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RESUMO 

Potencial da madeira de Pinus maximinoi aos sete anos para a produção de polpa celulósica kraft  

Os plantios do gênero Pinus nas regiões do Brasil são mais restritos em comparação 
ao Eucalyptus, principalmente pela adaptação climática de cada espécie. As espécies de pinus 
plantadas se destacam na região Sul e em parte da região Sudeste, enquanto nas outras 
regiões os plantios são pouco significativos. Assim, são necessárias pesquisas de novos 
materiais genéticos e inovações nas técnicas de cozimento para que o gênero Pinus se torne 
mais competitivo se consolide no mercado florestal. No presente estudo as árvores das 
espécies Pinus maximinoi e Pinus taeda (parâmetro de comparação) foram cortadas aos 7 anos 
de idade com o objetivo de avaliar as características anatômicas, físicas e químicas da madeira 
dessas espécies visando a produção de polpa celulósica kraft. Para a avaliação tecnológica dos 
materiais seguiram-se as principais análises: (1) Anatômica – os materiais foram descritos 
macro e microscopicamente e foram medidas as dimensões dos traqueídes e calculadas 
relações como coeficiente de flexibilidade, fração parede e índice de Runkel; (2) Física – foi 
determinada a densidade básica dos discos e cavacos, além da densidade aparente do lenho 
por densitometria de raios X; (3) Química – foram determinados o teor de extrativos, lignina, 
holocelulose e cinzas. Para as polpas obtidas pelo processo de polpação Lo-Solids® sendo 
determinado ao final de cada cozimento os rendimentos bruto, depurado e o teor de rejeitos. 
As condições de cozimento foram ajustadas visando a obtenção de polpa com número kappa 
28±5%. Em relação às características anatômicas, a espécie P. maximinoi apresentou lenho 
tardio menos expressivo que P. taeda. As dimensões dos traqueídes tiveram diferenças 
significativas entre as duas espécies. Os valores médios para o comprimento, largura e 
diâmetro do lume dos traqueídes axiais foram superiores para a espécie P. taeda (3,8 mm, 
62,6µm, e 54,8 µm, respectivamente) em relação à P. maximinoi (3,2 mm, 53,9 µm, e 44,0 µm). 
A densidade básica média ponderada foi de 0,361 g.cm-3 para P. maximinoi, não havendo 
diferença em comparação à espécie de P. taeda que apresentou densidade básica de 0,379 
g.cm-3. A composição química das espécies não apresentou diferença estatística entre os 
resultados. P. maximinoi apresentou 3,98% de extrativos totais, enquanto P. taeda apresentou 
4,51%, já o teor de lignina total foi de 31,81% e 32,16%, respectivamente. Sendo assim, as 
duas espécies apresentaram características tecnológicas muito semelhantes, o que propiciou 
um comportamento análogo frente ao processo de polpação Lo-Solids®, com algumas 
vantagens para espécie de P. maximinoi, que apresentou maior rendimento depurado (47,2%) 
– 1 ponto percentual a mais comparado à P. taeda (46,1%). E ainda por razões referentes às 
características silviculturais, o incremento médio anual em celulose (IMACEL) foi de 5,526 
tsa.ha-1.ano-1 para P. maximinoi e de 4,101 tsa.ha-1.ano-1 para P. taeda. 

Palavra-chave: Caracterização da madeira; Cozimento Lo-Solids®; Pinus; Polpação kraft 
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ABSTRACT 

The potential use of 7-year-old Pinus maximinoi wood for kraft pulp production 

Pinus plantations in the Brazilian regions are more restricted compared to Eucalyptus, 
mainly due to the climatic adaptation of each species. The planted pine species contrast in 
the South and part of the Southeast region of Brazil, while in other regions plantations are 
not significant. Therefore, research with new genetic materials and innovations in pulp 
processes are necessary to make pine species more competitive and consolidate in the forest 
sector. This study aimed to analyze the wood characteristics of 7-year-old Pinus maximinoi and 
Pinus taeda wood species for kraft pulp production. It were analyzed three wood 
characteristics: (i) Wood anatomy: macro and microscopical description and measurement of 
wood tracheids. (ii) Wood basic density (from wood discs and chips) and apparent density by 
X-ray densitometry technique; (iii) wood chemical characterization, including extractives, 
lignin, holocellulose and ash contents. Lo-Solids® pulping processes were carried out aiming 
pulps with kappa number of 28 ± 5%.  The wood anatomy analysis showed that P. maximinoi 
presented latewood less distinct than P. taeda wood. The tracheids of P. taeda wood had 
greater length, width and lumen diameter (3.8 mm, 62.6 µm and 54.8 µm, respectively) than 
P. maximinoi tracheids. The basic density of P. maximinoi wood was 0.361 g.cm-3, slightly 
similar to P. taeda (0.379 g.cm-3). P. maximinoi and P. taeda chemical wood analysis resulted in 
3.98 % and 4.51% of total extractives content and 31.81 and 32.16 % of total lignin content, 
respectively. The pulping processes resulted for P. maximinoi screened yield 1% higher than 
P. taeda pulp (47.2% and 46.1%). In addition, the forestry characteristics presents an 
advantage for P. maximinoi species, which resulted in 5.526 tsa.ha-1 year-1 of average annual 
increase in cellulose (IMACEL) compared to 4.101 tsa.ha-1 year-1 for P. taeda species. 

