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PRESENWE PASSADO E PERSPECTIVAS FUTUlMS NA

UTILIZAAO DO EUCALlPTO PELA INDUSTRIA
DE CELULOSE NO BRASIL

1 INTRODUCAO

o surto desenvolvimentista

que caracteriza 0 momento
atual brasileiro tem provocado
alteracoes profundas na deman
da de madeira para uso in
dustrial Ata recentemente a

maior parte de nossas naces
sidades madeireiras era preen
chida pela madeira obtida do

pinheiro do Parana Araucarta

agustlfolia Entretanto com a

escassez desta madeira devi
do ao seu uso indiscriminado
novas fontes passaram a sar

requisitadas e 0 eucalipto tern

se mostrado como a mais pro
missora para inumeras utiliza

COes Em geral a maior de
manda de madeira em parses
industrializados a para a pro
ducao de celulose papel e

chapas Atualmente 0 merca
do celul6sico papeleiro
mundial ja se encontra nova

mente em prosperidade ap6s
passar por uma serie crise
durante 0 bienio 1974 1975
Oesta forma as perpectivas
de colocacao de celulose em

inumeros centros consumido
res sao vislumbradas pelo em
presariado brasileiro Inumeros
investimentos estao em franco
desenvolvimento e outros em

projeto para instalaceo de fa
bricas de celulose no pais
visto que 0 Govemo Federal
tem mostrado especial interes
se no desenvolvlmento do se
tor com a criacao do Programa
Nacional de Papel e Celulose

PNPC

Alguns dos problemas funda
mentais de produceo de celu
lose e papel estiio intimamen
te Iigados ao CtJSto de madei
ra e ao preco do produto aca
bado 0 que condiciona a via
bilidade de competicao do pro
duto no mercado internacional

Racentemente Foelkel
Barrichelo 1975 concluiram

que dentre as madeiras utiliza
das no Brasil para produceo
de celulose a do eucalipto era

a que oferecia mais baixa re

lacao custo da madeira preco
fo b da celulose e que esta

relacao estava no ordem de 12
a 15

C E B FOELKEL
A SANI

Cenibra SA

Uma preocupacao constante
nos meios celul6sicos do exte
rior e saber como e a que pre
COS as florestas de eucalipto
poderiam se converter em fon
tes de madeiras capazes de
abastecer grande parte da
demanda da industria celul6
sica Por outro lado ha uma
certeza ja comprovada sobe
jamente que a a obtencao de
celulose kraft branqueada de
excelente qualidade a partir
do eucalipto Levando se em
conta que

a a diferenca no preco de
mercado das celuloses
consideradas de fibras

longas e curtas tem mos

trado uma tendencia de
se estreitar

b 0 retorno dos investimen
tos em celulose kraft

branqueada de eucalipto
a consideravelmente su

perior aos realizados com

coniferas
c a qualidade da celulose

do eucalipto e bastante
satisfat6ria e particular a

ponto de ser sugerida Ii
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mesma a denominacao de

celulose de eucalipto eu

calypt pulp ao invas de
celulose de fibra curta

short fiber pulp
d as florestas de eucalipto

mostram rapido cresci
mento com ciclos curtos

de rotacao 0 que permi
te rapido retorno de ca

pital
Conclui se que a utifizacao

do eucalipto para os novos

programas de implantacao in
dustrial constitui se no meio
mais racional e economico de
solucionar a curto prazo 0

problema de producao de ce

lulose de qualidade no Brasil

Por esta razao 0 Governo

Federal ao criar 0 PNPC esta
beleceu como meta 0 reflc
restamento de area de 4 200 000
ha a urn ritmo anual de 200 000

ha usando como eSpl3cie prio
ritarias as do genero Eucalyp
tus

2 PRODUCAO DE CELULO
SE DE Eucalyptus

2 1 Generalidades

Nao existem duvidas que
atualmente os eucaliptos den
tre as madeiras de folhosas
tern adquirido consideravel

importancia como matarias

primas Entretanto palo fata

de que existem aproximada
mente 700 eSpl3cies no genero
Eucalypitlls tornam se diffceis
generalizacoes sobre a discus
sao do eucalipto como fonte

de fibras para celulose
Dadswell Stewart 1962

afirmam que todos os eucalip
tos podem ser transformados
satisfatoriamente em celulose

pelos processos convencionais

mas os rendimentos e consu

mo de reagentas sac influencia

dos pelas quantidades de ex

trativos presentes Os melho
res resultados sac obtidos com

amostras onde 0 teor de ex

trativos em soda a baixo Os

materia is oriundos de planta
coes jovens sao frequente
mente mais recomendaveis que
aqueles provenientes de arvo
res idoses Para uma definicao
da qualidade da madeira para
producao de celulose sugere
se que a densidade basica da
mesma seja baixa ou madia en

tre 04 a 06 g cm3

2 2 Producao de celulose de

eucalipto no Brasil uma

visao historica

o genero Eucalyptus a ori

ginario da Australia e i1has vi
zinhas Embora existam algu
mas centenas de eSpl3cies
apenas urn reduzido numero
adquiriu importancia economi
ca 0 Eucalyptus foi primeira
mente descrito por I Teritier em

1 789 A dispersao do genero
pelo mundo iniciou se por vol
ta de 1 850 quando foram en
viadas somente para a Europa
As eSpl3cies desenvolveram se

excelentemente em muitos dos
novos habitat particularmen
te em regiOes de clima quente
e relativamente seco Intensos

programas de implantacao de
florestas homogeneas de eu

caliptos foram realizados em

palses mediterranicos na Ame
rica Latina e no sui da Africa

Os macicos florestais de eu

calipto inicialmente plantados
mostraram born ritmo de desen
volvimento facilidade de pro
pagacao resistencia a insetos
e doencas facilidades em ma

nejo florestal e a qualidade da
madeira era excelente para
dormentes postes lenha e car

vao vegetal A utilizacao do

eucalipto como mataria prima
para a industria de celulose de
senvolveu se mais tarde e hoje
tern adquirido sua maxima im

portancia ate 0 momento

No Brasil os eucaliptos fo
ram introduzidos ha cerca de
70 anos atras com resultados
excelentes Em 1 904 Navarro
de Andrade introduziu sementes
de eucalipto em nosso pals e

estabeleceu os primeiros po
voamentos homogeneos que
pertenciam a Companhia Pau
lista de Estradas de Ferro 0

proposito era 0 de se usar a

madeira como combustlvel
dormentes e postes Entretan
to 0 desenvolvimento de ou

tras fontes a lternativas de

energia como 0 oleo combus

tlvel e a energia eletrica dei

xaram esta utilizacao do eu

calipto em segundo piano A

disponibilidade destas flores
tas passou a chamar entao a

atencao da industria de celulo
se

A primeira experiencia em

producao de celulose com eu

calipto nacional foi realizada
em 1 925 1 927 pelo Forest Pro

ducts Laboratory em Madison
Wisconsin E U A Para este

conceituado laboratorio de

pesquisas foram enviadas pe
10 Dr Edmundo Navarro de
Andrade madeiras de Eucalyp
tus saligna 15 anos e E tere

ticornls 13 anos obtidas de

povoamentos localizados no Es

tado de Sao Paulo Assim re

lata 0 acontecimento 0 jornal
The Times Weekly Edition

de 28 de janeiro de 1 926

Anunciou se recentemente

que nos laborat6rios da Univer
sidade de Wisconsin em Ma
dison fora fabricado com su

cesso papel para imprassiio de

boa qualidade para jornais da

polpa da madeira de eucalipto
Sabe se agoraqueoas expe
riencias foram realizadas pelos
qulmicos do Departamento da

