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1. Introdução

Atualmente as indústrias nacionais de celulose adotam como matérias-primas as madeiras de
Eucalyptus e Pinus, desenvolvendo novas pesquisas em torno das mesmas. Esse trabalho visa
verificar as características da madeira e de polpas da Sequoia sempervirens obtidas em condições
variadas de cozimento pelo processo Kraft.

 As polpas obtidas foram analisadas mediante métodos padronizados, cujos resultados obtidos
permitiram uma avaliação das condições adequadas de processo, além das características finais de
suas fibras.

A Sequoia sempervirens é uma espécie originária da costa do Pacífico nos EUA. Apresenta
cerne marrom avermelhado e alburno quase branco, boa estabilidade dimensional e excelentes
características para laminação e fabricação de painéis. Embora possua uma densidade média
relativamente baixa (0,31 g/cm³), comparativamente às outras espécies nativas norte-americanas,
sua madeira está entre as mais duráveis(1).

A madeira de sequóia analisada nesse trabalho foi amostrada de uma plantação florestal
conhecida como "Parque das Sequoias" na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, Brasil.

2. Estudo da composição química da madeira

Os estudos da composição química da madeira foram realizados no Departamento de Química,
Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Os métodos
adotados para os ensaios encontram-se na Tabela 1.

             Tabela 1 - Métodos e normas utilizadas nas análises da madeira da S. sempervirens.
Análise Referência

Amostragem e preparação da madeira TAPPI 264 om – 88(5)

Determinação da umidade TAPPI 257 om – 85(6)

Determinação de cinzas TAPPI 211 om – 93(4)

Determinação de extrativos TAPPI 204 om – 88(7)

Determinação de lignina TAPPI 222 om – 88(3)

Determinação da celulose bruta Oliveira(2)

Determinação de pentosanas TAPPI 223 om – 84(8)*

Determinação de celulose corrigida Oliveira(2)

Determinação de hexoses Oliveira(2)

Balanço analítico Oliveira(2)

                 * adaptada da norma TAPPI T19 om-50.
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3. Ensaios de polpeamento Kraft

3.1 Obtenção e preparação da matéria-prima

A matéria-prima utilizada foi madeira do tronco de uma única árvore de Sequoia sempervirens,
do qual foram cortados discos para uma posterior transformação em cavacos.

A Figura 1 mostra o perfil de um tronco com cerca de 30 m de altura, similar ao analisado nesse
trabalho. O tronco analisado, que foi abatido por ter sido atingido por um raio, ainda estava vivo,
porém apresentando cerca de 1/3 da sua seção transversal em condições inapropriadas para ensaios
de avaliação. Desta forma, foram selecionadas as áreas dos discos que não estavam degradadas para
conversão em cavacos.

Deste tronco abatido, cerca de 8 m, a contar da base, já havia sido convertido em caibros e
tábuas, descaracterizando a altura da tomada de amostras nesta seção, as quais foram obtidas
mediante conversão de parte destes caibros em cavacos, aleatoriamente.

Figura 1 - Tronco de uma S. sempervirens, Parque das Sequóias, Canela - RS.

Os cavacos produzidos foram de aproximadamente 20 mm de largura, 30 mm de comprimento
e 5 mm de espessura. As seções de corte foram distribuídas em diferentes alturas do tronco, sendo
os cavacos classificados da seguinte forma:

• base, seção de corte �;
• central, seção de corte �;
• topo I, seção de corte �;
• topo II, seção de corte �.

As alturas relativas a cada seção de corte podem ser vistas na Tabela 2.

                                   Tabela 2 - Alturas médias das seções de corte no tronco.
Seção Altura média (m)

� 0 – 0,5
� 0,5 – 8,0
� 9,0
� 11,0



3.2. Cozimentos experimentais

No intuito de avaliar-se qual a Alcalinidade Ativa mais adequada para um polpeamento Kraft
dos cavacos, foram efetuados dois cozimentos em um digestor de laboratório, modelo Regmed,
composto de 4 células individuais de cozimento, mantendo-se fixa a Sulfidez e variando-se a
Alcalinidade Ativa em cada célula.

