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VARIACõES NAS CARACTERíSTICAS DA MADEIRA DE 

E'Uc;at)/pt'US 6randis HlLL EX MAl>EN E SUAS INf"LUfNCIAS 

RESUMO 

NA QUALIDADE DE CAVACOS EM COZIMENTOS KRAfT 

Autora Ti. Rudol~ Wehr 

Orien~adora Pro~. Dr. Luiz Ernes~o George Barrichelo 

Foram selecionadas 4 qualidades de madeira 

bast.ant.e dist.int.as da espécie E'Ucat)/pt'US 6randis a part.ir de 

forneciment.os diferent.esno abast.eciment.o de uma fAbrica de 

grande port.e na região sudest.e do Brasil. A procedência de 

sement.es. clima. solo • . local. idade e manejo florest.al va

riaram ent.re os forneciment.os. 

As amplas variaç5es verificadas na densidade 

bási ca e na composi ção qui mi ca • ent.r e os t.i pos de madei r a 

selecionados. conduziram a diferenças acent.uadas nos rendi

ment.os. no consumo de aI cal i. no t.eor de s6l i dos do 1 i cor 

negro e . nos t.eores de rejeit.Qs. em coziment.os experiment.ais 

com número kappa igual a 19. As dimens5es das fibras e a 

viscosidade da celulose. indicam diferenças no processament.o 

das polpas. 

Em picador de disco indust.rial os t.ipos de ma

deira de maior densidade básica geraram maiores quant.idades 

de cavacos de maior espessura. 
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Cavacos de diferen~es espessuras mos~raram di

ferenças na densidade bâsiea na composiçSo química e conse

quen~emen~e nos resul~ados em cozimen~os. qu~ndo processados 

simul~aneamen~e. Os cavacos com espessura en~re 2 e 6 milí

mi~ros sempre conduziram aos melhores resul~ados independen

~e do ~ipo de madeira. 
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VARIATIONS IN TI-E WOOD CHARACTERISTICS or 
E'Ucatypt'US 6randis HlLL EX MAIDEN ANO ITS INFLUENCES 

OH Tt-E CHIP QUALITY IN KRAFT COOKINGS 

SUMMARY 

A~hor: Tim Rudol~ Wehr 

Adviser: Pro~. Dr. Luiz Ernesto George Barrichelo 

Four very dist.inct. .wood qual i t.ies from t.he 

E'Ucatypt'US 6randis species were select.ed from different. 

suppliers of a big pulp mill in Sout.hwest. Brasil. The seed 

origino climat.e. soil. sit.e. t.ree age and forest. management. 

were variable among t.he suppliers. 

The great. variat.ions in t.he specific gravit.y 

and in t.he chemical composit.ion among t.he kinds of wood 

. conduct.ed t.o big differences in yield. alcali consumpt.ion 

and reject.s porcent.age in 'experiment.al cookings for KAPPA 

number 19. The fiber dimensions and t.he viscosit.y of t.he 

cellulose point. out. t.o differences in t.he processing of t.he 

pulp. 

In an indust.rial disk chipper . t.he wood kinds 

wit.h t.he highest. specific gravit.y gave increased amount.s of 

chips wit.h higher t.hickness. 

Chi ps of di fferent. t.hi cknesses showed di ffe

rences in t.he specific gravit.y. in t.he chemical composit.ion 
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and consequen~ly in ~he cooking resul~st when simul~aneausly 

cooked wi~h ~he same liquor. Chips wi~h 2 ~o e m11ime~ers in 

~hickness ever gave ~he bes~ resul~s independen~ly on ~he 

wood kind. 



1. 

1. IHTRODUCAO 

Na região sudes~e do_Brasil, a escassez de ma

deira de eucalipto para celulose~em se agravado a cada ano, 

em decorrência da falta , de . um planejamento adequado de in

vestimentos em reflorestamento por parte de algumas empre

sas, e também devido à falta de uma política de fomento flo

restal. 

A situação deverá se agravar com a implantação 

de grandes projetos de expansão da indústria de celulose e 

papel, que prevê a duplicação da capacidade produti va do 

país até 1995. 

Também é previsível para os próximos anos. que 

muitas empresas de grande porte continuem dependendo da com

pra de madeira, ou que até incrementem o consumo de madeira 

produzida por terceiros. 

A situação pode conduzir a intensas elevações 

no preço da madeira. e obriga as empresas a consumirem ma

deira a raios de transporte cada vez maiores. As possibili

dades de se selecionar a madeira comprada, quanto aos seus 

aspectos de qualidade. ficam cada vez mais restritos. 

A qualidade da madeira é definida com base nos 

resultados obtidos no processo de obtenção de celulose, in-
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cluindo rendiment.os _ produt.ividade. custos de produção. 

qual i da de e valor do pr odut·'ó f i nal. Por t.ant.o ao se def i ni r 

uma qual idade ót.i ma da madei r a deve-se consi der ar as condi-

ções do processo envol vi do e as car act.er í st.i cas pr etendi das 

para o produt.o final. 

Na produção de cel uI ose- e papel. ai ém do i n-

t.eresse por madeira com os melhores aspect.os de qualidade. é 

de grande import.ância que as variações nesta qualidade sejam 

mínimas para que sejam evit.ados distúrbios no processo e 

para que possam ser garantidos padrões homogêneos no produt.o 

final. 

No ent.ant.o. as var i ações na qual i da de da ma-

deira consumida para a produção de celulose podem Ser int.en-

sas. mesmo quando se considera uma mesma espécie. como é o 

caso do Eucalyptus ~randis. 

As variações na qualidade da madeira de euca

lipt.o no Brasil são causadas 
I 

pr i nci paI ment.e por diferenças 

na procedência de sement.es. clima. solo. t.écnicas de manejo 

florest.al. e t.ambém pela facilidade de hibridação. 

Part.indo-se da sit.uação em que fábricas acabam 

sendo obrigadas a consumirem madeira com int.ensas variações 

de qualidade, t.orna-se de grande 'valor prát.ico o conhecimen-

t.o das implicações dest.as variações no processo de produção 

de cal ul 05e. 

Os objet.ivos dest.e t.rabalho consist.iram em: 

a. Ampliar os conheciment.os sobre a variabilidade da qua-

lidade da madeira de Eucalyptus ~ran.di5 e suas impli-
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cações na ób~enção de celulose. 

b. Verificar alguns~ ' recurs,?s prá~icos disponíveis na pi

cagem e classificação de cavacos. que possibili~em re

duzir a influência das variações na qualidade da ma

deira para a produção de celulose. 
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2. REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O E'UcaL~pt'Us 6randis Para a ProdUÇão de Celu10se e 

Papel 

Nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Paraná. responsáveis por cerca de 80 porcento de celulose de 

fibra curt.a produzida no Brasil. a quase tot.alidade provém 

do eucalipt.o. 

Segundo BUSNARDO et alií (1978), o E'UcaL~pt'Us 

6randis é u~ espécie que apresent.a um desenvol vimento ex

cepcional em regiões sub tropicais. A alt.a qualidade da ce

lulose e a facilidade de se obter sement.es puras. t.ornam es

t.a espécie a mais plant.ada e ·conhecida. Contudo a int.rodução 

indiscriminada em regiões ecologicament.e inadequadas condu

ziu, em muitos casos, ao desenvolvimento precário da espécie 

e a problemas graves, como o cancro. 

O E'UcaLyptus 6randís, além de apresent.ar uma 

alt.a produt.ividade com elevados increment.os volumétricos por 

hectare. ainda apresenta ranúficações finas. uma boa desrama 

nat.ural. baixos t.eores de casca e característ.icas de 

polpação excelent.es. 
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Esludos comparalivos efeluados com diversas 

espécies dê eucaliplo, inlroduzidas no Brasil, sempre indi-

caram o Eucalyptus 8randis como uma espécie com caraclerís-

licas ~ecnológicas muilo boas para a produção de celulose e 

papel. 

PEREIRA (1969) em um esludo pioneiro. indicava 

o Eucal.yptus ~randís como uma imporlanle maléria prima fi-

brosa para a produção de celulose e papel, lendo verificado 

um rendi menlo depurado de, 54- ,,4- PQrcenlo. um bai xo consumo de 

reagenles químicos e boas propriedades físico-mecânicas da 

celulose. 

HIGGINS (1977) disculindo aspeclos de espécies 

de eucal i plo vollados à pr odução de cel uI ose, apr esenla o 

Eucal.ypt-us ~ran.dís ,como polencial para o Brasi,l. porém faz 

resalvas a evenlUais problemas que podem ocorrer, com esla 

espécie. pela presença de elevados leores de exlralivos. 

FOELKEL (1974-::> em um esludo compreendendo 8 

espéc.ies de eucaliplo, verificou que a espécie E-ucalyptus 

~randis, embora não lenha apresenlado os melhores rendimen-

los depurados volumélricos. apresenlou os melhores rendimen-

LOS gravimélricos junto com Eucalyptus sal ít!f11.a em cozimen-

LOS com diferenles níveis de desli gni fi cação. 

PACINI (1978) verificou valores de densidade I 

3 básica enlre 0,4-0 e 0.55 ' g/cm para o Eucalyptus ~randís e 

E1.Jcal.yptus sal ít!f11.a e considera eSLa faixa baslanle adequada 

para a produção de celulose de boa qualidade. Além dislo, as 

carac~erísLicas das fibras e a composição química de madeira 
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par,a est.as espécies levaram a alt.os rendiment.os e boas pro

priedades rísico-mecânicas da celulose produzida a part.ir de 

coziment.os experiment.ais. 

GONZAGA et a~ii (1983) concluem que o Eucalyp

t'US ~andis e o Eucalypt'US sal iEfna. mesmo apresent.ando uma 

densidade básica baixa, são as melhores espécies de celulo

se. devi do aos seus el evados i ncr ement.os médi os anua! s em 

ma estéreo/ha. Além dist.o est.as espécies seriam as mais viá

veis por apresent.arem os mais baixos t.eores de casca. entre 

t.reze espécies de eucalipto estudadas. 

Na rabricação de papel. a celulose de eucalip

t.o apresent.a grande import.ância e possibilit.a uma aplicação 

em grande escala em diversas qualidades de papel. Em alguns 

aspect.os a cel uI ose de eucali pt.o pode i ncl usi ve apresent.ar 

vantagens em relação à celulose de ribra longa. devido à sua 

boa formação. alt.a opacidade e volumeespecírico aparent.e 

elevado (RIBEIRO. 1975). 

BARRICHELO et alii (1983) veriricaram que as 

variações que ocorrem nos aspectos de qualidade da madeira 

de Eucalyptu5 ~randi5. voltadas à produção de celulose, 

diricult.am a generalização de um padrão para est.a qualidade. 

2.2. Densidade Básica 

A densi dade hási ca da madei r a é consi der ada 

como um dos mais import.ant.es parâmetros para a avaliação da 

qualidade da madeira. 
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A densidade bAsica está relacionada com outros 

.' aspectos de qual i dade da madei r a como as di mensões das f i -

br as • te-or es de vasos, par ênqui ma e ext..r a ti vos da madei r a 

C FOELKEL , 1978). Este autor define limites ideais para a 

densidade básica da madeira de eucalipto para celulose-. en-

3 
tre 0.450 e 0.650 g/cm. Madeiras muito leves levam à redu-

ção do re-ndimento volumétrico em celulose. enquanto madeiras 

pesadas apresentam dificuldades na picagem e impregnação. 

consomem quanti dades el evadas de reagent.es. levam a bai xos 

rendiment.os gravimétricos e elevados teorés de rejeitos. 

A madeira de E~caLyptU5 8randis pode apresen-

tar grandes variações na densidade básica como ficou demons-

tr ado em di ver sos t.r abal hos. As variações ocorrem entre 

plant.ios. por influência de procêdência de sement.es. carac-

teríst.icas locais. idade e t.écnicas silviculturais emprega-

das (MENDES et aLii; FERREIRA et aLii. 1978; ZOBEL et aLii. 

1983; FOELKEL. 1978; TAPPI. 1962). 

Dentro dos plantios também podem ocorrer va-

riaçães na densidade básica. tanto entre árvores como também 

dentro das árvores nos sent.idos base-t.opo e medula-casca. 

CBARRICHELO & BRITO. 1977; F~RREIRA et aLii, 1978' FOELKEL 
I ~ 

e tal i i. 1 98'3) . 

A dependência ent.re a densidade básica da ma-

deira e o rendimento em cozimentos Kraft. deve ser considera-

da com cautela segundo FOELKEL (1974). Emboram sejam apre-

sent.adas relações bem definidas em alguns trabalhos. estas 

relações não deveriam ser generalizadas, quando se conside-



8. 

ra o rendiment-o baseado .no peso da madeira. Já quando se 

considera como base o volume de madeira. pode-se afirmar que 

densi dades bási cas mai s el evadas conduzem a mai ores rendi

ment-os em cel uI ose. 

