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ABSTRACT

This work evaluated the effect of five tree plantation spacings for Euca ypfus dunnii

species 3 m x 1 m 3 m x 15 m 3 m x 2 m 3 m x 4 m and 3 m x 4 m The aim was the

production of a krafl antraquinone pulp Eucalyptus grandis and Euca yptLis saligna pulps
obtained from commercially grown stands at fixed 3 m x 2 m spacing were also tasted as a

comparison Wood samples were analysed for basic density and chemical characterization

dichloromethane extractives pentosans lignin 8 alkali solubility and ash content The

chips were submitted to typical kraft antraquinone pulping conditions to reach 17 f 1 5 kappa
number active alkali was varied from 185 to 21 8 sulphidity 0 05 antraquinone 4 1

wood liquor ratio 60 minutes time to reach maximum temperature 45 minutes time at

maximum temperature The unbleached pulps were chemically and physically characterized

yield rejects kappa number viscosity brightness 5 alkali solubility The unbeaten and

350SR beaten pulps in a Jbkro mill were submitted to physical mechanical testing tensile

strength stretch burst strength tear strength bulk brightness ir resistance and Klemm

capillary rise The highest alkali consumption has occurred for the wood from the 3 m x 4 m

tree spacing test hence degrading the pulp The woods from all tree spacing tests are viable

for pulp production The potential fqr cost reduction is overseen due to lower alkali and wood

consuptions compared to Eucalyptus granciis and ELicalyptus saligna The ELicalyptus dunnii

pulp is a viable choice for paperm king Some the potential problems in the wood industrial
utilization may arise due to the higher extractives and ash contents

1 INTRODUAo
o genero Eucalyptus se constltui na principal materia prima brasileira para a produ ao

de celulose Dentre as especies silviculturalmente adotadas as nossas condi 6es

edafociimatieas destacam se 0 E saigna E granciis E urophyIa E camaldulensis entre

outras sendo que as prineipais prod toras de celulose sao E saligna E gn3fJdis e hibridos de
E grandis x LJrophylla

No Rio crflnde do SuI a industria de celulose Riocell SA temusado com sucesso

algumas destas especies em seu processo fabril Entretanto a procura de novas especies
potenciais motivada pela implementa ao deum programade melhoramento flOrestal levou a

empresaa implantar varios povoamen os testes de E dunnH em diversas fazendas de sua

propriedade

Trabalho apresentado no 300 Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP reahzado em Sao
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Os motivos que nos levaram ao estudo desta especie dizem respeito ao seu

exeelente desenvolvimento silvicultural e as boas caracteristicas de sua madeira RATNIEKS

SANSiGOLO 1986 confirmaram 0 potencial da espeeie ao observarem que 0 E dunnii

vem sendo cultivado com sucesso em regi6es do planalto e regiao serrana dos estados de

Santa Catarina Parana Sao Paulo e Minas Gerais Segundo esses autores a especie
plantada em Monte Alegre PR altitude de 900 m espayamento de 3 m x 3 m aos 7 anos de

idade apresentou um diametro a alture do peito medio de 26 0 em e altura media de 32 m

superando 0 crescimento de muitas espeeies inclusive procedencias de E grandis ja
adaptadas e melhoradas na regiao

Com base nessas informay6es a partir de povoamentos experimentais decidiu se

estudar as reais poteneialidades do E dunnii e sua viabilidade para a produyao de celulose

tendo como comparayao 0 E saligna e 0 E grandis Utilizando estas duas especies como

referencia determinou se 0 potencial de utilizayao do E dunnii para a industria assumindo

se como parametros principais no estudo as earacteristicas fisieas e qulmicas da madeira e

a quantidade e qualidade da polpa produzida
o principal objetivo do presente trabalho foi estudar 0 comportamento do E dunnii

para produyao de celulose avaliando se tanto a influencia de diferentes espayamentos 3

m x 1 m 3 m x 1 5 m 3 m x 2 m 3 m x 3 m e 3 m x 4 m como a qualidade da celulose

produzida e sua processabilidade comparados com E saligna e E grandis plantados na

mesma regiao em espayamento 3 m x 2 m

2 REVISAO DE LITERArURA

Segundo SPELTZ MONTEIRO 1982 0 E dunnii em seu ambiente natural

eneontra se distribuido numa faixa latitudinal que varia de 290 a 30oS A especie ocupa areas

com aititudes que variam de 150 a 825 metros e com precipitaao entre 800 e 1 500 mm

Embora esta especie se adapte melhor a solos umidos de maior fertilidade tem side

observado um bom desenvolvimento dela em solos derivados de rochas sedimentares

parlicularmente xistos bem drenados

A introduyao do E dunnii no Brasil ocorreu em 1964 na regiao de Monte Alegre PR

a 900 m de altitude demonstrando uma discreta resistencia ao frio suporlando temperaturas
minimas de ate 50C 0 Eucalyptus dunnii em sua area de ocorrencia natural atinge alturas

que variam de 30 a 40 metros podendo chegar ate 60 metros com fllstes compridos e retos

e um diametro maximo a allura do peito de 1 0 m Em povoamentos arlificiais apresenta
comportamento semelhante ao do Eucalyptus sqligna SPELTZ MONTEIRO 1982

Em estudo reaiizado com povoamentos jovens 4 anos de dunnii e E saigna

RATNiEKS SANSiGOLO 1986 avaliaram e concluiram que deve se evitar a utilizaao de
madeiras jovens para 0 proeessamento industrial pois nesta idade ela apresenta baixa

densidade basiea provocando um alto consumo especlfico A madeira jovem cie E dunnii

apresentou altos teores de extrativos teores superiores de hemiceluloses 10 elevCidos teores

de cinzas 0 E dunnii se deslignificou cOm maior dificuldade exigindo eargas alcalinas

eievadas resultando em valores de rendimento bruto e depurado e de alvura inferiores aos

correspondentes ao E saligna
Durante 0 refino de pol pas branqueadas e nao branqueadas de E dunn I as mesmas

conduziram a formaao de folhas de menor volume especifieo apresentando maior

resistencia a traao estourO 10 alongCimento e com menor porosidade e opacidade PCira E

saigna a resistencia ao rasgo foi elevada devido aos altos indices deenfeltramento e

comprimento medio das fibras RATNIEKS SANSiGOlO 198El
o E dunnii foi analisado como materia prima alternativa emtraialho realizado por

LIMA et aL 1993 citando que a celulose prociuzida por E dunnii aos 7 anos de idade
mostrou se superior a polpade Esaligna ern nUmero de fil r s resistencia a traao ao

estouro

RATNIEKS at aL 1987 estudando ainfluenci do espaamento cieplartiosqbre a

qualidade da madeira e da polpa de E dunnii aos sete anos de idade provenientede um

experimento florestal originado da Klabin Agro Florestal SA citam que os eSp yamentos
entre arvores afetousignificativamenteo desenvqlvimento e a produtividadedas Jlorestas

implantadas nao havendo reflexos sensiveisnCiproduyao e quaiidadedas celuloses kraft

nao branqueCidas e branqueada concluindo no entanto que com relayao aos resultados

obtidos a especie apresentou se excelente par a produyao de polpa kraft
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BARRICHELO et aL 1976 estudando 0 aproveitamento industrial de madeira de

