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Resumo

E atualmente bem estabelecido que as propriedades do

papel sao fortemente relacionadas com as caracteristicas

quimicas e anatomicas das fibras Algumas dessas rela 5es

particularmente para polpas kraft obtidas para um grande

nJmero de rvores matrizes e clones hibridos de Euc l ptus

grandis sao discutidas nesse estudo

A importancia da densidade basica da madeira flexibi

lidade das fibras para a qualidade do papel foi mais uma vez

claramente identificada Os resultados tambem demonstraram

que 0 nJmero de fibras por grama e teor de pentosanas

contribuem para uma visao mais completa das rela 5es entre as

caracteristicas das fibras e do papel Tais resultados

possibilitam identificar parametros para a sele ao florestal

e para 0 controle de qualidade necessarios para a melhoria

da qualidade e da uniformidade do papel

Palavras Chave

Eucalipto Polpa Kraft Eucalipto Densidade B sica Madeira

Propriedades Fibras NJmero ribras por Grama Coarseness

Pentosanas Propriedades Papel Selec ao Arvores

1 Int rodudio

Os dias em que mais arte que ciencia era utilizada na

fabrica ao de papel estao acabando A enorme disponibilidade

de diferentes tiros de materia prima no mercado proporciona

hoje ao fabricante de papel elevado grau de liberdade para

atingir a variada demanda para os diversos tipos de papel

Atualmente a ciencia e a engenharia da fabrica ao do papel

permit em obter os conhecimentos necessarins para 0

desenvolvimento de tecnologias avan adas e a obten ao de

materiais com elevado grau de sofistica ao
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Embora 0 avanco tecnologico para a fabricaclo de
celulos e papel seja signicativo eKist m lacunas no
conh cim nto nec rio para mi turar dif rent tipo d
fibra para obt r as div r as especificatae de papel 1 0
tamb4m de int r se particular para os fabricantes de
celulos os quais devem controlar atualmente a
caract risticas das fibras m programa d qualidade
assegurad e de selecao de arvores

A literatura rev la muitas informacoes a esse respeito
Entretanto aLgumas vezes os resultados tem uso pratico
limitado Um grande numero de pesquisas tem side dedicada
ao estudo do efeito da resistencia espessura da parede
celular largura comprim nto e das relacoe ntre a
dimensoes das fibras e as caract risticas do papel produzido

1 25 Outros studos se concentram nos efeitos da d n idade
basica da mad ira 22 30 e da fleKibilidade das fibras

1 6 31 35

o efeito significativo da d nsidade basica da Madeira
numero d fibras por grama e do teor de pentosanas foi
r centem nt identificado 36 Naqu le estudo 0 modelo
matematico que inclui essas tris variaveis foi obtido
considerando se um elevado numero de dados da analise de 251
arvores de diferentes especies e hibridos de eucalipto

o objetivo desse estudo foi 0 de verificar a validade do
modele matematico recentemente obtido 36 Utilizou se um

banco de dados obtidos na analise de 144 arvores matrizes
100 arvores de clones hibridos de E grand is

2 Informatoes de Literatura

Muitos estudos tim side desenvolvidos visando obt r uma

melhor compr ensao das relacoes ntre as caracterlstica da
fibras e as propri dades do pap l A r visao de um grand
num ro de estudos qU r lacionam as caracteristica da
fibras com as propriedades do pap l para diferente esp cie
de mad ira 1 25 revela algumas g neralizBtoe e tBmbem
contradico s Tais aspectos sao decorr ntes principalmente
do uso d dif rent s d lineam ntos eKperimentais e algumas
vez s da aplicacao de tratamentos statisticos inad quados e

tambem 0 do uso de um numero limitado de dados Outros
possiveis fatores para essas discrepancias podem ser

a grande variabilidade natural
entre arvores de um mesmo genero
arvore

que ocorre entre especies
e ainda dentro de uma mesma

os varios tipos de proc ssos d polpacao e as suas

difer ntes variaveis operacionais

a qrande variedade de pareis os quais possuem piferentes
demand s de qualidade

e ainda a compleKidade envolvida na definicao e avaliacao
dos fatores que condicionam as propriedades do papel

