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RESUMO O Programa de Qualidade da Madeira da Votorantim Celulose e Papel VCP tem

por objetivo básico fornecer subsídios para o setor de melhoramento florestal bem

como para as unidades de produçao de celulose Para isto tem se procurado traduzir as

necessidades dos clientes em relaçao as características do papel e avaliar as

correlaçoes características do papel da celulose e da madeira Desta forma
pretendese selecionar materiais genéticos que permitam atender ou até exceder as

expectativas do mercado de papel Realizouse um levantamento minucioso das

características da madeira de 2 espécies de eucalipto usados pela VCP como fonte de

matériaprima E grandis e E urophylla Os resultados obtidos foram analisados de

forma a se avaliar o efeito de duas ou mais características bem como suas interaçoes
sobre uma determinada característica da celulose Os resultados de uma forma geral
mostram que variaçoes nas características da madeira de E grandis produzem efeitos

sobre as características da celulose menos intensos do que na madeira de E urophylla
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RESUMO O Programa de Qualidade da Madeira da Votorantim Celulose e

Papel VCP tem por objetivo básico fornecer subsídios tecnológicos para o setor

de melhoramento florestal bem como para as unidades de produção de celulose

Para isto tem se procurado traduzir as necessidades dos clientes em relação as

características do papel e avaliar as correlações entre características do papel da

celulose e da madeira Desta forma pretendese selecionar materiais genéticos
que permitam atender ou até exceder as expectativas do mercado de papel
Realizouse um levantamento minucioso das características da madeira de 2

espécies de eucalipto usados pela VCP como fonte de matériaprima E grandis
E urophylla Os resultados obtidos foram analisados de forma a se avaliar o

efeito de duas ou mais características bem como suas interações sobre uma

determinada característica da celulose Os resultados de uma forma geral
mostram que variações nas características da madeira de E grandis produzem
efeitos sobre as características da celulose menos intensos do que na madeira de

E urophylla

INTRODUÇÃO

A sociedade moderna vive atualmente a era da Qualidade A

abrangência deste termo já atingiu todas as áreas da atividade produtiva
chegando ao ponto de ser um fator essencial para que as empresas sejam
competitivas e conseqüentemente sobrevivam em um mercado onde a economia

está globalizada
A questão da qualidade está também presente de forma marcante em

toda a cadeia produtiva do setor celulósico chegando inclusive a área florestal

Até bem pouco tempo as pequisas na área de manejo e melhoramento florestal

dedicavamsequase que exclusivamente ao desenvolvimento de técnicas

que permitissem a obtenção de ganhos em produtividade volumétrica de madeira

SILVA JÚNIOR 1992
Durante muitos anos os critérios de seleção foram boas características

silviculturais das árvores tais como crescimento forma resistência a pragas e

doenças adaptabilidade entre outros Apesar da necessidade de se incluir

propriedades da madeira em programas de melhoramento florestal

Trabalho apresentado no 28 Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP

realizado em São PauloSP Brasil de 6 a 10 de novembro de 1995
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propriedades básicas da madeira não foram seriamente consideradas por muitos

anos principalmente pela falta de conhecimento das necessidades para cada tipo
de processamento industrial da madeira MALAN ARBOUTHNOT 1995

Em uma fase mais recente os programas de melhoramento

começaram a considerar alguns parâmetros de qualidade da madeira que
estavam relacionados com a adequação da matériaprima ao processo

proporcionando maiores rendimentos nos processos industriais

Borralho et ai 1993 citado por MICHELL SCHIMLECK 1995
realizaram estudo econométrico do crescimento de Eucalyptus globulus em

Portugal demonstrando que a relação custobenefício de programas de

melhoramento que incluem densidade básica e rendimentos em celulose como

índice de seleção pode ser reduzida em cerca de duas a quatro vezes

Atualmente o termo qualidade da madeira tem assumido sua

conceituação mais verdadeira pois o desenvolvimento tecnológico nesta área

tem abordado aspectos relacionados com a qualidade do produto final dentro de

uma visão moderna que considera as necessidades do consumidor final de
celulose ou papel o cliente