Nos cozimentos foi utilizada uma rampa de aquecimento linear e mantida a temperatura final de
170°C por uma hora, resultando em um tempo total de cozimento de 2h30min. A seguir, avaliando-
se o Número Kappa das polpas obtidas por célula, juntamente com os teores de rejeitos, foi
determinado que a Alcalinidade Ativa ótima para os demais cozimentos seria de 28% (base NaOH).

Concluiu-se também que o tempo de cozimento deveria ser aumentado em mais 30 minutos,
totalizando 3 h de cozimento, uma vez que o índice de rejeitos estava muito elevado. A visualização
gráfica dessa otimização encontra-se na Figura 2.

Conforme os tempos estabelecidos para estes cozimentos preliminares, foram determinados os
Fatores H(9) correspondentes, cujos valores estão apresentados na Tabela 3.

                        Tabela 3 - Valores do Fator H para diferentes cozimentos preliminares.
Tempo (min) Tempo (h) Fator H

90 1,50 123
150 2,50 1.046
180 3,00 1.507
190 3,17 1.661
200 3,33 1.815
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                         Figura 2 - Visualização gráfica da otimização do cozimento.

Após determinadas as condições mais adequadas de polpeamento desta madeira, foram
realizados 3 cozimentos para cada seção amostrada do tronco, tendo sido o primeiro realizado nos
laboratórios da empresa Klabin Riocell S.A. e os demais efetuados no Departamento de Engenharia
Química da UFRGS.



3.3 Ensaios realizados na polpa de celulose

Além de ensaios para avaliação da distribuição do comprimento das fibras, foram realizados
vários ensaios físicos e mecânicos, no intuito de caracterizar as polpas obtidas nos cozimentos da
madeira de S. sempervirens

Os equipamentos utilizados nos ensaios estão identificados na Tabela 4.

             Tabela 4- Equipamentos utilizados nos ensaios.
      Equipamento

Ensaio
Nome Fabricante Modelo

Análise de fibras Kajaani Fiber Lab Neles Automation Fiber Lab 3.0
Refino da polpa PFI-MILL Testing Machines Inc.
Tração  e Elongação Dinamômetro

Automático
Regmed DI-500

Rasgo Elmendorf Regmed ED-1600
Estouro Mullen tester Regmed MTA-1000P

4. Resultados e discussão

4.1 Análise da madeira

Os resultados obtidos na análise da madeira da S. Sempervirens podem ser vistos na Tabela 5.

                          Tabela 5 - Composição química da madeira de S. sempervirens.
Características Teor médio (% em massa)

Umidade 12,29
Cinzas 0,76
Extrativos 2,55
Lignina 33,66
Celulose bruta 58,10
Pentosanas 5,50
Celulose corrigida 52,60
Hexoses 58,40
Balanço analítico* 95,01

                                  *este valor deve ser próximo de 100.

4.2 Distribuição do comprimento das fibras.

Os primeiros ensaios foram para verificação dos comprimentos médios das fibras das polpas
obtidas das várias seções de corte do tronco. Esses resultados encontram-se na Tabela 6.

                  Tabela 6 - Distribuição do comprimento das fibras.

Comprimento
das fibras (mm)

Seção 1
Média

ponderada (%)

Seção 2
Média

ponderada (%)

Seção 3
Média

ponderada (%)

Seção 4
Média

ponderada (%)

0,00 – 0,25 0,52 0,20 0,19 0,27
0,25 – 0,50 1,67 0,74 0,44 1,05
0,50 – 1,20 10,43 4,43 3,19 9,29
1,20 – 2,00 16,87 9,61 5,70 7,65
2,00 – 3,20 37,92 25,44 24,72 23,93
3,20 – 7,60 32,60 59,58 65,76 57,80

Média aritmética
(mm) 1,87 2,56 2,85 2,28

Média ponderada
(mm) 2,63 3,32 3,57 3,26



Observa-se que, como esperado,  a proporção de fibras mais longas aumenta com a altura do
tronco e, quanto mais próximo da base, maior é a proporção de lignina.