Algumas dessas pesquisas tem tentado estabelecer modelos
matpm tirn D r Dr rli cr r r L



de ses modelo anteriore Page 36 sugeriu
resi tpncia a tra ao a partir do comprimento
den idade area da sec ao tran versal
cisalhamento resistencia das fibras e area

liga io das folhas de teste

estimar a

perimetro
tensSo de

relativa de

Clark 15 tentou simplificar esse modelo reduzindo 0

numero de variaveis comprimento coarseness coesividade

resistencia das fibras e densidade da folha de teste e

adotando carcacteristicas de maior facilidade de

detvrminacao

Na literatura mais recente tanto dedicada a elabora ao
de modelos teoricos 6 23 ou avaliacao geral de causa e

efeito 8 22 tem side confirmados os efeitos significativos
da espessura da parede celular comprimento coarseness e

da resistencia das fibras sobre as caracteristicas do papel

produzido

Embora a sofistica ao experimental e uma abordagem mais

cient ifica sejam notadas nos est os mais recentes a

situacao basica do usa limitado de alguns resultados ainda

permanece

Outras tentativas foram em geral baseadas no estudo do

efeito da densidade basica da madeira como 0 fator chave para

predizer a qualidade do papel 22 30 Os resultados indicam

que para as folhosas em geral 8 23 24 e em especial para 0

eucalipto 14 25 30 existe uma boa relacao entre a densidade

basica da madeira flexibilidade de suas fibras

conformabilidade I consolidacao da estrutura do papel 1 6

Existem evidencias de que madeiras com maior densidade

basica tern fibras menos flexiveis devido aos elevados

valores de momento de inercia da sec io transversal das

fibras em consequencia da maior espessura de parede 1 A

um mesmo nivel de refino fibras com tais caracteristicas sac

mais resistentes a acao de fore as de consolida ao durante a

formacao da folha de papel resultando em papel menos

resistente com estrutura mais aberta com maior bulk

porosidade opacidade e aspereza rugosidade da superficie
2 3 25

Por outro lado estudos envolvendo fibras de eucalipto
com similares valores de flexibilidade e com grande
variabiliade natural indicaram que 0 numero de fibras por

grama inversamente proporcional ao coarseness 0 qual por

sua vez e influenciado pela espessura largura e densidade da

parede celular das fibras tem import ante contribuicao para

as propriedades do papel 1 2 Essa propriedade embora

esteja indiretamente incluida em outros modelos 15 37 nao

foi explicitametne considerada como uma variavel fundamental

nesses modelos mesmo sendo independente da flexibilidade das

fibras e atualmente de facil determinadio

Hais recentemente a utiliza ao de um elevado numero de

dados obtidos a partir da analise de 251 arvores de

diferentes especies e hibridos de eucalipto E grandis
hibridos de E grandis poliniza ao aberta hibridos de
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3 1 Variabilidad do Dado

As proprledades do papel sel eionadas para rem

relaclonadas com a caract ristlcas das flbr s foram 0 indice
de tracio bulk resi tincia ao ar e a aspereza da superfi
cie Pode ser observado Tabela 1 que para 244 Brvorss
anallsadas e l te uma grande variabilidade natural para as

pol pas produzidas a um mesmo numero kappa 20 e 1 0
tratamento por 1500 revoluloes PFl

TAJfLA 1 PimIEDAOCS DO PAPEl RESlTAIlOS 08TIIlOS IAilA 244 ffMJO DE EtALIPfIJ V I llioo
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Uma grande varlabilidade natural pode Ber observada
labela 2 tamb m para earacteristicas da madeira e das

fibras A e celio da resistenela das fibras estimada pela
medida zero span a densidade basiea da madeira 411 a 634
kg m 0 numero de fibras por grama 10 2 a 26 5 milhovs e

a tear de pentosanas 12 2 a eO eX mOBtraram uma grande
varia ao 0 que foi muito util para a modelagem statistica

o comprimenta medio ponderano para as e44 arvore9
lJpr f l ntOLt tumb m umit ViH i iltJ e PVitde 0 lln it J 0 mm mill
n i l rJvalirJrao pn fe iu 19 utilildr 0 num wu un Flbrcll pnr

riima lImu viH aVl inchpf uth f1tV rtumu d fjbra POT
J am fJ tt lmbem Tot 1 atinn ldu cum 0 ItcuaT 1Ifir1n s l Ii ma l g

