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RESUMO O objetivo deste trabalho foi comparar as características das madeiras e das

propriedades da polpa de E deglupta Bl tendo como referência o E saligna As

características dimensionais das fibras e dos elementos de vasos da madeira em estudo

apresentaram valores superiores aos da madeira de comparaçao A constituiçao química da

madeira de E deglupta demonstrou menores valores para as solubilidades e elementos

fundamentais O E deglupta se caracterizou por apresentar menor densidade básica e

maior consumo de madeira por unidade de peso de celulose produzida Foram obtidas

polpas kraft das duas espécies e os melhores valores para a resistência à traçao

alongamento arrebentamento e rasgo foram mostrados inicialmente pela polpa de E

deglupta Entretanto para dobras duplas resistência à passagem de ar e densidade

aparente o E deglupta apresentou resultados sempre inferiores aos do E saligna
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RESUMO

0 objetivo deste trabalho foi comparar as caracte

risticas das madeiras e das propriedades da polpa de E deglupta
B1 tendo como referência o E salïgna As características di

mensionais das fibras e dos elementos de vasos da madeira em es

tudo apresentaram valores superiores aos da madeira de compara

çâo A constituição química da madeira de E deglupta demonstrou

menores valores para as solubilidades e elementos fundamentais

0 E deglupta se caracterizou por apresentar menor densidade

bâsìca e maior consumo de madeira por unidade de peso de celu

lose produzida Foram obtidas polpas kraft das duas espêcies e

os melhores valores para a resistência â tração alongamento
arrebentamento e rasgo foram mostrados inicialmente pela pol
pa de E deglupta Entretanto para dobras duplas resistência
à passagem de ar e densidade aparente o E deglupta apresentou
resultados sempre ïnferìores aos do E salìgna

1 Introdução

No Brasil a madeira do gênero Eucalyptus se tons

titue como uma das principais fontes de matêriaprima para a

indústria papeleira sendo responsâvel por 65 da celulose pro
duzida pela indústria nacional Apesar desta enorme aceitação
do género apenas um número reduzido de espécies são utiliza

das a nível comercial havendo sempre um grande interesse pela

introdução de novas espêcies que atendam âs exigências do se

tor industrial em qualidade e produção de madeira

Uma espêcìe que tem merecido atenção tanto na Ásia
e África tropical como tambêm na Amêrica Central e do Sul on

de existem plantios experimentais bem sucedidos é o Eucalyptus
deglupta B1 uma expécìe que adaptase bem em região de cli

ma tropical úmido de temperatura média anual de 24 26 Cpre
cipitação 2500 4000 mm e regime de chuvas distribuído unifor

memente durante o ano cuja região compreende no Amazonas ao

noroeste do Estado Golfarì Neto 1970 No município de Ma

naus em um plantio realizado com o objetivo de produzir semen

tes o E deglupta B1 proveniente de Papua Nova Guiné tem

se destacado por um excelente incremento volumêtrico Fernan

des 1983 Na região do Jari bons resultados têm sido apre

Trabalho apresentado no 194 Congresso Anual de Celulosee Papel
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sentado pelo E deglupta Bl comparando com outras espécies exó
ricas quanto ao índice de sobrevivência e desenvolvimento em

altura diâmetro e volume Batista Borges 1983 destaca
do por Grijpma 1969 pela importância que a espécie poderã re

presentar para os trópicos úmidos da America Latina em virtu
de de seu rápido crescimento e diversidade de usos de sua ma
defira

0 E deglupta B1 ê uma espëcie relativamente bem
estudada visando seu aproveitamento na produção de celulgse e

algumas referências sobre a qualidade de suas celuloses podem
ser encontradas na literatura Koeppen 1958 Phillips Logan
1976 Foelkel et al 1978 e Logan et al 1984 Por suas boas
qualidades silviculturais que vêm sendo demonstradas em nossa

região o E deglupta B1 poderã tornarse uma espêcie promis
sora para reflorestamento em larga escala e dentre outros usos
possivelmente para futura utilização na produção de celulose
conforme já vem sendo considerado em países do sudeste Asiãti
co e Nova Guiné