Com os dados apresentados na Tabela 6 verifica-se graficamente o comportamento da
distribuição do comprimento das fibras, apresentados na Figura 3.

No intuito de fazer uma análise comparativa entre a distribuição de comprimentos
apresentada pelas fibras da   Sequoia, fez-se também uma análise da distribuição do comprimento
das fibras apresentadas por uma amostra de polpa kraft de Pinus taeda, espécime bastante cultivado
na Serra Gaúcha e no Planalto Catarinense(1). Esta polpa é produzida industrialmente por uma
indústria de celulose de Santa Catarina, sendo os resultados apresentados na Tabela 7.

                           Tabela 7 - Distribuição do comprimento das fibras de Pinus taeda.
Comprimento médio, mm Pinus taeda (%)

0,00 – 0,25 1,78
0,25 – 0,50 3,9
0,50 – 1,20 22,84
1,20 – 2,00 17,38
2,00 – 3,20 32,79
3,20 – 7,60 21,33

Média aritmética, mm 1,22
Média ponderada, mm 2,18
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y =  -0,9173x 4 + 7,1836x³ - 14,885x² + 21,916x - 2,8956
R² = 0,9942

y =  -0,9385x 4 + 7,8203x³ - 14,823x² + 12,253x - 1,5508
R² = 0,9995

y =  -0,4364x 4 + 3,3974x³ - 4,9976x² + 7,8579x - 1,017
R² = 0,9997

y =  -1,4197x 4+ 12,981x³ - 32,692x² + 33,139x - 4,6739
R² = 0,9938

      Figura 3 - Distribuição do comprimento de fibras nas diferentes seções do tronco
            (média ponderada).

Com os dados da Tabelas 5 e 6, é possível visualizar graficamente na Figura 4 a distribuição
comparativa das fibras da S. sempervirens (seção 3) com o Pinus taeda.
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       Figura 4 - Comparação da distribuição de fibras entre S. sempervirens e Pinus taeda.

Comparando a S. sempervirens e o Pinus taeda, conclui-se que a fibra de celulose da S.
sempervirens apresenta um elevado comprimento médio ponderado de fibras, 3,3 mm nas seções 2,
considerando que o comprimento médio ponderado apresentado pelas fibras de Pinus taeda
explorado industrialmente é da ordem de 2,18 mm.

Tabela 8 - Ensaios físicos  e mecânicos da celulose de S. sempervirens.

Seção ºSR Nº Revol.
x 10³

Índice de
Tração
N.m/g

Elongação
%

Índice de
Estouro

KPa.m²/g

Índice de
Rasgo

mN.m²/g

Volume
Específico

cm³/g

Resistência
ao Ar

s/100 cm³

Cannadian
Freenes
 N° CF

Asc. Cap.
Klemm

mm/10 min

18 Zero 79,9 5,0 6,5 10,8 1,44 497,9 16 6101 37 7,0 101,4 4,6 9,2 7,0 1,14 - 4 270
19 Zero 121,4 3,7 11,2 13,1 1,49 175,6 24 6202 36 7,0 128,2 4,2 11,6 8,6 1,20 - 6 270
18 Zero 122,5 3,7 11,3 12,7 1,52 149,2 27 610
24 3,5 134,8 3,8 12,6 8,9 1,28 - 8 4503
34 6,8 - 4,1 13,3 8,5 1,26 - 9 300
19 Zero 120,8 3,8 11,0 13,7 1,52 130,8 24 630
22 3,0 122,5 3,7 12,4 9,3 1,24 - 9 4704
38 7,5 139,2 4,6 14,5 9,0 - 4 250

Observações:  * Nas amostras das seções 1 e 2, a polpa foi suficiente para apenas um nível de refino.

4.3 Características físicas e mecânicas da celulose de Sequoia.

Foram    realizados   ensaios   com   polpa refinada, cujos resultados apresentados na Tabela
8, permitem a visualização gráfica da variação de algumas propriedades das fibras da S.
sempervirens, conforme a Figura 5.
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Figura 5 - Comportamento das fibras de S. sempervirens de acordo com o grau de refino (Seção 4).