Eucalyptus E viminais E dunnii E deanei e E grandis adaptados a regi6es
susceptiveis a geada para produao de celulose obtiveram para E dunnii os seguintes
resultados densidade basica 0486 g em3 teor de lignina 22 6 teor de cinzas 0 5

rendimento bruto 53 7 teor de rejeitos 0 9 e numero kappa 12 0 A polpa produzida pelo
E dunnii destaca se por produzir eeluiose de excepcional resistencia ao rasgo A resistencia a

traao e ao arrebentamento sac superiores aquelas obtidas utilizando se E grandis e

semelhantes as eonseguidas com celulose do E deane

3 MATERIAL E METODOS
Para a realizaao do presente estudo foram realizadas 3 repetiyoes de cada um dos

tratamentos com idade de 6 anos sendo os tratamentos E dunnii espayamentos 3 m x 1 m

3 m x 1 5 m 3 m x 2 m 3 m x 3 m e 3 m x 4 m E grandis e E saigna ambos em

espaamento 3 m x 2 m

Elegeram se 15 arvores pOl tratamento escolhidas dentro do talhao Neste em tres

parcelas de 20 m x 20 m mediu se 0 diametro ao nivel do OAP de todas as arvores de onde

eonstruiu se uma tabela de distribuiyao de frequencia para eseolha e abate das 15 arvores

para os ensaios

Ap6s 0 abate efetuaram se medioes de altura comercial e altura total Retiraram se

entao discos de aproximadamente 2 5 em de espessura em numero de seis da base OAP

25 50 75 e 100 da altura comercial sendo este ultimo com diametro minimo de 6 em

com casca Os discos foram descascados manualmente identificados e numerados

conforme 0 tratamento arvore altura e posiao na arvore Ap6s sofreram secagem ao ar e

transporle ate 0 local das analises devidamente embalados

Foram retiradas dos discos selecionados duas cunhas opostas fracionadas em eeme

e albumo para obtenao da densidade basica peto metodo da baiana hidrostatica 0

restante do disco selecionado apos descascamento toi fracionado manualmente em cavacos

de mesmo tamanho e espessura Nao se usaria 0disco do OAP para produao de cavacos

Oestes eavacos atraves de quarleamento foi separado uma frayao para cada

cozimento tres pOl especie De cad a frayao separou se outra menor para produao de

serragem em moinho tipo Willey Esta foi classifieada atraves de peneira vibratoria sendo

utilizada a traao entre 40 e 60 mesh destinando se a realizaao das analises quimicas da

madeira As determinay6es reaiizadas foram as seguintes teor de iignina teor de

pentosanas ex rativos em diclorometano teor de cinzas e solubilidade em NaOH8
A seguir realizou se 0 cozimento kraft antraquinona em digestor rotativo de 20

iitros onde a concentraao de alcali ativo base madeira seea em estufa variou de 18 5 a 21

tendo como objetivo fixar 0 numero kappa na falxa de 17 0 J 1 5 as demais condiyoes
permaneceram fixas sulfidez 8 carga de antraquinona base madeira 0 05 relaao

iicor madeira 4 1 temperatura maxima 170oC tempo ate a temperatura maxima 60 minutos

tempo a temperatura maxima 45 minutos
Ao final de cada cozimento 0 digestor era despressurizado sendo 0 material

depositado sobre uma tela de 400 mesh Aniilises em amostras de iicar residual foram

efetuadas Ap6s 0 cozimento a polpa obtida era passada atraves dE um refinador de discos
sendo a seguir lavada e um decimo do total era depurado para se analisar os rendimentos
bruto e depllrado bem orno 0 teor de rejeitos

COrn a celulose marrom depurada foram re lizados os seguintes testes numero

kappa viscosidade alvura esolubilidade em N OHs
Os testes fisicos mecanicos e 6ticos das polpas marrons foram reaiizados ap6s 0

refino das pol pas rnarrons ern moinho J6kro a 150 rpm utilizando se 16 gramas

absolutarnente seca pOI recipiente a uma consistencia de 5 e pH 6 5 Tambem foi testado p

nivel zero polpa sem refino 0 grau de refino foi determinado como grau Sch6pper RiE gler
roSR

As folhas utiUzadas par os ensaios fisico mecanicos e6ticps foram obtid s em

formador de folhas com gramatura aproximada de J 00 g rn2 As folhas assim

confE cionadas foram econdicipnadas em arnbienteclimatizado nas condi9oesde 50 J 2

de umidade reiativa a 1m temper tura denoe i2 Proeeder m se os seguintes testes

resistencia atrayao tlongamento resistenciCi aoestouro resisiemia ao rasgo volume

espedfico alvura resistencia ao ar Gurley eascensao capHar
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Todos os dados obtidos foram submetidos a testes estatisticos de comparaao de

medias por Analise de Variancia e teste de Tukey com signifie8ncia de 5 de probabilidade
atraves do programa SAEG desenvolvido pela Universidade Federal de Viosa

4 RESULTADOS E D SCUSSAO
4 1 Parametros silviculturais analisados

Os resultados correspondentes aos parametros silviculturais das especies estudadas

encontram se no Quadro 1 Analisando se estes dados pode se observar que as alturas

comereiais das arvores apresentaram grandes varia6es Para F dunnii estas alturas

variaram de 124 m em espaamento 3 m xi 5 mate 20 6 m em espaamento 3 m x 3 m As

especies E grandis e E saligna espaamentos 3 m x 2 m apresentaram alturas medias de

18 7 m e 17 5 m respeetivamente superando as alturas medias de E dunni de

espaamentos inferiores ou iguais ao 3 m x 2 m

A analise do diametro a altura do peito mostra que 0 maior incremento em diametro

foi para a especie E dunnii espaamento 3 m x 4 m com 0 maior valor medio ou seja 20 7

em com casea Este resultado e previsivel uma vez que maio res espaamentos permitem
que a estagnaao do crescimento em diametro ocorra em idades mais eievadas enquanto

que menores espaamentos provocam a estagnaao de crescimento em diametro em idades

mais jovens
Os diametros medios das arvores nos tratamentos testados evidenciam a relaao

direta entre 0 espaamento de plantio e 0 crescimento diametrico

PARAMETROS

l0NALlSADOS
I Altura com m

DAP em

QUADRO 1 Avalia ao silvlcultural das especies analisadas media or arvore

ESPECIES ESPACAMENTO valores medios

E dunnii E dunni E dunnii E dunnii Egrandis
3mx1 5m 3m x 2m 3m x 3m 3m x 4m 3m x 2m