Agricultura dos Estados Uni
dos nos Laboratorios de Pro

dutos Florestais em Madison
o relatorio feito pelo senhor
John D Rue a cargo de quem
esta a secao de polpas e pa

peis da os seguintes porme
nores

A madeira empregada foi
cortada de arvores de duas

especies Eucalyptus saligna e

E tereticornis de arvores

crescidas em Sao Paulo Bra
sil de 15 e 13 anos respecti
va mente de idade A polpa
foi preparada pelos processos
do sulfite da soda do sulfato

e pelo mecanico Com 0 pro
cesso do sulfito conseguiu se

uma polpa suficientemente

clara de EucalYPtus saligna
para fazer papel sem exigir
branqueamento porem a pol
pa produzida com 0 Eucalyptus
tereticornis pelo masmo pro
cesso era escura requerendo
branqueamento para dar urn

papel de jornal sofrivelmente
claro Do peso da madeira

conseguiu se de 43 a 48 em

polpa
Ambos os processos da

soda e do sulfito dao polpa
que pode ser satisfatoriamente

branqueada com urn rendimen
to de 39 a 45 do peso da
madeira As experiencias pelo
processo alcalino confirmam

plenamente os resultados ob
lidos pelo Sr L R Benjamin
na Australia 0 processo me



canico nao promete sucesso

a polpa obtida e por demais
fina e de ma cor A forca con

sumida para a desagregacao
foi de cerca de tres vezes maior
do que a necessaria para 0

tratamento da madeira do abe

to Fonseca 1 935
Anteriormente a 30 de de

zembro de 1 925 0 Forest Pro
ducts Laboratory enviara uma

pequena bobina de papel ao

Wisconsin State Journal que
nele fez imprimir parte de sua

edicao e assim relata 0 fato
As experiencias que 0 La

borat6rio de Produtos Flores

tais estava ultimamente reaIi
zando para obter papel de

impressao com a madeira de

eucaliptos cultivados no Esta
do de Sao Paulo Brasil che

garam a uma conclusao feliz

na noite de terca feira quando
uma pequena bobina desse

papel foi passada na maquina
do Wisconsin State Journal

o papel revelou boas quali
dades de impressao la resis

tencias suficientes para ser

usado em maquinas de alta
velocidade

o Dr Edmundo Navarro de
Andrade que esta em Madison

acompanhando as experiencias
e de opiniao que 0 resultado
feliz das mesmas vam abrlr
uma nova era para a Industria
do papal no Brasil visto que
vem tornar possivel a produ
cao por cerca de metade do
custoatllal do papel importado

As experiencias que aca

bam de ser concluidas junta
mente com outros ensaios rea

Iizados pelo Laborat6rio de
Produtos Florestais concorrem

multo para Indlcar 0 camlnho

para uma fonte parane de pa

pel de lornal felto de madelras
de ripldo cresclmento
Fonseca 1 935

Ja naquela epoca foi defini
da pelos pesquisadores que
a idade mais conveniente para
a utilizacao de eucaliptos na

fabricacao de celulose e papel
era a que ia dos 5 aos 6 anos

Alguns dos resultados obti

dos pelo Forest Products La

boratory F P L sao a seguir
apresentados nos quadros 1 e

2 por razoes hist6ricas

Grifo pelos autores
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aUADRO 1 Comprimento das fibras de Eucalyptus spp conforme

relat6rio do F PL 1927 2

Esplicie

Eucalyptus saligna
Eucalyptus regnans
Eucalyptus globulus
Eucalyptus obliqua

Comprlmento da
fibra mm

0 90
0 98
1 02
1 06

aUADRO 2 Composicao quimica da madeira de Eucalyptus spp
conforme relat6rlo do F P L 1927 2

Analise E tereticornis E saligna

Solubilidade em agua
quente 5 59 3 52
Solubilidade em

NaOH 1 19 23 17 43
Lignina 3640 33 01
Celulose 49 75 54 75

Pentosanas 14 50 1650

Independentemente destas

pesquisas em 1925 a firma

Gordinho Braune S A manda
ra rea Iizar experiencias com

madei ra de eucalipto e em

virtude dos resultados satis

fat6rios decidiu instalar uma

fabrica de celulose sulfito in

tegrada a uma fabrica de pa

peis finos no municipio de Jun

diai S P A producao diaria da

fabrica era de 10 toneladas
sendo 60 correspondente a

celulose de eucallpto e 40 de
celulose importada A unidade
industrial foi colocada em ope
racao em 1927 1928

Entretanto a segulr no pe
riOOo 1930 1955 muito pouco se

publicou na Iiteratura acerca

da producao de celulose de

eucalipto Na decada de 1950
a madelra de eucalipto era

airida relatlvamente desconhe

cida como materia prima para
a industria de celulose Hoje
pouco mais de 20 anos ap6s
ela e intensivamente converti
da a celulose em muitos paises
e sua utilizacao para este fim

cresce diariamente

o conhecimento tecnol6gico
desenvolvido nestas duas ulti
mas decadas nos campos flo
restais e industria is mostrou

que a confianca depositada
pelos pioneiros no assunto foi

retribuida e hoje 0 eucalipto
e olhado por tOOos como a

madeira do presente e princi
palmente do futuro para a pro
ducao de celulose Watson

Cohen 1969

Conforme frisado anterior

mente a utilizacao do eucalip
to para celulose nao e recente
entre n6s 0 Brasil foi mesmo

um dos primeiros paises a pro
duzir comercialmente celulose
de eucalipto e hoje e um dos
maiores produtores de celulose
desta madeira Alem disso a

participacao da celulose do

eucalipto no total nacional pro
duzido tem aumentado rapida
mente con forme se pode ob
servar no quadro 3

Conforme se pode observar
no quadro 3 a porcentagem
representada pela celulose de

Eucalyptus em relacao II pro
ducao global de celulose au

mentou de 3 para 71 em

apenas um quarto de seculo

2 3 Esplicies mais indicadas

palla prOOuciia de calu
lose

As especies mais importan
tes e comumente utllizadas pe
la indllstria brasilelra de celu
lose sac Eucalyptus sallgna e

Eucalyptus grandis cujas ma

deiras representam cerca de
70 a 80 do total da madeira
de eucalipto usada por esta in
dustria Outras especies tam
bem frequentemente usadas
com sucesso sao E urophylla
anteriormente E alba E ro

busta E tereticornls E carnal
dulensls e E vimlnalis Outras

especies que tem mostrado po
tencialidade sao E decalsnea
na E deanel E dunnil E glo
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Produiio brllsileira de celulose em 1000 tonellldas secas ao a 11

AND 1950 1955 1960 1965 H70 1971 1972 1973 1974 InS

PROOUC1iO OTAL 0 J70 GO 721 on 1047

CELULOSE DE ElI cllyp tlo 4 1 1 203 m on m

00 TOTAL REPRESENI

DO PELA CELULOSE DE 60 60 60 60 n

ElIcQ l ptll

bulus E tesselaris E torrelia
na e E cloeziana Algumas es

pecies mostram certas restri

coes como E paniculata E ci
trlodora E maculata e E pro

pinqua
Urn problema novo que tern

preocupado 0 setor florestaI e
o aparecimento de uma doen

ca ja em carMer epidemico
em certas regioes que vem

atacando severamente povoa
mentos de E saligna e E gran
dis as principais especies usa
das pela industria celul6sica
E por isso que se toma reco

mendavel uma intensificaCao
nos estudos de pesquisa flo
resta I a fim de se obter espe
cies resistentes e com qualida
de de celulose satisfat6ria a
curto prazo ou entao a obten

cao de variedades resistentes
de E saligna e E grandls atra

yes 0 melhoramento florestal a

longo prazo

Especies como E urophylla
e E decaisneana tern mostra

do resistencia a doenca porem
os problemas maiores encon

trados sao aqueles de obtencao
de sementes e na falta de tra

diCao celul6sica principalmen
te da ultima Outras especies
como E tesselaris E torrella
na E cloezlana parecem tam

barn mostrar potencialidade
para as regioes onde a infes

tacao pelo canoro e mais in
tensa

Por outro lado a maioria das

especies oomerciais de euca

Iipto no Brasil apresentam sus

ceptibilidade a geadas e a

condicoes climaticas de baixas

temperaturas Algumas espe
cies entretanto tem secompor
tado bem nas regioes sulinas
onde sao frequentes as geadas

E globulus E vlminalis E
deanei e E dunnii

Para solos umidos e enchar
cados tem se recomendado E
robusta e E camaldulensis
entretanto a qualidade da celu
lose de E robusta e ainda ques
tionavel

Outras especies bastante di
fundidas entre n6s sao E ci
triodora e E paniculata Estas

especies produzem madeiras
mais densas que as anteriores
a tern side normalmente refuga
das pela industria de celulose
Entretanto sao bastante fre

quentes os povoamentos destas

especies plantadas principal
mente ao nivel de propriedades
agrlcolas nao pertencentes as
firmas de celulose visto que
suas madeiras sao bastante re

comendaveis para construcoes
dormentes postes mOiroes
etc Sao tambam as especies
mais frequentes na ragiao da
industria siderurgica de Minas
Gerais onde suas madeiras sao
usadas para producao de car

vao vegetal Dado sua disponi
bilidade e aos bons desempe
nhos florestais sac especies
que merecem maior atencao
pela industria celul6sica