0 presente trabalho teve como finalidade estudar
algumas características da madeira e da polpa kraft não bran
queada de E deglupta B1 Os resultados foram comparados com

os obtidos de E saligna uma das espêcies mais utilizada na

produção de celulose kraft na indústria nacional

2 Material e Métodos

Neste estudo foram utilizados o Eucalyptus deglupta
Blume proveniente de um plantïo experimental para produçao de
sementes com 5 anos e 7 meses de idade quando do abate loca
lizado em Manaus AM desenvolvido pelo Departamento de Silvi
cultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô
nia INPA e o Eucalyptus salìgna procedente de plantações da
Fábrica Simão em Jacarei SP que foi analisado para efeito
de comparação As árvores foram seccionadas em toras descasca
das manualmente e transformadas em cavacos atravês de um pica
dor laboratorial Appleton Apôs a classificação dos cavacos em

classificador sueco VibroEnergy Separator foram secos ao ar

e armazenados em sacos plásticos para unìformìzaçâo e conserva

ção do teor de umidade

Para a determinação das características anatômicas
foi feita a individualização das fibras e dos demais elementos

anatômicos tratandose os pequenos palitos de madeira com so

luçao constituída de âcido acêtico glacial 507 ãgua oxigena
da 130 V 307 e água destilada 20 em estufa a 60 C Fo
ram realizadas 200 medições para cada característica e determi
nadas as relações consideradas importantes entre as dimensões
fundamentais das fibras As anâlises químicas foram realizadas
segundo normas da ABCP â exceção da determinaçâo do teor de ce

Lulose que foi realizado pelo mëtodo KUrschner e Hoffer A den
sidade básica foi determinada de acordo com a norma TAPPÌ
T 258os 76

Para a deslignifìcação das madeiras foi empregado
o processo kraft Os cozimentos foram realizados em digestorro
tativo Auxïmeca 15 rpm de aço inoxidãvel com capacidade de
50 litros aquecido eletricamente dotado de 7 tubosreatores
com capacidade idividual de 2 litros Cada cozimento foi reali
zado com duas repeiçôes Os níveis de ãlcalìs ativos adotados
variaram de 11 à 187 como Na20 para analisar o desempenho de



deslignificação das madeiras Os outros parãmetros de cozimen
tos mantidos constantes foram os seguintes sulfidez 257
atividade 1007 temperatura 170 C empo até temperatura
100 minutos tempo na temperatura 50 minutos relaçâo licor
madeira 41 e cavacos 300 g as Apõs os cozimentos os cava
cos foram submetidos a uma Lavagem preliminar e posteriormente
desintegrados em Allibe Pulper e as polpas obtidas foram elas
sìfìcadas em depurados Brecht Holl utilizando tela com fendas
de 02 mm Para a determinação das propriedades físicomecâni
cas foram escolhidas as polpas que apresentaram o grau de des
lignifìcaçâo de 205 05 A moagem das polpas para desenvol
vìmento de resistências foi efetuada em moinho centrifuga Jo
kro â 67 de consistência A confecção das folhas foi realizada
em formador KNthenRapid e as propriedades físicomecânicas fo
ram determinadas segundo normas da ABCP Os valores médios das
propriedades foram graficamente interpolados fiara os graus de
moagem prêestabelecidos 20 30 40 50 e 60 SR

3 Resultados e Discussões

31 Dimensões das fibras e dos elementos vasculares

As dimensões das fìbras e dos elementos vasculares
das madeiras de E deglupta e E saligna estâo apresentadas no

Quadro I Numa anâlise gera observase que as dimensões das
fìbras e dos elementos vasculares da madeira de E deglupta fo
ram superiores aos da madeira de E saligna e comparãveis aos

valores apresentados por Redko 1983 Os valores para o com

primento e diâmetro do lúmen das fìbras superaram aos da madei
ra de comparação cerca de 1557 e 499 respectivamente No
que diz respeito aos parâmetros que relacionam as dimensõesfun
damentais das fibras verificase que os coeficientes de flexi
bilidade foram iguais para as duas espêcies enquanto que o ín
dice de Runkel e a fração parede resultaram também em valo
res muito prôximos com ligeira superioridade para os de E
deglupta Com relaçâo ao índice de enfeltramento as fibras da
madeira de E deglupta apresentaram maior valor que as do E

saligna
0 número e dimensões dos elementos vasculares são

importantes na utilização da madeira para a produção de polpa
tendo em vista que as propriedades de superfície dos papés fei
tos com folhosas dependem da natureza e da compatibilidade dos
mesmos com as fibras que o formam 0 comprimento mêdio dos ele
mentos vasculares da madeira de E deglupta foi superior ao da
madeira de E saligna 050 e 040 mm respectivamente Valo
res semelhantes para largura foram apresentados pelas duas es

pécies 0 maior comprimento apresentado pelo E deglupta pos
sivelmente não se tornaria um inconveniente na utilização de
sua polpa haja vista que o E deglupta da região do Jarí com

característica semelhante tem apresentado resultados fisico
mecânicos bastante promissores Redko Ibid