impl tiHdE qup i I Cl P dfr moi fac j intr r pr t i iJ fiicM om
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TAllLA 2 CMACTE1l18T1CAS OIlS flw llESlllADOSS IIT1JlOS PMA 244 AlMJS lIE ELtlt IPlO

tt I s ft 9l

CMAClERI8T1CAS OIlS F1w IC WUI INIKl WLlJl 11A11 0

2CtUta aaaaz I U

IlENSIOADE IlASICA CAlJACOS kg 507 t6 4Il

ClJfR119T0 IlEDIO POOlEMDO O lMl t 0 01 0 18 105

SS 19 100 1 0 t 0 11 6 0 II 5

NlERO F1w POll 6RAM IUhao 18 4 t 0 5 10 2 26 5

ESPESSlJlA PAREIIE CELllAR 1J 1 2 15 t 0 05 1 04 8 36

FATlJl un 0 37 t 0 01 0 18 0 52

TElIl PENlOSANAS I 15 7 t 0 2 12 2 202

INDILt TrwI IERO SPIVl Na g 162 t 0 7 m 184

m c C C c c cc

Ie Intervala de Confi a VSI de prObabllldadel

3 3 Analls statistlca dos R sultados

3 3 1 O t ccao d Outli rs Hultlcolin arldad

o objetivo do tratamento estatistlco fol 0 de avallar

posslveis relacoes matematlcas entre poucas caracteristlcas
das fibras independentes entre si as propriedades do

papel Adotou se a mesma metodologia recentemente proposta

36

Ap6s a eliminacio de outliers verificou se a

eKistencia da distribuicio normal e da homogeneidade de

variAncias Em seQuida pesquisou se tambem a eKistencia de

correlacoes multiplas entre as variaveis independentes

multicolinearidad

Um dos problemas associados construcio de modelos

con tendo diversas variaveis independentes e 0 aparecimento da

multieolinearidade definida como sendo a eKisteneia de

correlacoes multiplas entre as variaveis independentes Tal

fato e devido sobretudo possibilidade de diversas variaveis

do modelo eKpr arem uma mesma informacao

Embora a ua ocorrencia nao invalide a utilizacio da

analise de regressao na construcio de modelos a

multieolinearidade apresenta a tendeneia de aumentar a

variAneia dos valores previstos Como eonsequeneia podem ser

geradas respostas para valorRs nio incluidos na amostra ou

ainda afetar a significAneia e os sinais dos parametros
estimados

A aplicacio dos procedimentos Rstatisticos R Square e

Analise dos Componentes Principals ACP do Statistical

Analysis System SAS 38 permitiu identificar a eKi tincia
de multicolinearidade entre a densidade basiea da madeira a

espeS9ura da parede celular 0 fator Luce 39 bem como

entre 0 comprimento coarseness e 0 num ro de flbras por

grdma

II d nt id I bhsita dolO eavacos um dot aramE troE c hav
da seled Horestal foi l colhid em fUlc ao d sua egtr eitd

rlla ao com a fleKibilidade das fibras @ as propriedades do

papel 1 6 0 n mero de fibras por grama fai s l cionado em

funcio das raloes citadas

anteriormente



A analise estatistica nlo revelou uma correlacao
significativa entre a densidade basica da madeira a

resistencia das fibras medida pelo indice de traclo zero
span 0 teor de pentosanas e 0 numero de f1bras por grama
Dessa forma parece ser evidente que essas var1aveis podem
oferecer a melhor possibilidade para defin1r os principais
parametros que contribuem para as propriedades do papel Os
resultados indicaram tambem que essas caracteristicas das
flhras nao apresentam diferencas significativas entre as
idades consideradas dos clones Isso foi comprovado
estatistica ente ao nivel de 99 99y

33 2 Hodelos de Regresslo Propr1edades do Papel vs

Caracteristicas das Fibras

de um

modelo

R A

SAS 38

modelo

A construcao de modelos de regressao envolve a selecao
sub conjunto de variaveis que melhor se ajuste a um

linear produzindo 0 maior coeficiente de determinacao
utilizacao de Irocedimento estatistico R Square

permitiu obter 0 melhor conjunto de variaveis no

Os resultados indicaram que a densidade basica 0

numero de fibras por grama e 0 teor de pentosanas foram os

parametros que contribuiram significativamente ao nivel de
99 99Y para 0 desenvolvimento das propriedades do papel
avaliadas Tabela 3