Entretanto embora se este

ja referindo neste trabalho a

especies botanicas como se

fossem bem definidas na ver

dade 0 que ocorre frequente
mente entre n6s e a presenca
de proporcao bem elevada de

hibridos onde sa sobressaem
as caracterlsticas de uma das

especies envolvidas na hibrida

cao Este fenomeno e altamen
te prejudicial pois embora 0

hibrido inicialmente formado

seja vigoroso nas geracoes se

guintes h8 intensa segregaCao

e as arvores e a qualidade das
madeiras passam a ser bas
tante va riaveis Isso evidente
mente e indesejavel tanto do

ponto de vista industrial co
mo florestal Par esta razao
inumeras firmas reflorestado
ras estao importando semen

tas certificadas de paises onde
ocorrem comprovadamente es

pecies puras Com isso tentam
estabelecer povoamentos pu
ros e pomares de sementes de

especies bem definidas Em ge
ral tem se observado que es

tas arvores obtidas de semen
tes importadas longe de seu
habitat natural tem se carac

terizado por rapido cresci men

to e vigor porem suas madei
ras tern mostrado menor den
sidade que as dos hibridos na

cionais

Em geral a produtividade
media dos povoamentos homo

geneos implantados no Brasil
ainda e baixa em virtude prin
cipalmente de uso de semen
tes nao melhoradas falta de

fertilizaCao mineral controle a

pragas e doencas tratos cultu
rais de limpeza prepare do
solo producao de mudas de

qualidade inferior em recipien
tes nao adequados etc Pode
se admitir como media para 0

pals uma produtividade de 20
estereos hectare ano

Entretanto em locais onde
se pratica uma silvicultura ra

cional voltada para a otimiza
cao da producao tem se con

seguido em media 35 estereos
hectare ano Isso representa
respectivamente para corte aos

5 anos producoes de aproxi
madamente 20 e 35 toneladas
de celulose por hectare de flo
resta Em resumo os povoa
mentos florestais de eucalfpto
no Brasil crescem a taxas
anuais que correspondem a 4
a 7 toneladas de celulose por
hecta reo

Por outro lado sabe se que
e passive I aumentar se a curto

prazo a produtividade de nossos

povoamentos de eucalipto pa
ra 40 stiha ano e mesmo mais
Isso representa consideraveis

poupancas em investimentos
principalmente na aquisiCao de
terras e fomece ainda retor
nos do capital investido a ci
clos mais curtos



2 4 Propriedades da madeira
do eucalipto

2 4 1 Morfologia da madeira

A madeira do eucalipto con

tern os seguintes elementos
anatOmicos principais fibras
libriformes vasos e parenqui
mas axiaI e radiaI As porcen
tagens dos mesmos sobre 0

volume total de madeira varia

de 60 15 25 a 70 20 10

2 4 1 1 Fibras

Os valores medios para di
mensOes das fibras de eucallp
to ocorrem nos seguintes in
terva los

Comprimento
Largura
Espessura da

parede

0 75 a 1 3 mm
12 a 20 I

3 a 6 I

o Indice de enfeltramento

para estas fibras relacao en

tre comprimento e largura a
variavel entre 40 e 80 e 0 In
dice de Runkel relacao entre

duas vezes a espessura da pa
rede e 0 dlametro do lumen

varia entre de 0 5 a 1 0
Madeiras com estas carac

terlsticas fornecem em geral
celulose de boa qualidade
Entretanto as madeiras de al
ta densldade estaogeralmen
te associadas com fibras de

paredes espessas e isso traz

valores para 0 Indice de Run
kel maiores que a unidade
Nestes casos as fibras celu
16sicas se mostramrlgidas e

pouco flexlvel e as celuloses

possuem usualmente maior
resistencia ao rasgo e meno

res reslstencias a tracao ao
estouro e a outras proprieda
des que dependem de Iigacao
entre fibras

A coarseness das fibras do

eucalipto e menor que as das
outras fibras de folhosas trans

formadas em celulose no es

trangeiro Isso significa com

paratlvamente urn maior nu
mero de fibras por grama de
celulose de euoalipto que che

ga mesmo a duas a tres ve

zes mais
Hasvold Lund 1974 veri

ficaram que mlsturandose

mesmo numero de libras de

eucalipto e spruce a porcen

tagem em peso da celulose de

eucalipto na mistura era de

menos de 10
A segulr a titulo de ilustra

cao sac apresentadas no qua
dro 4 algumas das caracterls
ticas das fibras de Eucalyptus
spp ooletadas de trabalhos
reallzados por diferentes auto

res e publicados na Iiteratura
naclonal

2 4 1 2 Vasos

Sao elementos estruturais
bastante variados quanto ao
numero forma e distribuicao
o diametro dos vasos varia de
50 a 300 I enquanto sua fre

quencia esM entre 5 e 100 va

sos mm de secao transversal

Numero e diametro dos vasos

exercem marcante influencia
na densidade da madeira e na

qualidade superficial de pa
pais de impressao 0 teor de
vasos por grama de celulose
se situa em geral na faixa de
60 000 a 80000 0 que esta

dentro dos Iimltes aceitaveis
para papeis de impressao

2 4 1 3 Parenqulma

A proporcao dos parenqui
mas axial e radial pode variar
consideravelmente Sua impor
tancia esta no fate de possui
rem paredes delgadas e con
tribuirem para alterac6es na

densldade basica da madeira
Embora se reconheca 0 efeito
destas calulas na elevacao do

grau de moagem sabe se que
para 0 genero e dentro de cer

tos limites elas nao exercem
influencia na resistencia da
celulose

24 1 4 Traqueidos vascula
res e vasicentricos

Sao estruturas que aparecem
as vezes em pequenas pro
porc6es em algumas especies
do genero

2 4 1 5 Tiloses

A presenca de oclusOes ci

toplasmaticas nos vasos prin
cipalmente no cerne conheci
das por Woses sao importan
tes caracterlsticas que afetam
a penetracao do IIcor de cozi
mento Existem amplas eviden
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cias que as tiloses sac comuns

em quase todas as espticies
de eucaliptos

2 4 1 6 Cerne e alburno

A maior parte dos eucalip
tos nas idades recomendadas

para corte e utilizacao para
celulose ja possuem urn cerne

interior bem desenvolvido 0
cerne constitui se no xilema
inativo da madeira com maior
teor de extrativos devido a de

posicao de componentes nao
estruturais e com maior den
sidade b8sica Altos teores de
cerne sao indesejaveis pois
colaboram para urn maior
consumo de reagentes e cau

sam problemas no branquea
mento

24 1 7 Casca

Levando se em conta que a

casca do eucalipto representa
entre 5 a 20 do volume das
toras pode se observar que
esta grande quantidade de ma

terial a geralmente desperdi
cado em nossos dias Ate que
ponto a casca do eucalipto
contendo qualidades variaveis
de tecidos mortos cortica e

ritidoma pode ser usada na

fabricacao de celulose e urn

ponto a merecer estudos Es
ta utilizacao permitiria urn me

Ihor uso dos recursos fibrosos

ja escassos uma maior pro
dutividade a partir da arvore e

consequentemente ganhos eco
nOmicos seriam constatados

Este tipo de estudo merece

realmente mais atencao prin
cipalmente ap6s a afirmativa
de Hillis 1972 de que a cas
ca de eucaliptos jovens sac
ricas em fibras que possuem
comprimento madio 20 maior

que as fibras da madeira

2 4 2 Densidade basica das
madeiras

Dentro de uma unica espa
cie a densldade basica e uma

das mais uteis medidas para
se avaliar a qualidade de uma

madeira para urn determinado
fim Entretanto dentro do ge
nero EUcalyptus a densidade
deve ser usada com cautela
como urn criterio de qualidade
da madeira Isso porque

em
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CUADRO CarAterhUcaa da8 1braa de fut utYrtll4 pp

EspCcie
Idrle InaLTci l Rl f rcn 1l CCI1 irn 6 I1CljU l d4 lspc5 UIJ bUOl de 1rdloe de Cocflclru te

ancsl cs l b1l lioI 1 rrnl fHza lu J 1J pi nc crfcltr a Ruri cl de f lcx1b1
fiC1 lu J mnto Itdcde