As características da madeira são fatores determinantes e até

mesmo limitantes no que diz respeito a qualidade da celulosepapel dando

origem a produtos diferenciados que certamente atingem mercados e clientes

específicos A análise inversa desta linha de raciocínio ou seja o ponto de vista

do cliente é o fator que direciona os modernos trabalhos de qualidade da

madeira A tradução das necessidades dos clientes em termos de celulose e

papel para linguagem industrial envolve os setores de marketing produção de

papel e de celulose e deve chegar a área florestal para que esta dentro de suas

limitações busque produzir amatériaprima que vai dar origem ao produto que o

cliente deseja Esta seqüência traz no seu bojo de forma implícita o conceito de

integração florestaindústria

Este raciocínio acima pode parecer utópico porém é esta linha de ação
que vai diferenciar empresas e determinar a suas capacidades de atendimento ao

cliente De acordo com FONSECA et al 1995 a necessidade de seleção de

árvores considerandose características industriais é real o nível de

competitividade da empresa vai depender significativamente dos recursos e

esforços investidos na seleção eou geração de árvores superiores tanto do ponto
de vista industrial quanto ambiental

Ciente desta necessidade a Votorantim Celulose ePapel VCP em

1994 formou um grupo de trabalho cujo objetivo era planejar e desenvolver o

Programa Qualidade da Madeira da VCP

A VCP é uma das mais novas empresas do setor de celulose e

papel brasileiro e utiliza como matériaprima madeira proveniente de seus

plantios de E Brandis E saligna E urophylla e híbridos Seus plantios estão

localizados em duas áreas do Estado de São Paulo região de Luiz Antônïo e Vale

do Paraíba compreendendo no total de 106000 ha de efetivo plantio Estas

áreas tem por objetivo abastecer com madeira duas unidades de produção de

celulose cuja capacidade produtiva em celulose é de aproximadamente 5500000

VCP Luiz Antônio 330000tano VCP Jacareï 210000tano No ano de

1997 a capacidade produção de celulose do grupo deverá atingir 7800000tano

Para o desenvolvimento deste programa algumas aplicações
básicas foram consideradas
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a na área industrial

propiciar melhor aproveitamento da madeira a madeira é o

insumo de maior impacto no custo de produção da celulose
facilitar as atividades de controle de processo variações na

qualidade da madeira levam a oscilações no processo produtivo tendo como

resultado variações no custo variável e na qualidade da celulose obtida
atuar sobre a qualidade do produto final conforme afirmado

anteriormente a madeira determina a qualidade da celulosepapel
b na área florestal

fornecer subsídios tecnológicos para auxiliar na seleção de

materiais genéticos adequados à produção de celuloses com características

específicas
No desenvolvimento do programa de qualidade da madeira alguns

tópicos são considerados também tanto na área industrial quanto na área
florestal

a na área industrial

rendimentos de processos estes parâmetros tem grande
importância do ponto de vista econômico

geração de sólidos na grande maioria dos casos a capacidade
de queima da caldeira de recuperação é um ponto de estrangulamento ao

aumento da produção
mudanças na seqüência de branqueamento ECFTCF estas

modernas tecnologias de branqueamento incluem estágios com reagentes
sensíveis a metais tais como ferro cobre e manganês Esta característica deu

origem a uma nova área de controle de processo de produção denominada

gerenciamento de metais e a madeira é uma das fontes destes metais no

processo portanto o conhecimento do teor destes metais na madeira bem como

a sua relação com a interação genótipoambiente devem ser bem conhecidos e

compreendidos
b na área florestal

produtividade tem grande influência nos custos das operações
florestais e conseqüentemente da madeira e da celulose este aspecto ainda tem

uma componente ambiental forte pois florestas com alta produtividade implicam
em menor área de reflorestamentos e um conseqüente menor impacto ambiental

resistências apragas edoenças podem ser determinantes na

continuidade da produção florestal e em casos extremos da atividade industrial

ciclagem de nutrientes e eficiência nutricional pois permitem a

seleção de materiais genéticos menos exigentes em termos de nutrição mineral e

levam a um menor esgotamento do solo tendo como conseqüência direta um

menor custo com reposição de componentes nutricionais deste
interação genótipoambiente o comportamento de determinados

materiais genéticos pode ser influenciado por características do meio tais como

caracterïsticas edáficas climatológicas entre outras

Na etapa de desenvolvimento do programa uma das preocupações
era a operacionalidade do mesmo a nível de laboratório pois segundo MALAN