Keywords: Characterization of wood; Lo-Solids®; Kraft pulping; Pine 
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1. INTRODUÇÃO 

A contribuição econômica do setor de celulose e papel para o Brasil é cada vez mais 

expressiva, sendo que a balança comercial totalizou US$ 7,8 bilhões em 2016, representando um 

aumento de 3,2% sobre o valor do ano anterior (IBÁ, 2017). O país figura entre os principais 

produtores de papel do mundo (8ª posição no ranking mundial), sendo que a produção em 2016 

foi de 10,3 milhões de toneladas, (IBÁ, 2017), exportada principalmente para países da América 

Latina. No que concerne à produção de polpa celulósica, em 2016, 18,8 milhões de toneladas 

foram produzidas, crescimento na ordem de 8% em relação ao ano de 2015 (IBÁ, 2017). Com 

esses resultados, o Brasil passou a ocupar a segunda posição no ranking mundial dos países 

produtores de polpa celulósica em 2017, cuja produção é majoritariamente exportada para 

Europa, China, além dos Estados Unidos. 

Para conquistar esses resultados, em 2016, 34% da área de florestas plantadas foi 

destinada ao setor de celulose e papel (IBÁ, 2017), que é abastecido basicamente por espécies dos 

gêneros Eucalyptus e Pinus. Do ponto de vista tecnológico, a literatura especializada reporta 

diversas experiências positivas com a utilização de espécies desses gêneros. A madeira do gênero 

Pinus é a principal matéria-prima para a produção de polpa celulósica de fibra longa no Brasil. Em 

2016 participou com 11,2% da produção nacional de 18,8 milhões de toneladas de polpa 

celulósica (IBÁ, 2017).  

Na produção de polpa celulósica, a madeira de pinus é destinada à produção de papéis 

com maior resistência, como embalagens, enquanto a madeira de eucalipto dá origem à polpa 

celulósica de fibra curta e que se destina à produção de papéis de escrever, imprimir e sanitários. 

A demanda por polpa celulósica de fibra longa vem aumentando desde a década de 1990, e 

consequentemente, os esforços para encontrar espécies com maior produtividade e melhor 

qualidade tecnológica da madeira também se intensificaram.  

Na década de 1960, o emprego das espécies subtropicais Pinus taeda e Pinus elliottii, 

tornou-se bastante comum na Região Sul do Brasil, devido à sua boa adaptação às condições 

edafoclimáticas, principalmente quanto à resistência às geadas (ARAUJO, 1980). No entanto, 

outras espécies de pinus, que poderiam ser adequadas para o plantio, não foram utilizadas em 

plantios comerciais, como é o caso do Pinus maximinoi. 

A partir dos anos 1960, iniciaram-se no Brasil as experimentações com espécies tropicais 

como Pinus caribaea, Pinus oocarpa, Pinus tecunumanii, Pinus maximinoi e Pinus patula, potencializando a 

expansão da cultura do gênero Pinus, utilizando-se espécies adequadas para cada região 
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(SHIMIZU, 2006). Contudo, a espécie Pinus maximinoi, apesar de sua notável diferença em 

crescimento e produção em volume de madeira, comprovada em estudos anteriores, ainda possui 

poucas pesquisas relacionadas à sua qualidade tecnológica e consequente uso na produção de 

polpa celulósica, principalmente se comparado à matéria-prima referência na produção industrial 

de polpa de fibra longa, o Pinus taeda, e à polpa de fibra curta, Eucalyptus spp. 

Na África do Sul, a espécie Pinus maximinoi foi utilizada para a produção de polpa 

celulósica pelo processo kraft em laboratório e os autores reportaram resultados satisfatórios, 

concluindo que a espécie apresentou potencial como matéria-prima para produção de polpa 

celulósica quando comparado a outras espécies de pinus (WRIGHT; WESSELS, 1992). 

Em relação à idade de rotação, sabe-se que para o pinus varia de 10 a 20 anos. Empresas 

em Santa Catarina, por exemplo, já utilizaram para suas florestas um sistema basicamente de 

plantio e corte raso da floresta, com rotações que iam de 14 a 18 anos. Nessas rotações mais 

longas são realizados desbastes aos 8 e 14 anos de idade e a madeira é utilizada como matéria-

prima para produção de polpa celulósica, ao fim da rotação a madeira é utilizada na indústria de 

serraria (BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007). Essas rotações são longas se comparadas às 

rotações para eucalipto, que podem variar em torno de sete anos, o que torna o pinus uma 

matéria-prima menos competitiva em relação ao eucalipto. Além disso, as espécies de pinus não 

possuem a mesma adaptação ecológica que as de eucalipto, o que restringe o seu plantio à região 

Sul, parte do Sudeste e regiões serranas do sul de Minas (SHIMIZU; SEBBENN, 2008). 

Assim, são necessárias pesquisas de novos materiais genéticos com potencial para 

produção de polpa celulósica e ainda o uso de novas técnicas de polpação para que o gênero 

Pinus se torne mais atrativo e possa se consolidar no setor florestal brasileiro. Dentre as novas 

técnicas empregadas, o surgimento dos cozimentos modificados, baseados em baixo teor de 

sólidos no licor de cozimento e melhor distribuição de carga, favorecem o uso de outras 

matérias-primas, incluindo materiais mais jovens (como é o caso do material deste trabalho), com 

potencial para o processo de produção de polpa celulósica, uma vez que esses processos de 

polpação são menos suscetíveis a variações na qualidade da madeira, principalmente em relação à 

densidade básica. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe a caracterização e qualificação, 

respectivamente, do lenho e da polpa celulósica kraft produzida em processo modificado Lo-

Solids® a partir de árvores de Pinus maximinoi com 7 anos, além da comparação desses resultados 

com a espécie Pinus taeda (material de referência). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Pinus no Brasil 

Na década de 1930 foram iniciados os primeiros ensaios de introdução de pinus no 

Brasil para fins silviculturais, com espécies europeias que não se adaptaram ao clima. Somente em 

1948,  foram introduzidas espécies subtropicais como Pinus palustris, Pinus echinata, Pinus elliottii e 

Pinus taeda, mediante ao Instituto Florestal do Estado de São Paulo (SHIMIZU, 2006).  