Cont-udo a densidade básica por apresent-ar alt-a 

correlação com as resist-ências mecânicas da madeira pode in

f' 1 uenci ar as di mensões dos cavacos na pi cagem C Mc GOVERN, 

1979). 

Segundo DI AS C 1 985) a vi scosi da de da cel uI ose 

produzida a partir de madeiras de maior densidade básica é 

inferior quando se considera um mesmo grau de deslignifica

cão. 

2.3. Características das Fibras 

A madeira de Eucalyptus ~randis possue um ele

vado t.eor volumét-rico def'ibras e fibrotraqueídeos. com

preendendo ent-re 52 a 72 porcento da madeira CHILLIS, 1978) . 

. ~ característ-icas e dimensões das fibras são 

bast-ante variáveis na madeira de Eucalyptus erandis, da mes

ma forma como ocorre com a densidade básica da madeira. 

Alguns valores de referência para as dimensões 

das fibras de Eucalyptu5 ~randis com 5 e 7 anos são apresen

t-ados na Tabela 1. 



Tabela 1. Dimensões das fibras de Eucalyptus erandis. 

DlMENSÔES 

Comprimento (mm) 

Lar gur a C I-lm) 

Espessura de paredes CJ.lm) 

Diâme~ro de lumens C~ 

FONTE: FOELJCEL C1978/1s:>83). 

6 ANOS 

1.1 

18.1 

4.6 

9.0 

I DADE 

7 ANOS 

0.98 

23,9 

3,3 

17,3 

9. 

A espessura de paredes aliado ao diâmetro das 

t'i br as, podem i ndi car a par ti ci pação das par edes no vol ume 

das fibras. Algumas relações entre estas dimensões são con

si der adas par âmetr os de qual i dade de impor tâni ca pr á ti ca. 

como é o caso da fração ' parede, índice de Runkel e fração 

volumétrica de paredes. Estes parâmetros em geral apresentam 

uma alta correlação com a densidade básica da madeira, sendo 

responsá,~is por cerca de 60% de sua variabilidade CHILLIS. 

1978). 

Os diâmetros das fibras e de seus lumens. 

aliados à espessura das. paredes conferem import.antes carac

terísticas às í'ibras para a í'abricação de papel. Estas di

mensões est·ão rel aci onadas com a capaci dade de col apsamento 

ou conformabilidade lateral das fibras CVAN BUIJTENEN, 1969; 

GI ERTZ, 1989). 

De uma maneira geral. paredes delgadas combi

nadas com mai or es di âmetr os de t' i br as são encontr ados em 

madeiras de menor densidade. As fibras com estas caracterís-
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~ic~s são mais susc.~iveis ao colapso. favorecendo as liga-

çôes en~re fibras e ainda apresen~am uma maior facilidade de 

refi no na fábr i cação de papel. O papel apresent.a mai ores 

valores de resist.ência à t.ração e ao est.ouro e maior resis-

tência à passagem de ar. 

os papéis t'abr i cados com fibras de menor 

diâmet.ro e maior espessura de paredes. em geral levam a me-

lhores resul~ados de resis~ência ao rasgo e uma maior opaci-

dade CHIGGINS. 1978; GIERTZ. 1989 e VAN BUIJTENEN. 1969). 

Segundo FOELKEL (1978). índices de Runkel su-

periores a 1.5 ou frações parede maiores do que 50% são de-

saconselháveis para a fabricação de papel. embora a resis-

t.ência ao rasgo possa ser favorecida. 

o compriment.o de fibras é um parâmet.ro que 

apresen~a variações menos i nt.ensas e de menor i mpor ~ânci a 

para o Eucalypt1..l.S ~randis. Cont.udo foi verificado uma alt.a 

correlação en~re o comprimen~o de fibras e a densidade bási-

ca da madeirs por BARRICHELO et alíí (1983). 

2.4. Características ~Dricas da Madeira 

A composição química da madeira de Eucalyptus 

~randis já foi objet.o de inúmeros est.udos. Alguns dados de 

referência são apresent.ados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Composição quI mica da mad~ira de EucaLyptu5 ~ran

dis. 

SOLúVEL EM TEOR EM (y~ 

IDADE 
Pt3UA ÁLCOOL./ 

CELULOSE LIGNINA PENTOSANAS CINZAS 
QUENTE BENZENO 

5 1,2 1,8 56,4 27,0 0,4 

7 3,2 2,6 55,0 26,2 17,3 

FONTE: D'ALNEIDA U.988>. 

A composição química da madeira de Eucalyptus 

~randi5 pode apresentar intensas variações, de maneira seme-

lhante como as que ocorrem com a densidade básica ou com as 

dimensões de ~ibras. 

Alguns autores verificaram uma correlação po-

sitiva entre o teor de lignina, e negativa entre o teor de 

holocelulose e a densidade básica da madeira CBARRICHELO & 

BRITO, 1977; DIAS, 1988; FOELKEL. 1978). 

Segundo FOELKEL (1978) o teor de lignina, bem 

como o teor de ext.rati vos da madeira tendem a aumentar em 

madei r a mai s vel ha C aci ma de 15 anos). 

Os extr a ti vos da ma dei r a de eucal i pto podem 

contribuir para a elevação dos valores da densidade básica 

da madeira. Contudo, para teores reduzidos. são incertas as 

correlações com a densidade básica. 

A composição química da madeira de Eucalyptus 

~ra.,...di5 pode apresent.ar intensas variações entre e dentro 

das árvores como verificaram BARRICHELO & BRITO (1977); e 
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BARR1CHELO et alíí Cl983). 

H1GG1NS & H1LLIS (1978) a~ribuem grande imp~r

tância aos extrativos da madeira de eucalipto nos processos 

de polpação. Além de atingirem teores elevados, os extra~i

vos da madeira de Eucalyptus erandis apresen~am uma composi

ção, que pode ser bas~ant.e prejudicial na .fabricação de 

celulose. 

Os extra~ivos cont.ribuem para o consumo de 

reagent.es na polpação e cont.ribuem para a redução do rendi

mento em celulose. O ácido elágico bast.ant.e comum nos extra

t.ivos do Eucalyptus erandis .forma complexos com metais como 

o cálcio levando à .formação de incrust.ações em t.rocadores de 

calor e evaporadores. Além dist.o os complexos podem causar 

problemas de cor na celulose di.ficult.ando o branqueament.o. A 

presença de extrat.ivos cont.ribue para a elevação da viscosi

dade do 1 i cor ne;gr o na evapor ação (HI 001 NS, 1978). 

D'ALMEIDA (1988) ainda ressalt.a a import.ância 

dos extrat.i vos na polpação~ por di.ficul t.arem a impregnação 

da madeira e .favorecem a condensação da lignina o que di.fi

cult.a a sua solubilidade. Na .fabricação de papel os extrat.i

vos são os principais responsáveis pela .formação de depósi

t.os conheci dos por "pi t.ch·· . 

A composição química da madeira é .no .final de 

grande import.ância para os result.ados de polpação, como o 

consumo de reagent.es, rendimento em celulose e quant.idade de 

sólidos gerados no licor negro. 
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BARRICHELO et alii (1983) demonstraram uma al-

ta correlação entre o teor de holocelulose da madeira e o .' 

rendi mento em cel uI ose a par ti r de cozi mentos Kraf't.. 

Cont.udo o rendiment.o depende do grau de des-

1 i gni j' i cação at.i ngi do no cozi mento (FOELKEL,l 974) . 

2.5. Dimensões dos Cavacos 

As di mensões dos cavacos são de f'undamenl..al 

importância para que ocorra uma dist.ribuição homogênea e im

pregnação efetiva dos agentes químicos de polpação ao inte

rior da madeira. 

Uma distribuição ef'et.iva e rápida dos agentes 

químicos no interior da madeira assegura reações homogêneas 

durante o coziment.o e consequent.ement.e uma alt.a qualidade da 

celulose produzida CFOELKEL. 1978) . 

Quant.o menores f'orem as dimensões dos cavacos, 

maior será a superfície da madeira expost.a ao licor, o que 

favorece a impregnação. 

Trabalhos ef'etuados com madeira reduzida a di

mensões muit.o pequenas, realment.e conduziram a result.ados 

favoráveis em coziment.os Kraft. de laborat.ório. Especialmen

t.e a ut.i 1 i zação de madeir a 'na f'or ma de f' i t.as C FOELKEL, 1978) 

ou cavacos produzidos em picador de laborat.ório CLIGHFOOT & 

PREMONT, 1952), result.aram em elevados rendiment.os em celu

lose com baixos consumos de reagent.es químicos produzindo 

uma polpa de alt.a qualidade. 
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A fragment.aç~o excessl va da madeira, porém, 

pode conduzir a prejuízos nos reult.ados de polpac;ão. como' 

demonst.rou COUTO (1979). Em coziment.os eret.uadoscom madeira 

na forma de serragens ou palitos, roram alcanc;ados rendimen

t.os mais baixos e uma qualidade inferior da celulose produ

zida, do que quando se ut.ilizavam cavacos convencionais. 

A ut.ilização de cava~os pequenos em muit.os ca

sos apresent.a limit.ac;ões na prát.ica. Cavacos muit.o pequenos 

requerem uma manut.enção mais frequent.e e cuidadosa dos pica

dores. O desgast.e das peças do picador pode ser int.enso. Na 

picagem e manuseio de cavacos, são geradas quant.idades maio

res de finos e pó. A densidade de empacot.ament.o menor impli

ca em menor capacidade de carga dos digest.ores. A circulação 

de licor de coziment.o pode ser prejudicada ao pont.o de diri

cul t.ar o cozi ment.o.. Ai nda podem ocor rer obst.r uções nas pe

neiras de circulação de licor no int.erior dos digest.ores 

(FOELKEL, 1978). 

Os requi si t.os di mensi onai s dos cavacos depen

dem do processo empregado e das caract.eríst.icas da madeira, 

e já roram objet.o de inúmeros estudos. BACKMAN (1945), efe

tuou um dos t.rabalhos pioneiros e estudou a importância das 

t.rês dimensões básicas de cavacos paralelepipedais com as 

faces . dispostas nos três planos de orient.ação da madeira. 

Ficou demonstrado a maior import.ância da espessura dos cava

cos no processo Kraft.. 

A i mpregnação dos cavacos ocorre basi cament.e 

pelos renômenos de penet.ração e difusão. A predominância de 
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cada um destes í' anômenos i nf' 1 uenci am na af i ci ênci a da i m

pregnação e são governados por características da madeira a 

de processo como: teor de umidade dos cavacos, caracterís

ticas anatôffiicas da madeira, temperatura de cozimento, con-

centração do licor C FOELKEL, 1977; HATTON & KEAYS, 1972 E 

1973; W ARORO? & DAVI ES , 1961; ST AMM , 1964; HARTLER, 1962). O 

fenômeno da difusão é no final considerado como o mais im

portante na impregnação de cavacos. podendo atingir veloci-

dades c onsi der á vei s nas condições usuais de cozimento 

CTALTON & CORNELL, 1987). 

A difusão dos agentes químicos ocorre pratica

mente , namesma velocidade para as três direções estruturais 

da madeira (longitudinal, transversal e radial) em condições 

alcalinas de processo com pH acima de 12,9 (D'ALMEIDA,1988; 

TALTON & CORNEL, 1987). O fato explica a maior importância 

da espessura dos cavacos, que normalmente é destacadamente a 

menor dimensão, definindo as menores distâncias a serem per

corridas pelos agentes químicos para uma impregnação efetiva 

(F ARKAS, 1965; AKHT ARUZZAMAN, 1980). 

São inúmeros os trabalhos em que se procura 

definir limites ideais para a espessura dos cavacos no pro

cesso Kraft. Em geral são considerados aceitáveis cavacos 

com espessura entre 2 e 8 milímetros, dependendo porém, da 

espéci e e das condi ções do processo. Cavacos mui to f i nos, 

juntamente com o pó geram sólidos no licor negro, baixos 

rendimentos e el evado consumo de reagentes. Já os cavacos 

super di mensi onados, mui t.as vezes associ ados à presença de 
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nós e anomalias na estrutura da madeira, elevam os teores de 

rejeitos, implicando na utilização de maiores cargas alcali

nas, que por sua vez conduzem a rendimentos mais baixos e 

prejudicam a qualidade da celulose. 

