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Existem no Brasil diversos tipos de
polpas sendo produzidas em nível

industrial Algumas têm importância
regional outras têm importância inter
nacional Estas matérias primas dispo
níveis são a essência do papel nacional
Podem determinar propriedades únicas
nos papéis produzidos a partir dos
mesmos além das vantagens econô
micas Julgamos que qualquer esforço
de especialização ao papeleiro deve
incluir a análise de matériasprimas o
cais seja pelo custo seja pelo potencial
papeleiro

Parecenos importante verificar os
efeitos de misturas de polpas pelo seu
efeito sinergístico o que é escasso na
literatura nacional Admiteseque exista
muita experiência prática em fábricas bra
sileiras mas não divulgada

0 objetivo deste trabalho é examinar
comparativamente as propriedades
fundamentais de polpas químicas tipi
camente brasileiras Analisamos neste

trabalho as polpas krqft de pinho
bambu bagaço de cana e sisal como
potencialmente viáveis de incorporar
se em formulações corn a polpa do
eucalipto Não estão incluídas pastas
mecânicas neste estudo embora reco

nheçase sua importância As polpas
são amostras industriais cujas rnisturas
com eucalipto são realizadas em labo
ratóri o
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Considerações gerais sobre as
polpas brasileiras

Bagaço de cano
Em condições normais de polpea

mento esta fibra gera polpas que em
prestam aos papéis em que ela participa
maior transparência uma característi
ca quebradiça baixa estabilidade di
mensional papéis duros densos um
nível medíocre de resistência à tração
e resistência ao rasgo típica de fibras
muito curtas

Seu uso após desmedulamento me
cânico enzimático na fabricação de pa
pel jornal tem êxito razoável mas siem
competitividade econômica Algumas
empresas tiveram bons resultados para
o uso em papéis higiênicos e absorven
tes em 2 a 3 em sua composição
Comercialmente é bemsucedida num

mercado pouco exigente 0 uso do
bagaço para fins mais nobres advém de
uma extraordinária capacidade de
resistência à flexão e ao esmagamento
refletida na rigidez de suas folhas que
toma a polpa adequada para papelão
corrugado mesmo misturada com
aparas

Como a indústria mundial protege a
maioria de seus produtos em caixas de
papelão o mercado de polpa setniquí
míca de bagaço de cana é de enorme
volume mundial mas tem baixo valor

agregado

Bambu

Esta é uma Fibra lenhosa que requer
tratamento muito semelhante ao das ma

deiras exóticas em uso no Brasil para
fins de polpeamento A estocagem e tra

tamentos especiais no pátio de madeira
fazem parte da tecnologia exclusiva dos
usuários de bambu que podem ter im
pacto bastante negativo em sua com
petitividade quando não dominada ade
quadamente Um alto teor de amido
natural bem como a alta oclusão de

sílica dificultam a operação de filtros
lavadores e ocasionam incrustações e
entupimento em evaporadores de múl
tiplo efeito e em caldeiras de recu
peração

Seu comprimento de fibra e sua
morfologia são muito próximos aos do
eucalipto ficando abaixo das libras de
pinho em flexibilidade e rasgo Seu mai
or uso no Brasil é como alternativa para
o pinho nas misturas de papéis de resis
tência para embalagens flexíveis saco
de cimento liner para caixas de pape
lãosendo utilizado com grande suces
so comercia e técnico em papéis mi
crocrepados para sacos multifoliados
dando estrutura às misturas de polpas
de bagaço de cana e papel de aparas
Tais papéis não podem competir como
itens de exportação mas são satisfatórios
para atender os mercado regionais das
fábricas de cimento

