagao dos polissulfetos que ocorre em

temperaturas acima de 120 a 130 C diminui ainda mais a concentragao de ions OH nessa fase do
cozimento Kraft AqfSn

Nas etapas subsequentes de cozimento as fases contracorrente e lavagem a seletividade
tornou se mais favoravel ao cozimento Kraft AqfSn conforme se pode verificar no Quadro 8 lsso

pode ser atribuido a um conjunto simultaneo de fatores como a protegao dos carboidratos promovida
pelos polissulfetos e pela antraquinona e principalmente a agao catalitica da antraquinona que
intensifica a deslignificagao Essa agao catalitica deveria favorecer 0 incremento da deslignificagao
durante 0 cozimento Entretanto conforme evidenciam os resultados mostrados no Quadro 8 esse

efeito benefico so foi constatado a partir da fase contracorrente do cozimento com aumento da
seletividade do cozimento Kraft AqfSn em relagao ao cozimento Kraft

Ao final da etapa de cozimento f lavagem 0 efeito de extragao a quente par um longo
periodo parece ter contribuido para difusao mais rapida dos fragmentos de lignina para fora das fibras
em ambos os cozimentos refletindo no aumento de seletividade observado Quadro 8

4 3 Licores residuais
4 3 1 Constituicao dos licores

Os Quadros 7 e 8 apresentam respectivamente os resultados medias das analises dos
licores residuais ao longo dos cozimentos Kraft e Kraft AqfSn Nesses Quadros pode ser observado

que 0 cozimento Kraft apresentou ao longo de tad0 0 perfil de cozimento carga residual de alcali
bastante superior aos niveis apresentados pelo cozimento Kraft AqfSn refletindo em pH mais elevado

do cozimento Kraft em tadas as eta pas da polpagao 0 nivel de pH permaneceu suficientemente
elevado acima de 11 prevenindo possivel precipitagao da lignina dissolvida nas fibras em ambos os

tratamentos WENZL 1970 relata que a solubilidade da lignina de madeira de eucalipto aumenta
com 0 aumento do pH 0 que pode ter sido um dos fatores que contribuiu para a taxa mais elevada de

deslignificagao no cozimento Kraft nas etapas iniciais da polpagao Quadro 5

Quadro 7 Constituigao dos licores residuais ao longo do cozimento contfnuo convencional Kraft

Fases do cozimento pH Concentraao gfL NaOH

NaOH Na S AE

11 17 8 97 15 66

11 04 7 65 14 87
10 83 6 38 14 02

9 0 4 78 11 69
8 07 4 25 10 20

Sulfidez

Apos impregnagao
Ap6s fase concorrente

Ap6s fase contracorrente

Meio da lavagem
Final do cozimento

12 61

12 63
12 62

12 43
12 67

44 5

40 9
37 1

34 0
34 5

Quadro 8 Constituigao dos licores residuais ao longo do cozimento contfnuo aditivado Kraft AqfSn

Fases do cozimento pH Concentraao gfL NaOH Sulfidez

NaOH Na S AE

Apos impregnagao 11 90 0 11 58 5 79 100

Apos fase concorrente 11 79 0 14 11 26 5 77 98 8

Apos fase contracorrente 12 01 1 01 10 41 6 22 91 2
Meio da lavagem 11 97 2 87 6 37 6 06 68 9

Final do cozimento 11 90 2 12 5 52 4 88 72 3

A analise dos licores residuais mostra que no final da fase concorrente os cozimentos Kraft
e Kraft AqfSn apresentavam respectivamente concentragoes de alcali efetivo de 14 0 gfL e 6 2 gfL
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Quadros 7 e 8 Par outro lado 0 Iicor branco de lavagem utilizado nesse estudo apresentava
concentragao de alcali efetivo 7 7gfL Quadro 1 Assim 0 Iicor adicionado nessa etapa reduziu a

carga alcalina no cozimento Kraft enquanto no cozimento Kraft AqfSn essa carga foi aumentada