O gênero Pinus ocorre em quase todos os continentes, as árvores desenvolvem-se 

rapidamente até a idade de 7 a 11 anos, quando começam a mostrar intensa competição por 

nutrientes minerais, água e luz (FOELKEL, 1976). A sua madeira está incorporada ao setor 

industrial, sendo fabricados inúmeros produtos para o mercado interno e para exportação, como 

por exemplo: no setor de madeira serrada, na indústria de aglomerados, na fabricação de móveis, 

em construção civil, na produção de celulose e papel, entre outros (KLOCK, 2000). 

Dentre as espécies subtropicais, Pinus taeda e o Pinus elliottii se destacaram pela facilidade 

nos tratos culturais, rápido crescimento e reprodução intensa nas regiões Sul e Sudeste do país 

(SHIMIZU, 2006). Na Região Sul, o objetivo inicial foi criar uma base florestal em substituição 

ao Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia) – espécie intensamente explorada e com suas 

reservas naturais comprometidas – para dar suporte ao programa de desenvolvimento do setor de 

celulose e papel, principalmente na produção de polpas de fibras longas necessárias para 

confecção de papéis de alta resistência (KLOCK, 2000). Assim iniciaram-se os plantios em escala 

comercial na década de 1960. 

Em 2016, os plantios de pinus ocupavam 1,6 milhões de hectares no Brasil, mais de 

80% concentrados na região Sul, principalmente no Paraná (42%) e em Santa Catarina (34%). 

Nos anos de 2012 a 2016 a área plantada com esse gênero passou por um período de decréscimo, 

devido a substituição por eucalipto (IBÁ, 2017). Mesmo com essa diminuição em áreas plantadas 

o pinus ainda representa um papel importante na indústria brasileira e existem áreas onde 

algumas espécies se adaptaram melhor que o eucalipto, como é o caso de áreas na região Sul que 

ocorrem geadas. 

A espécie Pinus taeda por exemplo, é uma das espécies mais plantadas em 

reflorestamentos na Região Sul. As árvores se desenvolvem bem em regiões de clima temperado 

(frio e úmido) e de solos bem drenados e férteis (SHIMIZU; SEBBENN, 2008), superando 

espécies de eucalipto por ser resistente às baixas temperaturas e é preferido ao Pinus elliottii por se 
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desenvolver mais rapidamente (FOELKEL; FOELKEL, 2008). Em programas de 

melhoramento, Pinus taeda se destaca por apresentar maior valor econômico em decorrência de 

seu uso na produção de polpa celulósica e papel (AGUIAR et al., 2011). 

De ocorrência natural nas regiões Sul e Sudeste dos Estados Unidos a altura média das 

árvores de Pinus taeda é de 25 a 35 metros, podendo atingir até 50 metros e diâmetro à altura do 

peito (DAP) de 90 a 120 centímetros, sendo que a sua produtividade pode chegar a 10 m3 ha-1 

ano-1 em rotações de 25 anos (BRACELPA, 2008, citado por GOMES, 2009). No Brasil a 

produtividade chega a ser três vezes maior em rotações de 15 anos, onde empresas florestais 

obtiveram produtividade média em plantios de 30 m3 ha-1 ano-1, podendo atingir maiores valores 

com a utilização de tecnologias de clonagem (AGUIAR et al., 2011). Em estudo realizado em 

Telêmaco Borba, Paraná, foi encontrado para Pinus taeda aos 14 anos valor de aproximadamente 

37 m3 ha-1 ano-1 (COELHO, 2017). 

Em relação a densidade básica, dependendo da idade, a madeira de pinus pode atingir de 

0,300 a 0,400 g.cm-3 (BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007). Outros autores encontraram 

para Pinus taeda densidade variando de 0,350 a 0,460 g.cm-3 em plantios com idades de 9 a 20 anos 

(SOUSA et al., 2007). Em estudos mais recentes com P. taeda, Gomes (2009), encontrou valor de 

0,427 g.cm-3, aos 9 anos, Trianoski et al. (2013), 0,485 g.cm-3, aos 18 anos, Suardi Junior (2016), 

0,371 g.cm-3, aos 6,5 anos e Coelho (2017), 0,409 g.cm-3, aos 14 anos. 

Como já mencionado, Pinus taeda é a principal matéria-prima para a produção de polpa 

celulósica de fibra longa, que é destinada principalmente ao segmento de embalagens, por isso 

essa espécie é utilizada como referência em pesquisas com outros materiais que possuem 

potencial para a indústria de polpa celulósica. Na Tabela 1 são apresentados os resultados de 

alguns parâmetros de polpação para essa espécie. 

Tabela 1. Resultados dos parâmetros de polpação para a espécie Pinus taeda. 

Processo de 

Polpação kraft 

Idade 

(anos) 

Rendimento 

Depurado (%) 

Número 

kappa 
Autor (es) 

Lo-Solids® 
 

14 47,4 27,6 (COELHO, 2017) 

Lo-Solids® 
 

9 51,0 36,6 (GOMES, 2009) 

Lo-Solids® 
 

9 43,0 25,6 (BASSA et al., 2007) 

Convencional  6,5 42,7 44,9 (SUARDI JUNIOR, 2016) 

Convencional 
 

9 52,3 56,5 (GOMES, 2009) 

Convencional 
 

8 48,9 90±3 (ANDRADE, 2006) 

Convencional 
 

14 49,8 90±3 (ANDRADE, 2006) 

Convencional 
 

20 50,8 90±3 (ANDRADE, 2006) 

Convencional 
 

9 43,3 56,2 (VASCONCELOS, 2005) 

Convencional 
 

11 45,0 32,6 (KLOCK et al., 2004)  

Convencional 
 

25 49,4 36,0 (HASSEGAWA, 2003) 
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É notório a carência de estudos envolvendo processos modificados de polpação com 

matéria-prima oriunda de pinus, o que demonstra a importância de pesquisas como a do presente 

trabalho e sua pertinência. 