5. Conclusões

Apesar das limitações das amostras avaliadas, os resultados apresentados nas análises e
ensaios realizados na madeira do espécime analisado, permite-se concluir que a fibra de celulose da
S. sempervirens encontra-se dentro das classificadas como longas, pois apresenta um elevado
comprimento médio ponderado de fibras, cerca de 3,3 mm.

Também apresenta como vantagens, em comparação com as coníferas usuais, um elevado teor
de celulose, uma alta taxa de desenvolvimento (1,4 m³/ano) e, além disso, sua polpa possui altos
índices de resistência física e mecânica.

A baixa densidade básica da madeira é uma desvantagem (valor médio encontrado de 0,22
g/cm³), pois tende a diminuir o rendimento produtivo de celulose, o que ocasionaria uma maior
demanda de madeira em relação às outras coníferas exploradas atualmente.

Futuras pesquisas genéticas e agronômicas poderão ser interessantes no intuito de avaliar a
viabilidade econômica de um reflorestamento (talvez em outras regiões do país) para sua utilização
como matéria-prima celulósica e eventualmente madeireira, principalmente levando em conta o
excelente desenvolvimento da espécie na região de Canela, Rio Grande do Sul.
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1. Introduction

Nowadays the national industries of cellulose adopt as raw materials the wood of Eucalyptus
and Pinus, developing new researches around the same ones. That work seeks to verify the
characteristics of the wood and the pulps of the Sequoia sempervirens obtained in varied conditions
of pulping by kraft process.

The obtained pulps were analyzed by standardized methods, whose results allowed an
evaluation of the adapted conditions of process, besides the characteristics ends of its fibers.

The Sequoia sempervirens is an original species of the Pacific coast in the USA. It presents its
heartwood reddish brown and sapwood almost white, good dimensional stability and excellent
characteristics for lamination and panels production. Although it has a average density relatively
low (0,31 g/cm³), comparatively to the other North American native species, its wood is among the
most durables (1).

The sequoia wood analyzed in this work was sampled from a forest known as "Parque das
Sequoias", Canela city, RS, Brazil.

2. Studies of wood chemical composition

The studies of the wood chemical composition were developed in the Department of Chemistry,
Center of Natural and Exact Sciences of Federal University of Santa Maria–UFSM. The methods
adopted for the tests are mentioned in the Table 1.

            Table 1 - Standard methods used in the chemical analyses of the S. sempervirens wood.
Analysis Reference

Sampling and preparation of the wood TAPPI T264 om–88(5)
Determination of the humidity TAPPI T257 om–85(6)
Determination of ashes TAPPI T211 om–93(4)
Determination of extractive TAPPI T204 om–88(7)
Lignin determination TAPPI T222 om–88(3)
Determination of the gross cellulose Oliveira(2)
Pentosans determination TAPPI T223 om–84(8) *
Determination of corrected cellulose Oliveira(2)
Hexoses determination Oliveira(2)
Analytic balance Oliveira(2)

                  * adapted from the norm TAPPI T19 om-50.



3. Tests of kraft pulping

3.1 Obtaining and preparation of the raw material

The used raw material was wood of the log of an only tree of Sequoia sempervirens, of which
was cut disks for a later transformation in chips.

The Figure 1 shows the profile of a log with about 30 meters heigh, similar to the analyzed in
this work. The analyzed log was abated after has been reached by a ray, but it was still alive, even
so presenting about 1/3 of its traverse section in conditions improper for evaluation tests. This way,
were selected areas of the disks that were not degraded for conversion in chips.

From this abated log, about 8 m, begining of the base, it was been transformed into timbers and
boards, not characterizing the height of taking of samples in this section, which were obtained by
aleatoric manner of conversion of part of these timbers into chips.

                       Figure 1 - Log of a S. semperviren, "Parque das Sequoias", Canela - RS.

The chips produced were of approximately 20 mm of width, 30 mm of length and 5 mm of
thickness. The cut sections were distributed in different heights of the log, being the classified chips
in the following way:

• base, section �;
• middle, section �;
• top I, section �;
• top II, section �.