ARBUTHNT 1995 e MICHELL A J SCHIMLECK 1995 a determinação
das propriedades de celulose e papel é um procedimento caro e não pode ser

usado como método de varredura em programas de melhoramento genético
florestal Neste sentido mëtodos mais eficientes tanto do ponto de vista

econõmico quanto técnico devem ser desenvolvidos
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O Programa Qualidade da Madeira da VCP busca determinar

correlações entre características básicas da madeira e características do

processo e produto final permitindo assim uma avaliação mais rápida e de maior

números de matériasprimas
Na etapa inicia do trabalho foram avaliados os materiais de E

Brandis e E urophylla em idade de corte 7 anos em 1995 plantados na região
de Luiz Antônio a qual é caracterizada por ter uma topografia plana solos com

problemas de fertilidade déficit hídrico o que conduz a uma produtividade florestal

média de 40 a 45 sthaano Os materiais foram selecionados considerandose

espécie produtividade e sítio

METODOLOGIA

No Programa de Qualidade da Madeira da VCP existem dois tipos
de análises

Análise completa destinada a materiais provenientes de plantios
comerciais e tem por finalidade básica alimentar um banco de dados com

informações tecnológicas e correlações entre características da madeira e

celulosepapel possibilitando a seleção de árvores matrizes a partir de algumas
características básicas da madeira Na tabela 1 encontramse as análises

realizadas nestes materiais

Análise básica realizada em árvores candidatas a clones estas

análises limitamse a determinação da densidade básica dimensões de fibras e

relações e composição química básica Com base nessas análises e

considerandose as informaçõescorrelações existentes no banco de dados

realizase a seleção do material com base em características tecnológicas
obs as árvores candidatas a clones são árvores que já passaram

por um rigoroso sistema de seleção silvicultura

RESULTADOS

Características da madeira celulose e parãmetros de processo

Os plantios comerciais da VCP apresentam uma grande
variabilidade no que diz respeito as características tecnológicas da madeira Nos

gráficos a seguir são apresentadas algumas destas características

Os resultados mostram de forma bastante clara a diferenca entre as

características tecnológicas das madeiras de E Brandis e E urophylla Tais

diferenças implicam em diferentes resultados a nível de processo de produção de

celulose e da qualidade do produto final
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Figura 1 Densidade básica

E urophylla em média apresenta densidade básica superior ao E

grandis conforme já observado por outros autores como BUSNARDO et al

1978 FOELKEL et al 1978 e BRITO BARRICHELO 1980 Segundo
FOELKEL et al 1978 a madeira desta espécie é de densidade intermediária

entre as de média densidade E grandis e saligna e as de alta densidade E
citriodora e E paniculata

Na figura 1 observase ainda que existe grande variação na

densidade básica dentro de cada espécie o que abre a possibilidade de

melhoramento genético visando a obtenção de materiais com características

desejáveis para este parâmetro
A densidade básica da madeira de uma forma geral apresenta boa

correlação com a espessura da fibra ou seja madeiras com alta densidade

básica tendem a apresentar fibras com paredes espessas
A comparação entre materiais no que diz respeito a espessura da

parede é facilitada quando se avalia a fração parede relação percentual entre

duas vezes a espessura da parede e a largura da fibra Na figura 2 encontram

se representados os resultados de fração parede para os materiais avaliados
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Figura 2 Fração parede das fibras

As características morfológicas das fibras tem grande influência

sobre as características da polpapapel produzidos Utilizandose a fração parede
como parâmetro de comparação observamos a superioridade do E urophylla
Fibras com fração parede elevada tendem a dar origem a papéis com bulk alto

pois quando estas fibras são comprimidas durante a formação do papel seu grau
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de colapso é menor do que os das fibras com fração parede baixa que

apresentam alto grau de colapso tendendo a formarem fitas

A análise conjunta das figuras 2 e 3 permite observara relação
existente entre fração parede e bulk especialmente quando se compara o bulk

da celulose produzida a partir de F grandis com a produzida a partir de E

urophylla
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Figura 3 Bulk celulose não refinada

Dillnder 1979 e Lott 1972 citados por DEAN 1995 relatam que

papéis com alto bulk são mais compressíveis dando uma melhor printabilidade
especialmente para papëis recobertos e que alto bulk também melhora a maciez

em papëis tissues

French 1994 citado por DEAN 1995 relacionou o bulk entre as

principais propriedades críticas das fibras para produção de papel para cópia e

offset Segundo este mesmo autor programas delineados para modificar as

propriedades da madeira poderiam ser orientados de forma a garantir o

melhoramento nesses pontos críticos

Na figura 4 estão apresentados os resultados relativos ao teor de

lignina na madeira
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Figura 4 Teor de lignina na madeira