124 16 9 20 6 20 2 18 7

E dunnii

3mxlm

14 7

E saligna
3m x 2m

17
I

sem casca

Falor de forma

com casca

sem casca

0 60

0 61

com casca
17 1

15 9

Com relaao ao fator de forma opserva se que de modo gerai 0 aumento do

espaamento promove uma diminuiao nos seus vaiores conseqQencia do aumento da

conicidade das arvores E provavel que 0 aumento da conicidade das arvpros em

ospaamontos mais largos esteja ligado a exist meia de miior numoro de galhos e a maior

espessura deles Nosse caso a distribuiao do fotoassimilados ao longo do tronco torn a so

diferenciada em razao da competiao exercida pelos galhos mais grossos da porao

intermediaria ate 0 topo da arvore afinando seu tronco nessa posiao

Os resultados obtidos para incremento medio anual om volume mostraram se

dispersos com valores que variaram dei32 04 m a ano Om espiJiJmento 3 m x 1 me 29 86

m3 ha ano em espaamento 3 m x 1 5 mpiJra E dunOiOs demais espiJamentos de E

dunnii estao entre os extremos observajos 0 f grandis apresentou incremento de 6348

m3 ha ano e 0 E salign52 68 m3 ha ano Os incrementos elevidosforam conseguijos em

razao da boa fertilidade da area de implantaao jos povoamentos PCira obaio incremEmto

produzldo por E dunnli espaamento 3 m x 1 5 m no mOmOnto CiscaUsas sac

desconhecidas
Analisando se 0 Quadro 2 pode seobservar que os miJiores valores obtidos nil

voiumetria foram para dLinnii esp aamento 3 m 372 26 m3 ha E grandis
380 88 mthil e E saligna 316 08m Iha

Os triJtamentos que miJi se destaciJram nilproju ode celulose com relaaoao

rendimento dePUrildooptijoernliJPOrilt6rio fOfilmO S fLinni espaamentos rnXlrne3
x 3 m 15 31 e 12 44 tad h lilnO respectivarnente e Egrandis espai3ment03 mX 2
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com 14 76 tad ha ano 0 baixo valor encontrado para E dunnii espaamento 3 m x 1 5

m esta baseado no baixo incremento volumetrico encontrado para 0 tratamento Os

demais valores dos tratamentos estao entre 10 11 e 12 77 tad ha ano

QUADRO 2 Comparaao entre volume de madeira produzida por hectare e produao de

celulose em tonelada r or hectare tad ha ano

peciei Vo umede Incremento Densidade Pesocte Pescde Rendimento ProduQao ProdUy30 IEspsyamento Madeira mediC 8jsica materia materiasec3 depulido decelulose Ulll tad

m ha anual glcml seca tJha tlnaano tfhahno tlhaano I tadlha

m hahflc fano

dLJnnIL3mxi m 6 62 011 0476 177 2 29 53 51 03 153 153 6 6 76

c dunnii3mxi Sm 179 17 29 86 0473 64 75 1412 50 27 710 699 7 77

c dlJnr1limx2m 253 21 4220 047S 120 27 20 OS 50 40 0 11 9 96 07

E dU11I1I 3m 3m 233 08 47 18 0 490 140 97 23 50 5253 124 1 12 25 13 61

dunni 3rnx4m 23906 39e4 0400 11iU8 19 3 51 83 10 03 9 08 10 98

E orano s3m 2m 380 88 6348 OA32 16454 2742 5 3 14 76 14 54 16 16

E saiiana3mx2m 3i6 08 52 63 OA45 14066 I 23A4 5 93 1 12 17 I 11 13 32 i

Foi considerada uma perda de 1 5 ao longo de iodo 0 processo

Transforma9so de peso absolutamente seeD tas para peso seeo 30 ar tad com 10 de umidade

Todos os vatores encontrados com exceao do E dunnii espaiamento 3 m x 1 5 m

sac superiores aos obtidos normalmente para a produao de cetulose na Riocell atuaimente

valores medios globais de 8 2 fha ano

4 2 Densidade basica das madeiras

Os valores medios de densidade basica das madeiras analisadas encontram se na

Figura 1
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Figura 1 Representaao grafica dos valores obtidos para a densidade basiea das madeiras

A densidade basica e um parametro muito importante na fabricaao de ceiuiose

podendo ser influenciada por diversos fatores tais como espessura da parede ceiular

quantidade de vasos teor de extrativos entre outros FOELKEL et aI 1975

Os valores de densidade basica apresentados na Figura 1 mostram que a especie E

dunnii independente doespaamentc produzuma madeira maisdensa do que as especies
E grands 10 E saigna Os valores obtidos para dunnii sao inferiores aos obtidos por
MARADEI etaL 1988 enquanto que 0 E grandis permaneceu pr6ximo a faixaobtidapelo
mesmo autor que foi de 045 g cm

Dentro dos tratamentosde Edunnii os espaamentos 3 mx 3 m e 3 mx 4 m foram
os que produziram amadeira de maiordensidade mostrandc valoresde 0498e 0486g cm

respectivamente 0I parametrodensidadetasica nao e 56 uma variilVelde maisfacil
avaliaao mas tambem se constituinuma dasinformaoesde qualidadiOd m diOir mais

relevantes na industria de celulose por apresentarrelaaodireta com a prodllaodepoipa no

digestor
As industrlas de celulose principalmenteaquelas queutilicam digestores continjo

preocupadas em allmentar a suacapacidade diari de produao mostr mcse intiOressilld
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em trabalhar com madeiras de maiores densidades basicas Sob este aspecto 0 E dunnii

com valores de densidade basica superiores as testemunhas E grandis e E safigna

apresenta se como uma importante opao Vale ressaltar entretanlo que os maio res valores

de densidade basiea do E dunnii faraD com qLe esta especie apresente maior dificuldade de

impregnayao de alcali ativo por ocasiao do cozimento industrial Mesmo assim a combinayao
das variaveis de eozimento no digeslor associada a avanyada lecnologia de produyao de

celulose exislente atualmente justifica a ulilizaao de madeira mais densa principalmente se

o objelivo e busear 0 aumento do voiume de produyao na industria

4 3 Composilao quimica das madeiras

Os resultados referentes a soiubilidade e composiao quimica da madeira para as

especies e tratamenlos estudados encontram se no Quadro 3

QUADRO 3 Analises aUlmicas das madeiras

PARAMETROS ANALlSADOS valores em l

Especiesl Solubilidade das madeiras Teor de 1

Fspaamentos NaOHs DCM Lianina Pentosanas I Cinzas

E dunnii 3m x 1 m 745 0 30 24 35 18 39 I 0 64

I E dunnii 3m x 1 5m 6 68 0 37 23 50 18 32 I 0 83

i E dunnii 3m x 2m 7 04 028 23 86 I 17 84 I 0 55

F dunnii 3m x 3m 6 66 0 30 22 99 17 84 I 0 70

I E dunnii 3m x 4m 6 18 0 30 2543 17 84 i 0 70

Ii E arandis 3m x 2m I 7 17 0 24 2641 16 50 I 0 33

F saiana 3m x 2m I 746 0 17 26 08 1679 I 0 38 I

43 1 Solubilidade em NaOH8
Em trabalho realizado por FOELKEL et al 1980 ha maior solubilidade das madeiras

em NaOHs eoncentraao de soda em que ocorre um equilibrio entre 0 inchamento das

fibras e 0 fluxo de relirada de eompostos organicos do inlerior da parede celular Portanto a

solubilidade da madeira em NaOH8 remove 0 maximo de pentosanas hexosanas resinas

exlrativos entre outros e pequenas fra6es de iignina
De acordo com 0 Quadro 3 as especies que possuem os maiores pereentuais de

composlos orgimicos solubilizaveis sao E dunnii espayamento 3 m x 1 m com 745 e E

saigna espayamento 3 m x 2 m apresentando 746 Pode se observar que a solubilidade

deeresceu estatisticamente com 0 aumento do espaamento sendo que os espayamentos de

