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Re3um0 A crescente demanda de celulose e papel e a globalizagao
de seus mercados vem atuando como importantes fatores de estimulo
a busca de materiasprimas mais adequadas as suas fabricagoes No
Brasil a madeira de eucalipto e um exemplo tipico dessa
tendencia Isto pode ser constatado atraves da intensidade de
estudos com que especies desse genero tem sido alvo

principalmente quanto a busca de materiais geneticamente
superiores em termos de rendimento e qualidade de produgao de
celulose Nesse contexto um elemento importante que deve ser
considerado e a influencia da idade da arvore sobre a quantidade
e a qualidade da madeira a ser obtida 0 presente trabalho teve
como objetivo analisar possibilidade de se relacionar a

qualidade da madeira e a idade de forma a permitir a selegao
precoce de materiais geneticos destinados a plantios cionais em
escala comercial 0 material usado foi madeira de Eucalyppus
urophylla obtida a 1 2 3 5 6 e 7 ands de crescimento com
enfoque para a sua utilizagao pare a produgao de celulose e
papel Os resultados mostraram que existem correlagoes
significativas entre dimensoes de fibras propriedades fisico
mecanicas de polpa celulosica de Eucalyptus urophylla e a idade
permitindc dessa forma diminuir a idade de selegao dos materiais

Summary The increasing demand of cellulose and paper and the
globalization of the economy has been acting like an important
factor in the development of new raw materials trees suitable
to industrialization In Brazil the Eucalyptus wood one of the
most important raw materials used in forestry industries is an
example of this tendency The number of studies on Eucalyptus
reinforced this idea In this context an element to be
considered is the influence of age in qualitative and
quantitative wood aspects The present paper considered the
possibility of establish a relationship among the tree age
1235and 6 yearsold and some pulp quality factors The
results showed that there are some significant relatioship among
fiber dimensions physical and mechanical properties of pulp for
Eucalyptus urophylla and the age and this way considering the

r wood quality aspects its is possible to decrease the selection

age of this materials

Trabalho apresentado no 30 Congresso Anual de Celulose e Papel
da ABTCP realizado em Sao Paulo SP Brasil de 03 a 07 de
novembro de 1997
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Introdupao

Devido a globalizagao de mercado a estrutura das empresas
tem se modificado de forma consideravel Essa mudanga atinge
priori tariamente as grandes empresas cujo contato corn mercado
externo e consequentemente a necessidade de ajuste a nova
realidade e mais intenso Essa mudanga ocorre em grande parte
nos setores da industria internacional e brasileira Nesse

contexto de mudangas um conceito que tem sido divulgado e
empregado de forma ampla e o da qualidade de um produto Para
tais segmentos da industria onde ha necessidade de aumentar a
competitividade no mercado externo o termo qualidade tem sido
buscado incessantemente Assim de modo simplificado na

capacidade de uma empresa em produzir um produto de qualidade
reside a facilidade desta em ocupar espago no mercado Esse
produto apresenta portanto caracteristicas que satisfazem uma
demanda consideravel para um determinado segmento em questao
BIRKLAND 1990

Para o setor celulosicopapeleiro o processo de avaliagao de
qualidade nao se limita exclusivamente a analise de qualidade do
produto Visando aumentar a eficiencia desse processo Sao

analisados todos os aspectos que possam influenciar a qualidade
final do mesmo Numa melhor qualidade da materiaprima reside
parte significativa da qualidade do produto CLARKE 1995 Para
PULKKI 1991 os efeitos da qualidade da madeira para produgao
de polpa celul6sica e ou papel sao tao importantes quanto outros
efeitos de variaveis do processo industrial

Na industria de papel ou polpa celul6sica a utilizacao de
especies melhoradas geneticamente bem como a de seus materiais
hibridos tem facilitado a uniformizacao da materiaprima que a
abastece Inumeros trabalhos indicam a possibilidade de se prever
propriedades da polpa celul6sica e ou papel atraves da analise
das caracteristicas da madeira BAREFOOT et a11966 ONG 1978
ou de seus elementos anat6micos BAREFOOT et 811970 GOODWIN
BAILEY 1989 CLARKE 1995 enfatiza a importancia de associar
as caracteristicas quimicas da madeira com a polpa
considerando que o processo de obtengao da mesma e

essencialmente quimico
As correlagoes existentes entre as caracteristicas da madeira

e da polpa celul6sica e ou papel permitem o desenvolvimento de
programas de melhoramento genetico florestal que considerem as
caracteristicas tecno16gicas da madeira No entanto para

avaliagao da qualidade da madeira fazse necessario que a madeira
esteja em idade de carte Este fator analisado sob a 6tica de
programas de melhoramento genetico florestal implica em maior
necessidade de tempo para incorporagao destas caracteristicas em
plantios comerciais A redugao idade da madeira destinada a
avaliagio de caracteristicas tecnol6gicas ou seja a selegao
precoce representa uma economic de tempo em programas de

melhoramento que considerem estas caracteristicas
A selegao precoce e particularmente interessante pois diminui

o tempo de analise do material e cons equentemente aumenta a
eficiencia desse processo ao longo dos anos