A baixa concentragao de lignina dissolvida no Iicor na fase de lavagem favoreceria a difusao
da lignina degradada no interior dos cavacos para 0 Iicor de lavagem conforme ja demonstrado na

literatura OLM e TISTAD 1979 A duragao da lavagem que foi longa 180 minutos tendo em vista
a difusao ser um processo lento tambem deve ser considerada na deslignificagao residual Par outro

lado 0 aumento da carga alcalina no cozimento Kraft AqfSn evidenciado pelas analises dos licores
residuais associado as condigoes favoraveis a difusao da lignina remanescente poderia justificar a

intensa deslignificagao observada no final da fase de lavagem para esse cozimento

4 3 2 Teor de solidos dos licores
As Figuras 4 e 5 apresentam respectivamente os teores medias de solidos organicos

inorganicos e totais expressos em porcentagem do peso do licor negro ao longo dos cozimentos

Kraft e Kraft AqfSn

DST

mSI

IJJSO
7

OST

ffilSI
ISlSO

9 1

t
ge

T5

Fasesdo cozimento

Ap6s Ap6s Ap6scontra Meiolavagem Finalcozimento

impregnao COrlClrren1e COrrente

Fasesdo cozimento

Ap6s Ap6s Ap6scontra Meiolavagem Firillcozimento

impregnao COrlClrren1e COrrente

Figura 4 Teor de s6lidos organicos SO inorganicos
Sr e total ST ao longo do cozimento continuo

convencional

Figura 5 Tear percentual de s61idos orgElnicos SO

inorganicos 51 e total 5T ao longo do cozimento
aditivado com polissulfetos eantraquinona

Conforme pode ser verificado Figuras 4 e 5 0 tear de solidos inorganicos foi bastante

uniforme ao longo da polpagao para ambos os tratamentos declinando na fase de lavagem 0que e

caracterrstico das modernas tecnicas da polpagao kraft

De acordo com VENKATESH e NGUYEN 1992 0 tear de solidos do Iicor negro industrial

que segue para os evaporadores de multiplos efeitos e da ordem de 14 a 20 Os teores de solidos

totais determinados neste estudo nas fases con corrente e contracorrente variaram de 9 1 a 9 8
bem inferiores aos dos licores industriais Essa diferenga foi causada pela utilizagao de agua para
preparar Iicor de cozimento enquanto em escala industrial e utilizado licor negro para ajustar a

relagao licorfmadeira desejada Outro fato a ser considerado e a presenga de outros constituintes
como carbonato sulfato tiossulfato e cloreto de sodio no Iicor industrial que contribuem para a

elevagao do tear de solidos do licor negro industrial
o tear de solidos organicos no licor residual e de grande importancia pais alem de refletir a

dissolugao dos constituintes da madeira e determinante na geragao de energia para 0 processo Em
ambos os cozimentos os teores de solidos organicos foram similares mostrando teores mais

elevados a partir da etapa de cozimento concorrente e declinando apos aetapa contracorrente 0que
e caracterrstico dos modernos princlpios de cozimento modificado Convem ressaltar que num

digestor continuo moderno a extragao de Iicor para recuperag8o se da na interface entre as etapas
concorrente e contracorrente onde ha maior concentragao de solidos organicos e totais

Considerando 0 fato de que a capacidade de queima de solidos e definida e limitada pel a
caldeira de recuperagao e com freqOencia 0sistema de caustificagao tem sua capacidade de projeto
alcangada a massa de solidos gerada par quantidade de polpa marrom produzida passa a ser de

fundamental importancia Os Quadro 9 e 10 respectivamente apresentam as massas de solidos

produzidas nos cozimentos continuo convencional e aditivado com polissulfetos e antraquinona
Pode se verificar que 0 cozimento continuo convencional Kraft gerou quantidade superior

de massa de solidos em relagao a quantidade produzida pelo cozimento aditivado Kraft AqfSn para
um mesmo nrvel de produgao de polpa Quadros 9 e 10