E dunnii 3 m x 1 5 m 3 m x 2 m 3 m x 3 m nao diferem eslatisticamente entre si

Valores maiores de solubilidade em NaOHs indicam uma maior facilidade para a

remoyao das hemiceluloses em solu6es alcalinas Para 0 teor de pentosanas os vaiores

tambem decrescem de aeordo com 0 aumento do espayamento Sabe se que p ra a

produyao de celulose a partir de madeira e desejavel a maxima preservaao das

hemiceluloses pois sua presenya aumenta 0 rendimento de processo melhorando as

caracterislieas das folhas produzidas FOELKEL etaL 1980

4 32 Teor de extrativos em diclorometano

Os resultados obtidos par teores de extrativos em diclorometano na madeira

mostram maiores valores para E dunni no espaamento 3 m x 1 5 m 0 37 Os menores

resultados foram oblidos para E saignaespa amento 3 m x 2 m 017 E grandi
espayamento 3 m x 2 m 0 24 e E dunnii esp yamento 3 m x 2 m O 28 havendo n8stf3

caso uma similaridade com relayao aos dados obtidos por liMA et aL 1993 que

eneontraram valores para Edunnii eE saigna aos 7 anos naJaiados 0 18 Quadro3

Estes resultados apresentam semelhanya com qljeles obtidospor RATNIEKS ataL

1987 mas saomais altos do que osvaloresenconlradOspor liMA el a 1 199 quildf6

para E dunnii 0 18 e para E sa igij 0 18
Os extrativos sac importantes no estudo da madeira para a proquaO de celulose e

papel em razao principalmenle deeonsumo df3 rf3agenlf3squimipos Pf3rdil d8 rendimento
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inibiao de reaoes Incrustaao de materlais na polpa e nos equipamentos corrosao

podendo tambem causar uma certa dificuldade no branqueamento BACKHAUS s d

o malor teor de extratlvos para as madeiras de E dunnii podem slgnificar um maior

potencial para Incrustaoes de resina tambem conhecidas como pitch no proeessamento
da celulose BARRICHElO BRITO 1976

4 3 3 Teor de lignina
Os resultados medios obtidos para teor de lignina na madeira mostram se menores

para E dunnii no espaamento 3 m x 3 m cujo valor foi de 22 99 Valores semelhantes

foram eneontrados por RATNIEKS et aL 1987 As especies E grand s e E saligna ambos

com espayamento 3 m x 2 m apresentaram madeira com maiores teores de lignina quando
comparadas com E dunnii independente do espaamento desta especie Quadro 3

A importancia de conhecer se 0 teor de lignin a na madeira e devido a sua correlaao

com a facilidade de deslignificaao Ela ocorre na madeira em teores que variam de 15 a

35 dependendo da especie e esta distribuida na parede eelular e na lamela media Na

parede celular ela forma uma matriz com as hemiceluloses embebendo as microfibrilas de

celulose Na lamela media colabora para manter as fibras unidas e dar resistencia e rigidez a

madeira E um produto do metabolismo da planta sendo depositada pelo protopiasma na

celula lenhosa jovem na parede celular FOElKEL et aI 1975

A sua remoao por oeasiao do cozimento faz se necessaria devido tratar se de um

composto indesejavel para a produyao de celulose Porem esta exlraao nao e totalmente

seletiva em decorrencia disso a qualidade obtida com a maior remoao e aeompanhada
por uma perda no rendimento em celulose

Desta forma as industrias de celulose buscam usar madeiras com menores teores de

lignin a Estas caracleristicas encontradas na madeira de E dunnii explicam 0 interesse de

algumas industrias de celulose em utilizar esla especie como materia prima nos seus

processos

4 34 Teor de pentosanas
As pentosanas sao substancias da madeira que pertencem ao grupo das

hemiceluloses sendo extremamente benefica a sua presena na potpa pois contribuem para
a formaao de pontes de hidrogenio maior facilidade de hidrataao das fibras e em

consequencia proporciona menor consumo de energia de refino Portanto a existencia de

maior teor de pentosanas na madeira podera ser indicador de produao de pol pas com maior

eapacidade de hidratayao e melhores respostas ao refino com conseqOentes ganhos nas

suas propriedades fisico mec micas BACKHAUS s d
Os resultados obtidos PCirCiteores de pentosanas na madeira demonstraram que 0 E

dunnii apresentou maiores valores qlle as especis E grandis e E saigna Entretanto nos

tratamentos usados para 0 E rJullnij silo observados maiores tores de pentosanas em

menores espaamentos Quadro 3 RATNIEKS et aL 1987 analisando 0 comportamento de

seis espayamentos de E dunnii chegararn as mesmas conc usoes nas quais em menores

espaamentos ocorreu maior quantidade de pentosanas
As amlises estatlstieas rnostrarn diferenCis significCitivas entre os valores obtidos

para E dunnii espaamento 3 m x 1 rn qllando comparados com E grandis e E sa igna Os

menores valores eneontraclOs PCira E grand s diferem estallsticarnente do dunnii

espaamento 3 rn x 1 5 m Os valores cle pentosanas paraE rJunnii sao sernelhantes aqueles
encontrados por RATNIEKS ANIGOLO 1986 em queesta espeeie apresentou 19 31
eo E sa igna 1447

4 3 5 Teor cle cinzas
Os teores de einzas Quadro3 eneontrados mostrarn valoresmais elevados para E

dunnii variando cle 0 55 a 0 83 doqll osobticloS por RATN I KS SANSiGOLO 1986 e

FOELKEL SANI 1977 Ja E grandis eE sa igna espaarnentos 3 m x 2m
apresentararn menores valores cle cinzas 0 33 eO 38 o respeetivamente Ta is yaJores sao

eonfirrnados por PElTZ 8 MONJEIRO 1982 911e efeon rararn para E grandis leor de

cinzas de 029 aos 5 anos de idade MACHADO et aL 1987 observaram 0 23 cle cinas

em E grandis com 7 anos de idade Ja para E sa igna OLIVEIRA 1990 obteve um valor

medlo de 0 22 de einzas para arvores aos 8 anos de idade
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o leer de cinzas eievado pode ocasionar no processo urn maior desgaste de

lubuiaoes bombes e equipamentos Uma depuraao deve ser bem feita caso contrario as

dnzas podem provocar incfLlsta6es no process contribuindo tambem para a reversao da

aivura Teores elevados de minerais podem ainda vir a se conslituirem em problemas com a

gradual reduao de eonsumo de agua nas fiibricas de cetulose por fechamento de drcuito