A uniformidade das dimensões dos cavacos tam

bém é de grande importância para os resultados dos cozimen

tos e qualidade de celulose. Quanto mais uniformes forem as 

dimensões e principalmente a espessura, mais homogêneas se

rão as condições de impregnação e deslignificação, possibi

litando o emprego de condições mais brandas com menores do

sagens de reagentes, o ·que favorece os resultados C SCHMIED, 

1964; F J:>RKPS , 1965). 

o comprimento e a largura dos cavacos também 

tem sua importância na produção de celulose pois têm influ

ência sobre a densidade de empacotamento dos cavacos, além 

de contribuirem para a impregnação C HJ:>RTLER , 1972; BUSNARDO 

& FOELKEL, 1979) . No entanto. a importância destas dimensões 

tem sido colocada em segundo plano, frente à importância 

comprovada da espessura dos cavacos no processo Kraft. 

Devido à existência de correlação positiva en

t.re o comprimento e a espessura dos cavacos produzidos em 

picador de disco, muitas fábricas tem optado pela utilização 

de cavacos curtos com 15 milímetros de comprimento ou até 

menos, garantindo. desta forma espessuras menores CHARTLER & 

STADE. 1979). 

Alguns autores tem idealizado os cavacos com o 

mai or compr i mento possí vel aI i ado à menor espessura pos-
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sível, para o processo Kraf't.. Desta maneira seria evitado 

uma baixa proporção de madeira danificad~ em sua est.rut.ura 

por ação das f'acas e cont.rafacas no picador. 

MIRANDA & BARRICHELO (1990) demonst.raram que a 

espessura ideal dos cavacos depende da espécie da madeira 

utilizada. Demonst.rou-se que a espessura ideal para cavacos 

da madeira de Eucalyptus citriodora. que normalment.e apre

senta maiores dií'iculdades no coziment.o, é menor do que a 

espessura ideal para cavacos de Eucalyptus sa!i~a. 

2.6. Picagem de Cavacos 

A redução de t.oras em cavacos por picadores de 

disco. ocorre quando as facas do picador penet.ram como cu

nhas na madeira. cort.ando as f'ibras no sent.ido t.ransversal. 

fat.iando as t.oras. 

Com a penet.ração das f'acas na madeira são ge

rados esforços mecânicos de compressão. cizalhament.o e f'en

dilhament.o. Est.es esf'orços são progressivos. e a medida que 

at.ingem os limit.es de resist.ência da madeira causam rompi

ment.os no sent.ido paralelo às fibras, definindo a espessura 

dos cavacos. 

A espessura dos cavacos, no f'inal depende das 

caract.eríst.icas geomét.ricas de disposição das peças do pica

dor. combinado com as caract.eríst.icas mecânicas da madeira 

CMcLAUCHLAN & LAPOINTE, 1979). 
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A disposição geomét.rica das peças do picador 

que tem 1 nf 1 uênci a sobre a espessura' dos cavacos compreende 

pr i nci paI ment.e: a incl i naçã.o da bi ca aI i ment.adora em reI ação 

à superfície do disco, o ângulo de afiação das facas, a in

clinação das faces front.al e opost.a das facas em relação à 

superfície do disco e a alt.ura das facas (McLAUCHLAN & 

LAPOINTE, 1979; HARTLER, 1986). 

Em alguns casos, ajust.es no picador possibili

t.am o cont.role independent.e das dimensões dos cavacos, po

dendo-se cont.rolar a espessura dos cavacos, dent.ro de cert.os 

limi t.es, sem que sejam necessárias aI t.erações no compriment.o 

dos cavacos. Cont.udo, na maioria dos picadores indust.riais 

est.es recursos são bast.ant.e limit.ados (DON, 1989; NELSON & 

BAFI LE • 1989). 

Uma vez definidos os parâmet.ros operacionais 

de um picador, as variações nas dimensões dos cavacos são de 

grande import.ância na definição de qualidade dos cavacos. 

Est.as variações dependem de condi ções de manut.enção e da 

for ma e homogeni dade de aI i ment.ação do pi cador (HARTLER, 

19B6~ KJERLUF & JONSSON. 19B8~ HORNG, 1985). 

As variações que ocorrem na densidade básica e 

no t.eor de umidade da madeira, sendo caract.eríst.icas que 

apresent.am alt.a correlação com as resist.ências mecânicas da 

madeira,cont.ribuem bast.ant.e para as variações nas dimensões 

dos cavacos. 

Mc GOVERN C 1979) acr edi t.a que as var i ções nas 

dimensões dos cavacos est.ão relacionadas com as variações na 
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qualidade da madeira inclusive entre ou até dentro das 

t.oras. 

Sempr e que possi vel deve se i mpl ementar pr 0-

gramas de manutenção e efetuar investimentos no picador vi

sando atingir uma maior uniformidade das dimensões e quali

dade dos cavacos na picagem CLANCASTER, 1987). 

2.7. Classificação de Cavacos 

Esgotadas as possi bi I i dades de control e das 

dimensões dos cavacos e de sua uniformidade no picador, po

dem ser alcançadas melhorias complementares na qualidade dos 

cavacos através da classificação CBARNES, 1979), 

A remoção de finos, pó e cavacos superdimen

sionados, melhoram sensivelmente a homogenidade das dimen

. sões dos cavacos, o que i mpl i ca em ganhos na produção de 

cel uI ose como: 

redução do consumo de reagentes; 

aumento no rendimento em celulose; 

redução no teor de sólidos do licor negro; 

redução no teor de rejei t .os; 

menor degradação da celulose. 

CBRISCOE, 1985; AXEN, 1983; CHRISTIE. 1987; KLEPPE, 1987). 

Normalmente, os ganhos alcançados com a clas

si f i cação de cavacos compensam os investi mentos e custos 

oper aci onai s dos si stemas de cl assi f i cação com mui ta foI ga 

CBRISCOE, 1986; AXEN. 1983), 
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Os cavacos superdi mensi onados, em geral, são 

repicados de maneira a át.enderem às especificações do pro

cesso e são reincorporadas aos cavacos classificados. Dest.a 

maneira são evit.ados ao máximo, as perdas de madeira. 

Os si st.emas de cl assi f i cação de cavacos t.em 

evoluído rapidament.e nos últ.imos anos, acompanhando a neces

sidade de um aproveit.ament.o cada vez melhor da madeira. 

Os primeiros sist.emas de classificação ut.ili

zavam exclusivament.e peneiras girat.órias efet.uando a clas

si i'i cação dos cavacos por t.amanho. Nest.e si st.emas o cont.rol e 

da espessura dos cavacos se limit.ava à relação exist.ent.e en

t.re o t.amanho dos cavacos e a espessura. Mesmo quando eram 

ref'ugadas quant.idades elevadas de cavacos em função da fura

ção das peneiras, não se garant.iam os limit.es de espessura 

dos cavacos. A repicagem da grande quant.idade de cavacos re

f'ugados danií'i cava excessi vament.e os cavacos gerando quan

t.idades elevadas de f'inos CBARNES, 1979; SMITH & JAVID, 

1989:;> • 

Os modernos sist.emas de classificação levam ao 

cont.role ef'et.i vo da espessura dos cavacos para o processo 

Kraí't., com baixas perdas de. madeira. Os repicadores t.ambém 

evoluiram e repicam os cavacos superdimencionados, reduzindo 

apenas a espessura com produção de quant.idades reduzidas de 

fines e pó. Ossist.emas são equipados com peneiras de dis

cos para a separação de lascas e , cavacos superdimencionades. 

Os palit.os e finos podem ser separados por peneiras girat.ó

r i as ou penei r as de membr ana do t.i po "FI i p-FI ow" . Ex! s t.em 
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ainda equipamenlospar~ r~cuperar os cavacos muilo pequenos 

e palilos dos ~inoS e pó, oferecendo mais recursos para uma 

economia ext..rema de madeira. de maneira que apenas o pó e 

~inos são refugados do sis~ema CVILLA. 1983. PARKER. 1983; 

CHRISTIE, 1987). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

A madeira utilizada para a execução deste tra

balho era proveniente de abastecimento industrial. 

For am sel Etci onados qua tr o lotes de ti pos de 

madeira diferentes da espécie Eucal~ptU5 ~randis. Procurou

-se cobrir uma ampla variabilidade na qualidade da madeira. 

Para isso inicialmente foi efetuado um levantamento de re

sul tados obti dos em cozi ment.os exper i mentai s e boI eti ns de 

controle de processo e qualidade no processamento indus

trial. 

Os lotes foram compostos a partir de amostras 

coletadas ao longo de um mes de abastecimento, e no final 

continham aproximadamente trint.a estéreos de madeira. 

Os lotes de madeira foram nomeados como tipos 

de madeira A, B, C e D, sendo os tipos B e C considerados os 

mais adequados para a produção de celulose na prática. Al

guns dados relativos ao processamento industrial e caracte~ 

rísticas silviculturais dos plant.ios de origem são apresen

tadas a ' seguir: 
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LOTE A 

Madeira com características pouco comuns, ex-

celente para a procução de celulose. densidade básica consi-

., 
derada baixa Cem torno de 0.400 g/cm). Na prática é de f'á-

cil cozimento. requerendo dosagens de alcali ativo abaixo da 

média e um período de repoUso à temperatura máxima de cozi-

mento bastante reduzido. nas condições do processo estudado 

(tempo de levantamento até 170°C = ao minuto; período à 

tempetatura máxima = 5 a 10 muni tos). 

Idade: 84 meses. 

Procedência das sementes: Árrica do Sul. 

Localização do plantio: Pilar do Sul - SP. 

Incremento médio anual: 50 estéreos/hectare. 

Característica do solo: Argiloso. 

LOTE B 

Madeira com características bastante f'avorá-

veis para a produção de celulose, com densidade básica con-

., 
siderada média Cem torno de 0.430 g/cm). Na prática produz 

celulose branqueável de boa qualidade com dosagens de alcali 

em torno da média. Requer de 10 a 20 minutos de repouso à 

temperatura máxima de cozimento. após um período de levanta-

mento de 80 roi nutos • consi der ando as condi ções do pr ocesso 

estudado. 

Idade: 63 meses. 
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Procedência das semen~es: Mogi Guaçu. 

J.::ocalização do plan~io: Bocaina - SP. 

Incremen~o médio anual: 43 es~éreos/hec~are. 

Carac~erls~icas do solo: Areia Quar~zosa e La~o-solo verme-

lho escuro. 

LOTE C 

Madeira com carac~erís~icas favoráveis para a 

produção de celulose, com densidade básica considerada de 

3 média a al~a Cem ~orno de 0,600 g/cm). Na prá~ica produz 

celulose branqueável de boa qualidade com dosagens de alcali 

a~ivo um pouco acima da média. Requer de 20 a 30 minu~os de 

repouso à ~empera~ura máxima de cozimen~o após um período de 

1 evant.amen~o de 80 roi nu~os , consi der ando as condi ções do 

pr ceesso est. udado. 

Idade: 84 meses. 

Procedência das semen~es: Mogi Guaçu. 

Localização do plant.io: Ribas do Rio Pardo MS. 

Incremen~o médio anual: 21 es~éreos/hect.are. 

Caract.erís~ica do solo: Areia Quar~zosa (solo de Cerrado). 

LOTE D 

Madeira com carac~erís~icas pouco favoráveis 

para a produção de celulose, com densidade básica considera-

. 3 
da aI t.a C aci ma de 0,550 g/cm). Na pr á ti ca empr ega dosagens 
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de alcali acima da média e produz celulose de diEícil bran

queamento e que apresent.a dií'iculdades no reEino. 

Idade: 108 meses. 

Procedência das sement.es: Mogi Guaçu e Lençóis Paulist.a . 

Localização do plant.io: Ribas do Rio Pardo - MS. 

Increment.o médio anual: 26 est.éreos/hect.are. 

Caract.eríst.ica do solo: Areia Quart.zosa. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Picagem e classificação de cavacos 

Amost.ras de t.oras,t.omadas ao acaso, cont.endo 

aproximadament.e 30 est.éreos, para cada t.ipo de madeira, Eo

ram submet.idas à picagem indust.rial. 

o picador empr egado ( é de f'abricação de 

CARTHAGE-SINGLE. Trat.a-se de um picador de disco com 15 f'a

caso O diâmet.ro do disco é 285 mm e as f'acas medem 760 milí

met.ros de compriment.o por 132 mm de alt.ura e 12,8 mm de es

pessura. A rot.ação do disco é de 320 rpm sendo o acionament.o 

ef'et.uado por um mot.or elét.rico de 915 C.V .. A capacidade no

minal de picagem ~ de 200 ST/hora. A aliment.ação de t.oras se 

dá por gravidade at.ravés de uma bica que f'orma um ângulo de 

380 com o disco. A descarga dos cavacos ocorre pela ação 

cent.ríf'uga do disco que é equipado com alet.as perif'éricas. 