32 Composição quimïca e densidade bãsìca das madeiras

Os resultados mêdios das anâlises químicas e das
densïdades bâsicas das madeiras são mostrados no Quadro II

Os valores encontrados para as solubilidades das
madeiras em diferentes solventes foram ligeiramente inferiores



QUADRO I Características dimensionais das fibras e dos ele

mentos vasculares das madeiras de E deglupta e

E saligna

Dimensões E deglupta E saligna

F I B R A S

Comprimento mm

médio 108 041

desviopadrão 022 017
coeficìente de variação 020 019

Largura um

média 1858 1753

desviopadrão 295 248

coefìcìente de variação 1593 1416

Lúmen um

médio 966 418

desviopadrão 225 213
coefìcìente de variação 2329 2326

Espessura da parede um

média 446 416

desviopadrão 107 118
coeficiente de variação Z 2349 2836

Coeficiente de flexibilidade Z 52 52

índice de enfeltramento 58 52

Fração parede 48 47

Yndice de Runkel 092 041

ELEMENTOS DE VASOS

Comprimento mm

médio 050 040

desviopadrão 011 001

coeficiente de varìaçâo x 2150 2396

Largura mm

média 020 019

desviopadrão 005 005
coeficìente de variação x 2884 2474



QUADRO II Composição química e densidade bâsica das madeiras
de E deglupta e E saligna

Anãlises
Espêcies

E deglupta E saligna

Solubilidade em

ãgua fria 1 27 2 63

ãgua quente 314 323
NaOH 19 1454 1667
ãlcoolbenzeno 237 274

Teor de

celulose 5075 5224
pentosanas 17 98 19 12
lignina 2454 2076
cinzas 038 016

Densidade gcm3 0404 0446

para o E deglupta Os menores teores de celulose e pentosanas
foram apresentados pelo E deglupta os quais associados ao

teor mais elevado de lïgnìna que deverá ser particularmente
significativo nos resultados de polpação pela sua maior dificul
dade de deslignìficação deverão contribuir para que as polpas
de E deglupta apresentem rendimentos inferiores aos de E saligna
Apesar do teor de cinzas do E deglupta ter sido superior ao da
madeira de comparação provavelmente não virïa causar proble
mas no processo de recuperação do licor negro Com relação à
densidade bâsica o E deglupta apresentaria um maior consumo

específico de madeïra por tonelada de celulose produzida

33 Deslignificação das madeiras

Os valores mêdios referentes ás características de

deslignìficaçâo das madeiras encontramse no Quadro III 0 E

deglupta foi a espêcie que apresentou maior dificuldade de des

lignificação Para a obtenção da polpa de número kappa próximo
de 20 por exemplo a necessidade de âlcali ativo foi 2X supe
rior para a madeira de E deglupta Na faixa dos limites de ãl
calis ativos analisados o E deglupta apresentou maior rendi
mento total apenas quando foi utilizado o nível de 11X de al
cali ativo Em termos de rendimento depurado os resultados en

contrados para o E deglupta mostraramse inferiores aos obtidos

pelo E saligna Os menores rendimentos apresentados pelo E

deglupta podem ser explicados pelos menores teores de celulose
e pentosanas e maíor teor de lignina da madeira Com relação
ao teor de rejeitos nos níveis iniciais de ãlcalis 11 â 14X
o E deglupta foi a espêcie que resultou em maiores percenta
gens A partir de 15X de âlcali ativo praticamente não houve

diferença nos percentuais obtidos
Os valores referentes ao consumo de madeira por

tonelada de celulose são mostrados no Quadro IV



QUADRO III Influência do ãlcali atìvo na polpação das madei
ras de E deglupta e E salign a