Pinho

Sem dúvida a fibra que disputa com
a do eucalipto as preferências dos pape
leiros 0 rápido crescimento desta ma
deira exótica aqui determina menor
qualidade nas polpas brasileiras com
paradas a nativas americanas originais
pelas distintas densidades das madeiras
Mesmo assim todos os papéis de alta
resistência física e que São competitivos
nos mercados do primeiro mundo têm
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Figura 1 Volume específico de misturas de polpas
com o eucalipto
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Figura 2 Resistência à tração de misturas com o eucalipto
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Figura 2 Resistência à tração de misturas com o eucalipto
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Figura 3 Elongação de misturas de polpas com o eucalipto
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de ser baseados na polpa de pinho para
atender aos padrões de exportação
Mais recentemente seu uso como pol
pa para papéis absorventes temse fir
mado em nível mundial A mistura

desta polpa com polpas de eucalitpto
serve para fabricação de papéis de ní
vel ainda superior aos que usam polpa
de eucalipto ou a polpa de pinho sem
mistura

sisal

Uma fibra de uso têxtil de alto preço
no mercado exterior para confecção de
cordas Tem baixos teores de lignina e
pentosanas Sua morfologia é peculiar
com fibras extremamente longas e pare
des espessas São fibras que requerem
alta energia no refino para Iibrilar Dão
resistência ao rasgo altíssima baixa re
sistência ao ar e pouca resistência à tra
ção Os papéis produzidos são encorpa
dos Sedosos sem rejeitos mas têm bai
xa opacidade Quando muito purificada
sua polpa comportasecomo a de Iinters
com dificuldades na colagem na for
mação e inclusive na resistência ao
rasgo

Eucalipto
A polpa intensivamente usada no

Brasil capaz de ser utilizada tanto em
papéis da linha higiênica quanto em pa
péís de embalagem nas suas versões semi
químicas Seu egmente mais forte é o
de papéis de impressão e escrita mesmo
quando utilizada sem misturas com outras
fibras

Por suas qualidades é polpa muito
apreciada no mercado de exportação Sua
maior ameaça provém da Ásia onde o
esforço para imitar as condições brasi
leiras foi iniciado há vários anos com

custos de produção e quantidades que
farão esta região extremamente competi
tiva nos próximos anos

Materiais e métodos

0 trabalho foi desenvolvido com pol
pas industriais branqueadas brasileiras de
eucalipto sisal bambu bagaço de cana
e pinho

As polpas foram desintegradas indi
vidualmente durante cinco minutos em

desintegrador Regnied Foram transferi
das para um copo de béquer de 2000 ml
0 pH das polpas foi corrigido com soda
até pH 65 70 deixandose a suspen
são em repouso por 30 minutos

Decorrido o tempo as polpas foram
refinadas individualmente em moinho

Jõkro até níveis de 25 e 40SR Após
o refino as polpas foram transferidas
para o hornogencizador onde eram
misturadas em peso quando neces
sário

Foi amostrado um volume específico
da suspensão para um copo de béquer
de 500 mil e formadas folhas de 60g1
M2 de acordo com os testes e métodos

Tappi T205 formação de folhas para
testes físicos da polpa Este pro
cedimento foi repetido individualmente
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para cada folha formada As análises
de performance das folhas foram
realizadas de acordo com teste Tappi
T220

Os testes foram conduzidos utilizan

do misturas binárias das diferentes es

pécíe em estudo A matriz de testes
das misturas foi designada da seguinte
forma

0 x 100 E

50 x 50 E

20 x 80 E

80 x 20 E

100 x 0 E

A designação x é genérica para a
polpa misturada com a de eucalipto
E podendo ser bagaço bambu sisal
ou pinho conforme identificado no
texto

Díseussão dos resultados

Propríedeides dos misturas refincidas
até resistência físicomecánico pleno

Todos os resultados serão discutidos

a 40SR onde estão estabelecidos os

potenciais máximos de refinação de
ambas polpas refinadas individual
mente As figuras 1 8 descrevem as
propriedades físicomecânicas estu
dadas A organização dos dados visa
verificar as propriedades em distintos
níveis de mistura com eucalipto A
escolha do refino pleno das fibras em
mistura visa verificar as aplicações que
normalmente são satisfeitas por estas
polpas os papéis corno estrutura de
resistência

A figura 1 demonstra o volume espe
cífico das misturas Verificase que o
bambu e o sisal geram elevados valores
de volume específico tanto em misturas
com eucalipto corno sozinhos sendo
contribuidores desta propriedade

É importante a variação do volume
específico nas misturas de bagaço ou
pinho com o eucalipto Devido a esta
polpas apresentarem valores menores
de volume específico os níveis de mis
tura com maior teor dos mesmos mos

tram suave decréscimo que pode ser
corrigido pelo uso maior de polpa de
eucalipto