A partir dos anos 1960, além do plantio comercial de espécies subtropicais, iniciaram-se 

no Brasil as experimentações com espécies tropicais como P. caribaea, P. oocarpa, P. tecunumanii, P. 

maximinoi e P. patula, possibilitando a expansão da cultura de pinus, utilizando-se espécies 

adequadas para cada região (SHIMIZU, 2006). Dentre essas espécies, Pinus maximinoi apresentou 

características silviculturais relevantes. 

 

2.2. Pinus maximinoi 

Pinus maximinoi H. E. Moore é uma das espécies mais comuns na América Central, 

podendo ocorrer em altitudes entre 600 m a 2.400 m. É uma espécie tropical de ocorrência 

natural desde o México, passando pela Guatemala, Honduras, El Salvador, até o noroeste da 

Nicarágua (Figura 1) (DVORAK et al., 2000). No México, suas populações são dispersas e 

ocorrem em todas as montanhas mais elevadas da porção centro-sul do País. A espécie apresenta 

árvores de rápido crescimento, com troncos retos e alturas que variam de 20 a 40 m, podendo 

atingir mais de um metro de diâmetro (AGUIAR et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Ocorrência natural da espécie Pinus maximinoi.  
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A madeira de Pinus maximinoi é de coloração clara, resistente e macia, sendo considerada 

leve (SHIMIZU; SEBBENN, 2008). A espécie vem se destacando pelo seu alto potencial de 

crescimento. Lopez-Upton et al. (2005), estudaram o crescimento de árvores dessa espécie aos 5 

anos de idade, no México, e verificaram que a espécie apresentou valores para DAP e altura de 

13,02 cm e 9,34 m, respectivamente, e volume por árvore de 0,062 m3. 

No Brasil, a espécie demonstrou grande potencial de crescimento em regiões de clima 

subtropical e tropical (AGUIAR et al., 2011). Klock (2000), obteve resultados médios de 28,07 

cm, 17,30 m e 0,44 m3.árvore-1 para DAP, altura comercial e volume, respectivamente, com 

árvores aos 11 anos. Em estudos mais recentes, Suardi Junior (2016), encontrou para árvores aos 

6,5 anos valores de 13,80 cm e 9,10 m e 0,089 m3.arvore-1e Coelho (2017), reportou para árvores 

aos 14 anos resultados de 26,24 cm de DAP, 24,33 m de altura comercial, 0,47 m3.árvore-1 de 

volume, e ainda incremento médio anual com casca de 44,34 m3.ha-1.ano-1. 

A densidade básica da espécie varia entre 0,320 e 0,510 g.cm-3 (SHIMIZU; SEBBENN, 

2008). Wright e Wessels (1992), encontraram 0,444 g.m-3 em plantio com idade de 10,5 anos; 

Wright, Osorio e Lambeth (1993), reportaram valores entre 0,321 e 0,477 g.m-3 em plantios de 

14,5 anos; Klock et al. (2004), 0,409 g.m-3 aos 11 anos; Suardi Junior (2016), 0,370 g.cm-3 aos 6,5 

anos e Coelho (2017), 0,417 g.m-3 aos 14 anos. 

Em relação à polpação, são apresentados na Tabela 2 alguns valores encontrados na 

literatura referentes aos parâmetros de polpação para a espécie Pinus maximinoi. 

 

Tabela 2. Resultados dos parâmetros de polpação para a espécie Pinus maximinoi. 

Processo de Polpação 

kraft 

Idade 

(anos) 

Rendimento 

(%) 

Número 

kappa 
Autor(es) 

Lo-Solids 

 

14 47,5* 28,1 (COELHO, 2017) 

Convencional 

 

6,5 41,7* 44,6 (SUARDI JUNIOR, 2016) 

Convencional 

 

11 45,1* 31,7 (KLOCK et al., 2004) 

Convencional 

 

11,6 42,3** 28,4 (WRIGHT; BAYLIS, 1993) 

Convencional 

 

11,8 42,1** 26,6 (WRIGHT; BAYLIS, 1993) 

Convencional   10,5 47,2** 58,7 (WRIGHT; WESSELS, 1992) 

*Rendimento depurado. **Rendimento bruto 

 

Alguns autores afirmaram que os plantios de Pinus maximinoi estão em fase experimental 

no Brasil (FIER, 2001; SHIMIZU, 2006; PRATA, 2010; AGUIAR et al., 2011), e é possível 

perceber pelos resultados reportados nessa seção que a espécie já apresenta características que a 
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tornam uma matéria-prima com grande potencial para produção de polpa celulósica. Isso torna a 

seleção genética uma etapa importante para a consolidação dessa espécie no setor florestal. 

Santos et al. (2018), ratificam que o material genético disponível para plantio apresenta grande 

variação na forma e vigor, o que não permite a comercialização de sementes com qualidade 

genética em larga escala. 

As principais matrizes da espécie Pinus maximinoi foram implantadas no Brasil a partir de 

testes de procedências e progênies, principalmente de países da América Central (Honduras e 

Guatemala) e México, por meio da Cooperativa de Recursos de Coníferas da América Central e 

México (CAMCORE) (AGUIAR et al., 2011). 

Em Telêmaco Borba, Paraná, foram testadas as procedências da Guatemala (Cobán, San 

Jerónimo e San Juan) e de Honduras (Marcala e Tatumbla), a autora da pesquisa supracitada 

(AGUIAR et al., 2011) concluiu que os povoamentos apresentaram média em volume 48,9% 

superior ao volume médio dos plantios comerciais de Pinus taeda na mesma idade e condições de 

sítio. Porém existem variações genéticas significativas entre as progênies de cada procedência em 

relação ao crescimento, retidão do fuste e diâmetro dos galhos, havendo a necessidade de um 

programa de melhoramento através de seleção genética (AGUIAR et al., 2011). Também no 

Paraná, no município de Ventania, a procedência do México (San Jeronimo) apresentou a maior 

taxa de incremento em volume entre as procedências testadas (SANTOS et al., 2018), 

demonstrando a importância do estabelecimento de plantios comerciais e áreas de produção de 

sementes para a espécie Pinus maximinoi. 