FOELKEL ASSIS 1995

o mailx leor de dnzas na madeira de E dunnii eonstitui se hoje uma grande
preocupaao quanlo a sua ulilizaao come maleria prima pera celuiose Adequados esludos

sHviculturais cu mesmo no processo deverao ser realizados no sentido de minimizar os

problemas onundos das cinzas que esta especie pode oeasiona

Uma boa alternative para reduyao dos teores de cinzes sena a sua inclusao em

prograrnas de rnelhoramento genetico FOELKEL ASSIS 1995 mostram a existEmcia de

veriabHrdade na quanlidade de ions ebsorvidos pele madeira de clones de E saigna

indicando a possibilidade de reduaiJ dos leores de cinzas medianle seleao clonal

44 Cozimento kraftal ltraquinone e caracteristicas das lo pas
Os resultados referenles as deslignifica5es das madeiras e caracterlsticas

encontradas para as polpas produzidas sao mostrados no Quadro 4

44i Rendimentos e teor de rejeitos
Os resultados de rendimento em ceiulose evidenciam que 0 E grandis se caracterizou

por apresentar 0 maior vakr de rendimento ou seja 53 7 e 53 83 brulo e depurado
respectivamente Quadro 4

QUADRO 4 Resultados referentes as deslignifica ces das madeiras eanalise das 01 as

I PARAMETROS ANAUSADOS

I RemHmel1ID celu ose Analise das ofpas

8rutu Rejerros Depurado I Viscosid I A vura i Solubii

I cm3f ISO
j

NaOHs

iFdunmi3mx1m 52 00 0 17 51 S3 I 1101 42 80 I 1147

E dunmi 3m x1 5m 5047 0 20 50 27 1031 43 23 i 10 70

It dunnii3mx2m 5057 0 17 5040 1 007 41 20 11 09

dunnii 3m x 3m 53 37 043 52 93 43 53 1044 I

E dunnii3mx4m 5237 0 50 51 83 171 50 00 10 82

E grandis 3m x 2m 53 87 0 03 53 83 15 8 43 87 8 83

E saligna 3m x 2m 5203 t 0 10 5193 157 LOOO I 42 03 l 9 02

Nao ocorreram diferlOnas significalivas eitre E duilmTespaamentos 3 m X 1 m 3 m

x 3 m e 3 en x 4 m e E salignileSpaamento m X 2 m gUe sao valores intermediarios aos

extremos encontrados a variarao encontr lda para 0 rendimento bruto foi de 53 4 50 6

Ja os menores rendimentop em celulose obtidos forampara E dUilnii espaamento rn x 2

m com urn rendlmenlo bruto de 50 57 e rendimenlo depuradc de 504 e em

espaamento 3 m x 1 5 m com rendimlOnto brllto 5047 e rendimento depurado de

50 27

Eo importante observar qlleembpra 0 rndlmento m celulose do E graildistenha sldo

superior aos demais tratamento ele aPresentadife renra estalfstica apenas para os

tratamentos E dunnii f spar amentosm x 1 5 m e3m x 2 m Quadr04

Os malores leores de rejeitos encontradospara E dunniinos esparamentos m x 4

m e 3 m x 3 m O 5 e 043 respecllvamente podem estar associados maiores

quantidades de nos na madeira os quais sao provenlentes dos majores esparamentos pois
nestes ocorre maior emissao de galhos Em espaamentos malores os urn

boa maior

Espedes
Espayarnentos
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Em estudo realizado por LIMA et aL 1993 os autores observaram que 0 E

dunnii e E saligna aos 7 anos mostraram resultados de rendimentos depurados na

ordem de 49 0 e 48 2 respectivamente enquanto os teores de rejeitos foram iguais a

0 2 para ambas as especies

442 Numero kappa
o numero kappa e aplicado na determinaao do grau de difieuldade no

branqueamento ou grau de deslignificaao da polpa Pode ser usado para todos os tipos e

graus de polpas semiquimicas ou quimicas semi branqueadas ou nao branqueadas obtidas

com rendimento abaixo de 70 BACKHAUS s d

Os baixos valores de numero kappa encontrados para E grandis espacamento 3 m x

2 m e E saigna espaamento 3 m x 2 m 15 8 e 157 respectivamente devem estar

relacionados a maior carga alcalina utilizada para 0 cozimento de sua madeira 0 que causou

uma degradacao mais intensa dos carboidratos
o numero kappa encontrado para E dunnii espaamento 3 m x 1 m 184 e

decorrente do menor leor de alcali ativo utilizado no cozimento de sua madeira 0 que

propiciou urn eozimento mais brando

Entretanto todos esses valores sao pr6ximos e caracterizam pol pas destinadas ao

branqueamento

443 Viscosidade intrinseca
A viscosidade intrinseea das pol pas ceiul6sicas e um excelente indice de controle

subsequente da qualidade pois associada ao peso molecular indica 0 grau de degradaao

das cadeias de carboidratos e por extensao relaciona se a resisteneia da polpa
BACKHAUS s d

Os maiores valores encontrados para viscosidade foram em polpas de E dunnii

espacamentos 3 m x 1 me 3 m x 3 m 1101 e 1 080 cm lg respectivamente sendo que
estes nao diferlram estatislicamente para os espacamentos 3 m x 1 5 m e 3 m x 2 m e para
E saigna espacamento 3 m x 2 m Os menores resultados enconlrados foram para E

grand s espacamento 3 m x 2 m apresentando 955 cm 19 e E dunnii espacamento 3 m x 4

m com um valor de 933 cmS g Quadro 4 Esta baixa viscosidade certamente esta

relacionada aos mais altos valores de alcali ativo utilizados 21 e 20 5 respectivamente

para a deslignificaao das madeiras correspondentes 0 que devera ter eausado maior

degradacao das cadeias de earboidratos Comparando se os valores obtidos com RATNiEKS

et al 1987 pode se observar que ambem houve uma diminuicao da viscosidade com 0

aumento dos espacamentos

444 Alvura

Os resultados referentes a alvura da polpa marrom mostraram nao haver diferenas

estatisticas para as especies e tratamenlos estudados excecao felta ao E dunnii nos

espacamentos 3 m x 2 m e 3 m x 4 m Quadro 4

Os menores valores obtidos foram 0 E dunnii espacamento 3 m x 4 m com alvura de

40 e E dunnii espacamento3 m x 2 m com alvura de 41 2

A alvura esta intimamente ligada ao numero kappa 0 qual apresenta reiacao direta

com 0 teor de lignina residual na polpa FOELKEL elal 1975

Os vaiores de alvura eneontrados neste estudo mostramsimilaridades corn aqueies
encontrados por LIMA et aL 1993 os quais observaram alvuras paraE dunni e Esaligna
da ordem de 40 8 e 402 respectivamente