The relative heights to each cut section can be seen in the Table 2.

                                Table 2 - Average heights of the cut sections in the log.
Section Average height (m)

� 0 – 0,5
� 0,5 – 8,0
� 9,0
� 11,0



3.2. Experimental cookings

In order to evaluate which the Active Alkalinity is most suitable for the chips a kraft pulping of
the, two cookings were performed in a laboratory digestor, Regmed model, composed of 4
individuals cells of cooking, fixed the Sulphidity and being varied the Active Alkalinity in each
cell.

In the cookings was used a linear heating ramp and maintained the final temperature of 170°C
in one hour, resulting in a total time of cooking of 2h30min. As follows, evaluating the Kappa
Number of the pulps obtained by the cells, together with the refuse content, was possible to
determine that the best Active Alkalinity for the other cookings would be of 28% (base NaOH).

It was also determined that the cooking time should be increased in 30 minutes, in a total
cooking of 3 h, once the refuse index was very high. The graphic visualization of this optimization
it is showed in the Figure 2.

Thus the established times for these preliminary cookings, were determinated the H Factor(9)

correspondents, whose values are presented in the Table 3.

                         Table 3 - Values of the H Fator for differents preliminaries cookings.
Time (min) Time (h) Factor H

90 1,50 123
150 2,50 1.046
180 3,00 1.507
190 3,17 1.661
200 3,33 1.815
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                         Figure 2 - Graphic visualization of the cooking optimization.

After established the pulping conditions for this wood, 3 cookings were accomplished for each
log's sampled section, being the first accomplished in the laboratories of Klabin Riocell S.A.
company and the others were performed in the Department of Chemical Engineering, UFRGS.



3.3 Tests realized in the cellulose pulps

Besides the tests for evaluation of the length distribution of the fibers, several physical and
mechanical tests were realized, as the objective of characterizing the pulps obtained in the cookings
of the S. sempervirens wood.

The instruments employed in the experiments are identified in the Table 4.

                       Table 4 - Instruments employed in the tests.
Instrument

Tests
Name Manufacturer Model

Analysis of fibers Kajaani Fiber Lab Neles Automation Fiber Lab 3.0
Refining of  pulp PFI-MILL Testing Machines

Inc.
Tensile strenght

and stretch
Automatic

Dinamometer
Regmed DI-500

Tearing strenght Elmendorf Regmed ED-1600
Bursting strenght Mullen tester Regmed MTA-1000P

4. Results and discussion

4.1 Analysis of the wood

The results obtained in the analysis of the S. Sempervirens wood can be seen in the Table 5.

                             Table 5 - Chemical composition of the S. sempervirens wood.
Characteristics Average content (mass %)

Humidity 12,29
Ashes 0,76
Extractive 2,55
Lignina 33,66
Gross cellulose 58,10
Pentosans 5,50
Corrected cellulose 52,60
Hexoses 58,40
Analytic balance * 95,01

                                    *this value should be close of 100.

4.2 The fibers length distribution

The first test was done to verify the average length of the fibers of pulps obtained from
several sections of cut of the log. Those results are shown in the Table 6.

                     Table 6 - The fibers length distribution.

Fibers length, mm
Section 1
Ponderal

average,%

Section 2
Ponderal

average,%

Section 3
Ponderal

average,%

Section 4
Ponderal

average,%
0,00 – 0,25 0,52 0,20 0,19 0,27
0,25 – 0,50 1,67 0,74 0,44 1,05
0,50 – 1,20 10,43 4,43 3,19 9,29
1,20 – 2,00 16,87 9,61 5,70 7,65
2,00 – 3,20 37,92 25,44 24,72 23,93
3,20 – 7,60 32,60 59,58 65,76 57,80

Arithmetic average, mm 1,87 2,56 2,85 2,28
Ponderal average, mm 2,63 3,32 3,57 3,26



It was observed, as expected, that the proportion of longer fibers increases with the log's
height, and that more near to base, most larger is the proportion of  lignin.

With the data presented in the Table 6 was possible to verify by graph the behavior of the
fibers length distribution, presented in the Figure 3.