 

2.3. Processo de polpação da madeira  

O conhecimento da composição química da matéria-prima destinada à produção de 

polpa celulósica é de grande importância, uma vez que os dados fornecerão condições para que 

se estabeleçam os parâmetros do processo de polpação, como o consumo de reagentes, 

rendimento em polpa celulósica e quantidade de sólidos gerados no licor negro (PENALBER, 

1983; WEHR, 1991).  

Os principais componentes químicos presentes na madeira, que influenciam no 

processo de produção da polpa celulósica são aqueles encontrados na parede celular de fibras 

(angiospermas) e traqueídes (gimnospermas). Segundo Fengel e Wegener (1989), para coníferas, 

esses componentes são encontrados nas seguintes porcentagens: celulose (42 ± 2%), 

hemiceluloses (27 ± 2%), lignina (28 ± 2%) e os extrativos (5 ± 3%); cabe destacar que os 
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extrativos não são componentes fundamentais da parede celular (como os demais) e, 

normalmente, estão relacionados ao consumo dos reagentes químicos utilizados no processo 

(STEIN, 2010). 

A celulose é um polissacarídeo, apresentando-se como um polímero de cadeia linear, 

com estrutura organizada e parcialmente cristalina (FENGEL; WEGENER, 1989). Ela é o 

componente principal da parede celular e é devido a ela que o produto da deslignificação é 

comumente denominado celulose. 

Além da celulose, outra fração que compõe os polissacarídeos da madeira são as 

hemiceluloses. Elas representam a fração da madeira constituída de produtos extraíveis por álcali 

e estão sempre associadas à lignina e celulose. São constituídas de vários açúcares e ácidos unidos 

por diferentes tipos de ligações químicas, que formam estruturas ramificadas e amorfas 

(COLODETTE; GOMIDE; CARVALHO, 2015). Em geral, as coníferas apresentam menor teor 

de hemiceluloses e a composição dessas também se difere em relação às folhosas. (FENGEL; 

WEGENER, 1989). 

A lignina, embora seja de fundamental importância para o crescimento e sustentação das 

árvores, é um composto indesejado quando se trata apenas da produção de polpa celulósica, já 

que influencia diretamente o consumo de álcali, rendimento da deslignificação e o potencial de 

produção industrial (SANTOS, 2000). Ou seja, quanto menor o teor de lignina na matéria-prima, 

melhor será o processamento para produção de polpa celulósica. A lignina pode ser degradada 

seletivamente mediante polpação química, diminuindo as perdas em rendimento e aumentando o 

potencial industrial. Esse processo é baseado no princípio de que, aplicando-se compostos 

químicos apropriados, ocorrerá a separação das fibras sem destruir a celulose ou a forma das 

fibras (BAMBER, 1985, citado por SANTOS, 2005). Atualmente, cerca de 95% da produção de 

polpa celulósica é baseada principalmente em processos químicos alcalinos. 

O principal processo químico de polpação é denominado kraft, que foi originado do 

processo soda na década de 1880 e que vem sendo utilizado até os dias atuais. Esse processo 

consiste na utilização de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio como reagentes químicos do 

cozimento. Segundo Gomide e Gomes (2015), o sulfeto de sódio acelera a deslignificação, o que 

possibilita a exposição dos cavacos a uma menor concentração de álcali por um período mais 

curto, ou ainda, por menores temperaturas, influenciando diretamente na resistência das polpas.  

Durante a polpação kraft, a lignina é predominantemente degradada por reações de 

clivagem da ligação β–aril éter, estas reações são responsáveis pela formação de novos grupos 
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hidroxi-fenólicos (MALKAVAARA; ALÉN, 1995, citado por GOMES, 2009). Outros processos 

que ocorrem em meio alcalino são a clivagem de ligações carbono-carbono e de grupos 

metoxilas, além das reações de condensação. No processo de polpação kraft, os íons 

hidrossulfetos (HS-) possuem grande reatividade com grupos que podem promover a 

condensação da lignina, portanto estes íons são grandes inibidores de condensação, o que facilita 

a hidrólise alcalina (D’ALMEIDA, 1981, citado por GOMES, 2009). 

Já os carboidratos, principalmente as hemiceluloses, durante os estágios iniciais do 

cozimento, são dissolvidos mais rapidamente que a lignina, em seguida, na fase principal, ocorre a 

dissolução simultânea dos carboidratos e da lignina (PEDRAZZI, 2009). Segundo Pinho e Cahen 

(1981) e Olm et al. (1988), citados por Gomes (2009), no estágio principal ocorre a remoção da 

maior parte da lignina, havendo uma ligeira diminuição da quantidade de carboidratos e da 

concentração do licor de cozimento. Já no estágio final (fase residual) do cozimento, quando a 

maior parte das hemiceluloses e lignina já foram dissolvidas, é muito difícil extrair a lignina 

residual da madeira (PIMENTA et al., 2007). A transição da fase principal para a residual ocorre 

com teores de lignina entre 3 a 5% (PAULONIS, 1990). 

A remoção da lignina residual é afetada pela concentração de álcali e pela temperatura, 

mas independe da concentração dos íons hidrossulfeto. A fase final de cozimento é importante 

para remover parte da lignina residual que possui estrutura muito condensada e com elevado teor 

de ligações carbono-carbono que influenciam significativamente na eficiência e na seletividade do 

branqueamento da polpa marrom. Nessa fase são removidas a lignina original e as formadas 

durante o processo de polpação por reação de condensação (GOMIDE; FANTUZZI NETO, 

2000). 