Os cavacos são lançados at.ravés de um t.ubo de descarga a um 

pát.io de est.ocagem. Procurou-se aliment.ar o picador de ma-
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neira uniforme simulando as condições normais de processo. 

Amosl.ras casual i zadas de cavacos cont.endo o 

equivalent.e a 20 kg de madeira absolut.ament.e seca foram co

let.adas na área de lançament.o do pát.io, previament.e limpa. 

Após serem condicionadas ao ar at.é a secagem complet.a, as 

amost.ras foram armazenadas em sacos plást.icos. 

Realizaram-se classificações dos cavacos por 

espessura e verificaram-se os aspect.os volt.ados à dist.ribui

ção quant.it.at.iva em classes de espessura. 

Ut.ilizando-se um paquímet.ro, amost.ras cont.endo 

o equivalent.e a 5000 gramas de cavacos absolut.ament.e secos, 

foram subdividrdas em 5 classes de espessura, segundo os li

mit.es de espessura especificados na Tabela 3. 

Tabela 3. Classes de espessura dos cavacos. 

CLASSE DIMENSóES (mn0 

I ~ 1,95 

11 2,00 3,95 

111 4,00 5,95 

IV 5,00 7,95 

V ~ 8,00 

Os cavacos separados nas classes de espessura 

foram ul.ilizados nas det.erminações de densidade básica, aná

lises químicas da madeira e coziment.os exper~ment.ais. 
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3.2.2. Densidade básica da madeira e densidade de 

empacot.ament.o 

Foram e~etuadas verificações de densidade bá

sica da madeira dos cavacos subdivididos nas classes de es

pessura, descritas no item anterior. A metodologia empregada 

segue o pr i nci pi o do máxi mo teor de umi da de descr i to por 

FOELKEL et alii, 1971. Para cada classe foram efetuadas cin

co repeti ções. 

A densi dade hási ca médi a par a cada ti po de 

madeira foi calculada pela média ponderada dos result..ados 

obtidos .nas frações, adotando-se as respectivas quantidades 

de madei r a absol utamente seca ver i f i cadas na cl assi ~ i cação 

como ~at..ores. 

Deter mi nou-se t.ambém a densi da de de empacot.a

ment.o em laborat.ório. Para isto ~oram efetuadas pesagens em 

duplicata de cavacos secos ao ar acomodados em um volume de 

2000 nrililit.ros. utilizando-se um becker. O procediment.o foi 

padronizado, buscando-se a acomodação nat.ural dos cavacos, 

sem exercer pressão. 

Os valores da densidade de empacotamento foram 

calculados após a det.erminação do t.eor de umidade da madei

ra. sendo expressos em t.oneladas absolutament.e secos de ca

vacos por metro cúbi co. 
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3.2.3. Dimensõ~s das fibras 

Foram efetuadas medições das dimensões das fi

br as par a os qua tr o ti pos de madei r a à par ti r de ma ter i al 

macerado pelo método nítrico-acético descrito por BARRICHELO 

& FOELKEL (1982). Os fragmentos de madeira submetidos à ma

ceração eram provenientes de amostras casualizadas de cava

cos. 

Para cada tipo de madeira foram preparadas 10 

lâminas com as fibras individualizadas, utilizando glicerina 

como dispersante e safranina como corante. Em cada lâmina 

foram selecionadas 10 fibras ao acaso para as medições. 

Para as medições de comprimento utilizou-se um 

microscópio de projeção da Bausch Lomb, uma vez determinado 

o fator de conversão de medidas. As demais dimensões foram 

medidas em microscópio ótico convencional equipado com ocu

lar de tambor micrométrico. 

fibras: 

Foram determinadas as seguintes dimensões das 

Comprimento Cmm) 

Lar gur a (/.Im) 

Diâmetro do Lumen (/.Im) 

Espessura das paredes (/.Im) 

CC) ; 

CL) ; 

C DL) ; 

(E). 

A part.ir das dimensões das fibras calcularam

-se as relações entre as dimensões das fibras a seguir: 

Índice de enfelhamento (I. E.) 

CI. E.) = C/L 
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Fração parede CF.P.) 

F.P. = C2 E/L) 100 

índice de Runkel C!. R . ) 

I. R. = 2 E/DL. 

3.2.4. Análises quínúcas da madeira 

For am det.er mi nados os pr i ncí pai s component.es 

químicos de madeira a part.ir de amost.ras de cavacos. As aná

lises foram indi vidualizadas para as .f'rações de classifi

cação por espessura descritas no it.em 3.2.1 .. 

As amost.ras livres de casca foram convert.idas 

em serragem conf"orme a met.odologia descri t.a na norma TAPPI 

264 com auxílio de um macro e um micromoinho WILLEY. 

As análises de extrat.ivos t.ot.ais; lignina in

solúvel e solúvel foram e.f'et.uadas em sequência analít.ica 

combi nada compat.í vel com as normas TAPPI e ABTCP. Os t.eore$ 

de holocelulose f"oram obt.idos por dif"erença. As análises fo

ram ef"et.uadas com duas repetições. 

Os t.eores de extrat.ivos, lignina e holocelulo

se, gerais para cada t.ipo de madeira, i'oram calculados a 

part.ir das médias ponderadas dos result.ados obt.idos nas fra

ções. adot.ando-se as r espec t.i vas quant.i dades de madei r a ab

solut.ament.e seca verificadas na classificação, como f"at.ores . 
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3.2.5. Cozimentos experimentais 

Cozi mentos laboratori ai s foram real i zados em 

um digestor rotativo de aço inoxidável, com 20 litros de ca

pacidade e aquecimento elétrico. 

Os cavacos de cada uma das cinco frações de 

classificação por espaossura descritas no item 3.2.1. foram 

mantidas separadas durante os cozimentos, utilizando-se 

caixas de tela de aço inoxidável medindo 40 x 40 x 90 milí

metros. Com isso permitiu-se a livre circulação do licor de 

cozimento entre os cavac9s de diferentes espessuras, simu-

1 ando. cozi mentos convenci onai s, por ém possi bi 1 i tando-se as 

análises individualizadas dos resultados para as classes de 

espessura. Utilizou-se uma quantidade total de madeira equi

valente a 1000 gramas absolutamente secos por cozimento. 

A quantidade de caixas necessárias para sepa

rar os cavacos de cada classe de espessura variou em decor

rência das quantidades veriEicadas na classificação. 

Ai nda tomou-se o cui dado de mant.er um mesmo 

nível de enchiment.o das caixas, e est.as foram mant.idas sol

t.as no i nter i or do di gestor. possi bi 1 i t.ando a movi mentação 

durante · os coziment.os. Desta maneira procurou-se garant.ir 

que as condições de circulação de licor fossem as mais homo

gêneas possíveis entre os cavacos das diferent.es classes de 

espessura. 

Os cozimentos foram realizados em duas etapas 

descrit.as a seguir: 



31. . 

Na primeira e~apa, os cozimentos a partir dos 

quatro tipos de madeira 1'oram realizados com o objetivo de 

se atingir um mesmo grau de desligni1'icação CNúmero KAPPA 

entre 18.0 e 19,0). Inicialmente 1'oram e1'etuados cozimentos 

preliminares para se definir as dosagens de alcali ativo ne-

cessárias. As condições de cozimento e as dosagens de alcali 

determinadas são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4. Condições empregadas nos cozimentos. 

TI PO DE MADEI RA 
VARIÁVEL 

Alcali ati vo como Na O C"'':> 1 
:z 

Sul f' i dez C",.) 

Ati vi dade C %) 

Relação licor/madeira Cl/kg) 

Temperatura máxima CoC) 

Tempo até 170°C (min) 

Tempo a 170°C (min) 

A 

16.0 

25 

85 

4.25 

170 

80 

30 

B 

16,5 

25 

85 

4.25 

170 

80 

30 

1 = Dosagem sobre o peso absotutamente seco de madeira. 

c 

17.0 

25 

85 

4.25 

170 

80 

30 

D 

19.0 

25 

85 

4.25 

170 

80 

30 

Uma vez de1' i ni das as dosagens de aI cal i par a 

os tipos de madeira, os cozimentos 1'oram efetuados sem repe-

tição devido à grande quan~idade de análises envolvidas com 

a 1'ragmentação dos resul tados por classes de espessura de 

cavacos . No caso de incoerências nos resultados ou balanços 

de massa. eí'etuados para controle de erros experimentais. 

repetiu-se o cozimento integralmente. 
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Para a segunda e~apa de cozimen~os experimen-

~ais f6ram escolhidas as madeiras do ~ipo A e do ~ipo D. a 

par~ir dos quais se buscaram informações adicionais. empre-

gando-se cargas de alcali variáveis . 

Opt.ou-se pel as madei r as dos t.i pos A e D em 

decorrência dos resul~ados alcançados na primeira et.apa. Es-

~es ~ipos de madeira apresen~aram resul~ados e~remos quan~o 

a rendiment.os em celulose e consumo de alcali para se a~in-

gir o mesmo nível de deslignificação. 

Dadas as carac~eríst.icas dis~int.as dos dois 

t.ipos de madeira selecionados, foram ado~adas cargas de al-

cali diferen~es de maneira que fossem alcançados ~eores de 

rejei~os ~ot.ais variando enLre 1,5 e 5.0 porcen~o. As cargas 

de alcali empregadas nes~a segunda e~apa são apresen~adas na 

Tabela 5 e os resul~ados dos ~eores de rejei~os são discu~i-

dos no i~em 4.5.1. As demais condições de cozimen~o foram 

man~idas idên~icas àquelas empregadas na primeira e~apa. 

Tabela 6. Cargas de aleali empregadas para as madeiras dos 

tipos A e D em cozimentos eom diferen~es níveis de 

desl i gni ,f i cação. 

TI PO DE MADEI RA ALCALI ATIVO CY.) 2. 

A 13 14 16 

D 17 19 21 

2. = Dosogem em No O sobre o peso obsol.utomente seco de modeiro. 
:z 
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As análises dos cozimenlos foram individuali-

:iadas para as fr-acões de cavacos classificados por espes-

sura. A melodologia empregada seguiu as normas da TAPPI. 

As análises compreenderam: 

Rendimenlo brulo. 

Rendimenlo depurado; 

Teor de rejeilos base madeira; 

Númer o KAPPA (Nor ma T APPI T 236 CM 85) ; 

Viscosidade (Norma TAPPI T 230 CM 82) ; 

Sólidos orgânicos. 

Os sólidos orgânicos foram calculados pela 

expressão a seguir: 

S.O. = 100 - R.a. 
R.D. 

[kg sólidos/kg celulose depurada) 

onde: S.O. = sólidos orgânicos 

R.B. = rendimenlo brulo 

R.D. = rendimenlo depurado 

Os resullados globais dos cozimenlos para os 

rendimenlos, leor de rejeilos e sólidos orgânicos foram cal-

culados a parlir das somalórias das respeclivas quanlidades 

de celulose, rejeilos e sólidos orgânicos, verificados para 

cada classe de espessura de cavacos. 

o número KAPPA médio global para os cozimenlos 

foi calculado pela média ponderada dos números KAPPA oblidos 

para as classes de espessura, empregando-se as respecli vas 

quanlidades de celulose depurada produzidas como falores. 
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4. RESUL T ADOS E DI SCusSÃO 

4.1. PicageN e Classificação de Cavacos 

A classificação dos cavacos por espessura, 

demons~rou que os ~ipos de madeira se compor~aram de maneira 

direren~e na picagem. Es~as diferenças, foram mais eviden~es 

ao se compararem os ~ipos extremos A e D. A madeira do ~ipo 

A, de menor densidade básica, apresen~ou a maior frequência 

de cavacos na classe de espessura 11 (de 2 a 4 milime~ros). 

A madeira do ~ipo D, com a maior densidade básica, apresen

~ou maiores frequências de cavacos nas classes de maior es

pessura (Figura 1, Tabela 5). 
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&\\\\1 Madeira tipo • 

ff:~:~J Madelr. tipo C 
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CI ..... de •• peaaura 

/ 

V 

Figura 1. Dis~ribuição dos cavacos nas classes de espessura. 

Tabela 6. Porcen~agem de cavacos re~idos nas classes de 

espessura. 

TIPO DE CLASSES DE ESPESSURA· DOS CAVACOS~ 

MADEIRA I 11 111 IV V 

A 3,5 54.3 26,1 3,6 2,5 

B 4,1 62,0 26,9 4,1 3,0 
-

C 4,3 61, O 27 ,1 4.4 3,2 

D 4,4 51.9 29,3 9,7 6,9 

~ = XnteTvalos em mil imetTos: X - ~ 1,95; XX - 2,00 a 3,95; XXX - .,00 

a ~,95; XV - 6, 0:- 7,95; V - ?: 8,00. 
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As direrenças ~riricadas na classiricação dos 

cavacos dev~m ter ocorrido p~los esrorços mecânicos gerados 

na picagem das madeiras. de densidade direrentes em combi-

nação com as próprias resistências mecânicas da madeira. que 

dependem da densidade. como descrito por MC GOVERN (1979). 