Considerando apenas 0 tear de material organico responsavel pela geragao de energia
para 0 processo industrial 0 Iicor oriundo do cozimento Kraft AqfSn apresentou maior proporgao
desse material 49 2 comparado ao cozimento continuo convencional 45 3 0 material organico
oriundo do cozimento Kraft AqfSn apresenta maior proporgao de constituintes derivados de lignina
que 0 torna mais favoravel no que concerne a geragao de energia Par outro lado 0 cozimento Kraft
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produz maior quantidade de massa de s61idos organicos par tonelada de polpa Entretanto se

considerarmos uma unidade fabril instalada com limitagao de produgao pela capacidade de sua

unidade de recuperagao esse fato pode limitar a capacidade diaria de produgao de polpa
favorecendo 0 usa de cozimento aditivado

Quadro 9 Massa de s61idos no Iicor residual das diferentes etapas de cozimento convencional

Ap6s etapa con corrente

Ap6s etapa contracorrente

Meio da lavagem
Final do cozimento

Total geral

Total

273 45

303 71
223 19

638 81

1439 15

Massa de solidos Kgt de polpa
Inorganico Organico

162 44 111 01

162 33 141 37
115 10 108 09

334 89 292 17

774 76 652 64

Fases do cozimento

Quadro 10 Massa de s61idos no Iicor residual das diferentes etapas de cozimento aditivado com

polissulfetos e antraquinona

Ap6s etapa con corrente

Ap6s etapa contracorrente

Meio da lavagem
Final do cozimento

Total geral

Total

151 62

173 18
217 60

654 02

1196 43

Massa de solidos Kgt de polpa
Inorganico Organico

85 26 66 37
87 68 85 51

104 86 112 74

317 37 323 72

595 16 588 34

Fases do cozimento

4 4 Consumo de alcali

Apesar de I carga alcalina aplicada no cozimento Kraft ter sido mais elevada do que no

cozimento Kraft AqfSn Quadro 4 para se atingir 0 mesmo nfvel de numero kappa 0 consumo de
alcali efetivo par massa de madeira foi ligeiramente inferior no cozimento Kraft conforme mostrado no

Quadro 11 Nesse Quadro pode ser observado que ocorreu um intenso consumo de alcali logo no

infcio do cozimento ate se atingir a temperatura maxima de polpagao isto e na fase cje impregnagao
para ambos os cozimentos Esse alto consumo inicial ja e bem conhecido RYDHLOM 1965 uma

vez que mesmo nas baixas temperaturas do infcio do cozimento 70 a 90 c 0 alcali e intensamente
consumido par reagoes com grupos acidos presentes na madeira au gerados par reagoes de

degradagao dos carboidratos Nessa fase apenas uma pequena fragao do alcali e utilizado
efetivamente na deslignificagao da madeira 0 mlior consumo de alcali no cozimento aditivado Kraft

AqfSn pode ser explicado pela reagao do alcali com 0 enxofre elementar para geragao de

polissulfetos e tambem pelo tempo mais longo de cantata do Iicor com a madeira para agao dos

polissulfetos
Nas etapas concorrente e contracorrente ocorreu menor consumo de alcali no cozimento

Kraft AqfSn provavelmente em razao de os carboidratos terem sido em parte estabilizados pelos
aditivos e consequentemente consumirem menos alclli nas reagoes de degradagao A

concentragao mais baixa de alcali utilizada no cozimento aditivado Quadros 4 7 e 8 pode tambem
ter resultado em taxas de reagao com a lignina e com os carboidratos menos intensas e

consequentemente emconsumo inferior de alcali

Quadro 11 Consumo de alcali efetivo durante os cozimentos contfnuos Kraft e Kraft AqfSn