Para polpa celul6sica sua qualidade e altamente dependente
dos aspectos quimicos anat6micos e fisicos da materia prima
Dentre os principais parametros para a caracterizagao da madeira
destacamse sua densidade basica as caracteristicas das fibras
parenquima e vasos bem como os teores de celuiose lignina
pentosanas e extrativos BARRICHELO 1983 DEAN 1990 define
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como principais parametros da madeira para se estabelecer uma

correlagao entre a qualidade da madeira e a qualidade da pasta
celul6sica a morfologia das fibras e a densidade basica da
madeira

A densidade basica tem se destacado como o parametro mais
intensamente pesquisado na caracterizagao da madeira Sua

variagao pode ocorrer entre generos entre especies do mesmo
genero e arvores de uma especie BARRICHELO 1983 sendo

considerada uma propriedade complexa resultado de combinacao de
elementos anat6micos e quimicos da madeira SHIMOYAMA
BARRICHELO 1971 As influencias mais significativas Sao

exercidas pelo comprimento e largura das fibras proporgao dos
lenhos inicial e tardio quantidade e composigao de extrativos
BARRICHELO 1979 A importancia da densidade basica no processo
produtivo ester ligada a obtengao de celulose em termos de
rendimento por unidade de volume bem como com a influencia no
ritmo de deslignificagao da madeira FOELKEL 1976

MALAN 1995 city diversos autores que encontraram

correlag6es entre a densidade basica da madeira e algumas
caracteristicas do papel como por exemplo a resistencia ao

estouro resistencia a tragao e bulk Segundo o autor estas
correlagoes estariam ligadas a algumas caracteristicas das fibras
diametro do lume fragao parede as quais influenciariam na
densidade basica

Com relacao a anatomia da madeira a melhor visualizacao de
influencias e verificada ao se analisar as caracteristicas das
fibras sobre as propriedades fisicas do papel FOELKEL E

BARRICHELO 1975 relatam que a resistencia do papel a tracao
arrebentamento e rasgo Sao altamente influenciadas pelo
comprimento da fibra Essa influencia se explica considerandose
que no caso de fibras mais longas ha menor possibilidade dessas
se separarem da estrutura do papel que no caso de fibras mais
curtas quando submetidas a um mesmo esforgo Por sua vez fibras
com paredes main espessas sofrem menor colapso em relacao a
fibras de paredes mais finas diminuindo a resistencia do papel
GAIOTO 1991

Com relacao a influencia da idade sabese que o tecido
meristematico cambial responsavel pelo crescimento secundario da
arvore passa por mudangas ao longo dos anos Essas mudancas
ocasionam variag6es na madeira produzida em cada idade Como
consequencia a madeira produzida nos primeiros anos e

significativamente diferente da madeira nas idades mais

avancadas A madeira dos estagios iniciais de crescimento e
comumente denominada madeira juvenil e a madeira mais velha
madeira adulta FERREIRA FREITAS FERREIRA 1979 Segundo
FOELKEL et alii 1975 a madeira juvenil e formada nos periodos
de rapido crescimento da arvore caracterizandose como madeira
de qualidade inferior a madeira adulta TRUGILHO 1996 relata

que o aumento na idade da arvore afeta positivamente o teor de
holocelulose da madeira sua densidade basica e comprimento e
espessura de parede sendo observado o inverso para teor de
cinzas lignina e extrativos totais

Em estudos sobre a variagao da densidade basica em fungao da
idade e a posigao longitudinal no tronco em arvores de eucalipto
E grandis observouse que os maiores valores Sao encontrados

em arvores mais velhas e com relacao a posicao longitudinal
maiores densidades foram observadas na base e entre 50 e 75 da

altura comercial da arvore BARRICHELO BRITO COUTO 1983
Tambem em E grandis foi observado que a densidade e crescente
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ate o 10 ano aproximadamente tendendo a um lento decrescimo a
partir 13 ano REZENDE FERRAZ1985

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a variagao de
algumas caracteristicas da madeira de Eucalyptus urophylla e da
pasta celul6sica produzida a partir dessa em fungao da idade
tentando buscar subsidios para a selegao precoce

MATERIAL E MBTODOS

Foram utilizadas amostras

provenientes de plantio comercial
As amostras foram coletadas em
alturas da arvore sendo estas