5 Sac Paulo 15 0 92 H 7 3 62 62 0 95 51

E alba 7 Saa Paulo 15 1 02 18 30 61 56 1 01 50

10 M Gerais n p 0 90 14 00 3 00 6 0 75 57

6 M Gerais n p 0 93 14 75 3 74 63 1 02

r citJl c OdO l4 7 M Gerais 0 92 15 50 5 37 5 2 26 31

13 M Gerais 0 94 15 69 5 74 5 2 60 28

r dear cL 7 Parana 6 0 95 18 00 4 50 53 1 00 50

E dCC4 iMtCa I 1 3 Sac Paulo 5 0 91 18 70 3 50 0 60 62

E du r n i 5 Parana 6 1 12 18 90 5 00 59 1 12 47

E g obulu 6 3 5 Sao Paulo 5 1 03 17 30 3 40 60 0 64 61

7 Sac Paulo 5 1 06 18 60 3 20 57 0 52 66

E gJJlr di 7 M Gerais n p 107 17 00 2 50 63 0 42 70

E IIdCU ata 7 M Gerais 19 0 88 17 15 4 51 52 1 10 7

8 Gerais 0 93 14 15 3 90 66 1 23 5
M n p

i M Gerais 19 0 87 16 72 6 02 52 2 57 28

E panc culata 7 M Gerais n p 0 92 16 14 3 70 57 0 84 54

10 M Gerais 19 0 94 16 94 6 16 55 2 67 27

3 S Paulo 15 0 98 17 90 4 97 55 1 25

5 S Paulo 15 1 1 17 50 4 4 0 65 1 01 50

5 S Paulo 3 1 13 17 80 3 7S 63 0 73 58

5 D e
27 0 86 20 00 43

7 S Paulo 15 1 14 17 70 4 67 6 1 12 47

7 M Gerais n p 0 68 16 00 2 90 3 0 57 6

8 S Paulo 19 0 76 15 77 4 61 48 1 40 42
E utcgna

8 27n e 0 89 16 00 56

10 n e 27 0 93 17 00 55

10 M Gerais n p 1 08 14 05 3 60 77 1 05 9

13 S Paulo 0 94 16 44 5 22 51 1 30 4J

15 n l 27 1 15 15 00 77

16 M Cerais n p 1 04 17 12 3 70 60 0 76 57

n c M Cera is 21 0 83 19 7i 4 31 2 0 77 56

E lUttc01tn4 7 M Gerais 19 0 83 14 80 4 23 56 1 33 43

13 M cerais n p 0 80 16 41 3 91 9 0 91 52

f illliuH4 11 S Catarlra 6 1 13 16 80 3 40 61 0 67 60

n p rOO pililicadn

n c rOO czrccl icado
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bora a densidade basica esteja
bem associada com a espes
sura da parede da fibra para
conlferas para Eucalyptus spp
existem outros fatores a In
fluencia Ia como os tipos e

proporcoes de elementos ana

tomicos e 0 teor de materials
nao estruturais como extrativos
e tlloses Por exemplo Hillis
1972 cita madeiras de E ca

maldulensis e E albens que
possuiam fibras com proprie
dades semelhantes mas com

densidades sensivelmente dife
rentes respectivamente de 0 70
e 0 89 g cm3 As porcentagens
de fibras vasos e parenquima
sobre 0 volume total de ma

deira era de 58 17 25 e

68 18 14 respectivamente
Neste caso a diferenca em

densidade basica era devida

principalmente as diferentes

proporcoes de elementos ana

tomicos Hillis ainda afirma nao
existir correlacao entre com

primento de fibra e densidade
da madeira para 0 genera

A densidade basica da ma

deira do eucalipto e geraimen
te relacionada com a especie
e a idade

A idade ideal para corte do

povoamento para producao de
celulose esta entre 5 e 8 anos

sendo que cortes em idades

jovens sao alcancados quando
da adocao de tecnicas flores
tais avancadas Nestas idades
a que 0 eucalipto e explorado
no Brasil as arvores ainda nao

atingiram a idade adulta 0 que
ocorre entre 9 e 10 anos para
E saligna Santos Nogueira
1971 Oesta forma a maior

parte dos eucaliptos explora
dos entre n6s ainda se encon

tra no perlodo de juvenilidade
onde as caracteristicas da ma

deira ainda nao atingiram 0

seu maxima em termos de

densldade basica comprimen
to de fibra e espessura da pa
rede da fibra

o ideal em termos de me

Ihoramento florestal seria a

selecao para arvores que atin

gissem a idade adulta ou seja
ao plato de astabilizacao dos
valores para inumeras proprie
dades em mlnimo perlodo
tempo e que aste plato se co

IOCBSSe sempre a niveis mais

elevados pelo melhoramento

zpel 1
ll4le fnlodnct IIIlf mu u fIros tM1Q

t l lm lo l

S I aulo O 5

S 1110 O S

ilUa
1 S aulo 0 15

1 S aulo 0 54iS

1 annl p 0 510

10 K CoerAll Il p 0 575

aae 4 tell 1 rani p 0 111

K Cer1 lI p 0 110

ci t udl7 1l
1 Geldll 10 O U1

1 uni lI p 0 750

13 Ger l H 0 731

dC Ilti Panni I 0 5lJ

dCtauIlCA s Aulo 0 4

rloll lItU cu
0 416

lduLJu 1 S Paulo 0 41
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0
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S Paulo 0 50
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Arvores jovens de E sallg
na e E grandls possuem ma

deira de densidade basica en

entre 040 e 0 55 g cm3 Estas
madeiras conduzem a obten

cao de celuloses de boa qua
lidade

As madeiras de E cltrlodora
eE panlculata sac bastante
densas 0 6 a 08 g cm3 e

dums Estas especles sac ge
ralmente evitadas pelo fabri
cante de celulose devido ao

altoconsumo de alcali no co
zimento ao maior teor de re

jeitos e as diflculdades encon

tradas na reducao da madeira
a cavacos e no branqueamento
da celulose Entretanto 0 ren

dimento em celulose por un i
dade de volume tende a favo
recer estas especies de madei
ra densa principalmente em

nosso pafs onde a comerciall

zacao da madeira e feita base
volume A utilizacao deste tipo
de materia prima traduz se ain
da em vantagens diretas quer
nas operacoes de transporte
da madeira quer na carga dos

dlgestores visto que por ocu

par menor espaco proporcio
nan urn aumento da capacida
de nominal dos equipamentos

No quadro 5 sac apresenta
dos alguns valores de densi
dade basica extrafdos de di
versos trabalhos encontrados
na Iiteratura especializada

Com base nos valores de

densidade basica apresentados
no quadro 5 foi possfvel a ela
boracao de equacoes de re

gressao pelos autores deste
trabalho relacionando densida
des basicas com idade do po
voamento Foram estabelecl
das enquacoes para E sallgna
E grandls e E alba e para as

tres especies conjuntamente
Levando se em conta que no

calculo das equacoes entraram

valores medios obtidos em di
ferentes locais dos estados de
Sao Paulo Minas Gerais e Pa
rana pode se considerar que
os valores obtidos pelos usos
das equacoes propostas cons
tituem se em razoBveis estima
tivas da densidade basica da
madeira dos eucaliptos cons i
derados para os estados em

questao Evidentemente inu
meros fatores influenciam a

variacao da densldade basica

logo deve se considerar que

as equac6es fornecem apenas
estimativas gerais

As equacoes lineares obtidas

e respectivos coeficientes de
correlacao foram

Densidade

0439 0 013 Idade

E sallgns
r 0 77

Densidade

0438 0 009 Idade
E grandls

r 0 66
Densidade

0529 0 005 Idade
E alba

r 0 80
Densidade

0463 0 009 Idade
tres especies

r 0 57

24 3 Composicao qufmica da
madeira

Existe uma grande similari
dade em composicao qufmica
entre madeiras de eucallptos
e madeiras de folhosas de re

gioes temperadas A principal
diferenca ocorre COrn relacao
a natureza e teores de extra

tivos Em geral as madeiras
leves e de coloracao clara pos
suem menos extrativos que as

escuras mais densas As quan
tidades de extrativos sac rela
tivamente altas mas existe con
sideravel variacao entre espe
cies e entre arvores e mesmo
dentro de uma mesma arvore
Em geral existem menores teo
resde extrativos no cerne mais
interno e nas partes mais altas
da arvore Hillis 1972 Os too

res de extrativos podem ser

controlados atraves do conhe
cimento da idade em que sao
formados com mais intensida
de e pelo ritmo de cresci men
to da arvore

Os extratlvos de eucaliptos
contem polifen6is principal
mente polimerizados carboidra
tos e ocasionalmente outros

compostos As tentativas para
separacao dos carboidratos
dos polifen6is nao tern sido
sucedidas Isso porque os po
Iifen6is existem nas paredes
celulares e no lumen formando

ligacoes Intensas com os car
boidratos As madeiras com

paredes das flbras multo es

pessas devido a presenca de

extrativos nas mesmas dao
celuloses de mals dlficil bran

queamento A maioria dos ex

trativos dos eucaliptos sao

cromogenicos sob condicoes
alcalinas Hillis 1969

Com relacaoaos teores de

lignina tem se notado que as

especies de eucaliptos que se
desenvolvem em ell mas tropi
cals possuem malores toores

da mesma Estas madeiras ne

cessitam de condicoes mais
severas para desllgnificacao
que as madeiras de eucallptos
de regioes temperadas a frias