Cozimento Impregnacao

Consumo de AE Kg tde madeira
Cozimento Cozimento Primeira metade

Concorrente Contra corrente da lavagem

Kraft
Kraft AqfSn

774
88 8

27 6
24 93

29 33
20 43

2 65
2 67

Segunda
metadeda

lavagem

1 70
7 53

Total AE

Kg t

139
144

Na primeira metade da fase de lavlgem ambos os tratamentos apresentaram 0 mesmo

consumo de alcali Par outro lado na fase final da etapa de lavagem ocorreu um consumo muito

superior de alcali no cozimento Kraft AqfSn Quadro 11 0 qual correspondeu a uma remogao cje

cerca de 17 da lignina original mente presente na madeira Quadro 5 Esse comportamento a diffcil
de ser explicado considerando que a lignina residual no final do cozimento a lignina e mais diffcil de

ser removida Por outro lado 0 consumo especffico de alcali efetivo foi praticamente igual no

cozimento Kraft 255 Kgt de polpa e no cozimento Kraft AqfSn 251 Kgt de polpa
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4 5 Degradaao dos constituintes da madeira ao longo do cozimento kraft
continuo Kraft

Na Figura 6 estao apresentadas as dissolugoes dos constituintes da madeira ao longo do

cozimento contfnuo convencional Kraft
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Dentre as hemiceluloses as galactanas foram as mais sensfveis a dissolugao tendo sido

degradadas quase 60 na impregnagao e aquecimento e ao final da etapa de cozimento
contracorrente essas hemiceluloses ja haviam sido total mente dissolvidas

Na fase de impregnagao e aquecimento foram dissolvidos 48 das mananas mas apenas
cerca de 8 das xilanas 2 das arabinanas e 1 da celulose glucanas Par outro lado os grupos
acetila mostraram se muito instaveis no Iicor alcalino e foram total mente hidrolisados e dissolvidos ao

final da impregnagao Cerca de 25 dos acidos uronicos que sao ramificagoes das cadeias de

xilanas foram dissolvidos ao se atingir a temperatura de polpagao fase de impregnagao e

aquecimento Como a celulose e mais estavel e sendo as galactanas e as mananas as

hemiceluloses mais instaveis conforme verificado nas curvas de dissolugao Figura 6 pode se

concluir que os monomeros de glicose dissolvidos nessa etapa inicial impregnagao e aquecimento
provavelmente eram oriundos da degradagao das glucomananas e galactoglucomananas

Na etapa concorrente ocorreu consideravel remogao de lignina 38 5 em relagao ao tear

original na madeira Nessa fase a taxa de remogao de arabinanas intensificou 17 8 as

intensidades de dissolu9ao das mananas 2 7 dos acidos uronicos 1 2 e das galactanas
10 4 diminufram consideravelmente A remogao de xilanas manteve se na mesma intensidade da

etapa de impregnagao 8 2 Seguindo a linha de raciocfnio adotada na etapa anterior pode se

verificar que as arabinogalactanas foram as hemiceluloses mais sensfveis na etapa concorrente

Na etapa contracorrente do cozimento contfnuo convencional a remogao da lignina
continuou intensa 26 1 a remogao de acidos uronicos tornou se mais intensa que na fase anterior
38 7 e as galactanas foram total mente removidas Ocorreu aumento na remogao de xilanas