TABELA 3 REGRESSBES LINEARES M0LTIPLAS PROPRIEDADES PAPEL
vs DENSrDADE B SICA MADEIRA E CARACTFRisTICAS DAS
FIBRAS RESULTADOS PARA 244 dRVORES DE EUCALIPTO

MATRIZES E CLONES AP6S 1500 REVOLUC5ES PEl
COE rCIENTE5 REGRFSSZO PARA 0 MELHOR AJUSTE PARA

CADA PROPRrEDADE Slo APRESENTADOS NA TABELA 4

r r eWE IEDADE

E EL
U RACTEJ iST ICAS

1 FIE RAS R F

iNPrCE DE TRAClo
rf 0 48 224
DB FE 0 58 170

a blF c F E d JF 0 64 144

pr e e 2
lB NF 0 71 291

bDB ct F dr E 0 72 211

lB 0 6i 38E
lB FE 0 68 35t

a blE c FE df F 0 72 203

tW e 53 274
JF IB 0 67 c 47

bNr clB dF E 0 70 18 J

lIlY

I RFSIST NCIA AR

1 n f ASF EZbt

I f En i d d F e S i c C v c c l l l l i a ao 411 34 k g m3
PF I I mE r Co d Fib r e o G l m lvl l i d C o 10 2 3 2l 5 mi 1 h 2
F E r ntnc n lo l ri r M i v



TABELA 4 COEFICIENTES DE REGRESSaO PARA 0 MELHOR AJUSTE DE

CADA PROPRIEDADE DESCRITO NA TABELA 3

c ze a

PROPRIEDADES
IAPEL

COEFICIENTES REGRESSaO LINEAR M0LTIPLA

II b c d
c

iNDICE DE TRA aO 101 90 0 1566 3 0016 1 3910

BULK 1 02 0 0017 1 2710 0 0146

In RESISTeNCIA AR 5 89 0 00147 0 1774 8 2810 e

In ASPEREZA 4 18 6 5010 e 0 0052 0 0737

A densidade basica da madeirll apresentou a maior

contribui ao para II vllrill ao dllS propriedlldes do papel
conforme indicllda pelo vlllor de RU 48 II 62X a ece ao dll

llspereZll do pllpel onde 0 numero de fibrils por gramll foi 0

principlll fator RU 53Y contrll llPenllS 14X pllrll a densidllde

basicll Tabelll 3 Esse resultlldo foi diferente dllqUele
recentemente observlldo 36 onde a densidade basica foi 0

principal fator para as qUlltro propriedades do papel Tal

flltO mllnifestando se em um universe constituido somente de

individuos hibridos de E grandis permitiu a maior

epressao do numero de fibras por grama confirmllndo a sua

importancill para a qualidade do papel

Nos casos onde a densidade basica e 0 principal fator

a inclusao do teor de pentosanlls apresentou contribuicao de

lite 10Y parll II eplicllCao das vllriacoes do indice de

trllcao e dll resistencia 110 ar Parll 0 bulk onde a

densidade basicll tambem e 0 principlll fator 0 numero de

fibras por grama e 0 segundo flltor Pllrll a explicacao do

modelo com contribuicao de 9Y

Independentemente da ordem de contribuicao da densidade

basica dll mlldeirll do numero de fibrils por gramll e do teor

de pentosllnas os modelos eKPlicam lite 72X das variatoes das

propriedades do papel Para um modelo de regressao linear

simples obtido a partir de dados com grande variabilidade

natural 0 grllu de explicacao obtido e muito satisfatorio

Esses resultados quando comparados com aqueles obtidos

seguindo a mesma metodologia para um universe muito mais

diversificado diferentes especies e hibridos de eucalipto
36 mostra que as variaveis que explicam as propriedades

do papel saD as mesmas densidade basica dos cavacos numero

de fibras por grama e teor de pentosanas Essa comparatao
revelll tambem semelhllntes niveis de explicacao Ru e de