As composicoes qufmicas
de alguns eucaIi ptos confor

me resultados apresentados
por diversos autores estao

apresentadas no quadro 6

2 4 4 Consideracoes gerais
sobre as propriedades
da madelra

Baseando se nas caracterfs
ticas das fibras podem se es

perar as seguintes proprleda
des para a celulose do euca

lipto boa formacao alta opa
cldade alto volume especifi
co aIta reslstencia a traciio e

razoavel resistencia ao rasgo
Esta nao usual combinacao

de qualidades desejaveis na

celulose faz da madeira de
eucaIipto uma materia prima
ideal para a producao de pa
pels especiais

o maior problema levantado
e 0 pequeno comprimento da
fibra em todas as especles do
genero laso conduz a celule
ses com apenas razoaveis re

sistencias ao rasgo e torna se

impossfvel a producao de pa
peis com 100 de celulose de

eucalipto onde alta resistencia
ao rasgo e exigida

Per outro lado como os ga
nhos em melhoramento flores
tal e a variabilidade natural
desta proprledade sao peque
nos dificilmente serao conse

guldos aumentos significativos
do comprimento de fibra a cur

to prazo Entretanto existe urn

novo vislumbrar com relaciio
a esta propriedade e que sera
abordado mais tarde

Exlstem porem inumeras al
ternatlvas para modificar aos

nfveis desejados a qualidade
da madelra do eucalipto Entre
estas alternativas encontram
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se 0 controle do ritmo de cres

cimento a modificacao do am
biente e 0melhoramento flores
tal bem como as interagoes en

tre estes Existem por exem

plo barn definldas as oportu
nidades de se obter madeira

com densidade desejavel e

unlformemente distribuida ma

deira com major tear de fibras

atraso na formacao do cerne

menor formacao de tiloses
adiantamento do periodo de
maturldade etc

2 5 Processos de conversao

mals empregados

o processo de conversao do
minante e 0 kraft Celulose
kraft de alvura superior a 90

e boa resistencla pode ser

atuaImente obtlda de madeira

de eucalipto Producao de pas
tas mecano qulmica e termo
mecanlca estao tambem em

franco desenvolvimento
Muitos tipas de papel prin

cipalmente para impressao e

escrjta sac feitos com 100
de fibras de eucalipto As

principais caracterlsticas en

contradas nos mesmos sac boa
reslstencia e alta opscidade 0

papel de eucalipto tambllm

tem se mostrado multo eflcaz

como base para a fabricacao
de papeis recobertos

Dentre os processos de con

versao merecem comentarlos
os segulntes

2 5 1 Processo mecanlco

Do eucalipto jovem brasllelro

com idade entre 5 a 8 anos

nao se obtem pasta mecanica

pelo processo classico Entre
tanto na Australia atraves 0

usa de madeira de eucalipto de

florestas nativas de dezenas de

anos de Idade obtem se pasta
mecanlca de qualldade aceita

vel para a fabricacao de papel
jorna

Ja atraves 0 desfibramento
de cavacos em reflnadores de

discos pode se obter pasta me
canica de eucalipto jovem com

qualldade satlsfat6ria Entre

tanto 0 maior entrave ao de
senvolvlmento deste processo
e 0 alto consumo de energla
que chega quase a 2000 kwh
tonelada somente na operacao
de desfibramento

2 5 2 Processo termo mecani
co

Neste processo de desenvol
vlmento recente 0 desflbra

mento dos cavscos e felto sob

pressao e a uma temperatura
de 120 150C A qualidade da

pasta termo mecanica de eu

calipto e aceitavel em termos

de resistencla entretanto urn

dos problemas e 0 desenvolvi

men to de uma cor escura que
exige urn posterior alvejamen
to do produto

2 5 3 Processos mecano qul
micos

As diversas variacoes des
tes metodos impregnacao de
toras ou cavacos com soda
caustlca ou sulfito de s6dlo a

quente ou a frio tern sido usa

das com sucesso no Brasil para
a obtencao de uma pasta de
resistencia bastante satisfat6
ria e com urn menor consumo

de energia Alguns dos incon
venientes apresentados sac as

perdas em alvura e em opacl
dade 0 que IImlta ate certo

ponto sua utilizacao para fabri

cacao de papel jorna

2 5 4 Processos semi quimicos

o eucallpto apresenta uma

serle de caracteristlcas que 0

recomendam princlpalmente pa
ra ser utillzado na fabricacao
de pastas semlqufmicas En
tretanto este tipo

deconversao
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ainda nao chegou a um desen
volvimento muito intense entre
n6s 0 principal processo em

pregado e 0 sulfito neutro po
rem ia chama a atencao a pos
sibilidade de se obter pasta
semi quimica de eucalipto utili
zando se a lixivia verde do

processo kraft por um pro
cessamento relativamente re

cente

2 5 5 Processo magnefite

Dentre os processos aCidos
o mais utilizado para eucalipto
e ainda assim em escala limi
tada e 0 processo magnefite
ou bissulfito base magnesio

2 5 6 Processo kraft com pre
hidr6lise

Ja existe uma certeza tanto

experimental como industrial

que a madeira de euca Iipto se

presta para a producao de al
fa celulose para dissolucao de

quaHdade comparavel as obti
das de spruce na Europa 1
Entretanto este lipo de conver

sac do eucalipto esta apenas
se iniciando no Brasil

2 5 7 Processo kraft ou sul

fato

A transformacao das madei
ras de eucalipto em celulose

por metodos alcalinos nao tem

oferecido dificuldades tecnicas
ata 0 presente

Devido as inumeras vanta

gens que 0 processo kraft ofe
rece este tem side 0 processo
dominante no Brasil para 0

eucalipto 0 cozimento e feito

com temperaturas de 160 a

175 C com cargas alcalinas

que variam de 12 a 15 como
alcali alivo Na20 sobre ma

delra secasulfidez em torno
de 25 relacao Iicor madeira
de 3 1 a 4 1 e com cicio total
de cozimento variavel entre 90
e 120 minutos excluindo car

ga e descarga do d igestor
Com estas condic6es os graus
de desligniflcacao obtidos va

riam entre 15 e 25 para nume

ro kappa dentro da faixa do
economicamente branqueavel

o branqueamento da celulo

se de eucalipto a facil em com

paracao as de outras madelras

Utilizando se uma total de clo

ro ativo entre 6 e 9 pode se

chegar facilmente a celuloses
com alvuras acima de 85 E

evidente que a alvura e visco
sidade final da massa depen
dem da sequencia e condic6es
adotadas no branqueamento
bem como do grau de deslig
nificacao da celulose nao bran

queada original

3 QUALlOADE DAS CELU
LOSES DO EUCALlPTO

Com a finalidade de trazer

ao leitor informac6es sobre
os tipos mais usuais de celu
lose de eucalipto a que sao

apresentados neste capitulo
os resultados obUdos por di

versos pesquisadores e encon

trados em trabalhos da Iitera
tura especializada
3 1 Pastas de alto rendimento

Tendo em vista 0 fate que
a madeira do eucalipto nao

produz pasta medinica de qua
Iidade pelo uso do processo
convencional deve se adotar
outros procedimentos para tal
A obtencao de pastas em que
o desfibramento a precedido
por um amolecimento da ma

deira parece aumentar as pos
sibilidades de utilizacao do eu

calipto Estes tratamentos en

tretanto produzem um escure
cimento do produto Iimitando

aUADRO 7 Qualidade das
calipto 7

sua utilizacao e exiglndo alve

jamento Este tipo de situacao
necessita estudos tacnicos e

economicos para otimizar a

producao Outro Iproblema que
surge em relacao a estas pas
tas e a perda de certas carac

terislicas em confronto com a

pasta mecanica tradicional

principalmente opacidade e

poder de absorcao

3 1 1 Pasta mecano qulmica

Sao relativamente escassas
as informac6es acerca da qua
Iidade das pastas mecano qui
micas de eucalipto

ACe Bauer 1974 aprese
tOll resultados preliminares de

pastas de eucalipto obtidas

pelo desfibramento em refina
dores de discos de cavacos de
madeira previamente amoleci
dos em solucao de soda e em

sulfito de s6dio Os resultados
confirmados na operacao co

mercial indicavam a obtencao
de pastas resistentes com re

lativamente baixo consumo de

energia Quando se realizava
uma p6s sulfonacao na pasta
desfibrada notou se um sensi
vel aumento na resistencia