17 3 e em menor intensidade foram dissolvidas as glucanas 6 4 as mananas 1 4 e as

arabinanas 2 8 Nessa fase ocorreu completa remogao das arabinogalactanas e de outros

polissacarfdeos contendo galactose representados pelas galactanas
Apesar das condigoes mais suaves utilizadas na lavagem na primeira metade dessa etapa

ocorreu significativa remogao da lignina 7J dos acidos uronicos 17 e das xilanas 8 9
Nessa fase inicial ocorreu consideravel incremento na remogao de arabinanas 43 5 mas a

rem09ao das mananas e das glucanas manteve se similar a da etapa contracorrente Considerando

que na etapa contracorrente ocorreu completa rem09ao das galactanas as arabinanas removidas

nessa fase inicial da lavagem possivelmente sao referentes as 4 0 metilglucuronoarabinoxilanas
Na etapa final da lavagem conforme evidenciado na Figura 6 ocorreu uma tendencia de

estabilizagao na remogao da celulose 0 5 das mananas 3 7 das arabinanas 4 6 dos

acidos uronicos 0 9 e da lignina 5 9 Nessa fase ocorreu uma elevagao no tear de xilanas na

polpa 2 6 0 que poderia ser justificado pela ocorrencia de precipitagao de cadeias anteriormente

dissolvidas

Durante 0 cozimento completo ocorreu a dissolugao de quase 20 da celulose glucanas
tendo essa dissolugao iniciado na fase de impregnagao Como todos os monomeros de glicose foram
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considerados como constituintes das glucanas essa alta taxa de degradagao das glucanas pode ser

explicada pela inclusao dos monomeros oriundos das hemiceluloses
A deslignificagao durante 0 cozimento Kraft ocorreu em tres fases distintas evidenciadas

pela alteragao na inclinagao da curva de deslignificagao Figura 7 Na impregnagao ocorreua fase de

deslignificagao inicial com degradagao de 18 da lignina Nas etapas de cozimento concorrente e

contracorrente ocorreu intensa remogao da lignina mais de 65 do tear inicial caracterizando a fase
de deslignificagao principal A fase de deslignificagao residual ocorreu durante a etapa de lavagem
quando foi removida 11 da lignina original mente presente nos cavacos Na Figura 7 pode ser

observado que a lignina insoluvel e a total foram removidas uniformemente durante 0 cozimento

sendo que ap6s a etapa contracorrente a remogao mostrou se mais diffcil com tendencia a

estabilizag8o POl outro lado 0 tear de lignina soluvel nos cavacos mostrou se bastante uniforme

durante todo 0cozimento com variagoes de apenas 1 2 na madeira a 04 na polpa
Esses resultados demonstram uma maior facilidade de remogao da lignina insoluvel da

madeira Enquanto a lignina insoluvel foi removida intensamente permanecendo apenas 5 da

quantidade original a lignina soluvel persistiu com 30 da quantidade presente ao infcio do

cozimento Entretanto deve ser considerado que a lignina denominada soluvel poderia estar sendo

gerada nas diferentes fases do cozimento a partir da lignina insoluvel

4 6 Degradalao dos constituintes da madeira ao longo do cozimento kraft
continuo aditivado Kraft Aq Sn

Na Figura 8 estao apresentadas as seqOencias de dissolugao dos constituintes da madeira ao

longo do cozimento contfnuo aditivado com polissulfetos e antraquinona Kraft AqfSn
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Figura 8 Dissoluc ao dos constituintes cia madeira de

Eucalyptus uTograndis ao longo cia polpa ao kraft

continua aditivada com polissulfetos e antraquinona
Kraft AqfSn

Figura 9 Teores remanescentes de Iignina total

insoluvel esoluvel ao longo da polpagao kraft continua
aditivada com polissulfetos e antraquinona Kraft

Aq Sn de madeira de Eucalyptus urograndls

Dentre as hemiceluloses as galactanas foram as mais sensfveis a dissolugao tenoo sido

degradadas quase 60 na fase oe impregnagao e aquecimento e ao ser atingido 0 final do
cozimento cerca de 82 havil sido dissolvida Na fase de impregnagao e aquecimento foram

dissolvidas aproximadamente 32 das mananas 16 das arabinanls 12 das xilanas e 2 da
celulose glucanas Os grupos acetila mostraram se muito instaveis tendo sido totalmente
hidrolisados e dissolvidos na fase de impregnagao e aquecimento Aproximadamente 32 dos acidos
uronicos foram dissolvidos nessa fase Esses resultados mostram que as hemiceluloses mais
instaveis na fase inicial da polpagao aditivada impregnagao e aquecimento foram as