significancia F aindll que possam haver vllriacoes na ordem

de contribuicao sobretudo para 0 segundo fator Tabelas 3 e

5



TABELA 5 REGRES60ES LINEAREB MOLTlPLAS PROPRIEDADES PAPEL

vs DENBlDADE BASICA CAVACOS E CARACTER16TICAS DAB

FIBRAS RESULTADOS PARA 251 ARVORES DE EUCALIPTO

DIFERENTEB ESP CIES E lBRIDOB APOS 1300

REVOLUCOE8 PFI 36
Ea Ea c C K c c

PROPRIEDADES
PAPEL

CARACTERlSTICAS
DAS F IBRA8 R F

K C C a

INDlCE DE TRAC O

DE 0 60 378

DB NF 0 65 229

a bDB cNF dF E 0 68 i78

DB 0 74 733

DB NF 0 78 449

a bDB cNF dPE 0 80 341

DB 0 50 E51

D8 NF 0 59 179
a bDB cNF dF E 0 60 125

DB 0 61 395

DB NF 0 71 303

a bDB cNF dPE 0 74 236

IIBULKtI

In RESIST NCIA AR

In ASFEREZA

D

DB Dengidade Basica Cavacos Varia ao 414 a 693 kg m

NF Numero de Fibras por Grama Varia ao 11 2 a 25 1 milhao
PEspentosanas na Polpa Varia ao 12 2 a 19 2 Xl

Todos os Resultados sao Significativos a 99 991

3 3 Fundam nta io das Rela o s Obtidas

3 51 Densidade aasica da Madeira

Con forme tambem indicado em outros modelos 25 30 a

densidade basica da madeira foi matematicamente responsavel
pela maioria das varia oes nas propriedades do papel lsso
era de certa forma esperado atraves da observa io da Figuras
1 a 4 onde sac ilustrados os dados obtidos para polpas de

laborat6rio ap6s 1500 revolu oes PFl Embora a densidade
basica da madeira seja fortemente influenciada por outras
caracteri ticas quimicas e anatomicas 30 ela
estreitamente relacionada com a espessura da parede celular

Fibras com parede mais espessa madeiras com maior
valores de densidade basica produzem papeis com estrutura
mais aberta com maiores valores de bulk de opacidade e de
asp@reza superficial a um mesmo nivel de refino Essas
caraLt risticas tem pfeito siginificativo sabre as

propriedades de resistencia do papel principalmen e aquelas
qu dependem fundamentalmente do numero e dB resistencia dati
liga oes entre as fibras

Em outras

basica pare as

principal mente

palavras a rande contribui ao da densidade
aria oe na propriedades do papel e devida

a sua streita rela io Dm A flpw hilinAMD
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das fibrllS

seledio dt
controlllda

Assirn esse aspecto e de grande interesse para

arvorts desde que a densidllde basica poss ser
em programas de melhorllrnento genetice

3 5 2 Numero de Fibras per Gram

Embora os dados da5 figuras i a 4 indiquern claramente
que a flexibilidade das fibras tern um maior impacto sobre a

maiorta das propriedades do papel avaliadas a dispersio dos

dados pode ser reduzida 5e outras caracteristicas das fibras

Que tambern afetam as ligacoes entre as fibras forem
consideradas no modelo Uma outra propriedade das fibras que

e tambem facil de medir varia considtravelmente e e possivel
de ser afetada em um programa de selecao e 0 comprimento das

fibras

Huitos estudos tern relacionado 0 efeito do cornprimento
das fibras com 0 desenvolvimento das propriedades do papel
11 25 Entretanto 0 maior desafio tem side isolar 0 efeito
da flexibilidade das fibras a qual encontra se estreitamente

relacionada com a densidade basica da madeira Um grande
numero de txperimentos tem sido especificamente delineados

com esse objetivo

Um desses relaciona se com 0 coz mento e 0

branQutamento de caVaCOS do cerne e do alburno separadamente
para diferentes arvores 2 Nesse estudo os valores das

medidas da seccio transversal das ibras oram essencialmente
os mesmos para ambas 05 tipos de madeiras selecionadas em

cada arvore entretanto 0 comprimento das ibras foi
consideravelmente diferente

Os resultados da Tabela 6 indicam que folhas de teste

com maior bulk maior porosidade e com menor opac idade
for am obtidas a partir de fibras mais longas e com similares
valores de flexibilidade lestimada pelo ator Luce ou pelo
momento de inercia