Com relação ao teor de lignina na madeira observase o mesmo

padrão de comportamento observado para densidade básica

Densidade elevada e alto teor de lignina tem como efeito a redução
do rendimento do processo de polpação kraft e aumento no número kappa Estas

correlações podem ser observadas na análise conjunta das figuras 5 e 6
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Figura 5 Rendimento depurado

O rendimento depurado é um parâmetro bastante influenciado por
variáveis de processo tais como carga alcalina tempo e temperatura de

cozimento e também por características da matériaprima Entre estas

características as que mais se destacam são a densidade básica e o teor de

lignina da madeira ambas influenciando negativamente o rendimento depurado
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Figura 6 Número kappa

As mesmas considerações realizadas para rendimento depurado
são válidas para o número kappa que expressa a quantidade de lignina residual

na polpa

Correlações entre características da madeira celulose e parãmetros de

processo

De acordo com os objetivos do Programa Qualidade da Madeira da

VCP buscouse correlacionar algumas características da madeira com

parâmetros de processo eou parâmetros da celulose Neste sentido nas figuras
a seguir são apresentadas as principais correlações encontradas nesta fase do

Programa
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Figura 8 Rendimento depurado em função da densidade básica

para E urophylla

A densidade básica é um parâmetro bastante interessante quando
se correlaciona com o rendimento depurado Vários estudos realizados por
diversos autores e confirmados também na VCP mostram um modelo quadrático
para a correlação entre densidade básica e rendimento depurado O aumento da

densidade básica tem como conseqüência a redução de rendimento depurado
Esta observação tem sua explicação no fato de que madeiras com densidade

básica elevada tendem a apresentar fibras mais espessas menor volume de

tecido parenquimátìco e ainda menor frequência de vasos que muitas vezes

podem estar obliterados por tilos Estas características implicam em maior

dificuldade de penetração 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 redução do rendimento Deve se ressaltar ainda que de

uma forma geral alta densidade está relacionado com alto teor de lignina o que
também contribui para a redução do rendimento depurado

Na figura 8 se observa que o aumento da densidade básica do E

urophylla em níveis superiores a 055 gcm3 tem um efeito acentuado sobre a

redução do rendimento depurado em celulose Estes resultados indicam que o

melhoramento genético do E urophylla deve ser direcionado para a seleção de

materiais genéticos que apresentem densidade bâsica entre 052 gcm3 e 055

gcm3 sem contudo desconsiderar as demais características da madeira que

podem contribuir para conferir características desejáveis ao produto final

celulosepapel
No processo de produção de celulose um dos parâmetros de grande

importância diz respeito a quantidade de sólidos gerados por tonelada de

celulose Ele é determinante na capacidade de produção de uma fábrica de

celulose uma vez que a capacidade de queima de sólidos da caldeira de

recuperação é limitada Portanto a seleção de materiais que no processo de

polpação produzam uma menor quantidade de sólidos pode contribuir para o

aumenta da capacidade de produção de uma fábrica de celulose
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rendimento bruto

A análise da figura 9 mostra que o aumento do rendimento bruto traz

como conseqüência direta a redução da quantidade de sólidos gerada e tem

como conseqüência uma redução dos custos de produção de celulose

especialmente os relativos a madeira e possibilita que a unidade de produção
aumente sua capacidade produtiva

Na figura 10 apresentase a correlação encontrada entre densidade

básica e bulk para madeiras de E grandis Conforme discutido anteriormente bulk

elevado pode ser obtido com celuloses cujas fibras apresentem alta fração
parede O aumento da fração parede das fibras está relacionado com o aumento

da densidade básica da madeira conforme observado por TOMAZELLO 1985a
1985b Com a objetivo de simplificar as análises laboratoriais a densidade

básica da madeira é um parâmetro que permite estimar o bulk da celulose obtida

a partir desta matériaprima dada a correlação que existe entre estas

características
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Figura 10 Bulk em função da densidade básica E grandis