Esta comparação permite verificar a
evidente diferença entre o uso de polpas
no que concerne ao volume específico
As diferenças causadas pelo luso das di
ferentes polpas são intrínsecas à morfo
logia e resistência intrínseca dos seus
elementos Fibrosos

A Figura 2 descreve o potencial pleno
das fibras utilizaktN quanto a resistência

Figura 4 Resistência ao estouro de polpas com o eucalipto
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Figura 5 Resistência ao rasgo das misturas com eucalipto
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Figura 6 Resistência ao ar de misturas de polpas com o
eucalipto
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Figura 7 Opacidade de misturas de polpas de eucalipto
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Figura 8 Alvura das misturas de polpas com o eucalipto
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à tração 0 uso do eucalipto com mistura
contribui substancialmente para a
melhoria desta propriedade no caso do
bambu sisal e bagaço enquanto não
afeta a resistência da polpa de pinho
Há clara indicação da contribuição da
fibra do eucalipto nesta propriedade de
reforço compensando aquelas fibras que
não desenvolvem tão bem esta pro
priedade

A propriedade de elongação figura
3 nas misturas com bambu é muito

afetada pelo grau de misturas e é
positivamente alterada pela adição de
polpa de eucalipto As misturas com
bambu têm esta propriedade aumentada
em até 30 conforme o grau da mistura
0 mesmo ocorre em menor extensão

com o sisal e bagaço sendo que a

Rnus E Eucalipto

influência é menor A polpa de pinho
em mistura tem esta propriedade
diminuída À exceção das misturas com
bambu os ganhos ou perdas do uso do
eucalipto relativamente não ultrapassam
10 no máximo

A resistência ao estouro figura 4
assim como a resistência à tração de
polpas misturadas de bambu sisal baga
ço apresentam excelente incremento desta
propriedade com o aumento da utiliza
ção do eucalipto Somente na mistura
com pinho ocorre alguma desvantagem
no uso do eucalipto com decréscimos
relativos até 10

A resistência ao rasgo figura 5 é
uma propriedade para a qual caracte
risticamente a polpa de pinho é consi
derada importante No caso de refino

extensivo como avaliado nesta etapa
do trabalho isto não ocorre Polpas de
bambu ou sisal puras ou em mistura
prestamse admiravelmente bem para
prover resistência ao rasgo em itíveis ele
vados de refino A polpa de pinho brasi
leira não leve desempenho melhor que a
polpa de eucalipto Obviamente isto
devese ao distinto desenvolvimento

desta variável entre fibras curtas e longas
0 melhor aproveitamento desta variável
para a fibra longa necessitaria menor
refino do componente fibra longa para
melhor mantêla

A resistência ao ar das folhas testadas

figura 6 apresenta sensíveis diferenças
de acordo com as polpas testadas As
polpas de bambu e sisal têm baixos va
lores de resistência ao ar e são pouco
influenciadas por misturas com eu
calipto Esta propriedade é muito ex
plorada em aplicações especiais espe
cialmente pela polpa de sisal mas não
por bambu 0 uso na fabricação de meios
filtrantes ou seletivos é oportunidade
evidente

As misturas com pinho e bagaço têm
comportamentos distintos A mistura de
polpas de pinho com eucalipto apresenta
um máximo de resistência ao ar nas mis

uras intermediárias Este fenômeno

pode ocorrer pelo falo de que muitas
fibras pequenas do eucalipto passam a
preencher os espaços entre fibras longas
causando fechamento da folha 0 mesmo

não ocorreu com o sisal devido a pro
vável baixa densidade de fibras do sisa

na folha bem como seu alto teor de

celulose pura que inibe a fíbrilação e
colapsarnento A polpa de bagaço pela
natural presença de diversos elementos
anatômicos não fibrosos tem resistência
ao ar mais elevada 0 uso de fibra de

eucalipto em mistura aumenta esta pro
priedade nos casos em que existe defi
ciência