Alguns dos resultados pu
blicados pela Bauer estao apre
sentados a seguir no quadro
7

pastas mecano quimicas de eu

Pasta Mecano quimica
Mecano quimica

com

p6s sulfonacao
Grau de
moagem SR 62 64
indice de

rasgo 44 61
Indice de estouro 16 2 19 3

Comprimento de
auto ruptura metros 3433 4096

Em 1975 Palk Yngvesson relata ram os resultados obti
dos pela Defibrator com producao de pasta soda a frio de

eucalipto Alguns dos resultados constam do quadro 8

aUADRO 8 Qualidade da pasta soda a frio de eucalipto 10

Sulfito de s6dio 1 0 5
NaOH 1 0 5
Freeness ml 70 70

Comprimento de auto ruptura metros 4900 2700
Indice de rasgo 46 35
Alvura 52 58

Ainda em 1975 a Defibrator apresentara especial referencia
na fabricacao de pastas de alto rendimento de E sallgna Estao

apresentados no quadro 9 algumas das mais importantes carac

terlsticas encontradas para a pasta soda a frio



aUADRO 9 Caracterlsticas da pasta soda a frio de E sallgna
9

Na2S03 1 5

NaOH 2 5 1 2

PoUincia requerida kwh ton 2000 2200

Rendimento 90 93

Comprimento de auto ruptura m 4100 2300

indice de rasgo 40 23

Alvura 43 47

Ern geral as pastas mecano quimicas obtidas pelo processo
convencional deatritar toras amolecidas em soda contra urn

rebolo rotativo dao os seguintes valores aproximados para resis

tencia e alvura grau Schopper Riegler 70 a 80 comprlmento
de auto ruptura 1 500 a 3500 m alvura 50 a 60

3 1 2 Pasta termo mecanica

Tambem apresentadas pela C E Bauer sac encontradas refe

rencias na literatura nacional sobre a qualidade da pasta termo

mecanica de eucalipto conforme mostrado no quadro 10

aUADRO 10 Qualidade da pasta termo mecanica de eucalipto
7

Propriedade Resu ltado

Grau de moagem SR 77

Comprimento de auto ruptura 1733

indice de rasgo 22

indice de estouro 7 1

Igualmente existem referencias da Defibrator 1975 para pro

ducao de pasta termo mecanica de E sa ligna conforme 0 apre
sentado no quadro 11

aUADRO 11 Caracterfsticas da pasta termo mecanica de E

saligna 9

Propriedade
Energia kwh ton

Rendimento
Freeness CSF

Comprimento de auto ruptura
Indice de rasgo
Alvura

3 1 3 Pasta NSSC

aUADRO 12 Qualidade da pasta NSSC de E saligna e E

citriodora 16

Especie E saligna E citriodora

Rendimento 67 5 73 1

Grau de moagem SR 45 45

Comprimento de auto ruptura m 7500 5000

Indice de estouro 34 5 36 0

Indice de rasgo 78 100

Numero de dobras duplas 303 85

aUADRO 13 Resultados analiticos para a alta celulose de eu

calipto 1

Resultado

2400
96

60
2000

21
47 5

Analise

Insoluveis em NaOH 18
Insoluveis em NaOH 10

Teor de pentosanas
Viscosidade
Cinzas
Ca

Si02
Mn
Alvura

Valor

97
95
2 5
20

0 02
65
25

1

92

Unidade

cps

ppm
ppm
ppm
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Higgins et alii 1967 afirma

ram que 0 processo NSSC e
urn dos mais recomendaveis
para producao de celulose de
alto rendimento de eucaIipto
A qualidade da pasta NSSC

de eucalipto e mesmo superior
a obtida para alguns tipos de
celulose qulmica

Foelkel 1974 observou os

seguintes resultados para pas
ta NSSC de E saligna e E

citriodora

3 2 Celulose magnetite

A madeira de eucalipto se

presta perfeitamente para a

producao de celulose palo pro
cesso magnetite nao mostran

do problemas nos cozimentos
e processamento industrial
Barrichelo 1971 Os valores

medios para as resistencias e

propriedades 6ticas de celulo

ses magnetite de eucalipto
encontram se nos seguintes
intervalos
alvura 50 a 65 comprimen
to de auto ruptura a 45 SR

7 000 a 9 000 m Indice de es

touro a 45 SR 30 a 45 indi

ce de rasgo a 45 SR 80 a

100

3 3 Alfa celulose de eucalip
to produzida pelo proces
so kraft com pre hidr6lise

Ahlen Goranson 1968 re

lataram os resultados apresen
tados no quadro 13 para a

qualidade da alfa celulose pro
duzida a partir de madeira de

Eucaly ptus globulus

3 4 Celulose kraft

As resistencias das celulo

ses kraft de eucalipto sac ex

celentes Igualmente 0 sac os

rendimentos emcelulose
No quadro 14 estao apresen

tados alguns resultados citados

na literatura nacional para a

qualidade de celulose kraft nao

branqueadas de Eucalypllus
spp e obtidos em condicoes
de laborat6rio

Conforme se pode observa r

no quadro 14 os resultados sao

variaveis pois relacionam se

com especies idades graus
de cozlmento procedencia do
material e processamento por
dilerentes autores dentre ou

tros Entretanto algumas con

clusoes gerais podem ser ti
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QUADRO 14 I Qualidad da celulo kraft nao branquead obtida em laboratoria d Eu l ptuj pp

Idade i1 Referrda tUmero to 1stCn1a 459 SR iPeso o Cf1
Ispecie ap1rente da

anosl estado ibllogrUpcmlrJJ qaIo Calprirrcll to 1nllcc de In1oe de ohu a
a to III de autoruE rasco 59 SR

tura m

l cr tb4 S S Paulo 29 15 1 55 6 1 71 1 122 O U3
7 S PiUlo 29 5 8 10274 64 4 1 0 62l

E c UUd O 4 7 M Gerais 19 1 1 H 5 8300 52 S 135 0 563
l H Gerais 19 1 1 014 6 8410 58 3 lS 0 580

Eo GU llt4 7 Parana 15 1 SO S 8764 74 2 137

f deClLiaIlf4114 S Paulo S 15 5 48 0 8500 61 0 12

Eo duuii S PaaM 12 0 52 8 8436 71 S 164

Eo globulu S S Paulo S 20 1 43 5 10 00 87 5 112

S 14 0 51 2 7119 56 3 14
l gJt Clndia 7 S Powlo 29 15 1 54 4 11550 75 0 122 0 642

7 S Paulo S 14 48 1 9800 62 4 138 0 628

E 1l4culcrtcr 7 M Gerais 19 1 1 45 0 8600 60 2 1 9 0 637

pClIt4cu lCltll
M Gerais 19 1 1 44 3 8000 50 7 121 0 588f

1 M Gerais 19 1 1 7700 52 7 144 0 587

Eo ObU a tCl 5 S Poulo 5 26 7 42 1 13400 72 S 121

5 PiWo 5 15 2 4 1 9800 68 5 123
5 s Pallo 29 lS 1 55 0 12268 79 0 13 0 661
5 n e 27 3 9 47 0 6800 1 5

7 s Pallo 2 lS 1 55 4 11194 74 4 129 0 U7

E uUglt4
8 S Poulo 19 16 1 46 6 10100 65 8 130 O IIi71
8 ft e rr 3 7 45 3 5700

n 27 3 7 41 4 6000 88
13 S 19 1 1 44 5 7900 53 0 133 o no
15 h e 27 45 1 6200 12

2 n 27 1 40 7 6620 9

f ctctlc o l 7 Cor 19 16 44 1 1800 64 2 132 0 625

E 1IulUl l 11 Catarln li l 19 4 9120 n 1 8

01 relN1tados referem lolh d 9rarnat ur609

2



radas como a veri icaeao que
as celuloses kraft de E alba E

sallgna E grandls E robusta

e E dunnll sac bastante resis

tentes a traeao e ao estouro

Observa se ainda alta resisten
cia ao rasgo para E dunnll E
cltriodora e E panlculata Os

rendimentos em celulose sao

expressivos para E aIba E

sallgna E grandls e E dun
nil Pode se notar ainda uma

tendencia de diminuieao do

rendimento e reslstencia a

traeao e ao estouro com 0

aumento da idade Contra ria

mente a resistencia ao rasgo
aumenta Os resultados para
resistencia relatados por Mazzei