GONZAGA 1983 quando do estudo de 13especies de EucaIYP us encontrou
resultados de alvura para E grandis e E saligna na ordem de 94 ISO e 36 9 ISO

valores estes tambem inferiores aos observados no Quadro 4

44 5 Solubilidade em NaOH5
Os resultados apresentados para solubilidadedas pol pas Ilm NaOHs mostraram

que E dunnii nos espac amento3mx1m mx 2 m mx m x 1 5 m

apresentaramos maiores va1oreenquantoos rnenoresforamVerlficaqos n s pol paS obtidas
de E grandis Ilspac amento 3m x2 m e E safigna esp yamento3 m x2 m as quais
apresentaram respectivarnente 9 02 e8 93 Quadro 4



Como era esperado as pol pas cuja madeira apresentou maiores teores de

pentosanas tambem apresentaram maiores valores de solubilidade em NaOH5 E dunnii

espaamentos 3 m x 1 m 3 m x 1 5 m e 3 m x 2 m

Comportamento similar ocorreu com as especies E grandis e E sa igna cujas polpas
apresentaram os menores valores de solubilidade A maior solubiiidade da polpa em NaOH5

apresentada por especie E dunnii certamente se constituira em mais uma vantagem desta

especie para produao de celuiose uma vez que esta caracteristica podera conduzir a

melhores refinos e conseqOentemente melhores propriedades de resistencia

4 5 Licores residuais

As analises rotineiras dos licores causticos empregados no processo kraft de

deslignificaCao de celulose sao simples e baseiam se normalmente nas detenminaoes de

NaOH Na2S e Na2C03 Esses sac os principais componentes dos licores branco e verde e

com base nas suas eoncentraoes e possivel estabelecer 0 controle de varias operaCoes

fabris RIOCELL 19

o pH do licor preto ao final do cozimento esta na faixa de 12 a 13 visto que uma

quantidade de alcali permanece como residuo evitando reprecipitaCao da Iignina sobre as

fibras 0 que as tornaria mais hidr6fobas Quadro 5

Observa se no Quadro 5 que ocorreu menor consumo de alcali ativo no cozimento de

E dunnii na maior parte dos espaamentos Este fato se deve a menor quantidade de lignina
nas madeiras 0 que facilitou sua deslignificaao no processo de polpaao

5 Analise dos Iicores residuais de cozimento

I ANALtSES DO LtCOR RESIDUAL

Espec es I AA Aicali Aleal Alcali A Alivo base madelra

Espaamentos Apl cado pH Efetivo ativo tolal Consumido Residual

II II II

F dunn 3m x i m 18 5 12 9 12 6 17 0 33 1 6 7

E dunnjj 3m xi 5m 19 0 12 7 15 3 19 1 35 9 6 6

c dunnii 3m x 2m 18 5 12 9 12 3 172 33 9 6 7

I E dunni 3m x 3m 18 5 12 9 14 0 17 5 334 7 2

iFdunnii 3m x 4m 20 5 12 8 17 9 23 0 38 3 9 0
L

E grandis 3m x 2m 210 12 8 202 24 1 43 8 9 5

j F sal na 3m x 2m 20 0 12 8 19 3 24 8 44 1 10 0

Este comportamento sugere conseqOentemente uma reduao de quimicos no

branqueamento e tambem uma melhor preservaao dos earboidralos

Ja 0 E dunnii espaamento 3 m x 4 m E grandjs e E saligna espaamentos 3 m x

2 m apresentaram leores de lignina sutilmente elevados exigindo maior carga de alcali alivo

aplicado Esta quanlidade de alcali foi bem mais drastica para 0 E dunnji espacamento 3 m x

4 m quando comparado com os demais espaamentos estudados refletindo tambem em

uma perda de viscosldade Observa se que 0 alcaativo residual base madeira e multo

similar entre os diversos tratamentos variando slgnlficativamente 0 alcali consumido

4 6 Resultados referentes ao refino daspo pas marrOI1S

Os res Jltados medios das propriedades flsico mecanlcas e 6ticas nos grausde refino

pre estabelecidos estao apresentados no Quadro 6

A seguir serao feitas as analises necessarias para 0 meihor entendimento das

propriedades fisico mecanicas e 6ticas da polpa marrom

4 6 1 Valores de o3R para polpas nao refinadas
o Quadro 6 demonstra que os graus de drenabilidade das polpas de E dunnji nao

diferem entre si para os espaamentos testados no nivel nao r finado e saosmlhantes aos

resultados com E grandis e E saligna
Normalmente um grau de drenabilidade mais elevado pode ser Indiciodpolpa que

possui fibras com paredes maisdelgadas pOrlanto maiscolapsaveispari lo3 dunnii

eomparado as testemunhas com comprovada aceitaao Industrial Embora O t rabaihq
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nao tenham sido testados a espessura de parede ou mesmo 0 grau de eoJapsamento de

fibras procurar se a mostrar de formas indiretas esta evidencia

o teor de hemieeluloses de uma polpa e um indicador das diferenas quimicas que se

originam em uma arvore e e afetado pelo processo de polpaao utilizado Muitas correlaoes

tem sido feitas entre os constituintes quimicos de uma poJpa por exemplo hemiceiuloses

com as propriedades fisicas do papeL FreqUentemente relata se que polpas que

desenvolvem resistencias durante 0 refino sac aquelas com maior teor de hemiceluloses

Para uma dada especie a maior remoao de hemiceluloses durante 0 processo de polpa9ao
caracteriza um maior numero de fibras por unidade de peso da polpa e vice versa Neste

sentido 0 alto eonteudo de hemiceluloses favorece a iigaao entre fibras enquanto 0 menor

eonteudo de hemicelulose favorece propriedades nao depen dentes de ligaao tais ccmo

opacidade e resisteneia ao rasgo RATNIEKS 1993

QUADRO 6 Rid d t t f f desuta os os es es IS COS rnecamcos e 0 lcas as po pas rnarrons

Especi8 NumefO Resist a Alonga Resist ao ResisL ao Volume Resistencia Alvura Asc Cap
Analisada de SR Tra9ao menta Eslouro Rasgo Especifico aoII 0 ISO Klemm

Esoacamenlo Revolucoes N mlc 010 kPa mN m2la cm a s 100 cm3 rnm 10min

E dunnii 3X1 0 i7 42 5 143 1 63 733 1 90 1 50 4143 104

5 Lnnii 3X1 3900 35 113 6 3 90 6 50 14 23 1 55 13 23 35 80 45

E dunnii 3Xi 5 D 17 40 0 I 143 I 1 37 I 6 50 I 2 05 I 1 20 I 43 97 I 105 i
E dunnii 3X1 5 4466 35 I 1084 3 73 T 6 76 14 37 I 1 50 I 13 50 i 36 67 I 47