Correlações múltiplas entre características da madeira celulose e

parâmetros de processa

A madeira é uma matériaprima bastante complexa tanto do ponto
de vista anatômico físico e químico Esta complexidade torna a madeira uma

matériaprima de difícil avaliação e caracterização frente ao processo de

produção de celulose

Com o objetivo de compreender a madeira como fonte de matéria

prima para produção de celulose a grande maioria dos trabalhos que avaliam a
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qualidade da madeira relacionam parâmetros isolados desta com parâmetros de

processos de produção de celulose e qualidade desta Correlações fortes são

encontradas no entanto os pesquisadores afirmam que algumas correlações tem

validade restrita pois são influenciadas por outras características da madeira Um

exemplo bastante típico deste fato diz respeito a influência da densidade básica
sobre o rendimento em celulose

A influência da áensìdade básica sobre o rendimento em celulose já
é uma fato bastante conhecido porém a grande maioria dos trabalhos que tratam

desta relação afirmam que o teor de lignina da madeira influencia sobremaneira
esta relação

Com o objetivo de compreender melhor a influências de algumas
características básicas da madeira sobre parâmetro de polpação e qualidade da

celulose o Programa de Qualidade da Madeira tem procurado utilizar ferramentas
estatísticas que possam fornecer subsídios para a melhor compreensão da
madeira como fonte de matériaprima para produção de celulose

Nas figuras a seguir apresentase os resultados da análise do

número kappa da celulose em função do teor de lignina e da densidade básica da

madeira Graficamente está relação pode ser expressa em um gráfico
trïdimensional no entanto a interpretação prática deste fica bastante

comprometida
Com o objetivo de facilitar a interpretação de gráficos

tridimensionais os resultados foram plotados em gráficos bidimensionais
utilizandose metodologia e terminologia análoga às utilizadas em estudos

topográficos
Na figura a seguir encontramse as linhas de isokappas para E

urophylla O termo isokappa significa linha de mesmo número kappa que pode
ser função de duas outras características da madeira eou processo de polpação

Na figura a seguir encontramse a linhas de isokappas para E

urophylla como runção do teor de lignina e densidade básica da madeira desta

espécie
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Da análise da figura 11 depreendese que o conceito de valor ideal

para um determinada característica da madeira em função de um parâmetro do

processo de polpação pode levar a exclusão de matériasprimas com outras

características desejáveis por exemplo no que diz respeito a qualidade final
Com respeito a densidade a utilização exclusiva deste parâmetro

não reflete totalmente o processo de polpação pois dependendo do teor de

lignina na madeira há uma grande variação no número kappa para uma mesma

densidade básica

Considerandose o número kappa como um fator de seleção de

árvores superiores a determinação do teor de lignina e da densidade básica da
madeira forneceria de forma bastante confiável o resultado final desta madeira
frente ao processo de polpação no que diz respeito ao teor de lignina residual da

polpa número kappa
As linhas de isokappas representam uma ferramenta bastante

valiosa tanto para de seleção de materiais genéticos destinados à produção de

celulose quanto para o controle de processo de produção de celulose pois
fornece indicações à respeito de como amatériaprima deverá ser tratada no

processo de polpação
Na figura 12 é apresentada a interpretação das linhas de isokappas

para E urophylla de acordo com as condições de processo da VCP Luiz Antônio
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Figura 12 Linhas de Isokappa kappa 594019 307819 Db

287872 Dbz 250462 lig 00468513 lig2 0508881 Db lig Db em

gcm3 e lig em E urophylla Interpretação

A figura 12 apresentase dividida em três áreas
área cinza clara representa a faixa padrão de kappa 175

185 da VCP Luiz Antônio para a celulose que sai do digestor Para a seleção
genética os materiais que tiverem teor de lignina e densidade básica que permita
que o número kappa esteja dentro desta faixa podem ser selecionados pois
contribuirão para manter o padrãc atual do processo A nível cie operação
madeïras cuja associação das características em questão permita a inclusão

dentro desta faixa não requerem que se faça nenhuma alteração a nível dos

parãmetros de produção
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área cinza escura representa faixa de alto kappa acima de