In order to get a comparative analysis among the fibers length distribution presented by the
S. sepervirens, also was done an analysis of the fibers length distribution presented by a sample of
kraft pulp of Pinus taeda, specimen quite cultivated in the Rio Grande do Sul mountain range and in
the Santa Catarina's plateau(1). This pulp is produced by a cellulose industry of Santa Catarina,
being the results presented in the Table 7.

                               Table 7 - The length distribution of Pinus taeda fibers.
Average length, mm Pinus taeda

(%)
0,00 – 0,25 1,78
0,25 – 0,50 3,9
0,50 – 1,20 22,84
1,20 – 2,00 17,38
2,00 – 3,20 32,79
3,20 – 7,60 21,33

Arithmetic average, mm 1,22
Ponderal average, mm 2,18
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 Figure 3 - Fibers length distribution in different sections of the tree (ponderal average).

With the data of the Tables 5 and 6, it is possible to visualize graphically in the Figure 4  the
comparative  distribution of  the fibers of S. sempervirens (section 3) with the Pinus taeda.
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Figure 4 - Comparison of fibers distribution between S. sempervirens and Pinus taeda.

By comparison of S. sempervirens and Pinus taeda, follows that the S. sempervirens
cellulose's fiber presents a high ponderal average   length   of    fibers,  3,3 mm  in   the section 2,
considering that the ponderal  average fibers length presented by Pinus taeda, industrialy exploited,
is about of 2,18 mm.

Table 8 - Physical and mechanical tests of S. sempervirens cellulose.

Section ºSR Revol. No.
x 10³

Tensile
Index
N.m/g

Stretch %
Burst
Index

KPa.m²/g

Tear Index
mN.m²/g

Specific
Volume
cm³/g

Air
Resistance
s/100 cm³

Cannadian
Freenes
N° CF

Asc. Cap.
Klemm

mm/10 min

18 Zero 79,9 5,0 6,5 10,8 1,44 497,9 16 6101 37 7,0 101,4 4,6 9,2 7,0 1,14 - 4 270
19 Zero 121,4 3,7 11,2 13,1 1,49 175,6 24 6202 36 7,0 128,2 4,2 11,6 8,6 1,20 - 6 270
18 Zero 122,5 3,7 11,3 12,7 1,52 149,2 27 610
24 3,5 134,8 3,8 12,6 8,9 1,28 - 8 4503
34 6,8 - 4,1 13,3 8,5 1,26 - 9 300
19 Zero 120,8 3,8 11,0 13,7 1,52 130,8 24 630
22 3,0 122,5 3,7 12,4 9,3 1,24 - 9 4704
38 7,5 139,2 4,6 14,5 9,0 - 4 250

Observations: * In the samples of the sections 1 and 2, the pulp was enough for just 1 level of refining.

4.3 Physical and mechanical characteristics of S. sempervirens cellulose

Were   realized   tests  with  refined  pulp, whose results are presented in the Table 8, allow the
graphic visualization of the variation of some properties of S. sempervirens fibers, as show the
Figure 5.
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Figure 5 - Behavior of S. sempervirens fibers in agreement with the refining degree (Section 4).

5. Conclusions

In spite of the limitations of the appraised samples, the results presented by the analyses and
tests realized in the wood of the analyzed specimen, allow to conclude that the fiber of S.
sempervirens cellulose meets inside of the classified as long, because it presents a high ponderal
average length of fibers, about 3,3 mm.

It also presents as advantages, in comparison to the usual conifers, a high cellulose content, a
high development rate (about 1,4 m³/ano) and, besides, its pulp has high degree of physical and
mechanical resistance.

The low basic density of the wood is a disadvantage (found average value of 0,22 g/cm³),
because it tends to decrease the productive yield of cellulose, what would cause a larger wood
demand in comparison with the other conifers exploited nowadays.

Future genetic and agronomic researches can be interesting in the intent of evaluating the
economic viability of a reforestation (perhaps in another Country areas) for its use as cellulosic raw
material and eventually lumbermill, mainly observing the excellent development of the species in
the invironment of Canela city, Rio Grande do Sul.
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