Madeiras mais densas por apresentarem maiores 

resistências mecânicas. tendem a gerar cavacos mais espessos 

durante a picagem. 

A maior variabilidade das dimensões e a maior 

1"requência de cavacos de maior espessura. veri1"icados para 

os tipos de madeira de maior densidade básica. implicam em 

uma impregnação mais heterogênea. podendo a1"etar as condi-

ções de desligni1"icação durante a polpação. 

Cavacos mais heterogêneos em suas dimensões . . 

implicam no emprego de maiores cargas de alcali. para que 

se j a gar anti da uma desl i gnl f' i cação e1" eti va par a todos os 

cavacos. Sob estas condições. porém, ocorrem prejuízos como 

menores rendimentos e uma maior degradação da celulose de 

acor do com SCHMI ED C 1964-) e F ARKAS C 1966) . 

Os recursos disponí veis para o control e das 

dimensões dos cavacos e de sua homogeneidade por ajustes no 

picador mostraram ser mais limitados para os tipos de madei-

ra com maior densidade básica. uma vez que estas, natural-

mente apresentaram uma maior rrequência de cavacos espessos 

e ainda uma maior variabilidade da espessura. 
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4.2. ~nsidade Básica 

A densidade básica de~erminada para os cavacos 

de cada classe de espessura, de maneira geral, demons~rou 

uma tendência de aumento, das menores para as maiores espes

suras. Os resul ~ados das determinações são apresentadas na 

Tabela 7. 

Os resultados indicam que as variações que 

ocorrem na densidade básica, entre e dentro das árvores, por 

serem intensas e por implicarem em variações ~ambém nas re

sistências mecânicas da madeira, devem ter contribuido na 

definição das dimensões dos cavacos, conforme discutido por 

Mc GOUERN (1979). 

A casualidade da variação nas dimensões dos 

cavacos, es~á por~anto condicionada ao local de origem do 

cavaco dentro das toras. ou a ~oras diferen~es. 

Por outro lado, as intensas variações que 

ocorreram en~re os tipos de madeira podem ser justificadas 

pelas diferentes condições de clima, solo e manejo dos plan

~i os de or i gemo Deve se r essal tar que os ti pos de madei r a 

seI eci onadas cobr i am amai s ampl a var i ação na qual idade, 

verificada para o Euca'Lyptus (Irandis no abastecimen~o da 

fábrica fornecedora. As madeiras dos ~ipos ext.remos A e D 

podem ser consideradas como casos extremos pouco comuns no 

abas~eci men~o. 

Conforme descri~o por FOELKEL (1978), as di-

mensões dos cavacos exercem uma impor~ante influência sobre 
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a densidade de empacotamento. 

As . diferenças verificadas nas dimensões entre 

os tipos de madeira. não foram suficientes para afetar de 

maneira evidente a relação entre a densidade básica e a 

densidade de empacotamento (Tabelas 7 e 8). 

Tabela 7. Densidade básica dos cavacos classificados por 
3 

espessura Cg/cm ). 

TIPO DE CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

MÉDIA2 

MADEIRA 
I 11 111 IV V 

A 0.406 0.393 0.399 0.421 0,506 0,398 

B 0,412 0,422 0,437 0.443 0.448 0,432 

C 0,462 0,492 0,497 0,493 0.553 0,487 

D 0,560 0,571 0,572 0,583 0.584 0.573 

1 = Intervolos em mil.tmetros: .I - ~ 1,~; IX - 2,00 o 3,~: .1.1.1 - 4,00 

o ~,~; .IV - 6,00 - . 7,9~; V - ~ 8,00. 

2 = Né-d i o ponderodo dos densidodes bãsi coa veri ficodos poro Cl8 closl5es 

de espessuro, utU, i.zondo os rel5pectivCl8 quontidodes de modeiro se

co do clossi f icoção como fotores. 

Tabela 8. Densidade de empacotamento (t/m
3
). 

\ 

TI PO DE MADEI RA 

A 

B 

C 

D 

»b = Densidode bãsi co. 

De = Densidode de empoeotomento. 

0,180 

0.202 

0.231 

0,251 

Db/De 

2.21 

2.14 

2.11 

2 . 28 
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As variações notadas na densidade básica entr~ 

as classes de espessura dos cavacos são. no final. de grande 

import.ância. se forem considerados os aspectos voltados à 

impregnação. A madeira de maior densidade básica, por apre

sent.ar uma est.rut.ura anat.ômica mais fechada e normalment.e 

cont.er mai ores quant.i dade de ext..rat.i vos, apresent.a mai ores 

di fi cul dades na impregnação. o fat.o da madeira de maior 

densidade est.ar combinada com maiores espessuras de cavacos. 

implica em dificuldades ainda maiores na impregnação. 

4.3. Dimensões das Fibras 

Os r es uI t.ados das medi ç ôes de f i br as par a os 

quat.ro tipos de madeira são apresent.ados na Tabela 9. 
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Tabela 9. Dimensões das f'ibras dos dif'erent.es t.ipos de ma

deira. 

DIMENSôES TIPO DE MADEIRA 

Comprimant.o 
(mm) . 

Largura 
( f-Im) 

Diâmat.ro do 
( f-Im) 

lumen 

Espessura de parede 
( f-lm) 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

MÉDIA 

1,16 

1,08 

1,09 

1,10 

21,2 

20,6 

19,2 

19,0 

12,4: 

11,7 

10,4-

9,5 

4,4 

4,4 

4,4-

4,8 

DESVIO 
PADRÃO 

0,200 

0,177 

0,199 

0,205 

3,174-

3,122 

2,685 

3,313 

2,568 

2,782 

2,4-42 

2,737 

0,833 

0,929 

0,639 

0,917 

Os valor as ancont.r ados, embor a apr esent.em di-

f'erenças ent.re os t.ipos de madeira, são concordant.es com as 

dimensões apresent.adas por FOELKEL (1978/1983), para o 

Eucalyptus ~randis (Tabela 1), 

A largura de f'ibras, e o díâmet.ro dos lumens 

f'oram menores e as espessuras de paredes maiores, para os 

t.ipos de madeira de maior densidade básica, concordando com 

as ínf'ormações de lít.erat.ura. 
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Para o compriment.o das fibras, prat.icament.e 

não ocorreram diferenças ent.re os t.ipos de madeira. 

Segundo HI GGI NS C 1978), as var i ações no com-

priment.o das fibras do eucalipt.o apresent.am pouca import.ân-

cia prát.ica na fabricação de celulose e papel, frent.e às va-

riações que ocorrem na largura e na espessura das paredes 

das fibras. 

As relações ent.re as dimensões das fibras são 

apresent.adas na Tabela 10. Not.a-se uma t.endência ' de aument.o 

do índice de enfelt.rament.o do t.ipo de madeira de menor para 

o de maior densidade básica em decorrência das diferenças 

verificadas na largura das fibras. Cont.udo a madeira do t.ipo 

A, por t.er um compriment.o de fibras ligeirament.e superior 

aos demais t.ipos de madeira, apresent.ou um índice um pouco 

acima ao da madeira do t.ipo B. 

Tabela 10. Relações ent.re dimensões de fibras. 

TIPO DE ÍNDICE DE FRAÇÃO ÍNDICE DE 
MADEIRA ENFELTRAMENTO PAREDE RUNKEL 

A 55 41 0,710 

B 52 43 0.752 

C 57 46 0.846 

D 58 50 1,010 

Os valores de fração parede e do índice de 

RUNKEL, most.raram-se crescent.es da madeira de menor para a 



de maior densidade básica. Contudo, mesmo a madeira do tipo 

D apresentou um índice de RUNKEL inferior a 1,5, não apre

sentando portanto. limitação sob este aspecto. para a fabri

cação de celulose e papel. segundo FOELKEL (1978). 

As dit'erenças verit'icadas na fração parede, 

índice de Runkol e índice de enfeltramento entre os diferen

tes tipos de madeira devem conferir características diferen

ciadas à celulose produzida. no que se refere ao processo 

envol vi do na f abr i cação de papel. 

As propriedades t'ísico-mecânicas do papel pro

duzido também devem sofrer int'luênciadas diferenças verit'i

cadas nas características das t'ibras. 

As polpas produzidas a partir dos' tipos de ma

deira de menor densidade básica. e qúe apresentaram os meno

res índices de Runkel e. t'ração parede. são constituídas de 

fibras com uma maior cont'ormabilidade lateral. Com isso. as 

fibras apresentam uma maior t'acilidade de ret'ino e as liga

ções entre fibras são favorecidas. inclusive pela ocorrência 

de maiores áreas de contato. 

A maior conf'ormabilidade lateral das fibras 

aumen(a a dificuldade na drenagem e desaguamento da celulose 

em prensas desaguadoras ou na t'ormação de papel. O papel de

verá apresentar maiores resistências à tração e ao estouro, 

porém menor volume especít'ico aparente e menor opacidade 

CVan BUIJTENEN. 1969; GIERTZ. 1989). 

Já as polpas produzidas a partir dos tipos de 

madeira de maior densidade básica. e que apresentaram maio-
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res índices de Runkel e fração parede, indicam maiores limi-

t.ações na conformabilidade lat.:eral das fibras. .' 

Embora as fibras com est.as caract.eríst.icas 

apresent.em maiores dificuldades de refino e desfavoreçam as 

ligações ent.re fibras, podem ser alcançados result.ados posi

t.ivos quando se depende de uma drenagem da celulose eficien

t.e no processament.o, ou quando é pret.endido produzir papéis 

de alt.a opacidade ou alt.o volume especifico aparent.e. 

Embora maiores índices de enfelt.rament.o favo

reçam uma maior resist.ência ao rasgo, est.a propriedade ainda 

depende das ligações ent.re fibras no caso de folhosas de 

fibra curt.a. 

Com isso não se pode afirmar com cert.eza se o 

mai or í ndi ce de enfel t.r ament.o ver i f i cado par a os t.i pos de 

madeira de maior densidade básica conduz a maiores resist.ên-

ci as ao rasgo. 

4.4. Análises ~HÜcas da Madeira 

Os quat.ro t.ipos de madeira evidenciaram dife

renças acent.uadas em sua composi ção qui mi ca, como pode ser 

vist.o na Tabela 11. 
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Tabela 11. R.sul~ados das análises qulmicas para os di~.r.n

les lipos de madeira. 

TIPOS DE EXTRATIVOS LIGNINA HOLOCELULOSE 
MADEIRA TOTAIS ( y.) ( y.) ( y.) 

A 4,1 26,7 70,2 

B 6,1 27,4- 67,6 

C 6,9 27,9 66,2 
( 

D 8,5 29,9 61,6 

As diferenças mais inlensas puderam ser no~a-

das no leor de ext.r a ~i vos. Enquan~o a madei r a do ~i po A 

. apr esentou um ~eor de ext.r a ti vos r el a ti vamen~e bai xo, com 

4-,1 porcento, a madeira do ~ipo D apresenlou um teor bas~an-

~e elevado, com 8,5 porcento. 

As madeiras dos tipos A, B e C apresentaram 

uma composição química condizenle com os dados apresen~ados 

por D'ALMEIDA (1988), para Eucalyptus ~randis com 6 e 7 anos 

de idade (Tabela 2 do I~em 2.3.). 

,6. madeira do ~ipo D apresenlou ~eores de ex-

lr a ti vos e de 1 i gni na mai s aI evados , podendo ~er sofri do 

alguma influência devido à sua maior idade, conforme discu-

~ido por FOELKEL (1978). 

Os ~eores de ext.rati vos elevados encon~rados 

para a madeira do ~ipo D podem inclusive ~er contribuído pa-

ra os altos valores de densidade básica encon~rados. 

( 
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Os ext.rat.i vos da madeira são considerados de 

grande import.ância na polpacão. e normalment.e causam prejuí

zos porque dificult.am a impregnação de cavacos. consomem 

reagent.es no coziment.o e reduzem o rendiment.o. ent.re out.ros 

problemas, já apresent.ados na revisão bibliográfica no It.em 

2.4 .. 

Os t.eor es de ext.r a t.i vos e de 1 i gni na t.ot.al de

monst.raram a t.endência de aument.ar e o t.eor de holocelulose 

de diuúnuir do t.ipo de madeira de menor para o de maior den

sidade básica. 