TAPELA 6 POcPIS PRAHOUEAIiAS liE EUCAcIPTD KESKA ARDRE PE LAFDRAT6RIO IHFLUeHCIA DAS F1FRAS SOFRE

AS FRDoRm PEE DO PAPEL FOL AS DE LAFORAT6F IO SEK KOAGfKI2

CAReCTEPiSTICAS DAS FIBRAS

E 10 NOEL

F1FRAS

CERHE

FIBRAS CER f ALBURNO

KISTURA e 61 Xl

FlBRAS

AlFURNO

HOl1ENTD liE IHeRCIA SEmO TRANSVERSAL IJI IBSl 1613 1577
mOR LUes U9 U8 e 5
CO F R IKEHTO HellIO PONIfRAl O If 685 e 7 6
Hlimo F mAS FOr GRtHA i1h a0 167 21 6 7 2
iN ICE DE TRA AD Nl g 35 9 t6 3 3

RESISTeNCIA AD AR fIJFLEY 5 1 r II U3 2 IE 3 8

IE SlIA IE APARFWTr t g l 57 m 662

co rlClfHTE ESPAlHAfNT0 LU f llg 39 5 1 1 1



Em um outro e perimento polpas de eucalipto obtidas de

diferentes arvores foram an lisadas 3 Novamente 0

comprimento medio das fibras foi a principal vari vel e as

conclusoes foram basicamente as mesmas Tabela 7

TA EL 7 POL PAS PRANQUEA AS DE EUCAlIPTO OPTIDAS EM LAPORAT6IO COMoPIMENTO DAS rlPRAS VS PROPPIE

DADES DAS FOLHAS DE PAPEl AP65 151t REVOlUCoE5 PFI 3

CARACTEPi5TICAS DAS FIBRAS E DO PAPEL POLP A POLPA P POLPA

COMrR111HTO MEDIO POHIERAPO II Ut U3 61

COARSENESS 1911tf 82 8 2 8 5
NuMERO rIBRAS POR GRANA liJhi 21 7 2t5 16 5

iNDICE DE TRA O NI 9 62 7 58 8 52

RESISTfNCIA AD AF GURLEY s llt IJ 18 6 7 5 5 C

BULK I g I 15 158

cor ICIENTE ESPALHANENTO LUZ 1 19 12 37 S 362

Ouando plot dos contra a densidade basica da madeira

pode ser observado que 0 comprimento e 0 coarseness das

fibras nesse estudo dependente da espessura e da densidade

da parede celular apresentam se fracamente relacionados com

a densidade basica Figuras 5 e 6 0 que foi tambem
confirmado anteriormente na analise de multicolinearidade

Esses aspectos quando associados com os resultados

apresentados nas tabelas 6 e 7 indicam que 0 comprimento e 0

coarseness das fibras devem ter efeito significativos sobre

a consolidatao do papel e consequentemente sobre as suas

propriedades independentemente da fle ibilidade das fibras

o numero de fibras por grama e uma variavel composta
derivada do inverso do produto do comprimento medio pelo
coarseness das fibras A seletao des sa propriedade como uma

variavel independente no modelo rnatematico foi baseada nas

suas possiveis implicatoes fisicas sobre a consolidatao e as

propriedades do papel A probabilidade e consequentemente 0

numero de liga oes entre fibras deve ser diretament
roporcional ao numero de fibras por unidade de Massa do

papel

Atraves das deriva oes feitas por Kallmes Corte 40
42 0 numero total de I1ga oes entre fibras NC para urna

estrutura aleatoria com comprimento de fibras gramatura e

area da folha constantes e esperado ser proporcional ao

numero de fibras por unidade de massa NF ou seja

NC a NF

Consequentem nte espera se obter uma estrutura de papel mais
aberta com maior grau de consolidatao e entao de liga ao e

um maior numero de interfaces fibra ar com mais fibras por
grama na folha de papel