Overbeck 1966 sac extre

mamente baixos comparados
com os dos outros autores

As caracterlsticas das celu

loses obtidas industria Imente
variam pouco em relaeao ao

obtido em laborat6rio mas

normalmente sao Iigeiramente
inferiores Isso se deve ao fate

de se trabalhar com misturas

de madeiras de diferentes es

pecies idades e procedencias
o que traz malor variabilidade

na materia prima
No quadro 15 estiio apre

sentados alguns resultaddos de

qualldade de celulose kraft

industrial de eucalipto

4 ilCNOLoGlA AiUAL NO
BRASIL PARA PRODU

CAO DE CELULOSE
KRAFT DE EUCALlPTO

A fabricaeao de celulose
kraft de eucallpto nao mostra

difereneas sensfveis em relaeao
a com outras especies de fo
Ihosas no exterior Nao existem

problemas serios que interti
ram no descascamento pica
mento e manuseio da madeira
nem no cozlmento e branquea
mento das celuloses

4 1 Descascamentos e pica
mento

A facilidade de descasca
mento da madeira varia com

a especie e idade As arvores

iovens sao facilmente descas
cavels em descascadores me

canicos Entretanto a pratica
mais usual ainda no Brasil e 0

descascamento manual no

campo 0 que onera bastante
a exploraeao da madeira

Madeiras jovens podem ser

deslignificadas com casca pe
10 processo kraft utmzando se

apenas um pequeno acrescimo
no alcali ativo A celulose re

sultante e Iigeiramente mals
fraca que a obtida de ma

deira descascada e no caso de

1

ser branqueada requerera de

puraeao centrffuga para elimi

nar impurezas Algumas fabri
cas ia estao usando madeira de

eucalipto com casca principal
mente as que possuem diges
tores descon1fnuos No caso
de cozimentos continuos os

problemas podem ser malores
mas ia existem projetos de

instalaeao de fabricas que uti
IIzarao madeira com casca em

processamento continuo
Nao se tem verificado pro

blemas no plcamento de ma

deira verde e nova Arvores

mais velhas e esp6cies de ma

deira mais densa costumam
trazer algumas dificuldades

Neste caso torna se necessa

rio usar picadores com maior

potencia e equipadoscom fa

cas especiais

4 2 Classiflcaeao dos cavacos

feita normalmente atraves

do uso de peneiras planas
vibrat6rias ou oscilat6rias

4 3 Transpprte e armazena

mento de Cllvacos

Nao se adota no pals 0 sis

tema de se produzir cavacos

em terminais na pr6pria flores
ta As toras sac transportadas

QUADRa 15 Qualidade da celulose kraft produzlda industrialmente partir de eucalipto

N i 0 bra n que a d a Bra n que ad

tibrica A fib1ea SOl f6bt iCl C fihr1ca 0 fibdOll A twioa C fwlca D

J6 2 7 25 0 18 0

Vhcoald de cps

CEO 33 S 6 7 10 0

CUAH 54 17 8

1M1stin1a I 159 SR

tonpb1ra lIol 7733 8400 8868 9300 7850 8500 8400

hdlca de estcuro 56 8 59 66 0 56 9 59 3

trdJce de rugo 115 100 139 110 111 97 112

t6tero de dotru

duplu 680 916 900 527 750

P eo peclfico
parente a 459 SR 0 554 0 555 0 558

Alw rc colWooe 86 83 81

oa reaultadoa ref rem a tolh 4 gramatura OgIl
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ao patio de madeira da rabnca

onde sao armazenadas Em

geral 0 patio a dimensionado

para permitir um abastecimen
to que supra as necessidades
da fabrica durante um a tres

meses
Ja se esta tornando usual

o armazenamento da madeira
na forma de cavacos OCS
outside chip storage mas

em geral a pilha de cavacos a
dimensionada para abastecer
a fabrica durante poucos dias
o transporte de cavacos a fei
to ou pneumatica ou mecani
camente

4 4 Digestao

Como madeira de folhosa que
a 0 eucalipto mostra grande
facilidade no cozimento Isso se

deve ao seu baixo teor de Iig
nina e a sua estrutura anato
mica

o Iicor alcalino de cozimento

penetra facilmente no interior
da madelra e 0 cicio de cozi
mento a rapido

Os digestores utilizados no

Brasil variam desde as peque
nas unidades estacionarias de

aquecimento direto ata sofisti
cados digestores continuos com

lavagem interna seguida de la

vagem por dlfusao

4 5 Lavagem e depuracao
A lavagem a geralmente rea

Iizada pelo sistema classico
de filtros rotativos e a depura
cao da massa tambamclassica
costuma associar peneiras vi
brat6rias e depuradores cen

trifuges

4 6 Branqueamento

As prlmeiras Instalacoes
adotavam a sequencia CEH

para obter alvuras de 75 a 80
GE 0 desdobramento do es

tagio do hipoclorito em dois

estagios passando para a se

quencia CEHH permitiu melho
rar alguns pontos para a alvu
ra e viscosidade Esta ultima a
uma sequencia ainda bastante

usada poram os maiores incon
venientes sao a baixa viscosida
de e a alta reversilo de alvura
da celulose Sequencias mais
recentes sac CEHEH e CEHD
onde se a possivel obter aI

vuras de 85 GE Existem ins

talacoes adotando a sequencia

CEDED e obtendo celuloses de

alvura 88 GE com alta visco
sidade e baixa reversao de al
vura Algumas fabricas ja es

tilo para implantar a sequen
cia CEHDED para producilo
deceluleses super brancas
com alvura de 92 GE

4 7 Secagem
J bastante variavel As fa

bricas que vendem a celulose
no mercado interne costumam
remover pouca agua por se

cagem comercializando celu
lose com teor de umidade en

tre 30 e 40 Ja as fabricas

que exportam celulose para
estados mais distantes ou para
o exterior costumam secar as

folhas de celulose ata 5 a 10
de umidade Para tal se valem
tanto de sistemas classicos
como dos mals modernos co
mo as secagens flash e

flakt

5 TENDJNCIAS FUTURAS
NA PRODUCAO DE CE
LULOSE DE EUCALlPTO

Existe hoje no mundo um

pronunciado movimento no

sentido de se trazer inovacoes
na producao de celulose Os

motivos principa is sao escas
sez de fibras escassez de

energia e poluicao ambiental

Em virtude destes fatores que
comecam a afetar a producilo
de celulose para papel ja se

estudam solucoes alternativas

prlncipalmente em centros mais
adiantados As alteracoes que
se sugerem vao desde a pro
ducao de madeiraata 0 efi

ciente controle da poluicilo
ambiental A fabricacao de ce

lulose de eucalipto no Brasil

costuma acompanhar rapida
mente as inovacoes que a tec

nologla internacional apresen
ta Desta forma serilo discuti

das aqui e de forma sucinta
as prevavels alteracoes que po
derilo surglr brevemente na

tecnologia de fabricacilo de ce

lulose e que serilo certamente

adaptadas para 0 eucalipto

5 1 Producao de madeira de

qualidade de Eucalyptus

Atualmente a preocupacilo
dos tacnicos lIorestais no Bra
sil nilo se restringem tilo so

mente ao aumento da produti

vidade das florestas de euca

lipto Acompanhando a esta

exlste uma constante procura
no melhoramento da qualidade
da madeira para atingir os ob

jetivos de se racionalizar 0 seu

uso e de se fabricar um melhor
preduto acabado

Hoje a tendencia na produ
cilo de madeira a a de se uni
formizar a qualidade da mes
ma em termos de sua estrutu
ra e composicao Os parame
tres que os tecnicos lancam
milo para avaliar 0 efeito das
tacnicas ensaiadas sao a den
sidade da madeira e 0 compri
mento da fibra Existe uma

evidente possibilidade de se

alterar a densidade da madeira
atraves de tacnicas florestais
tais como adubacao desbastes

espacamentos introducao de
novas especies e melhoramen
to genatlco Desta forma des
de que a pesquisa defina a

densidade ideal da madeira

para a fabricacilo de cada tipo
de celulose e a pratica indus
trial conflrme hIi possibilida
des de se produzir madelra de
uma dada especie de eucalip
to com 0 valor medio desejado
para esta caracterfstica Tama
nha a a enfase dada atualmente
a densidade da madeira que ja
se usa como indice de produ
tividade de povoamentos 110
restais 0 peso de madeira seca
produzida por area por ano

Relativamente ao compri
mento das fibras as possibili
dades de altera Io parecem
mais dlffceis 0 aumento do
comprimento da fibra seria de
sejavel por dois motivos prin
cipais aumento da resisten
cia ao rasgo da celulose kraft
e melhor qualidade das pastas
de alto rendlmento As espa
cies de Eucalyptus que se de
senvolvem a contento no Bra
sil possuemcomprimento de
fibra em media de 1 mm