Em combinação com os aspect.os volt.ados às di

mensões dos cavacos. que desfavorecem os t.ipos de madeira de 

maior densidade básica. a composição química just.ifica as 

maiores dificuldades verificadas por est.es t.ipos de madeira 

na pol pação (I t.em 4. 5. ) . 

Dent.ro de cada t.ipo de madeira. ent.re as clas

ses de espessura dos cavacos. t.ambém foram not.adas variações 

na composição química. conforme pode ser verificado na Tabe

la 12 e Figuras 2. 3 e 4. Ent.ret.ant.o. est.as variações foram 

menores do que as verificadas ent.re os t.ipos extremos de 

madeira. 
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Tabela 12. Análises químicas da madeira para as classes de 

espessura dos cavacos ;, 

TIPO DE CLASSES DE EXTRATIVOS LI GNI NA HOLOCELULOSE ESPESSURA TOTAIS TOTAL MADEIRA OOS CAVACOS· CY.) CY.) 
Cy.:> 

I 4.6 26.3 70.0 

11 3.9 26.6 70,5 

A 111 4.1 26.0 89,9 

IV 4.7 26.3 69,0 

V 5,6 26,5 68,0 
------------------------------------------------------------

B 

c 

D 

1 = .Int !!'Tvatos 

a ~,~; .IV 

I 

11 

111 

IV 

V 

I 

11 

111 

IV 

V 

I 

11 

111 

IV 

V 

!!'m mittm!!'t.ros: 

- (S,CC - 7,90; 

.I 

V 

5.4-

5,3 

4.8 

4.7 

5,1 

6,0 

5,8 

5,9 

6,1 

7,6 

8,1 

8.0 

8,6 

8,7 

9,0 

- S 
- ~ 

.,90; .1.1 -
8,00 • 

27,2 

27,3 

27,4-

28.0 

29,0 

28,0 

27,7 

27,9 

28,6 

29.5 

29,6 

29.6 

30,0 

·30,3 

30,6 

2,00 a 3,90; 

67.4-

67,4-

67,8 

67,3 

65.9 

66.0 

66.6 

66.2 

65.4-

63.0 

62,4-

62,4-

61,6 

61.0 

60,4-

n.l - ~,OO 
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Extrativo. total. (ti) 
12r-------------------------------------------~ 

_ C ..... I 

10 _ CI .... .. 

t:;:;:;:J CI .... 111 

8 - CI .... IV 
_ CI .... V 

8r--------------------------

4 

2 

o 
A 8 c D 

TlpOl de madeira 

Figura 2. Teores de extra~ivos ~o~ais para classes de es

pessura dos cavacos . 

Llgnlna total (ti) 
sar-----------------------------------------~ 

A 8 C D 
TlpOl de madeira 

Figura 3. Teores de lignina ~o~al para classes de espessura 

dos cavacos. 
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HolÓcelulOH (4ft) 
ao~------------~------------------------------~ 

20 _ 01 .... 1 _ o ..... .. 1:::::::::::1 OI .... 111 

_ OI .... IV • c ..... V 

o 
A la C D 

Tipo. de macieira 

Figura 4. Teores deholocelulose para classes de espessura 

de cavacos . 

De maneira geral, puderam ser notadas tendên-

cias de aumento do teor de extrativos e lignina e diminuição 

do teor de holocelulose, dos cavacos de menor para os cava-

cos de maior espessura. 

As tendências na composição química da madeira 

acompanharam o aumento na densidade básica veriíicado, das 

classes de cavacos de menor espessura para as de maior es-

pessura. A composição química da madeira dest~avorece ainda 

mais os cavacos de maior espessura na polpação. 

Algumas exceções às ~endências mencionadas, 

entre classes de espessura dos cavacos, nas análises quími-

cas se devem, entre outros, à precisão dos mé~odos analíti-



49. 

cos empregados. O ~ato de a classe de espessura I. que com-

preende principalmente finós e palitos. ter' apresentado teo-

res de extrativos sempres mais elevados do que a classe 11. 

pode ser explicado pela participação de ~ragmentos de casca 

junto aos ~inos. A classe de espessura I. na verdade não é 

representada por cavacos típicos. gerados na picagem. e sim 

por palitos e pó gerados após a picagem a partir da fragmen-

tação de cavacos das demais classes de espessura. 

4.5. Cozimentos Experimentais 

Os resultados dos cozimentos experimentais são 

de grande importância prática, pois nestes ensaios se chega 

mais próximo às condições encontradas na produção de celulo-

se. Ao se executarem os cozimentos a partir dos quatro tipos 

de madeira, com o objetivo de se atingir um grau de deslig-
. ~. 

ni~icação pouco variável, com número KAPPA na ~aixa de 18,0 

a 19,0, foram requeridas dosagens de alcali ativo diferen-

teso As dosagens empregadas ~oram apresentadas na Tabela 4 

no Item 3.2.5 .. 

As diferenças nas dosagens requeridas podem 

ser expl i cadas pr i nci pal mente pel a composi ção quí roi ca dos 

tipos de madeira CItem 4.4,~. 

Ao mesmo grau de desligni~icação puderam ' ser 

evidenciadas di~erenças entre os resultados médios dos qua-

tro tipos de madeira. Dentro de cada tipo de madeira, entre 

as classes de espessura dos cavacos. também foram encontra-
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das diferenças çonsideráveis nos result.ados. 

As diferenças verificadas nos coziment.os, en-

tre t.ipos de madeira e ent.re classes de espessura dos cava-

cos são just.ificadas com base na composição química, densi-

dade básica e ainda nas próprias dimensões dos cavacos, como 

já discutido nos It.ens 4.1., 4 . 2. e 4.4 .. 

4.5.1. Rendimento e teor de rejeitos 

o rendi ment.o br ut.o e depur ado médi os g1 obai s 

para os t.ipos de madeira, bem como os result.ados obt.idos em 

cada cl asse de espessura dos cavacos, são apresent.ados na 

Tabela 13 e 14. 

Not.a -se que, nos result.ados médios globais 

ocorreu uma dilerença em t.orno de 7 pont.os porcent.uais para 

o rendiment.o brut.o e 8 pont.os para o rendiment.o depurado 

ent.re as maderias do tipo A e t.ipo D. 

Tabela 13. Rendimento bruto nos coziment.os com número KAPPA 

18. 

TIPO DE CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS~ 
GLOBAL MADEIRA 

I 11 111 IV V 

A 50,4 54,3 55,1 52,1 56,5 54,3 

B 47,5 53,3 52,3 47,2 50.4 52.5 

C 46,9 51,7 51,8 . 45,0 47,6 51,1 

D 41 , 0 47,1 48,6 43,0 47.0 46,9 

~ = J:nt ttrvCltos em mittmetros: J: - 5 ~,~; J:J: -=~!pO G\ 3,90; J:J:I - .,00 

G\ ~,~; J:V - C:S,cc- 7,~; V - ~ 8,00. 
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Tabela 14. Rendimen~o depurado nos cozimen~os com número 

KAPPA 18. 
" 

TIPO DE 
CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVACOS! 

GLOBAL MADEIRA 
I 11 111 IV V 

A 60.2 54.0 52.8 48,0 36.1 52.9 

B 47,5 53,1 51.8 43,6 38,5 51.7 

C 48,8 50,8 49,5 40,1 36,5 49.3 

D 40,8 46,9 47,3 36,6 28,5 44,6 

1 = Xnt.erVQtos 8m ml.l.lmet.ros: x - S 2,~; XX - 2,00 Q 3,~; XXX - .,00 

Q ~,~; XV - CJ,a:- 7,~; v - ~ 8,00. 

As classes 11 e 111 de espessura dos cavac~ 
e depurados sempre levaram aos melhores rendimen~os .bru~os 

den~ro de cada cozimen~o, indicando que além da composição 

química favorável, a espessura dos cavacos en~re 2 e 6 milí-

me~ros são as mais adequadas. A par~icipação da madeira des-

~as classes no ~o~al de madeira foi elevada, variando en~re 

80 e 90 porcen~o, dependendo do ~ipo de madeira como pode 

ser vis~o na Tabela 6. 

As classes I e IV de espessura dos cavacos le-

varam a rendimen~os bru~os mais baixos do que os respec~ivos 

resul~ados médios globais, para os qua~ro ~ipos de madeira. 

Já a classes V apresen~ou resul~ados mais elevados do que a 

classe IV, conforme pode ser vis~o na Figura 5. 



Rendimento bruto (t.) 
'I~----~--------------------------------------

10 

- ..... r.tlpo A 

... Madelr. tipo C 

+ ..... r.tIpo. 
-&- MadeIra tipo D 

111 IV 
el ..... de MpHIUr. 

V 

e2. 

Figura 6. Rendimen~o bru~o nos cozimen~os com número KAPPA 

18. 

o maior rendimen~o bru~o verificado para a . 

classe V, ocorreu em decorrência da maior dificuldade de im-

pregnação e cozimen~o dos cavacos de maior espessura, o que 

im~u o cozimen~o comple~o de grande par~e dos cavacos. O 

fa~o pode ser comprovado pelo al~o ~eor de rejei~os verifi-

cado nes~a classe e pelo número KAPPA mais elevado (Tabelas 

15 e le~ Figuras 8 e 7) ' . 



"'or di reJeIto (f.' 
aor-----~--------------------------------_, 

17 

14 

- .. ...,. Upo A 

"*- ....... ,. UpoO 

-+- .. .....,.U,o. 
-e- .. ...,. tipo D 

11~----------------------------------------, 

11~----------~------------------------~~ 

11~--------------------------------------~-, 

12~------------r---------------------~--~~ 

.~--~--------~--------------------~~~~-, 

e~------------~--------------~~~~----~ 

a 

II III 
~ CI·""."PM·ur. 

IV v 

e3. 

Figura 6. Teor de rejei t..os nos coziment..os com número KAPPA 

18. 

Tabe1a 15. Teor de rejeit.os base madeira os coziment.os com 

número KAPPA 18. 

TIPO DE CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

GLOBAL MADEIRA 
I 11 lI! IV V 

A 0.2 0.3 2.3 4."1 20.4 1.4 
B 0.1 0.2 0.5 3,6 11.9 0,8 

C 0.0 1,0 2.3 4.9 12,1 1.8 
D 0,2 0,2 1,3 6.4 18.5 2.3 

1 = Intervalos em millmetros: I - 5 1.~; U - 2,00 a 3,P.:J; IU .,00 
G ~,~; IV - " , o: - 7, P.:J; V - ~ _,00. 
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18 

17 

18 
le 
14 

18 
11 

11 
10 
11 

"18 

Número KAPM 

- .. 1deI,. tipo A 

..... 1deI,.tIpoC 

II 

+ .. adeIraUpo • 

-e- ........ UpoD 

111 IV 
Cl .......... .,...ur. v 

Figura 7. Número KAPPA nos cozimenlos ao mesmo nível de des

ligni!icação global. 

Tabela 16. Número KAPPA para. os coziment.os ao mesmo ni vel de 

desligni!icação global. 

TIPO DE 
CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS! 

MADEIRA 
I 11 111 IV 

A 17.4 17.3 19.7 19.8 

B 16.7 17.9 18.0 22,4 

C 16.4 17.7 19.4 21.3 

D 17.0 16.2 19.8 21.3 

! = :rnt.ervalos em mi.\i.met.ros: :r - 5 !,~; :r:r - 2,00 a 

a !J, PeI : :rv - c:s. 00 - 7. PeI: V - ~ •• 00. 

GLOBAL 2 

V 

24.2 18,3 

25,0 18,4 

23,9 , 18,4 

25,1 18,2 

a,PeI: :rI:r - .. ,00 

2 = ,..di. a ponderada dos resultados obt i. dos nas classes de espessura. 
empregando as respecti.vas quant i.dades dIt celulose depurado como 
fotores. 
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F AAKAS Ir J AROS (1 ges) di sc ut..em que o compor-

~amen~o de cavacos com dimensões variAveis dentro de um mes-

mo cozimento, .. diferen~e do que, quando os cavacos são 

processados separadamente em classes de dimensões. Ha mistu-

ra de cavacos com diferentes dimensões o alcali é consumido 

em maior quantidade pelos cavacos pequenos e finos, sendo 

que nes~as mis~uras os cavacos pequenos são cozidos melhor 

do que quando separados. 

Ha ~igura 8, que apresen~a o resul~ado dos 

rendimentos depurados, pode se notar, com mais clareza, os 

melhores resul tados que foram alcançados pelas classes 11 e 

111, de espessura dos cavacos. Os · rendimen~os depurados da 

classe V foram os mais baixos dentro dos cozimentos. 

RMMIlmento depurado (f.) 
.Ir-------------------------------------------~ 

--- ""'ra tipo A 
...... ....,.tIpoC 

+ lIadelra tipo • 

~.......,.tIpoD 
II~~ .................................. ~ 

al~----------------------------------~~------~ 

II~ ________ ~ __________ ~ __________ _L ________ ~ 

I II 111 IV V 
cta .... ele ".,..Iur. 