Base

25 da altura comercial

50 da altura comercial

75 da altura comercial
100 da altura comercial

Altura cujo diametro e igual

de Eucalyptus urophylla
localizado em Altin6polis SP
forma de discos em diferentes

a 5 cm

Para cada altura foram coletados em media tr@s discos
Estes foram entao subdivididos em forma de cunha 4 cunhas por
disco sendo duas utilizadas para densidade basica e duas para
analises quimicas caracterizagao das fibras e cozimento

conforme mostrado no esquema abaixo A densidade basica foi
determinada atraves do metodo TAPPI T258 om89 Para analise de
fibras foram obtidos pequenos fragmentos de cada disco para cada
altura comercial em diferentes idades Estes foram entao
misturados formando uma amostra composta para cada ano

avaliado A amostra foi entao macerada em solugao nitrico
acetica Ap6s a maceracao foram medidas 50 fibras por amostra em
microscopic 6tico comum

100 o 5 cm

75

50

25

1
2

1
2

1 base
Figura 1 Representagao esquematica da amostragem de

material para realizagao do trabalho

Para o cozimento uma parte do disco foi transformada em
cavacos manualmente tendo o cozimento sido realizado em digestor
laboratorial de circulagao forgada sob as seguinte condigoes

Relagao licormadeira 41 1 Kg
Sulfidez 25
Alcali ativo 14 como Na2O

Temperatura de cozimento 165 C
Tempo ate 165 C 60 minutos

Tempo a 165 C 120 minutos
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As amostras foram submetidas a depuragao em aparelho com tela
com ranhura de 045 mm sendo calculados em seguida os

r rendimentos bruto e depurado
A partir da polpa depurada foram produzidas folhas para

testes fisicos Segundo norma TAPPI 220 om88 sendo entao
climatizadas em Sala com temperatura e umidade relativa
controladas

As folhas obtidas foram submetidas a testes fisicos segundo
normas TAPPI a saber resistencia a tragaoTAPPI T494 om88
rasgo TAPPI 414om88 estouro TAPPI 403om85 porosidade
TAPPI T536om88 espessura TAPPI T411 om89 e gramatura das
folhas TAPPI T410om88

RESULTADOS E DISCUSSAO

As dimensoes de fibras sao caracteristicas da madeira que
apresentam forte correlagao tanto com a densidade basica como com
as caracteristicas da polpa celulosica eou papel Considerando
se as especies de eucalipto tradicionalmente utilizadas para
produgao de celulose no Brasil a espessura da parede bem como o
diametro da fibra estao entre as caracteristicas morfol6gicas que
apresentam forte influencia sobre a eficiencia de produgao de
papel bem como as caracteristicas do mesmo
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Figura 2 Espessura da parede das fibras de E urophylla em
fungao da idade
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Figura 4 Comprimento de fibra de E urophylla em fungao da

idade

Os resultados apresentados nas figural 2 3 e 4 mostram que
as dimensoes das fibras de E urophylla no intervalo de idade
considerado tendem a aumentar com a idade Estas tendencias de
aumento sao indicativas que ate a idade de 7 anos o material
analisado encontrase inserido no periodo de desenvolvimento
fisiologico denominado de juvenil

As alteragoes nas dimensoes das fibras em fungao da idade
podem estar ligadas a alteraroes na densidade basica da madeira
teores de holocelulose e lignina
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Altura

Figura 5 Variagao da densidade basica da madeira de E
urophylla em fungao da idade para diferentes alturas

comerciais

A analise dos resultados apresentados na figura 5 mostram que
a densidade basica da madeira de E urophylla te a aumentar
com a idade havendo indicativos que por volta dos 7 anos ja
existe uma tendencia de estabilizagao

O comportamento da densidade basica em fungao da altura da
arvore apresenta um padrao compativel para a especie em questao
em idades superiores a 4 anos

0 aumento da densidade basica em fungao da idade

correlacionase com o aumento nas dimensoes das fibras

A densidade basica da madeira de uma forma geral apresenta
boa correlagao com a espessura da fibra ou seja madeiras de
alta densidade basica tendem a apresentar fibras com paredes
espessas SILVA JUNIOR et al 1996

A correlagao entre densidade basica e idade da arvore 6

impertante para a selegao precoce de individuos pois permite que
este parametro seja estimado para idade de corte 7 anos a
partir da densidade basica de individuos mais jovens

No que diz respeito a densidade basica a possibilidade de
sua utilizagao em selegao precoce apresenta um carater de grande
relevancia uma vez que esta propriedade da madeira esta associada
a outras caracteristicas da madeira de interesse no processo de
polpagao tais comp dimensoes de fibras e composigao quimica da
madeira Alem dessa influencia a densidade basica e uma

caracteristica de facil determinagao nao necessitando de

equipamentos caros ou operadores especializados
A madeira e uma materiaprima bastante complexa tanto do

ponto de vista anatomico fisico e quimico Esta complexidade
torna a madeira uma materiaprima de dificil avaliagao e

caracterizagao frente ao processo de produgao de celulose SILVA
JUNIOR et al 1996