Esp écies
Álcali
ativ Rendimento

Teor de Número
o

total d epurado
re eitos

kappa

E deglupta 633 201 432 748

E saligna
11

573 381 142 479

E deglupta 514 347 167 475

E saligna
12

574 529 45 302

E deglupta 513 474 39 271
E saligna

13
532 510 21 238

E deglupta 488 464 24 236

E saligna
14

511 444 12 203

E deglupta 462 452 10 214

E saligna
15

494 486 08 191

E deglupta 449 444 05 207

E salígna
16

481 481 184

E deglupta 43b 435 01 181

E saligna
17

469 468 01 172

E deglupta 423 420 03 181

E saligna
18

459 459 166

QUA DRO IV Consumo esp ecifico por tonelada de celulose abso

lutamente s eca as

Consumo especifico E deglupta E salìgna

m3 sólidot polpa as 551 439

0 consumo de madeira por tonelada de celulose é
uma importante característica que relaciona a densidade bâsi
ca da madeira e o seu respectivo rendimento em celulose depu



rada 0 E deglupta foi a espêcie que apresentou o maior consu

mo especifico volumétrico o que devese ao fato de ser menos

denso que o E saligna

34 Propriedades fisicomecânicas das polpas

Os Quadros V e VI apresentam os resultados médios
encontrados para as propriedades fisicomecânicas das polpas

0 E deglupta foi a espêcie cuja polpa exigiu um

maior tempo de refino para um mesmo grau de moagem o que con

sequentemente implica em maior consumo de energia A maior fa

cilidade de moagem apresentada pela polpa de E saligna deve

estar relacionada possivelmente com o teor mais elevado de

hemiceluloses na madeira e com as características dimensionais
das fibras especificamente espessura da parede

A resistência â tração expressa como comprimento
de autoruptura o alongamento e o índice de arrebentamento da

polpa de E deglupta mostraramse inicialmente superiores ha

vendo entretanto uma inversão de valores com o aumento do tem

po de moagem visto que por volta de 40 SR por exemplo o E

saligna jâ demonstrava melhores valores para as propriedades em

análise Uma explicação para esse comportamento apresentado pe

la polpa de E deglupta em níveis mais baixos de moagem é que

sua polpa apresentava um maior grau de coesão interfibrilarcau

sado possivelmente por um melhor desempenho nessa etapa de

moagem uma vez que as melhorias nas referidas propriedades fo

ram mais pronunciadas nessa fase ou pelo fato da espêcie pos

suir fibras de maior comprimento mêdìo os quais exigiram um

maior esforço para se separarem da estrutura do papel Por ou

tro lado os valores mais baixos de resistências apresentados
com a intensificação da moagem pode ter sido motivado pela
maior exigência em âlcali na polpação com consequentes danos

e eliminação de carboidratos principalmente hemiceluloses que

por conseguinte devem ter contribuído para uma refinação mais

lenta

Com relação â resistência ao rasgo foi verificado

também melhores valores para a polpa de E deglupta nos graus

iniciais de moagem alcançando seu valor mâximo a 50 SR en

quanto a de E saligna a 60 R ainda demonstrava uma tendên
cia de crescimento As propriedades de resistência ao dobramen

to e resistência à passagem de ar foram igualmente superiores
para a polpa de E saligna o que pode ser atribuído provavel
mente a uma melhor homogeneidade de suas folhas

Em vista de alguns resultados inferiores encontra

dos para o E deglupta uma possível objeção ao uso de sua pol

pa poderia estar relacionada com seu rendimento relativamenté
baixo Este importante fator conduz a um sério problema econô

mico que é a maior exigència de madeira por unidade de peso de

polpa Com relação às propriedades fisicomecânicas a polpa da

madeira de E deglupta apresentou resistências aceítãveis



QUADRO V Valores mêdios das propriedadesfisicomecânícas
das polpas de E deglupta

PROPRIEDADES

SR

20 30 40 50 60

Tempo de moagem min 14 38 48 59 85

Autoruptura km 487 660 692 715 760

Alongamento 100 145 150 193 240

índice de arrebentamento 1690 3300 3730 4215 5005

índice de rasgo 7200 1005 1040 1065 1049

Dobras duplas 7 14 16 69 130

Resisténcia passagem de

ar s100 cm 16 33 36 82 233

Densidade aparente gcm3 0566 0612 0625 0645 0680

QUADRO VI Valores mêdios das propriedades fisicomecânicas
das polpas de E saligna

PROPRIEDADES

20 30

SR

40 50 60

Tempo de moagem mïn 04 32 41 55 81

Autoruptura km 405 628 762 830 902

Alongamento 080 140 158 217 258

Índice de arrebentamento 1190 3006 3690 4820 6020

índice de rasgo 6000 9180 1010 1065 1110

Dobras duplas 6 42 100 161 206

Resistência ã passagem de

ar s100 cm3 20 69 171 262 1400

Densidade aparente gcm3 0590 0626 0647 0666 0687
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