Entretanto em 1967 Myburgh
relatou para E nitens e E ca

maldulensls que se desenvol
vem na Africa do Sui valores

para comprimento de fibra de
1 85 e 1 74 mm respectivamen
te Silo resultados expressivos
que merecem a atencao des

que se dedicam a producilo de
celulose de euca Iipto Por ou

tre lado recentemente Barrl
chelo Foelkel 1976 relata



ram que uma das muitas es

pacies ensaiadas na Universi

dade de Sao Paulo a saber
E dunnil houvera mostrado

excepcional resistencia ao ras

go e que 05 valores obtidos

para fator de rasgo atingiam
de 160 a 180

Outra tendencia que se tem
observado a 0 movimento no

sentido de utilizar madeira de

eucalipto com casca e mesmo

o uso integral da arvore do eu

calipto para fabricacao de

celulose kraft A Celulose Nipo
Brasileira SA Cenibra atraves
de seu Departamento de Con

trole de Oualidade devera bre

vemente iniciar ample progra
ma de pesquisas neste parti
cular

5 2 Desenvolvimentos tecnol6

gicos
05 mais recentes desenvol

vimentos dizem respeito a uma

melhor utilizacao da madeira

pelo uso de processes de alto

rendimento Asslm e que aten

cao especial tem side dada as

pastas termo mecanicas e

NSSC de eucalipto que deve

rao brevemente se tornar mais

comuns
Para 0 processo kraft existe

tambem este tipo de preocupa

cao Este processo embora

produza uma celulose de qua
lidade fmpar em termos de re

sistencia mostra um inconve

niente que a 0 seu baixo ren

dimento 0 consumo de madei

ra de eucalipto por tonelada de

celulose branqueada esta hoie
por volta de 5 a 65 estareos

para densidades de madeira

entre 04 e 06 g cm3 e rendi
mento em celulose de 50 As

opcoes para diminuir 0 con

sumo sac aumentar a densi

dade da madeira ou 0 rendi

mento em celul05e Existem

modificacoes propostas para 0

processo kraft algumas em

operacao comercial para au

mentar 0 rendimento As mais

comuns sao 05 cozimentos
com polisulfetos e com H2S

Outros desenvolvimentos
na tecnologia mundial sao

aqueles que se referem a di

minuicao da poluicao causada

pelas fabricas de celulose Pa

ra tal tem aparecido patentes
para processes de cozimentos

isentos de enxofre e de bran

queamentos Isentos de cloro

o branqueamento com oxige
nio ou com gases di6xido e

mon6xido de cloro ainda es

tao em fase de pesquisas
Outra tendencla a a de se

recusar ao maxima a agua no

interior da fabrica de prefe
rencia ata se chegar ao ponto
ideal de se ter uma fabrica sem

efluentes liquldos
Entretanto muito se tem que

fazer ainda em termos de

avancos tecnol6gic05 para se

atingir a estes modelos idea is
Uma coisa porem 13 certa a tec

nologia de produ ao de celulose
de eucalipto no Brasil 13 dinami

ca e muitas destas inova oes

provavelmente as tenhamos a

curto prazo

BIBLIOGRAFIA

1 Ahlan L Goransson S

1968 Properties of pre
hydrolysis kraft dissolving
pulp from ElICalWltus glo
bulus Svensk Papperstid
nlng 71 15 1 6

2 An6nimo 1927 Pulp from

the Eucalyptus Develop
ments in Brazil Tlte
World s Paper Trade Jour

nal 87 16 13oo

3 Barrichelo L E G 1971

o uso da madeira de Eu

calyptus sallgna na obten

cao de celulose pelo pro
cesso blssulflto base mag
nesio Tese de doutora

mento Universidade de
Sao Paulo 85 p

4 Barrichelo L E G Foel

kel C E B 1975 Pro

ducao de celulose sulfato

a partir de misturas ma

deira de EucalyptUs sallg
na com pequenas proper
coes de cavacos de Barn

busa vulgaris var vltatta

IPEF 10 93 99

5 Barrichelo L E G Foel

kel C E B 1975 Es

tudos para producao de
celulose sulfato de seis

espacies de eucaIipto Se

minario de Integracao Flo
resta Industria Mogi
das Cruzes

6 Barrichelo L E G Foel

kel C E B 1976

Aproveitamento industrial

155

para a producao de celu

lose de madeiras de euca

liptos adaptados a regioes
susceptiveis a geada I
Reuniao Regional do IPEF
27 31

7 Bauer C E 1974 Pro

ducao em planta piloto
de pastas mecanicas a

partir de eucalipto pinho
araucaria e pinho elliotti
VII Convencao Anual cia
ABCP Trabalhos tecnlcos
p 205 209

8 Dadswell H E Stewart
C M 1962 Chemical
utilization of the eucalypts
Australia CSIRO Division of
Forest Products Technolo

gical Paper n 17 39 p

9 Defibrator 1975 Pasta
termo mecanica segundo 0

processo defibrator com

referencia especial ao EU

calyptus sallgna 0 Papel
36 2 49 56

10 Falk O D B Yngvesson
K 1975 Estudo sobre

especies de madeiras bra
sileiras VIII Convencao
Anual cia ABCP Trabalhos
tecnicos p 135 141

11 Fernandez A Leon A
1975 XV Reuniao Anual da

ATCP

12 Ferreira M 1970 Es

tudo da variacao da den
sidade basica da madeira
de Eucalyptus alba e E
sa ligna IPEF 1 83 96

13 Ferreira M 1972 Va

riacao da densidade basi

ca da madeira de povoa
mentos comerciais de Eu

calyptus grandls nas idades

de 11 12 13 14 e 16 anos

IPEF 4 65 89

14 Ferreira M 1973 Va

riacao da densidade basi
ca da madeira de planta

oes comerciais de Euca

lyptus alba E sallgna e E

grandis 0 Papal 34 12

151 157

15 Ferreira M Mello H A

Mourao M A S Ban
zatto A C 1969 Estu

dos prelimina res de algu
mas caracterlsticas ana

t6micas de coniferas e fo
Ihosas 0 Solo 61 1 79 82



158

16 Foelkel C E B 1 74
Pastas NSSC de madeiras
de Eucalyptus sallgna e E
cltrlodora Nao publicado

17 Foelkel C E B Brasil M
A M Barrichelo L E
G 1971 Metodos para
determinacao da densida
de basica de cavacos para
confferas e folhosas IPEF
2 3 65 75

18 Foelkel C E B Barri
chelo L E G 1975
Madeiras de confferas e

folhosas na fabricaCiio de
celulose kraft no Brasil e

nos Estados Unidos da
America Um estudo com

paratlvo VIII Convencio
Anual dB ABCP Trabalhos
tecnlcos p 15 20

19 Foelkel C E B Barrichelo
L E G Mllanez A F

1975 Estudo compara
tlvo de madeiras de Eu

calyptus sallgna E panl
culata E cltrlodora E ma
culata e E teretlcomls

para producio de celulose
sulfato IPEF 10 17 37

20 Fonseca E I 1935 A
Industria do papel Rio de
Janeiro

21 Gomide J L Kutscha N
P Shottafer J E Za
bel L W 1973 Carac
terlsticas das fibras e celu
lose de madeiras da Zona
da Mata 0 Papel 34 2 49
60

22 Hasvold K Lund H
1974 Eucalyptus ind fine
paper a highly desirable
fiber Annua I Conference
of the Brltsh Paper
Board Industry Federation
17 p

23 Higgins H G Micheli A
J Watson A J 1967
Some basic aspects of
NSSC pulping Applta 20
6 126 136

24 Hillis W E 1969 Applta
23 69

25 Hillis W E 1972 Pro

perties of eucalypt woods
of importance to the pulp
and paper industry AppI
ta 26 2 113 122

26 Leon A Borges L C
1967 The pulping of

eucalypts In Brazil Appi
ta 21 2 41 47

27 Mazzei F M Overbeck
W 1966 Investlgacio

da influ ncia da idade nos
caracterlstlcos ffslcos e

qufmicos do lenho e das

pastas celul6sicas de Eu

calyptlls saligna Publlca
cao do Instltuto dB Pesqul
sas Tecnol6glcas n 758
29 p

28 Myburgh H H 1967
Kraft pulping of eucalypts
in South Africa Applta 21
49 53

29 Pereira R A G Estudo

comparatlvo das proprieda
des ffslco mecanlcas da
celulose sulfato de madelra
de Eucalyptus sallgna E
alba e E grandls Tese de
doutoramento Universida
de de Sao Paulo 129 p

30 Santos C F O Noguei
ra I R 1971 A idade
adulta do Eucalyptus sallg
na em Rio Claro Estado
de Sao Paulo determinada

pelas dimensoes das fl
bras Anals dB ESALQ
USP 28 165 175