A analise isolada de uma determinada caracteristica da

madeira e sua utilizagao como parametro de selegao em programas
de melhcramento genetico pode nao representar de forma completa o
comportamento deste material frente ao processo de polpagao

0 teor de lignina na madeira e de fundamental importincia
para a eficiencia do processo de polpagao dada a sua correlagao
com as condigoes de cozimento e eficiencia de deslignificagao
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Figura 6 Variagao do tear de lignina da madeira de E
urophylla em fungao da idade

Entre as diversas earacteristicas que determinam o periodo de
juvenilidade das arvores ester o teor de lignina Em madeira
juvenis o teor de lignina apresenta valores elevados tendendo a
diminuir com a idade e estabilizandose quando a arvore atinge o
periodo adulto Estas caracteristicas sac fungoes da fisiologia
das arvores

Os resultados apresentados na figura 6 mostram que existe
correlagao entre idade e teor de lignina da madeira permitindo
assim estimarse o teor de lignina de uma arvore na idade de
torte 7 anos a partir de individuos mais jovens selegao
precoce

Associandose as variag6es nas dimensoes de fibras na

densidade basica e no teor de lignina da madeira de E urophylla
em fungao da idade esperase como consequencia alteragoes nas
propriedades der polpa celul6sica e no papel

600
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560a

E 540520Rend Bruto
E 500

A Rend Depurado
as0

460 e

aao

420 Laoo
1 ano 2 anon 3 anon 5 anon 6 anon 7 anon

Idade

Figura 7 Influencia da idade no rendimento de polpa
celul6sica de E urophylla

0 rendimento do processo de polpagao apresenta correlagao com
a densidade basica e o teor de lignina da madeira De uma forma
geral o aumento da densidade basica tem como consequencia a
reducao do rendimento depurado Esta observagao pode ter sua
explicagao no fato de que madeiras com densidade basica elevada
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tendem a apresentar fibres mais espessas menor volume de tecido
parenquimatico e ainda menor frequ@ncia de vasos que muitas vezes
podem estar obliterados por tilos Estas caracteristicas implicam
em maior dificuldade de penetragao do licor de cozimento nos
cavacos dificultando assim um cozimento uniforme o que traz
como resultado uma polpa com alto teor de rejeitos contribuindo
para redugao do rendimento SILVA JUNIOR et al 1996

Os resultados apresentados na figura 7 sao consequdncia das
variag6es de densidade basica e teor delignina na madeira em
fungao da idade conforme observado nas figuras 5 e 7

Na avaliagao do desempenho de uma determinada materiaprima
frente ao processo de polpagao devem ser considerados nao s6 os
aspectos quantitativos tais como o rendimento mais tambem as
propriedades fisico mecanicas da polpa
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Figura 8 Variagao das caracteristicas da celulose de E
urophylla em fungao da idade

Considerandose a influencia das dimensoes das fibras nas

propriedades fisicomecanicas da polpa as alteragbes observadas
nas dimensoes das fibras em fungao da idade figuras 2 3 e 4
refletemse nas propriedades da polpa celul6sica conforme

observado na figura S
0 comportamento das caracteristicas da polpa celul6sica

permitiu visualizar que para as mesmas obtevese uma correlagao
com a idade Nesse contexto com base na avaliagao da pasta
celul6sica obtida de individuos jovens podese estimar qual sera
o comportamento da pasta ao longo dos anos e na idade comercial

cONcws6ES

Nesse trabalho objetivouse estudar a variagao de algumas das
caracteristicas da madeira de E urophylla bem comp da celulose
obtida a partir da mesma na tentativa de se buscar subsidios

visando a selegao precoce em programas de melhoramento genetico
florestal destinados a produgao de madeira para a industria de
celulose e ou papel

Para madeira de E urophylla a idade apresenta correlagao
com a densidade basica dimensoes de fibras teor de lignina



rendimento bruto e depurado e os indices de rasgo estouro e
tragao

A partir dos dados obtidos neste trabalho concluiuse ser
possivel a previsao de determinadas caracteristicas em madeiras
adultas de E uroohylla a partir de analises em madeiras
juvenis bem como estimar algumas das caracteristicas da polpa
celulosica e do papel produzidas a partir de individuos adultos
com base na avaliagao de polpas obtidas de individuos jovens

A selegao precoce de individuos com base em parametros de
qualidade da madeira e uma alternativa tecnicamente viavel sendo
necessarios estudos complementares e especificos considerandose
as caracteristicas da madeira propriamente ditas em fungao da
idade e do material genetico a herdabilidade dos parametros em
questao bem como a interagao genStipoambiente
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