185 Materiais genéticos que por suas características estiverem nessa faixa

devem ser excluídos ou avaliados com relação a outras características

interessantes Para a operação madeiras de E grandis que estiverem sendo

processadas e possuam características que as levem a ser incluídas nesta faixa

requerem alterações no processo de produção como por exemplo aumento da

carga alcalina

área ciara representa a faixa áe baixo kappa abaixo de 175 é

a faixa de ganho Materiais que se apresentarem nesta faixa implicam em

ganhos mostrando que durante o seu processamento algumas variáveis podem
ser alteradas no sentido de promover economias ao processo produtivo estes

materiais podem levara uma redução da carga alcalina eou do tempo e

temperatura de cozimento

Devese destacar que os resultados das figuras 11 e 12 são

relativos ao F urophylla Na figura 13 são apresentadas as linhas de isokappas
em função da densidade básica e teor de lignina da madeira interpretadas
obtidas para E grandis
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Figura 13 Linhas de Isokappa em função da densidade básica e do

teor de lignina da madeira kappa 207694 401285 Db 779494 lig
163826 Db lig Db em gcm3 e lig em j E grandis

Interpretação

A comparação entre afigura 12 e 13 deixa bastante clara a

diferença entre a madeira de E urophylla e E grandis com relação a

deslignificação no processo de produção de celulose A faixa onde a obtenção de

ganhos no E grandis é significativamente superior à do E crophylla Este fato

devese basicamente aos intensos trabalhos de melhoramento genético ao que o

E grandis vem sofrendo ao longo de gerações no E3rasil e no mundo

Dentro da linha de raciocínio acima buscouse no Programa
Qualidade da Madeira compreender o efeito das características da madeira sobre

a qualidade da celulose produzida
O mesmo raciocínio utilizado para aplicação do termo linhas de iso

kappa éutilizado para o termo linhas de isobulk que representam linhas de

mesmo bulk

Na figura 14 são apresentadas linhas de isobulks para E grandis
como função do número de fibras por grama e da fração parede
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Figura 14 Isobulks Representação gráfica da relação entre bulk

em do número de fibras por grama e da fração parede bulk
250926 00445309 FP 000000108378 FP2 000228217 fibg
00000000514972 fibg2 E grandis

A literatura mostra alguns trabalhos onde são avaliados os efeitos

isolados do número de fibras por grama e da fração parede sobre o bulk Na

figura 14 observase que estes dois parâmetro apresentam efeito aditivo sobre o

bulk da celulose de E grandis
Para esta característica não se apresenta o seu gráfico interpretado

pois a faixa ideal de bulk depende da uso final da celulosepapel e é definido pelo
cliente

O Programa Qualidade da Madeira tem avaliado o efeito de duas ou

mais características da madeira sobre a qualidade da celulose e parâmetros do

processo de polpação como forma de obter ferramentas confiáveis para atingir
seus objetivos

CONCLUSÕES

As madeiras de E grandis e F urophylla avaliadas neste trabalho

apresentam caracterïsticas tecnológicas bastante distintas tanto entre espécies
quanto entre povoamentos da mesma espécie Tal fato propicia a obtenção de

celuloses com características distintas que certamente atingiram mercados

consumidores diferenciados Esta variabilidade permite a seleção de materiais

genéticos que poderão atender as expectativas dos clientes da VCP

As variações nas características tecnológicas da madeira de E

urophylla e suas influéncias sobre o processo de polpação são mais acentuadas

que as da madeira de E grandis
A utilização do conceito de isokappas isobulks e outros como

função de duas características da madeira representa uma ferramenta bastante

valiosa para pesquisas e programas que enfoquem a qualidade da madeira
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Tabela 1 Parâmetros determinados na Análise Completa de materiais

Densidade básica cm3

nós

com rimento mm

DIMENSÕES lar ura m

DE es essura m

FIBRAS diámetro do lume m

E índice de runkel

RELAÇÕES coeficiente de flexibilidade

coeficiente de rí idez

fra ão crede

COMPOSIÇÃO holocelulose

QUÍMICA li nina

BÁSICA extrativos totais

nitro ênio

fósforo

otássio

COMPOSIÇÃO cálcio

QUÍMICA ma nésio

ELEMENTAR cobre

man anês

zinco

ferro

nï uel

boro

sódio

alumínio

enxofre

COZIMENTOS rendimento bruto

álcali ativo 14Nap rendimento de urado

sulfidez 25 reeìtos

teme max170C número ka a

tempo a temp max 2h viscosidade

tempo ate teme max1h LICOR H

licormadeira41Ikg NEGRO teor de sólidos

álcali ativo residual

sólidosodt

FIBRASKAJAANI com rimento médio

coarseness

fibras

drenabilidade

CELULOSE densidade a crente

bulk

PROPRIEDADES es essura

resistência ao ar

FISICOMECÂNICAS índice de tra ão

esticamento

índice de ras o

índice de estouro
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