A opacidade de misturas de polpas
figura 7 refinadas a 40SR é geral
mente elevada ao se aumentar do uso

de eucalipto na mistura Este efeito é
muito acentuado na mistura com pinho
decrescendo para com o bagaço e sisal
0 bambu tem opacidade superior a do
eucalipto e tem pequeno decréscimo nas
misturas

As alvuras iniciais das polpas testadas
não eram semelhantes Logo uma
comparação direta não pode ser feita na
figura 8

No entanto podese afirmar que a
polpa de pinho foi a que mais alvura
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perdeu com o refino Disto resultou ser
a mais influenciada na mistura com

eucalipto As polpas de bagaço sisal e
bambu perdem no máximo duas uni
dades de alvura após o refino e sua alvura
é menos influenciada pelo grau de
mistura

Propriedades Usícomecânicas de
misturas a 50 em peso com
eucalipto

A seguir apresentamos nomogramas
contendo as curvas de mistura das pol
pas com 50 de eucalipto comparadas
contra curvas de 100 eucalipto 0 ob
jetivo desta seção é estabelecer as dife
renças entre as misturas ao longo do
refino Lembraino que as polpas foram
refinadas individualmente até 25 e

405R além do nível inicial sendo mis

turadas binariamente nestes níveis após
refino

Misturas entre pinho e eucalipto
A figura 9 permite airiticação do

comportamento de algumas proprieda
des e a sua influência sobre as demais

Usarseáo artifício de comparar todas
as propriedades a um mesmo nível de
uma propriedadeobjetivo Isto facilita a
comparação entre as diversas proprieda
des papeleiras bem como misturas testa
das Fixarseá uma referência hipotética
de 60Nrnlg de resistência à tração como
o valor que satisfa7 o andamento e a
produtividade de unia máquina de papel
As linhas de união entre os gráficos dos
nomogram de cada mistura ilustram os
valores que correspondem a esta pro
priedade No caso da mistura entre polpa
de pinho e eucalipto verificase neste
caso o clássico desenvolvimento dife

renciado da resistência ao rasgo 0 uso
da polpa de pinho permite rápido
incremento desta propriedade enquanto
a polpa de eucalipto sozinha necessita
maior nível de refino para uma resis
tência ao rasgo

A resistência à traçào equivalente
entre as misturas determina resistência

ao estouro similar o que usualmente
ocorre 0 volume específico da polpa
de eucalipto nestes níveis de resistência
à tração e estouro é superior assim
como o é a sua opacidade Este conjunto
de características é muito buscado em

algumas aplicações nos papéis de
imprimir e escrever associados com a
excelente formação de folha que o
eucalipto propicia A despeito do maior
nível de drenabilidade necessário para
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obter uni mesmo índice de resistência

à tração ainda assim existe manutenção
da menor resistência ao ar para a polpa
de eucalipto e que deve contribuir da
mesma forma nas misturas com a polpa
de pinho Este auxílio na manutenção da
estrutura porosa da folha por parte das
fibras do eucalipto está relacionado com
a qualidade de prover fácil secagem da
folha na máquina de papel Tal conside
ração é muito importante para máquinas
de papel que necessitam otimização da
seção de secagem

Misentre bambu eeua
Na figura 10 verificamse as pro

priedades diferenciais entre a mistura
de bambu com eucalipto a 50 e
eucalipto a 100 Novamente compa

ramos as propriedades a 60 NinIg de
resistência à tração como exemplo de
andamento de máquina de papel 0 uso
da fibra de bambu incrementa a re

sistência ao rasgo sensivelmente na
mistura com o eucalipto em níveis si
milares encontrados para as misturas
com polpa de pinho Tal relação esta
de acordo com o uso corrente de polpa
de bambu para produzir papéis para
resistência mecânica

As suas fibras curtas e delgadas de
terminam tal diferenciação No entanto
as propriedades de resistência ao
estouro e volume específico são
similares entre a mistura com bambu e

a polpa de eucalipto A opacidade para
polpa de eucalipto é um pouco melhor
do que na mistura com bambu sendo