Além disso, a duração do cozimento depende do grau de deslignificação que se pretende 

atingir, sendo este usualmente traduzido pelo número kappa da polpa. Em um cozimento retira-

se cerca de 90 % da lignina original, o que corresponde a um número kappa da polpa celulósica 

entre 14 a 20 para as folhosas (SILVA JUNIOR, 2005). 

Geralmente as folhosas possuem maior porcentagem de celulose e hemiceluloses, 

enquanto as coníferas possuem maior teor de lignina. Como consequência as folhosas fornecem 

maior rendimento em celulose, enquanto as coníferas requerem condições mais drásticas de 

cozimento para se obter uma polpa com o mesmo grau de deslignificação. (IPT, 1988; FENGEL; 

WEGENER, 1989; DUEÑAS, 1997). 
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Para que ocorra a deslignificação da madeira no processo de polpação, os reagentes 

químicos têm de ser transportados para o interior dos cavacos e, através da parede celular, para a 

lamela média, onde a lignina é altamente concentrada (GOMIDE, 1979). De acordo com 

Gomide e Gomes (2015), a penetração dos reagentes na estrutura da madeira ocorre, 

basicamente, segundo os mecanismos de:(1) Penetração do licor de cozimento para o interior da 

madeira; (2) Difusão dos íons (Na+, S-, HS-, OH-) do licor de cozimento na água existente no 

interior dos cavacos e das fibras. 

Por fim, algumas modificações do processo kraft vem sendo desenvolvidas visando a 

melhoria na eficiência, tanto em termos de rendimento, como de propriedades da polpa 

celulósica produzida (BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007). Essas modificações visam uma 

melhor distribuição de energia e da carga alcalina, e nesse sentido, deram origem ao processo Lo-

Solids®. 

 

2.4. Processo de polpação Lo-Solids® 

O processo de polpação Lo-Solids®, como dito anteriormente, é uma modificação do 

processo convencional kraft. O processo kraft é, segundo Gomide e Gomes (2015), 

predominante devido às características do processo e à qualidade da polpa produzida, como:  

- Alta resistência da polpa; 

- Adaptabilidade do processo a praticamente todos os tipos de madeira, incluindo 

folhosas, coníferas, madeiras parcialmente decompostas e resíduos de serrarias; 

- Recuperação eficiente dos produtos químicos utilizados no cozimento da madeira; 

- Produção de polpa de adequada branqueabilidade. 

Porém a principal desvantagem do processo kraft é o baixo rendimento depurado, 

resultado da solubilização da lignina, hemiceluloses e parte da celulose (MOCELIN, 2005). 

Gomide e Gomes (2015), afirmam que apesar dos enormes custos operacionais e dos complexos 

processos tecnológicos envolvidos, apenas 35-55% da madeira original é transformada em fibras 

individualizadas.  

O aumento no rendimento do processo kraft de polpação, além de conduzir a ganhos 

de produtividade, é importante alternativa para diminuir o consumo específico de madeira e a 
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quantidade de sólidos destinados às unidades de recuperação que, normalmente, constituem 

gargalos à produção em grande número de fábricas no Brasil (PIMENTA et al., 2007). 

Os cozimentos modificados, conhecidos atualmente, surgiram devido às pressões 

ambientais decorrentes dos impactos causados pelo cozimento kraft convencional, o que levou à 

necessidade de aumentar o nível de deslignificação e adequar a polpa ao branqueamento, 

reduzindo a utilização de reagentes a base de cloro nessa etapa (SILVA JUNIOR, 1997). 

Dessa maneira, foi desenvolvido um processo de cozimento modificado denominado 

Lo-Solids®, que segundo Marcoccia et. al. (1999), foi utilizado industrialmente pela primeira vez 

em 1993. O objetivo principal desse processo é minimizar a quantidade e a concentração dos 

sólidos dissolvidos da madeira nos estágios principal e final de deslignificação, para isso são feitas 

extrações múltiplas de licor residual no decorrer dos cozimentos (MARCOCCIA; LAAKSO; 

MCCLAIN, 1996). Para que as condições de polpação sejam atendidas, cada uma das extrações é 

seguida de uma injeção de licor para reconstituição das concentrações de reagentes desejáveis. 

Como em outros tipos de processos kraft contínuos modernos, na polpação Lo-Solids® 

também é necessário um perfil relativamente uniforme de temperatura e álcali constante ao longo 

do vaso de cozimento, concentração mínima de lignina dissolvida ao final do cozimento e 

manutenção de concentração suficiente de álcali na fase principal e residual de deslignificação 

(PIMENTA, 2006). 

O cozimento Lo-Solids® tem como vantagens: (1) o aumento da resistência e 

viscosidade da polpa; (2) redução da temperatura de cozimento e do uso de álcali; (3) melhoria na 

eficiência de lavagem no digestor; (4) cozimento mais uniforme; (5) melhor desempenho no 

deslocamento da coluna de cavacos dentro do digestor, (6) redução na demanda de reagentes 

químicos no branqueamento e (7) aumento em rendimento de celulose produzida 

(MARCOCCIA; STROMBERG; PROUGH, 1998). Além dessas vantagens, várias fábricas 

observaram redução no consumo específico de madeira, na ordem de 8%, o que é uma evidência 

do aumento de rendimento devido ao uso do processo Lo-Solids® (MARCOCCIA; 

STROMBERG; PROUGH, 1998). 

Os digestores contínuos, utilizados nos processos de polpação Lo-Solids®, representam 

um avanço tecnológico significativo em termos de processos industriais e tem como grande 

vantagem uma melhor utilização de energia (SILVA JUNIOR, 2005). Em comparação ao 

processo batch (descontínuo), o processo contínuo consome aproximadamente duas vezes menos 

energia. (HAKAMAKI; KOVASIN, 1991). 
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Além disso, com o emprego da tecnologia de polpação kraft modificada é possível 

produzir polpas branqueáveis (com baixos valores de número kappa), o que possibilita o 

emprego de sequências de branqueamento menos agressivas ao meio ambiente e a manutenção 

da seletividade do cozimento e das propriedades físico-mecânicas da polpa (TURQUETI, 2001, 

citado por GOMES, 2009). 