Os resultados ilustrados nas Figuras 7 a 10 demonstram
claramente que uma maior consolidatao da folha de papel pode
ser esperada com maior numero de fibras por grama na sua

estrutura con forme tambem indicado em outros estudos 40
42 1sso resulta na obtentao de uma folha mais reslstente e

principalmente com superficie mais lisa maior valor de
explicatao do modelo Tabela 3 com Menor bulk

e
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essas folhas tim tamb m maior opacidade que aquelas obtidas

com menor numero de fibras por unidade de massa Tabelas 6 e

7

Os resultados indicam tambem que a relaclo entre as

propriedades do papel e 0 numero de fibras por grama e linear

simples e nao do tipo NF conforme indicado relos calculos

do modelo de Kallmes Corte Isso foi confirmado

estatisticamente

Sendo ind pendente da fleHibilidade das fibras e tambem

facilmente medida e possivel de ser controlado geneticamente

a inclusao do numero de fibras ror grama no modelo para

prever as propriedades do papel devera contribuir com

significativas interpretacoes praticas de alguns fenomenos na

fabricacao de papel assim como para um melhor controle da

materia prima

3 5 3 Pentosanas na Polp

As hemiceluloses sao criticas para a fabricacao de

papel Polpas com baiHo teor de hemiceluloses podem

dificultar 0 refino e a fleHibilizacao das fibras Alem

disso 0 numero e a resistencia das ligacoes entre as fibras

sac influenciadas pelas hemiceluloses Particularmente para

polpas kraft branqueadas de eucalipto eujas hemieeluloses

sac eonstituidas basieamente por Hilanas 43 a

importaneia das hemiceluloses para 0 desenvolvimento das

propriedades do papel tem side citada em varios trabalhos

15 44 46

Os resultados obtidos nesse estudo para diferentes

matrizes e clones hibridos de euealipto teor de Hilanas

entre 12 2 a 20 2Y indicam que 0 teor de pentosanas afeta

signifieativamente as propriedades do papel con forme

ilustrado nas Figuras 11 a 14 Essa contribuicao foi

confirmada pelos valores de RP e de F quando 0 teor de

pentosanas foi considerado no modelo linear Tabela 3

Pol pas com maiores teores de pentosanas mostram

tendencia de produzirem papel com maior resistencia a tracao
e com menores bulk porosidade e aspereza superficial a

um mesmo niveJ de moagem PFI As pentosanas com estrutura

amorta e hidrofilica contrlbuem para uma maior interacao e

ligacao entre as fibras durante a formacao da folha de papel

3 6 Aplieacao dos Modelos de Regressao

Os modeJos descritos nesse estudo foram desenvolvidos

para obter a maHima aplicabilidade na selecao de arvores

garantia da qualidade e na producao de celulose e de papel

As tres variaveis independentes definidas nd modelo as quais

eHPlicam de 53 a 72 das variacoes nas propriedades do papel

s o relativamente faceis de serem medidas e eontroladas

A densidade basica da madeira e um dos parametros chave

na seJecao florestal e nas operacoes para a producao de

celulosc Ela tem um alto grau de herdabilidade e pode ser
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flewibilidade das fibras e COnleqUentemente a conlolida o

do papel pode ler definida na floresta

Como observado 0 numero de fibras por grama Dutra

propriedade fundamental tambem influenciando a conlolida o

da folha Sendo derivada do comprimento das fibral ela

tamb m possivel de ser manipulada geneticamente via trato

culturais E com os atuais medidores automaticos de fibras
a sua determina ao precisa pode ser feita rotineiramente
AI m disso as diversas combinacoes da fleMibilidade de
fibras com 0 numero de fibras por grama pode resultar no

desenvolvimento de mat rias primas nao convencionais

o teor de pentosanas na polpa aparece como a mail

import ante caracteristica quimica a ser monitorada visando a

obtencao de polpa com um minimo de degradacao das fibras 0

seu controle deve iniciar na floresta na medida em que as

pentosanas na madeira tendem a se correlacionar muito bem com

as pentosanas presentes nas correspondentes pol pas kraft de
mesmo numero kappa 3 25 Entretanto ainda nao elta
totalmente esclarecido se essa propriedade pode ler

control da via engenharia genetica e tratos silviculturais

o teor de pentosanas pode tambem ser muito afetado pelo
modo de opera ao dos digest ores continuos modernos para

polpacao kraft principalmente aqueles com carga diltribuida
de alcali com dire oes alternadas de fluMO de licor e ainda

com variacao de temperatura e concentracao dOl solidos
dissolvidos Dessa forma essa propriedade torna se um

padimetro chave para a qualidade a ser controlada

4 Conclusoes

Os dados obtidos da analise de 144 arvores matrizes e

100 arvores de clones hibridos de E grand is for am

utilizados no desenvolvimento de modelos de regressao linear

multirla com 0 objetivo d estimar propriedades do papel a

partir de caracteristicas das fibras selecionadas

Um modelo muito simples foi derivado baseado tao
lomente em tres caracteristicas das fibras as quais sac
facilmente medidas e possiveis de serem controladas