Figura 8. Rendimento depurado nos cozimentos com número 

KAPPA 18. 

-'---------'--- - - -



66. 

Nos resul t.ados médi os gl obai s, não pode ser 

not.ada nenhuma tendência derinida, entre os tipos de madei

ra, para os teores de rejeit.os dos cozimentos ao mesmo grau 

de deslignificação (Tabela 15). A madeira do t.ipo A apresen

tou um teor de rejeitos ' global superior à madeira do tipo B, 

mesmo apresent.ando caract.erísticas dos cavacos e composição 

química mais favoráveis para a polpação. O fat.o pode ser 

explicado em função da carga de alcali menor empregada para 

a madeira do tipo A, para at.ingir O mesmo número KAPPA. 

Not.ou-se que ocorreu uma int.ensa elevação no 

t.eor de rejeitos para as classes IV e V de espessura de ca

vacos para os quat.ro t.i pos de madei,ra. Cont.udo, a curva dos 

teores de rejeit.os da madeira do tipo A, apresentou valores 

el evados com um compor tament.o mui to pr óxi mo à madei r a do 

t.ipo D, conforme pode ser vist.o na Figura 6. 

Mesmo sendo pequena a part.icipação dos cavacos 

das classes IV e V na quantidade t.otal de cavacos gerados na 

pi cagem, os rejei tos proV'eni ent.es destas cl asses nos cozi

ment.os apresent.aram contriuições elevadas para os result.ados 

globais (Tabela 17). 
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Tabela 17. Par~icipação porcen~ual dos reJei~os provenien~es 

de cada cl asse de cavacos no ~o~al de reJei ~os 

dos cozimen~os com número KAPPA 18. 

TIPO DE 
CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVACOS 1 

MADEIRA 
I 11 111 IV V 

A 0,6 13,2 41,2 10,1 35,0 

B 0.5 16 .• 2 17.5 19.2 46,6 

C 0.0 33.2 34,0 11.7 21.1 

D 0.4 4.5 16.1 24.2 54.8 

1 = rnlerVQLos em mi.Hmelros: r - :S :1 ,~; rr - 2,00 Q 3,9:5; :nr - 4,00 

Q ~,~: rv - cs, cc - 7,~; V - ~ 8,00. 

Quando se variou a carga de alcali em cozimen-

~os com a madeira dos ~ipos A e D. de modo a se a~ingirem 

diferen~es graus de deslignificação, es~as apresen~aram com-

por~amen~os diferen~es. 

Nas condições ado~adas nos cozimen~os onde 

apenas a carga alcalina variou. no~ou-se que a madeira do 

t.i po A r equer eu dosagens de al cal i mui ~o i nf er i or es às da 

madeira do ~ipo D, para que fossem a~ingidos os mesmos ní-

veis nos ~eores de rejei~os gerais. na faixa de 1,5 a 5,0 

porcen~o (Tabelas 18 e 19) . 
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Tabela 18. Teor de rejei~os em cozimen~os com a madeira do 

~ipo A. 

ÃLCALI CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVACOS 1 

ATIVO GLOBAL 
Cy..) I 11 111 IV V 

13 1,2 1,3 7,6 16,3 34-,4- 4-,2 

14- 0,3 0,3 2,6 7,7 26,4- 1, e 

16 0,2 0,3 2,3 4-,1 20,4- 1,4-

.t. = :Lnt ervo.l.os em mil.tmetros: J: - :5 .t.,~; xx - 2,00 a 3,~; xn: - 4,00 

o. !S,~; XV - ~, cc- 7,~; V - ~ 8,00. 

Tabela 19. Teor de rejei~os em cozimen~os com madeira do 

~ipo D. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVACOS 1 

ATIVO GLOBAL 
Cy..) I 11 111 IV V 

17 0.2 1.2 2,8 12.3 28.1 4-,4-

19 0.2 0,2 1,3 6.4 19.5 2,3 

21 0,3 0.1 0,9 3.2 14.5 1.6 

2 = Xnt erval.os em mUtmetros: J: - :5 1,~; n: - 2,00 a 3,~; XXX - 4,00 

o. !S,~; Xv - c5,CC - 7 , ~; V - ? 8 ,00. 

Com isso a madeira do ~ipo A mos~rou ser mais 

apropriada para se a~ingirem bons resul ~ados em cozimen~os 

com deslignificação mais in~ensa. 

Os rendimen~os bru~o e depurado alcançados pe-

la madeira do ~ipo A foram mui~o superiores aos da madeira 
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do t.i po D. O r esul t .ado mal s e1 evado de rendi ment.o depur ado 

global alcançado com a madeira do t.lpo A foi 55,1 porcenl.o, 

empregando 14 porcent.o de alcali at.ivo. Já para a madeira do 

t.ipo D o result..ado mais elevado foi 44,6~ com 19 porcent..o de 

alcali at.ivo (Tabelas 20 a 23). 

Tabela 20. Rendiment.o brut.o em coziment.os com madeira do 

t..ipo A. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS· 
. ATIVO GLOBAL 

C"".) I 11 111 IV V 

13 52.1 57,9 58,9 57.5 61.8 5e,O 

14- 6O.e 57.3 57.1 53.8 58.7 56,9 

16 50,4 54,3 55,1 52,1 56,5 54,3 

j, = Intervalos em mi.limelros: I - ~ 1,~; Ir - 2,00 Q 3,~; rIr - ",00 

Q :J,~; rv - CS , o:; - 7 , ~; V - ~ 8,00. 

Tabela 21 . Rendiment.o depurado em coziment.os com madeira do 

t.ipo A. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS· 
ATIVO GLOBAL 

C"".) I 11 111 IV V 

13 60,9 56,6 51.4 41.2 27.4 53.8 

14- 50,5 57,0 54.6 46.1 32.2 55.1 

16 50,2 54,0 52,8 48,0 36,1 52,9 

j, = Intervalos em mil imetros: I - ~ 1,~; Ir - 2,00 Q 3,~; IIr - ",00 

Q :J,~; rv - CS,o:;- 7,~; V - ~ 8,00. 
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Tab&la 22. Rendimen~o bru~o em cozimen~o com madeira do lipo 

D. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

ATIVO GLOBAL 
(y.) I 11 111 IV V 

17 41,1 48,6 50,1 46,4 54,6 48,8 

19 41,0 47,1 49,6 43,0 47,0 46,9 

21 40,4 46,0 45.2 42,3 44,1 45,2 

1 = Int ervo.tos em m1.llmetros: I - ~ 1,~; U - 2,00 o. 3,90; IU - 4,00 

Q ~,90; IV - CJ,CC - 7,90; V - ~ 8,00. 

Tabela 23. Rendimenlo depurado em cozimenlos com madeira do 

t.ipo D. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

ATIVO GLOBAL 
Cy.) I 11 111 IV V 

17 40,9 47,3 47,3 33,1 26,5 44,4 

19 40,9 46,9 47,3 36,6 29,6 44.6 

21 40,1 45,9 44,3 39,1 29.6 43.5 

1 = Int ervo.t015 em m1.timetros: I - ~ 1,~; II - 2,00 o. 3,90; UI - 4,00 

Q ::J,~; XV - CJ,CC - 7,~; V - ~ 8,00. 

A variação das cargas de alcali não alt.erou as 

~endências que haviam sido verificadas nos coziment.os com 

número KAPPA .19, en~re as classes de espessura dos cavacos 

(Figuras 9, a 14). 
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70~------------------------------------------------

81 t-----1 - AIoaII ativo 1144 + AIoaII _Ivo M~ ... AIoaII ativo 1K 

~~--------------------------------------------~ 

21L-----------L-----------L-----------L---------~ 

I 11 111 IV v 
Cl ..... de .. penur. 

Figura 10. Rendimen~o depurado em cozimen~os com madeira do 

~ipo A. 
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1Mr ele reJeltoa~' 
40------------------------------------------~ 

ao~--------------~------------------------~~~ 

ao~----------------------------------~----~--~ 

10 1--~--------------___::;:I,.L----_7~~--__t 

1 11, 111 IV v 
Cl ..... eleMPHMIra 

Figura . 11. Teor d. r.jei~os em cozimen~os com madeirado 

~ipo A. 

Rendimento bruto (ft' 10 . . 

1-__ 17• -+-- ...... - .... _1--1 
11r-----------------------------------------~ 

II DI IV V 
Cla ....... peeaur. 

Figura 12. Rendimen~o bru~o nos cozimen~os com madeira do 

t.ipo D. 
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Rendimento depur8do (t.' .. ~------~------------------------------------

a.~------------------------------~~~~~----~ 

a.L---------~~--------~----------~----------~ 
I 11 111 IV V 

el ..... de .. .,...ur. 
Figura 13. Rendimen~o depurado nos cozimen~os com madeira do 

~ipo D. 

Teor reJeito. (4ft' 
aor-------------------------------------------------~ 

25r-~ .................................. ~ 

ao~----------~--------------------------~----~ 

15~-----------------------------------+----~~~ 

10r---------------------------------~----~--~--~ 

11 111 IV y 
e ..... ele .. peuur. 

Figura 14-. . Teor de rejei ~os em cozimen~os com madeira do 

~ipo D. 



. 64. 

Os melhores rendimeh~os depurados sempre foram 

alcançados nas classes 11 e 111 de espessura de cavacos. 

A t.odas as cargas de al cali empregadas. a 

classe V sempre apresent.ou elevados rendiment.os brut.os. que 

associados com alt.os ~eores de rejei~os. conduziram a baixos 

rendimen~os depurados. 

Com cargas de alcali mais baixas foram at.ingi-

dos os rendiment.os brut.os globais mais elevados e t.ambém os 

maiores t.eores de rejeit.os. Os melhores result.ados de rendi-

'.? 
ment.o depurado global ocorreram com cargas de alcali defini-

das e int.ermediárias aos extremos t.est.ados. O fa~o de se 

at.ingirem os maioresrendimen~os depurados a cargas de alca-

li bem definidas já havia sido observado por FOELKEL (1974). 

Os cavacos com mais do que 6 milímet.ros de es-

pessura apresent.aram pouca par~icipação na quan~idade t.ot.al 

de madeira ~. sempre conduziram a rendiment.os depurados infe-

-----------
riores aos rendiment.os globais dos coziment.os. Com isso, o 

limit.e de 6 milímet.ros deve ser considerado em est.udos de 

viabilidade econômica para sist.emas de classificação de 

cavacos por espessura. 

4.5.2. Sólidos orgâ~cos no licor negro 

Um import.ant.e parâmet.ro para a avaliação da 

po~encial,idade de diferent.es t.ipos de madeira, t.em sido ' a 

quant.idade de sólidos gerados no coziment.o em relação à 

quant.i dade de cel ul ose pr oduzi da. I st.o por que a capaci dade 
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de queima de s61idos nas caldeiras de recuperaçlo é que ~em 

limi~ado a capacidade de produçlo de celulose na maioria das 

fábricas do proc.sso Kraf~. 

Os r.sul~ados da quan~idade de s6lidos orgâni-

cos gerados nos coziJJle'n~os em relação às quan~idadEtS de ce-

lulose produzida. slo apresen~ados nas Tabelas 24 a 26 • nas 

Figura 15 a 17. 

ICQ .alldoa I Kg oelulo .. depur.ta 
~a~------------------------------------------------------------------------------------------

- UI""". tipo A -+- .. .....,. tipo • 

I --- Madelr. tipo O -e- .. .....,. tipo D 

1.7~------------------------------------------------~~----~ 

~I~ __________________ ~ ________ ~ ________________ -L __________ ~ 

I II 111 IV V 
CI ..... de HPHaUr. 

Figura 15. Sólidos orgânicos gerados em relação à quan~idade 

de cel uI ose produzi da em cozi men~os com número 

KAPPA 18. 
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Tabela 24. S6lidos orgânicos gerados a par~ir d. cada classe 

" de cavacos nos cozimen~os com número KAPPA 19 Ckg 

s61ido/)cg celulose depurada'. 

TIPO DE 
CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVN:.OS

1 

GLOBAL MADEIRA 
I 11 111 IV 

1 

V 

A 0.99 0.95 0.89 1.00 1.21 0.fY7 

B 1.10 o,se 0,92 1.21 1,29 0,92 

C 1.13 0.95 o.rn 1,37 1,49 0.99 

D 1.45 1.13 1.09 1.se 1.95 1.19 

= %nt.erVQ\.oa em mUlmetros: % - ~ 1.~; D - 2,00 Q 8,~; %%i - .,00 
Q 5,~: ~V - Cf, CC - ?,~: V - ~ _,00. 