Trabalhos realizados utilizando processo de polpação Lo-Solids® mostram que à 

medida que o licor negro é extraído, a deslignificação é favorecida (HARTLER, 1978 citado por 

ALMEIDA, 1999). E ainda, há redução do número kappa e aumento no rendimento de polpa 

celulósica com a consequente redução no consumo de madeira e diminuição de sólidos no licor 

negro para recuperação (GOMES, 2009). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

As árvores das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi foram provenientes de uma 

empresa de papel e celulose situada no município de Telêmaco Borba no estado do Paraná. 

Telêmaco Borba está a 50°36’ de longitude Oeste (W) e a 24°19’ de latitude Sul (S) e a 741 m de 

altitude. Encontra-se na mesorregião Centro-Oriental Paranaense e possui, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma área de 1.382 quilômetros quadrados (Figura 

2). Segundo a classificação de Köppen, o clima é subtropical do tipo Cfb, com precipitação média 

anual de 1.473 mm e temperatura média anual de 18,9º C. 

 

 

Figura 2. Mapa da região de coleta dos materiais de estudo. Telêmaco Borba - Paraná. Fonte: (ABREU, 2006). 

 

Nessa região foram abatidas árvores de dois materiais genéticos diferentes, Pinus taeda e 

Pinus maximinoi, ambos aos 7 anos de idade de plantio. Pinus taeda foi escolhido como material de 

comparação, pois é o material mais utilizado no Brasil para a produção de polpa celulósica de 

fibra longa. Essas árvores eram de um plantio experimental implantado no ano de 2008 e as áreas 

de plantio eram semelhantes (mesmo site). As informações silviculturais e dendrométricas dos 

plantios foram informadas pela empresa e estão apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Informações silviculturais e dendrométricas dos plantios de pinus. 

  
Pinus taeda Pinus maximinoi 

Data de plantio - 27/05/2008 27/06/2008 

Data de coleta - 15/07/2015 16/07/2015 

Espaçamento m 2,5 x 2,5 2,5 x 2,5 

Volume comercial m3.ha-1 197 267 

Incremento Médio 
Anual 

m3.ha-1.ano-1 25,58 35,13 

Altura Comercial média m 8,58 11,02 

DAP médio cm 16,12 17,51 

DAP – Diâmetro à altura do peito (1,30m). Fonte: Dados informados pela empresa. 

 

3.2. Amostragem das árvores e preparo de cavacos para análises 

A amostragem foi conduzida de acordo com a norma da Comissão Pan-americana de 

Normas Técnicas (COPANT 458/1972). Foram abatidas 10 árvores, sendo cinco árvores de cada 

espécie (Pinus taeda e Pinus maximinoi). Dessas árvores foram obtidos dois discos com 

aproximadamente 3 cm de espessura a 0%, DAP, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial 

(Figura 3). A altura comercial foi determinada pela medida que vai da base até o diâmetro de 6 

cm. Entre os discos foram cortados toretes de aproximadamente 1 m de altura; esses foram 

picados, transformados em cavacos e, após serem recebidos no Laboratório de Química, Celulose 

e Energia da ESALQ (LQCE-ESALQ-USP), foram classificados em peneiras de barra com 

espessura de 6 e 4 mm. 
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Figura 3. Amostragem das árvores de Pinus em diferentes alturas. Em que Hc é a altura comercial. Esquema de amostragem dos 

discos para análises anatômica, física e química. Fonte: FREITAS et al., 2017 (adaptado). 

 

Os discos do DAP foram cortados em 4 cunhas, sendo que duas foram separadas para a 

densidade básica, uma para composição química e outra para caracterização anatômica. Além 

disso, obteve-se uma amostra para densitometria de raios X do segundo disco do DAP. Os 

discos das demais alturas foram seccionados em cunhas para determinação da densidade básica 

(Figura 3). 

 

3.3. Caracterização da estrutura anatômica das árvores 

A partir das cunhas destinadas à análise anatômica (seção 3.2, Figura 3), foram 

seccionados corpos de prova de 1 cm3 (próximo à casca), totalizando 05 amostras para a espécie 

Pinus taeda e 05 para Pinus maximinoi. As amostras foram utilizadas para a descrição da anatomia 

macroscópica e microscópica do lenho das duas espécies.  

Para a descrição macroscópica, as amostras foram (i) fixadas em suporte de madeira e o 

seu plano transversal polido com lixadeira (Mirka 5.0) em diferentes granulometrias (320, 600 e 
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800); (ii) obtida imagem digital em scanner (Epson, 1200 dpi) e (iii) descritas de acordo com 

(BAAS et al., 2004).  

Para a descrição anatômica microscópica, os corpos de prova foram (i) fervidos em água 

e glicerina (4:1), até apresentarem condições ideais para o seccionamento das amostras 

(aproximadamente 30 minutos); (ii) seccionados em micrótomo de deslize modelo Leica SM 

2010R, regulado para obtenção de cortes anatômicos com espessura nominal de 16 a 30 μm nos 

planos transversal e longitudinal (radial e tangencial);(iii) os cortes foram clarificados com água e 

hipoclorito de sódio(1:1); (iv) os cortes foram corados com safranina e lâminas histológicas foram 

montadas (SASS, 1951); (v) as imagens digitais das lâminas foram obtidas em microscópio óptico 

Zeiss SCOPE.A1 com Axio Cam acoplada. A caracterização anatômica microscópica do lenho 

seguiu as normas de (BAAS et al., 2004) para madeiras de gimnospermas.  