E dunnii 3X2 0 17 I 367 I 1 10 i 1 23 640 2 17 I 0 90 I 3973 I 105

E dUllnii 3X2 4833 35 I 98 0 I 363 I 6 35 14 77 I 1 40 1327 I 34 77 I 43

E dunnii 3X3 0 17 I 37 80 I 1 30 I 1 23 5 07 I 2 23 I 0 80 I 4243 I 105

E dunnii 3X3 5067 35 I 96 03 3 80 T 6 50 15 17 I 1 50 I 13 10 I 34 57 I 42

E dunnii 3X4 0 16 5 I 25 50 I 1 00 I 050 3 60 2 58 I OA7 I 4140 I 105

E dunllii 3X4 6200 35 I 90 77 I 346 I 5 70 14 80 I 147 12 17 I 33 30 i 40

E jrandis 3X2 0 15 I 2743 I 1 00 f 0 80 I 3 93 i 2 51 I 0 77 I 44 87 I 101

E Qrandis 3X2 4133 35 84 37 I 3 37 r 560 13 10 I 1 33 I 13 20 I 37 97 I 40

E saliana 3X2 0 15 I 26 70 I 1 03 I 087 4 53 I 2 17 I 0 70 I 42 07 I 123

E salkma 3X2 4267 35 I 81 67 i 347 I 520 12 67 I 1 20 I 12 50 I 34 07 I 50 I

A importancia das hemiceluloses no desenvolvimento de propriedades de resistencia

e bem conhecido e correlaciona se com fibrilaao Os finos porventura gerados pela a9ao de

refino sao um fator importante no desenvolvimento de resistencia a tra9ao e esta a9ao esta

Ii gada a hemieelulose RATNIEKS 1993

Celuloses com maior teor de hemiceluloses de eadeias mais amorfas sao mais

sujeitas ao inchamento pela agua e isso igualmente favorece 0 refino e oportuniza graus SR

mais elevados para a condiao de polpa nao refinada

Pode se observar que 0 E dunnii em espaamento 3 m x 4 m apresenta densidade

basiea da madeira elevada Figura 1 mas nao necessariamente sua polpa se eomporta
como se fosse oriunda de tal densidade Devido a um alto consumo de aleali ativo para a

deslignificaao talvez requisitado pela mais alta densidade e teor de lignina a qualidade da

polpa foi afetada na viscosidade alvura e teor de rejeitos

4 6 2 Numero de revolu6es utilizadas para refino das pol pas marrons

o Quadro 6 apresenta valores medios referentes ao numero de revoluoes para 0

processo de refino dos 7 tratamentos utilizados neste trabalho

o aumento da energia de refino com oaumento do espa9amento pode ser atribuido a

alguns fatores classieamente aceitos tais como varia6es mOrfol6gieas dasfibras e da

composiao quimiea ou fisieo qulmica RATNIEKS 1993

Existe relaao linear e direta entre oallmento do espa9amento e 0 aumento do

consumo energetico para 0 refino RATNIEKS 1993j A energia de reflno necessaria para
obter 350SR com pol pas de E dunnii foi influenciada pelos espaamentos testados Polpasd
Egrandis e E saligna no espaam nto 3 m x 2 m mostralTi consumos energeticos
semelhantes entre si lTias inferiores aos lTiostrados para E dunnii no mesmoespaamento

indieando assim algumefeito oriundodas propriedades intrinseeas de cadaespecie
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Este trabalho nao pretende explorar todas as variaveis citadas acima mas algumas
considera6es podem ser feitas 0E dunnii tem elevado teor de cinzas especialmente pel os

seus altos teores de caleio e magnesio Tais elementos presentes nas fibras dificultam 0

refino conforme RATNIEKS et aL 1992 Neste trabalho nao houve correlaao do tear de

cinzas de calcio e de magnesia cam 0 espaamento Ele fai confirmada por RATNIEKS et aL

1987 No entanto nola se um decrescimo nos teores de penlosanas nas madeiras com 0

aumento do espaamento como observado no Quadro 6 e confirmado por RATNIEKS et aL

1987 Esse comportamento quimico correlaciona 5e com 0 aumento no numero de

revolug6es para 5e obter grau Schbpper Riegler constante

463 Resistencia a traao

o Quadro 6 mostra a resislencia a traao de pol pas nao refinadas e refinadas ate

350SR Para ambas as situa6es existe um procedimento bastante peculiar para E dunnii

Como aflrmado anteriormente pelo decreseimo do teor de pentosanas e elevaao da

energia de refino Quadro 6 com 0 malor espaamento no E dunnii observa se forte

influencia nestas variaveis energia de refino resistencia a traao ete

Comparando E grandis e E saligna nota se que mesmo com os menores teores de

pentosanas nas suas madelras e polpas estas apresentam boas resistencias a lraao mas

Inferiores a E dunnii 0 fate peculiar demonstrado por E dunnii e que comparativamente
com as especies testemunhas suas resistencias fisico l1lecanicas sao mais elevadas

mesmo nos espaamentos que geraram menores teores de pentosanas Tal consideraao

refora a hip6tese de que as fibras de E dunnii promovem melhor ligaao entre fibras

4 64 Alongamento
No Quadro 6 estao apresentados os resultados para 0 alongamento e os valores

medios encontrados para a polpa nao refinada e para a polpa refinada a 350SR

Esta propriedade nao apresentou grandes varia6es tanto para E dunnii como para
as testemunhas Cabe salientar que el1ltermos de precisao de medida 0 alongamento pode
ser iido com aproximaao de valores absolutos de 0 5 unidades escala centesimal

4 6 5 Resistencia ao estouro

Os valores medios obtidos da resistencia ao estouro da poipa marrom nao refinada e

refinada a 350SR encontram se no Quadro 6

A resistencia ao estouro tambem mostra sutil deerescimo com 0 incremento do

espaamento de E dunnij Estes valores sao superiores aos das testernunhas tornando

assim validas todas as afirma6es feitas quando da discussao acerca de resistencla a traao

Em eomparaao com valores obtidos por RATNIEKS et al 1987 ao nivel refinado de 350SR

os valores mostraram se menores

4 6 6 Resistencia ao rasgo
o Quadro 6 apresenta os valores encolltrados para a resisteneia ao rasgo das

celuloses nao refinadas e refinadas a 350SR expressa pelo indice de rasgo
Da mesma forma como fo discutido para a resistencia a traao e ao estouro as

pol pas de E dunnii possuem decrescimo de res stencia ao rasgo no nivel nao refinado com 0

aumento do espayarnento No entanto as polpas desenvolvem muito bem a resistencia ao

rasgo no nivel refinado em todos os espaamentos testados Seus valores absolutos sao

realmente expressivos
A uniformidade de valores de resistencia ao rasgo ao nivel refinado em toddS os

espaamentos provavelmente esta associada aograu de colapsamento e resistencia

individual das fibras de E dunnii

E provavel que 0 comprimentode fibras de E dunnli seja maior que E saligna ou E

grandis como pode ser observado em trabalho publicado por FOELKEL SANI 1977 no

qual foi verficado um maior comprimento de fibras para E dunnii 1 12 mm comparaqo com