galactoglucomananas as glucomananas e as arabinogalactanas
Na etapa concorrente houve intensa remogao da lignina 28 5 Nessa fase houve ligeira

redugao na taxa de remogao das arabinanas 11 6 das galactanas 11 6 das mananas 5 e

dos acidos uronicos 11 1 mas ocorreu pequeno incremento na remogao de xilanas 14 3 do tear

original na madeira A remogao de celulose glucanas manteve se em pequena intensidade 1 8

Dentre as hemiceluloses as galactanas sao as que apresentam a estrutura mais aberta e assim sao
as mais sensfveis ao ataque alcalino Entretanto foi observada menor remogao das galactanas nessa

fase 0 que pode tel sido causado pela degradagao e remogao de boa parte das cadeias laterais
desse polfmero dificultando sua dissolugao

Na etapa contracorrente do cozimento contfnuo aditivado com polissulfetos e antraquinona
a remogao de lignina foi menos intensa 17 assim como I dissolugao das galactanas 5 1

Houve consideravel incremento na remog8o das arabinanas 27 6 e das mananas 27 6 com

aumento na dissolugao das glucanas 6 As xilanas se apresentaram praticamente estaveis
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enquanto os acidos uronicos foram removidos em intensidade semelhante a da etapa anterior

13 7 Esses resultados mostram que as glucomananas e as arabinogalactanas foram as

hemiceluloses mais dissolvidas nessa etapa
Mesmo com as condigoes suaves empregadas na lavagem na primeira metade dessa

etapa ocorreu significativa dissolugao da lignina 7 3 das arabinanas 7 9 e das mananas

117 Ocorreu ainda dissolugao das galactanas 3 4 e das glucanas 43 Os acidos

uronicos se apresentaram estaveis nessa etapa Par outro lado as xilanas que se apresentaram
estaveis na fase contracorrente voltaram aser removidas 44

Na parte final da lavagem conforme evidenciado na Figura 8 ocorreu uma tendencia de

estabilizagao na remogao de celulose 0 7 das mananas 0 5 das xilanas 1 2 das

gllactanas 0 6 de remogao e das arabinanas 0 7 A remogao de lignina se intensificou

atingindo 16 8 Essa expressiva remogao da lignina pode estar relacionada a extragao alcalina a

quente em um Iicor com baixa concentragao de lignina dissolvida e durante um longo perfodo de

tempo
A deslignificagao durante 0 cozimento Kraft AqfSn ocorreu em tres fases Figura 9 Na

impregnagao ocorreua fase de deslignificagao inicial com degradagao de 23 da lignina Nas etapas
de cozimento concorrente e contracorrente ocorreu intensa remogao da lignina mais de 45 do tear

inicial caracterizando a fase de deslignificagao principal A fase de deslignificagao residual ocorreu

durante a etapa de lavagem quando foi removida 24 da lignina originalmente presente nos

cavacos Na Figura 9 pode ser observado que a lignina insoluvel e a total foram removidas
uniformemente durante 0 cozimento sendo que ap6s a etapa do cozimento contracorrente a remogao
mostrou se mais diffcil com tendencia a estabilizagao Par outro lado 0 tear de lignina soluvel

mostrou se bastante uniforme durante todo 0 cozimento decrescendo de 1 2 madeira para 03

polpa final

4 7 Analise comparativa dos cozimentos continuos convencional Kraft e

aditivado Kraft Aq Sn

No Quadro 12 e apresentado em resumo 0 efeito dos tratamentos Kraft e Kraft AqfSn na

degradagao da madeira e na composigao das pol pas

Quadro 12 Efeito dos tratamentos de cozimentos contfnuos Kraft e Kraft AqfSn na degradagao da
madeira e na composigao das respectivas pol pas