Figura 10 Nomograma para a mistura 50 bambu 50

eucalipto A comparada com 100 eucalipto Os grãficos
são interfigados pelo eixo do volume específico As linhas

representam as propriedades ao índice de tração constante de
60 NVg
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Figura 9 omograma para a mistura de 50 pinho 50

eucalipto A comparada com 100 eucalipto Os gráficos
são interligados pelo eixo do volume específico As linhas

representam as propriedades ao índice de tração constante de
60 Nmig



mais sensível esta diferença em níveis
menores de refino Mesmo em níveis

maiores de drenabilidade necessários

para desenvolver a polpa de bambu
ainda assim percebese a resistência ao
ar notavelmente baixa propiciada pelo
uso do bambu em mistura Este conjunto
de propriedades está intrinsecamente
ligado às características da fibra do
bambu e pode ser explorado para a
produção de papéis que demandem por
exemplo baixa resistência ao ar conjun
tamente com bons valores de resistência

mecânica

Misturas entre sísol e eucalipto
A figura 11 demonstra os valores ob

tidos para a mistura de polpa de sisal
com 50 de eucalipto Neste caso a
polpa de eucalipto tem sua propriedade
de rasgo grandemente incrementada nos
níveis iniciais de refino pelo uso da fibra
do sisal em mistura As propriedades de
resistência ao estouro e volume especí
fico são semelhantes para um mesmo
nível de resistência à tração incre
mentadas pelo uso da mistura com
eucalipto A polpa de eucalipto tem a
habilidade de melhorar a opacidade da
mistura pois sua polpa é sensivelmente
mais opaca A polpa de sisal apresenta
resistência ao ar baixa e em inislura com

o eucalipto ela é mantida A dre
nablidade de ambas as palpas é abso
lutamente semelhante Devido às ca
racterísticas da fibra do sisal e do

eucalipto a mistura da libra do eucalipto
com ela determina propriedades
admiravelmente aumentadas Tais pro
priedades de resistência ao rasgo po
rosidade opacidade são buscadas com
ênfase no segmento de especialidades
notadamente para fabricação de saqui
nhos de chá papel moeda e cigarros
para exemplificar

Misturas entre bagaço e eucalipto
A B uia 12 ilustra as propriedades

da mistura de W1 bagaço com o
cucalipto comparada a 100 eucalipto
A polpa de bagaço tem fibras de com
primento semelhante ao eucalipto mas
fibras mais largas e paredes delgadas
Possui também um teor de elementos

não fibrosos importante em geral
maior que o da polpa de eucalipto A
mistura desta polpa com a de eucalipto
determina níveis de resistência á tração
rasgo e estouro semelhantes A mistura
com bagaço determina volume espe
cífico menor para um nível de re

Figura 11 Nomograma para a mistura de 50 sisal 50

eucalipto comparada com 100 eucalipto E Os gráficos
são interligados pelo eixo do volume específico As linhas

representam as propriedades ao índice de tração constante de
60 NmJg
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Figura 12 Nomograma para a mistura de 50 bagaço 50

eucalipto A comparada com 100 eucalipto n Os gráficos
são interiigados pelo eixo do volume específico As linhas

representam as propriedades ao índice de tração constante de
60 Nmlg
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sisténcia mecanica constante A

opacidade entre as duas fibras é bastante
distinta sendo que a mistura auxilia nesta
propriedade que é menor no bagaço A
resistência ao ar da mistura com bagaço
é maior que a do eucalipto sozinho Tal
comportamento deve ser associado com
o tear de elementos não fibrosos

presentes além da morfologia da fibra
A drenabilidade da mistura de bagaço
com eucalipto difere pouco da polpa
somente com eucalipto

Considerações finais
0 presente estudo considerou alguns

aspectos de sinergia possíveis de en
contrar no uso de misturas de polpas

sob condições previamente arbitradas
Daí resultam algumas indicações
gerais

as fibras brasileiras especialmente
as de importância regional têm excelen
te potencial para o desenvolvimento de
alguns papéis com características dife
renciadas além dos usos correntes

a fibra do eucalipto em misturas
com algumas destas fibras tem a proprie
dade de amenizar deficiências intrínse

cas das polpas estudadas tal corno o ba
gaço e bambu

a fibra do eucalipto forma compo
sições sinergicamente positivas cone
polpas que têm propriedades únicas
tal como cote o pinico e
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