conflrmando 0 modelo recentemente obtido tamb m para um

elevado numero de arvores na analise de diferentes esp cies e

hibridos de eucalipto

A densidade basica da madeira a qual reflete a

influencia da fleMibilidade das fibras 0 numero de fibras
por grama indicando a imrortancia do numero d pontos de

cont tos entre fibras para a consolidacao do papel e 0 teor
de pentosanas que influencia a flexibilizacao das fibras e a

resistencia das ligacoes entre fibras foram as propriedades
identificadas para explicar at 72Y das varia oel das

propriedades do papel selecionadas

n arlicabilidade desse modele direta esperando se

que ele proporcione importantes direcionamentos para

programas de selecao de arvores para a garantia da qualidade
n2 fabricacao de celulose e para 0 fabricante de papel
alend r aDs crescentes aumentos de demanda da qualidade do
oopl



5 EHPerlmental

5 1 Obtentlo do Dado Caracteri tlca da Had lra Cozlmen
to Hedlt6e da Flbra e Anall da Polpa

As caracteristicas da madeira das fibras e do papel
utilizadas nesse estudo foram obtidas a partir de 144 arvores
matrizes 7 anos de idade e 100 rvores de clones idade
entre 4 e 7 anos hibrldos de E grandl

Os cavacos foram obtidos em equipamento lndustrial
para todo 0 volume comereial das arvores A densidade basica
dos eavacos foi determinada pelo metodo TAPPI

Os cozimentos kraft foram realizados em laboratorio
utilizando digestor equipado com circulacao forcada de licor
A polpacao para numero kappa constante 20 foi eonduzida
atraves da variacio da carga de alcali efetivo mantendo 0

tempo e a temperatura constantes Foi tambem mantida adequada
impregnacao dos cavacos com vapor antes do cozlmento e

condicees constantes de operacao durante a depuraclo e

lavagem da polpa

o preparo

condicionamento

em laboratorio

das polpas moagem PFI obtentao de folhas
e testes das folhas de papel foram conduzidos
conforme normas SCAN

o comprimento coarseness e 0 numero de flbras por
grama da polpa foram determinados no Analisador Automatico
Kajaani FS 100 A espessura da parede celular e a largura das
fibras foram medidas em cortes transversais de madeira com 0

uso de um fotomicroscopio acoplado a um anallsador de lmagems
Q 920

o teor de pentosanas
metodo TAPPI T233 ts 63
acucares via HPLC atraves

na polpa foi determinado usando 0

com confirmacao da anallse de
da hidrolise acida

5 2 Tratamento Estatistlco dos Dados

Todo 0 tratamento estatistico realizado nesse estudo foi
feito utilizando as metodologias descritas no Statistical
Anal sis S stem SAS 37 e con forme recentemente proposto
para 0 estabelecimento do modele matematico entre as

propriedades do papel e as caracteristicas das fibras 36 0
conjunto de dad os foi tratado para a ellminacao de
outliers verificacao da eHistencla de uma distribulcao

normal e de homogeneidade de variancia e para a pesqulsa da
e istencic de correlacoes multiplas entre as variaveis
independentes multicolinearidade

Para a deteccao da multicolinearidade foram utilizadas
duas tecnicas Regressao e Analise dos Componentes Prlncipais

ACP Com a confirmacao da eHistencia da multicolinearidade
somente a variavel que incluia a mais relevante in formacao e

maior facilidade de medicao foi considerada

5 3 Selecaode Varlaveis

A construcao de modelo de regressao envolve a selecao de
um sub conjunte de variaveis que melhor se ajusta ao modele



produzindo em consequi nciil o

determlnacao RP

milior coeficiente de

A selecio dilS vari veis independentes de maior

contribuicao probabil1dade superior a 99 99Y foi feita

utllizando os procedimentos R Square e ACP 37 em que 0

procedimento ACP permite a analise para as 2 equac5es
possiveis de regressao para as m variaveis presentes no

modelo

A utillzacao do conjunto artificial de dados perado
tecnica da Analise dos Componentes Principais ACP

resultou em acrescimo na in formacao obtida razao pela
nao foi considerado

pela
nao

qual
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