Composifao da Cozimento Kraft
Constituinte madeira Remanescente na polpa

base madeira

Glucanas celulose 55 5 45 6

Hemiceluloses 18 6 7 3
Xilanas 9 3 5 6

Ac uronicos 2 4 04

Grupos acetila 1 5 0

Mananas 2 7 1 1
Galactanas 2 1 0

Arabinana 0 6 0 2

Lignina 26 3 1 6

Composigao expressa com base na madeira livre de extrativos

Cozimento Kraft Aq Sn

Remanescente na polpa
base madeira

47 2

8 4
6 4

0 8
o

0 6

04
0 2
1 8

Numa analise global dos resultados apresentados observa se que a dissolugao das

glucanas foi de 17 8 e 15 respectivamente nos cozimentos convencional e aditivado A

dissolugao das hemiceluloses foi de 60 8 no cozimento convencional e de 54 8 no cozimento

aditivado Como consequencia 0 cozimento contfnuo convencional resultou em polpa cuja
composigao foi de 83 4 de celulose 13 4 de hemiceluloses e 2 9 de lignina Par outro lado a

polpa produzida com 0 cozimento contfnuo aditivado com polissulfetos e antraquinona apresentou a

seguinte composigao 82 2 de celulose 14 6 de hemiceluloses e 3 1 de lignina Essas

diferengas poderao refletir em comportamento diferenciado dessas pol pas em etapas de

processamento posteriores e tambem no produto final
o cozimento Kraft AqfSn cujo rendimento depurado 574 foi superior ao obtido com 0

cozimento Kraft 54 5 Esse maior rendimento pode ser explicado em razao da maior preservagao
das glucanas 1 6 maior preservagao de hemiceluloses 1 1 e tambem de lignina 0 2 todos
com base na madeira absolutamente seca Apesar de as pol pas produzidas par ambos os

tratamentos terem apresentado mesmo numero kappa a polpa oriunda do tratamento Kraft AqfSn
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apresentou maior tear de lignina 0 2 0 que tambem contribuiu para 0 rendimento superior que
esse tratamento apresentou

5 CONCLUSOES
Este estudo teve como objetivo monitorar 0 comportamento da madeira de Eucalyptus ao

longo da polpagao kraft contfnua com e sem a aplicagao de aditivos utilizando um sistema
laboratorial para simulagao de cozimento contfnuo desenvolvido par ALMEIDA 1999 Foram

analisados os licores residuais 0 consumo de alcali e a degradagao da madeira nas diversas etapas
do processo

Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusoes

A carga alcalina aplicada exerceu consideravel efeito na taxa de deslignificagao principalmente
nas etapas de impregnagao e concorrente

A seletividade da polpagao com au sem a utilizagao de aditivos foi superior logo ap6s aetapa de

impregnagao quando se atingiu a temperatura de polpagao Essa seletividade diminuiu ate a

primeira metade da fase de lavagem aumentando na metade final dessa fase

0 tratamento aditivado com polissulfetos e antraquinona apesar de requerer menor carga
alcalina em relagao ao cozimento convencional para se atingir 0 mesmo nfvel de deslignificagao
consumiu mais alcali par tonelada de madeira utilizada

Mais da metade do alcali consumido ocorreu na etapa de impregnagao independente da

utilizagao au nao de aditivos

A taxa de deslignificagao parece ter sido mais influenciada pela carga alcalina aplicada do que
pela presenga de aditivos

A utilizagao de polissulfetos e antraquinona contribuiu efetivamente para preservagao de
hemiceluloses na polpa Houve maior preservagao de galactanas de xilanas de arabinanas e de
acidos uronicos quando se fez usa desses aditivos

As mananas apesar de uma intensa remogao inicial se mostraram bastante resistentes durante
ocozimento convencional
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