E grandis 1 03 mm Ja em trabalho publicado por BARRICHELO BRITO 1976 foram

encontrados os seguintes valores medios para 0 comprimento defibrasem afVores com

idade de 5 anos Esaligna 0 96 mm EgrEmdis 1 03 mm e E dunnii 112 mm GONZAGA
1983 eneontrou para E saligna e E grandis valores iguais de 0 96 mm
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4 6 7 Volume especifico
Os dados medios relativos a analise efetuada para volume especifieo da polpa

nao refinada e polpa refinada a 350SR esta apresentado no Quadro 6

Os valores de volume especifieo com os espaamentos testados para E dunnii

confirmam ao nivel nao refinado as considera6es feitas para os resultados dos cozimentos

kraft antraquinona e para as demais propriedades fisico mecanicas 0 aumento do

espaamento coincide com a elevaao do alcali necessario ao cozimento e 0 conseqUente
impacto sobre c teor de pentosanas e diminuiao das propriedades fisico mecanicas A

diminuiao das propriedades de resistimcia da poipa e funao da diminuiao da intensidade

de colapsamento e liga6es entre fibras conseqUentemente implica no aumento do volume

especifico das folhas de celulose RATNIEKS 1993

Os volumes especificos obtidos para as testemunhas mostram vaiores normais para
E sa ligna e E dunnii nc mesmo espaamento

Os valores medios de 1 5 crn3 g para 0 E dunnii mostram se simiiares aos obtidos por
RATNIEKS et aL 1987 que 5e eneontram apresentados no Quadro 6

4 6 8 Resistencia ao ar Gurley
Para a resistencia ao ar das polpas refinadas de E dunnii notou se que elas mostram

malar fechamento que a folha sem refino conforme demonstrado no Quadro 5 0

comporlamento para esta propriedade e compativel com 0 afirmado para a resistencia a

traao inclusive quanta a influeneia do espaarnento Ha um decrescimo da resistencia ao

ar com 0 aumento do espaamento diretamente atribulda ao teor de pentosanas Da mesma

forma como para a resistenoia ao rasgo a propriedade de resistenoia ao ar cresce

rapidamente para 0 nivel refinado a 350SR mostrando tendencia de uniformidade de valores

Estes com exceao para 0 espaamento 3 m x 3 m sac superiores aos resultados obtidos

por RATNIEKS et aL 1987

Os vaiores absolutos de reslstencia eo ar de E grandis e E sa igna sao inferiores no

rnesmo espaarnento de E dunnii valores nao refinados

4 6 9 Aseensao capllar Klemm

Os valores medios encontrados para a ascensao capilar Klemm das pol pas em

mm 10 min da polpa nao refinada e polpa refinada a 35cSR estao apresentados no Quadro

8 Os dados para pol pas refinadas mostraram se inferiores aos obtidos por RATNiEKS et ei

1987

A ascensao capilar de E dunnii eo nivel nao refinado nao mostra diferenas quanto ao

espaamento Ja para 35cSR ha uma tendencia suave de decrescimo com 0 aumento do

espaamento sendo a diferenadetectada da ordem de 10 entre 0 maior e 0 menor valor

As testernunhas apresentam se dentro de valores conhecidos para 0 genero com

valores mais elevados para E saiigna

4 6 10 Alvura

No Quadro 6 estao apresentados os valores medios encontrados para a alvura da

polpa
Os valores de alvura obtidos para E dunnii E grandi e E salignamostram de forma

inicial uma tendencia aleat6ria em reJaao aos espaamentos testados ou entresi

Uma analise derivadados valores obtldos mostra que estes estao associados com 0

alcali residuai dos cozimentos kraft A menor quantidade de aicali residual determina menores

vaiores de alvura e vice versa dentro de certos limites 0 menor alcali no final do cozimento

podera determinar um eseurecimento da IIgnina com possivei reprecipitaiio 0 que pode
explicar difieuldades posteriores de branqueamento RATNiEKS 1993

Neste casa a influencia do espaamento nao pode ser discutida A vari ao de alcal
ao final de eada repetiao nao pode serfacllment controlada determinando variaoes

normais na metodoJogia laboratorial empregada

5 CONCLUSOES
Cansiderando a proced mcia desementes e condioes edafocclimaticas do local do

experlmento os resultados desse trabalho indicamque 0 Eucqlyptus dunnii eUm boa opao
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para produao de celulose krafl antraquinona fate este evideneiado nas analises tecnol6glcas
realizadas em laborat6rio

Para os einco espar amentos de Eucalyptus dunnii os materials amostrados

mostraram excelente comportamento em cozimento krafl antraquinona As madeiras

apresentaram maior densidade basica menores teores de iignina e malores teores de

pentosanas em relarao a Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna eonsideradas como

referencia permitindo assim menor consumo de madeira e reagentes durante 0 cozimento

No conjunto estas peculiaridades podem proporcionar redurao nos custos e aumento

de produrao de celulose mas podem apresentar problemas no processo e em futuro

feehamento do cireuito fabril devido a mais elevados teores de extrativos em diclorometano e

cinzas encontrados na madeira

Os resultados obtidos para solubilidade em soda tanto em madeira quanta na

eelulose para os menores espa9amentos associados aos eievados teores de pentosanas

possibilitaram um menor con sumo de energia para refino das poi pas

Analisando 0 aspecto das resistemcias meeimicas e 6ticas das pol pas nao

branqueadas pode se afirmar que tanto para a polpa nao refinada quanta para a polpa
refinada a 350SR os valores obtidos apresentaram se melhores para os menores

esparamentos testados Por outro lado volume especifico aparente e propriedades correiatas

erem melhores para os maiores espa9amentos
Considerando 0 potencial da especie e as varia90es do incremento medio anual da

madeira produzida em cada esparamento minimo de 29 86 m3 ha ano e maximo de 6348

m3 ha ano bem como 0 efeito do espaamento sobre as propriedades da ceiulose e sua

produ9ao pode se perfeitamente selecionar condi9oes para imediata aplica9ao pratica dos

conhecimentos revelados por esse estudo

Mediante resultados ebtidos pede se afirmar que a celulose de Eucalyptus dunnii e de

qualidade compativel com as exlgencias do mercado consumidor de celulose produzida pelo

processo kraft e assemeihados kraft antraquinona por exemplo
Como conclusao tinal a especie e perfeitamente apta para produ9ao de celulose

porem euidado e aten9ao devem ser colocados na avaliaao dos impactos que os maio res

teores de cinzas e extrativos venham a causar Os espaamentos intermediarios mostraram

maior potencial 3 m x 1 5 m 3 m x 2 m e 3 m x 3 m Entretanto foi surpreendentemente boa

a performance tanto em produao de madeira como para a produ9ao de celuloses para usos

especificos do espaamento 3 m x 1 m
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