Kg .oIlda. I Kg oelulo .. depur'" 1.7;..::....:...:..:.---=------=--------------, 
1.1 - AIoaII ali. 1K + AIoIIII .alw 14 .. 

1.1 ~~~~~~~~~~~ 

1.4 ~------..:.----------------_7t 

1.aJ-------------------~"___:j 

1.2~------------------~~~~ 

1.1~----------------~~~~-~ 

11~-------------------~~~--------~ 

0.8 t--~,:::::::::::::;;;;;;iiiiil!=flrz---------:--1 

0.7L------L-----~----~----~ 
I 11 111 IV V 

CI ..... de eapeHUr. 

Figura 16. Sólidos orgânicos gerados em relação à quan~idade 

de celulose produzida com madeira do ~ipo A. 
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Tabela ~. S6lieJos orglnicos gl!trados em r.laçAo à quantidade 

de cl!tlulose produzida com madeira do ~lpo A (kg/ 

)(g) • 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVN::.OS
1 

ATIVO GLOBAL 
(Y.) I 11 111 IV V 

13 0.94 0,74 0.90 1.03 1.40 0.79 

14 0.98 0.76 0.79 1.01 1.28 0.79 

16 0.99 0,85 0.85 1.00 1.21 0.87 

t = Xnt.ervo\oa em m\.\\met.ro.: X - ~ t,PoS; n - 2,00 o .,P5; XXJ: - 4,00 

o !J. ~; J:V - cs. a: - ?,PoS; V - ~ 8,00. 

Kg .oIlcIoa I Ka oeluloae depurada 
2~------~-----------------------------------' 

" 1.1~------------------------------~~~~-----; 

1L---------~~--------~----------~----------~ 
I II III IV V 

Cl ..... de .. p ... ur. 

Figura 17. Sólidos orgânicos gerados em relaç~o à quantidade 

de celulose produzida com madeira do ~ipo D. 
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Tabela 28. Sólidos orgânicos gerados em relação à quanlidade 

de celulose produzida com madeira do lipo DCkg/ 
~, 

kg). 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS~ 
ATIVO GLOBAL 

Cy.) I 11 111 IV V 

17 1,44 1,09 1,06 1,65 1 ,71 1,16 

19 1,46 1 ,13 1,09 1,56 1,95 1,19 

21 1,49 1,1 B 1,23 1,46 1, B9 1,26 

~ = Znt.erVQtos em miltmet.ros: I - ~ t,PeS; II - 2,00 Q 3,PeS; UI - 4,00 

Q ~,PeS; IV - (S,a:; - 7,PeS; V - ~ 8,00. 

Nola-se que ocorreram direrenças acenluadas 

nos sólidos orgânicos gerados pelos direrenles lipos de ma-

deira nos coziment..os com · número KAPPA 1 B. 

As variações nos sólidos gerados enlre as 

classes de espessura, dent..ro de cada coziment..o t..ambém foram 

int..ensas. Os melhores result..ados sempre ocorreram nas clas-

ses 11 e 111. Nas classes IV e V ocorreu uma int..ensa eleva-

ção na quanlidade de sólidos gerados em relação às quant..ida-

das de cel ulose depurada produzidas. Os elevados t..eores de 

rejeilos que acompanharam a .celulose produzida pelas classes 

IV e V, devem t..er cont..ribuído para a alla relação sólidos/ 

polpa nest..as classes. Embora os rejeit..os não cont..ribuam para 

a produção de celulose, pode ocorrer extração de quant..idades 

apreciáveis de extrat..ivos e lignina. 

Cargas de alcali mais elevadas com a madeira 

do t..ipo A elevaram a relação sólido/polpa nas classes 11 e 

111 e diminuiram a relação na classe V ·conforme pode ser 
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vis~o na Figura 16. O fa~o pode ser explicado devido ao co-

zimen~o mais comple~o dos cavacos de maior espess1Jra com 

maior produção de celulose. 

Para a madeira do ~ipo D. não ficou eviden~e a 

redução da relação sólido/polpa na classe V com o aumen~o da 

carga de alcali. Os cavacos mui~o espessos des~e ~ipo de ma-

deira devem ~er uma maior diFiculdade de cozimen~o. O incre-

men~o na produção de celulose a cargas de alcali mais eleva-

das, devido à redução dos elevados ~eores de rejei~os, deve 

~er sido compensada pela dissolução de ma~eriais. 

4.5.3. Viscosidade e número KAPPA 

Nos cozimen~os efe~uados com mesmo número 

KAPPA. os ~ipos de madeira levaram a diferen~es resul~ados 

de viscosidade da celulose, como pode ser vis~o na Tabela 

27. 

Tabela 27. Viscosidade da celulose para os cozimen~os com 

número KAPPA 18. C cen~i poi se) 

TIPO DE 
CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS s 

MADEIRA 
I 11 111 IV V 

A 28,2 31.0 29,5 30,1 34,2 

B 25,5 30.8 29.5 30.5 31.6 

C 20.2 24.1 21.8 23,4 27.3 

D 17.0 18,7 19.8 21,8 23.8 

S = Intervalos em milimetros: I - ~ S,5:I5; :1.1 - 2,00 a 3,5:15; XXI - .,00 

C1 !J,5:I5; IV - 6,0:: - 7,5:15; V - ~ 8,00. 
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A cel uI ose pr oduz1 da a par t..1 r da madei r a do 

t..ipo A apresent..ou os maiores valores de viscosidade. enquan

t. o a do t..i po O 1 evou aos r es uI t..ados mai s bai xos. 

Os t..ipos de madeira de maior densidade básica. 

além de t..erem apresent..ado maiores t..eores de lignina e ext..ra

t..ivos. geraram maiores quant..idades de cavacos mais espessos 

das classes IV e V, na picagem. 

Uma maior het..erogeneidade da espessura dos ca

vacos implica em uma impregnação menos homogênea. Nest..es ca

sos ocorre uma maior t..endência à sobra de rejeit..os nos cozi

ment..os. Na prát..ica est..a t..endência é cont..ornada com a ut..ili

zação de cargas de alcali mais elevadas, porém com o preju

ízo de uma maior degradação da celulose com perdas na visco

sidade. 

Dent..ro de cada coziment..o, de uma maneira ge

ral, .foi verificado o aument..o da viscosidade e do número 

KAPPA acompanhando o aument..o da espessura dos cavacos da 

classe I para a classe V (Tabelas 16, 27 a 31). 
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Tabela 28. Viscosidade da celulose obtida a partir das fra

ções de cavacos para madeira go tipo A. 

ALCALI CLASSES DE ESPESSURA DOS CAVACOS! 
ATIVO 

Cy.:> r 11 IIr rv V 

13 47,4 48,8 51,9 50,0 51,2 

14 35,2 36,9 38.4 38.3 40.8 

16 28,9 31,0 29,6 30,1 34,2 

! = Intervalos em mil imet. ros: I - :S 1,~: :u - 2,00 a 3,~; rrI - .,00 

a ~.~: rv - c:s, a:: - 7.~: V - ~ 8,00. 

Tabela 29. Viscosidade da celulose obtida a partir das fra

ções de cavacos para a madeira do tipo D. 

ALCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS! 

ATIVO 
C%) I 11 111 IV V 

17 19,9 22,4 25,5 27,2 27,7 

19 19,5 20,4 21,2 23,0 25,7 

21 18,5 18,9 19,1 19,8 21.1 

! = rnt. &rvalos em miti.metros: r - S 1,~: rr - 2,00 Q 3,~: r:Ir - .,00 

Q ~,~: :IV - c:s, a:: - 7,~; V ~ 8,00. 
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Tabela 30. Número KA?PA da celulose obtida a partir das fra

ções de cavacos com mad~,ira do tipo A. 

ÁLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

ATIVO MÉDIAz 

C~.) I 11 111 IV V 

13 24,2 25,1 28,4 31,2 34,0 26,4 

14 19,9 20,2 21,7 24,7 30,1 21,1 

18 17,4 17,3 19,7 19,8 24,2 19,3 

1 Xntervalos em mi.llmetroe: I - ~ 1,95; II - 2,00 03,95; IXX - .,00 

a :S,95; XV - 6,00 - 7,S>:S; V - ~ 8,00. 

2 = Media ponderada dos resultados obtidos nas classes de espessura, 

empregando as respectivas qua.nt idades de celulose depurada como 

f atores. 

Tabela 31. Número KA?PA da celulose obtida a partir das fra

ções de cavacos com madeira do tipo D. 

ÃLCALI CLASSES DE ESPESSURA OOS CAVACOS 1 

ATIVO MÉDIA2 

C~.) I 11 111 IV V 

17 18,0 18,5 20,0 23,7 26,3 18,7 

19 17,0 18,2 19,8 21,3 25,1 18,2 

21 16,6 15,2 17,7 20,6 21,8 16,7 

1 = Xntervalos em milimetros: l: - ~ 1,95; XX - 2,00 a 3,95; XXX - .,00 

a 5,95; IV - «5,00 - 7,S>:S; V - ~ 8,00. 

2 = Medi.a ponderada dos resultados obtidos nas classes de espessura, 

empregando as respecti.vas quant i.dades de celulose depurado como 

fatores. 

Os cavacos de maior espessura que em geral 

também apresentam maior comprimento e largura, dispõe de uma 

menor área superficial por unidade de massa de madeira, para 
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a impregnação com o licor de cozimenlo. Esle falo deve ler 

conlribuído para um desbalanço na disponibilidade de alcali 

para os cavacos de diferent.es espessuras. podendo explicar 

as lendênciàs noladas no número KAPPA e viscosidade enlre as 

classes de espessura dos cavacos. concordando com as 

informações apresenladas por SCHMIED (1954) e FARKA$ (1965), 
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5. CONCLUSÕES 

As variações na qualidade da madeira de Euca

typtus ~randis para a produção de celulose podem ser in~en

sas quando são consideradas diferenças ao ní vel de proce

dência de semen~es, local, clima, solo, idade e ~écnicas de 

manejo flores~al. 

En~re os qua~ro ~ipos de madeira de Eucalyptus 

~randis, selecionados de maneira a cobrir uma ampla variação 

na qualidade, rela~iva aos aspec~os prá~icos de produção de 

celulose, foram evidenciadas diferenças na densidade básica, 

composição química e dimensões das fibras. 

As variações nos aspec~os de qualidade da ma

deira conduziram a diferenças de a~é oi~o porcent.o no rendi

ment.o depurado em coziment.os com o mesmo grau de deslignifi

cação (número KAPPA igual a 18). Considerando-se o ' caso 

comum no processament.o indust.rial, em que a queima de sóli

dos do licor negro limit.a a produção de celulose, podem 

ocorrer variações com uma amplit.ude de at.é t.rint.a porcen~o 

em ~orno da média de produção, em decorrência das variações 

na qualidade da madeira aqui es~udadas. 

As pol pas produzidas a par~ir dos diferen~es 

t.ipos de madeira devem apresent.ar diferenças impor~ant.es no 
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processament..o para a produção de papel. por influência da 

viscosidade da c&lulose e das dimensões das fibras. 

O t..eor de ext..rat.ivos da madeira most.rou-se 

bast.ant.e variável ent..re os diferent.es t..ipos de madeira indi

cando que dificuldades no processo como incrust..ações e 

"pilch" dependem da qualidade da madeira. 

Na classificação dos cavacos. evidenciou-se a 

dependência ent.re a densidade básica e a espessura dos cava

cos. A composi ção quí mi ca da madei r a t..ambém var i ou com a 

espessura dos cavacos. Com isso pode se afirmar que a repi

cagem dos cavacos superdimencionados não resolve int.egral

ment.e os problemas causados por est..es cavacos na produção de 

celulose. .Deve-se. port.ant.o considerar a possibilidade da 

eliminação de cavacos superdimencionados ou a . ut.ilização 

desles para fins diferenles como a queima para a geração de 

energia. 

Independent.e do t.ipo de madeira. nas condições 

de picagem e de processo adot.adas. os cavacos ent.re dois e 

seis DÚlímet.ros de espessura. conduziram aos melhores resul

t..ados nos coziment.os. 

No final. os t..ipos de madeira de maior densi

dade básica, e que apresenlaram uma composição química mais 

desfavorável para a polpação. necessit.am de maiores cuidados 

na picagem e classificação. o que possibililará minimizar as 

variações ent.re diferenles qualidades de madeira. Porém. os 

t.ipos de madeira de maior densidade básica foram os que 
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indicaram menortts possibilidades de cont.role, uma vez qUtt 

conduziram <' a uma maior het.erogeneidade da espessura dos 

cavacos na picagem e produziram maiores quant.idades de cava

cos de maior espessura. 
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