Para determinação das dimensões dos traqueídes foram retirados fragmentos dos 

cavacos de madeira para maceração de acordo com método de Franklin 1945, adaptado. Os 

fragmentos foram colocados em tubos de ensaio com solução de peróxido de hidrogênio e ácido 

acético (1:1) e mantidos em estufa a 60° C, por 72h para que os traqueídes se separassem uns dos 

outros. Após serem retirados da estufa os tubos de ensaio com os traqueídes foram lavados com 

água destilada e as lâminas foram montadas com a adição de safranina e glicerina. Para 

mensuração (comprimento das fibras, largura total e diâmetro do lúmen) as lâminas foram 

observadas em microscópio óptico com sistema de vídeo para microcomputador e acoplamento 

para câmera e as imagens obtidas foram observadas em software específico para medição (Image 

Pro Plus 5.0). 

Com base nas dimensões dos traqueídes foram calculadas as relações a seguir: 

𝐸 =
𝐿 − 𝐷𝐿

2
 (1) 

𝐹𝑃 = (
2 × 𝐸

𝐿
) × 100 (2) 

𝐶𝐹 = (
𝐷𝐿

𝐿
) × 100 (3) 

𝐼𝐸 = (
𝐶

𝐿
) × 1000 (4) 

𝐼𝑅 = (
2 × 𝐸

𝐷𝐿
) (5) 
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em quê: 
E é a espessura da parede celular, em µm; 
L é a largura, em µm; 
DL é o diâmetro do lúmen, em µm; 
C é o comprimento, em mm; 
FP é a fração parede, em %; 
CF é o coeficiente de flexibilidade, em %; 
IE é o índice de enfeltramento; 
IR é o índice de Runkel. 
 

3.4. Densidade básica das árvores 

Para determinação da densidade básica dos discos nas diferentes alturas, primeiramente 

foram realizadas duas medidas ortogonais dos diâmetros com e sem casca de cada disco, 

utilizando-se régua milimétrica. O diâmetro final de cada disco correspondeu à média aritmética 

destes valores. 

A densidade básica das árvores das duas espécies foi determinada pelo método da 

balança hidrostática descrito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2003). Para 

o cálculo da densidade básica total, da madeira e da casca, e também, das porcentagens de casca 

em massa e em volume foram utilizadas as equações a seguir e os resultados foram expressos 

como a média aritmética das duas cunhas ou cascas. 

𝐷𝐵𝑇 = [
𝑀𝑆𝑀 + 𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑈𝑇 − 𝑀𝐼𝑇
] 

(6) 

𝐷𝐵𝑀 = [
𝑀𝑆𝑀

𝑀𝑈𝑀 − 𝑀𝐼𝑀
] (7) 

𝐷𝐵𝐶 = [
𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑈𝐶 − 𝑀𝐼𝐶
] (8) 

𝑃𝐶𝑀 = [
𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑆𝑀 + 𝑀𝑆𝐶
] × 100 (9) 

𝑃𝐶𝑉 = 1 − [
𝑀𝑈𝑀 − 𝑀𝐼𝑀

𝑀𝑈𝑇 − 𝑀𝐼𝑇
] × 100 (10) 

em quê: 
DBT é a densidade básica total (g.cm-3); 
DBM é a densidade básica da madeira (g.cm-3); 
DBC é a densidade básica da casca (g.cm-3); 
PCM é a porcentagem da casca em massa (%); 
PCV é a porcentagem de casca em volume (%); 
MSM é a massa seca da madeira (g); 
MSC é a massa seca da casca (g); 
MUT é a massa úmida total (g); 
MIT é a massa imersa total (g); 
MUM é a massa úmida da madeira (g); 
MIM é a massa imersa da madeira (g); 
MUC é a massa úmida da casca (g); 
MSC é a massa seca da casca (g). 
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As cunhas dos discos do DAP foram utilizadas para o cálculo da densidade básica nessa 
região das árvores. 

As cunhas dos discos retirados a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial foram 

utilizadas para o cálculo da densidade básica média ponderada total (ρ) utilizando-se a equação a 

seguir: 

ρ =
1

2
.

(∅0
2+∅25

2 ).(D0+D25)+(∅25
2 +∅50

2 ).(D25+D50)+(∅50
2 +∅75

2 ).(D50+D75)+(∅75
2 +∅100

2 ).(D75+D100)

∅0
2+∅100

2 +2 .(+∅25
2 +∅50

2 +∅75
2 )

 
(11) 

em quê: 
Ø0, Ø25, Ø50, Ø75, Ø100 são os diâmetros com casca nas respectivas porcentagens da altura comercial; 
D0, D25, D50, D75, D100 são os valores de densidade básica dos discos da madeira nas respectivas porcentagens da 
altura comercial. 

Para o cálculo da densidade básica média ponderada da madeira e da casca também se 

utilizou a equação anterior. Para densidade básica ponderada da madeira utilizou-se diâmetro sem 

casca e para densidade básica ponderada da casca utilizou-se a espessura da mesma.  

Além da densidade básica ponderada da madeira, foi calculado o Índice de 

Heterogeneidade (IH) para cada árvore. A equação a seguir foi utilizada para o cálculo desse 

índice (BARRICHELO; BRITO, 1984). 

IH =  4. A − B + 3. A − C + 2. A − D + A − E + 3. B − C + 2. B − D + B − E + 2. C − D

+ C − E + D − E 

(12) 

em quê: 
A, B, C, D e E são os valores de densidade básica da madeira nas diferentes alturas das árvores, 0, 25%, 50%, 75 %, 
100%, respectivamente, em g.cm-3. 

 

Os valores de densidade básica nesse trabalho foram apresentados da seguinte maneira: 

a densidade básica no DAP foi apresentada na caracterização da estrutura anatômica, a densidade 

básica ponderada da madeira foi apresentada nas demais discussões sobre densidade. E os 

resultados de densidade aparente por densitometria de raios X foram correlacionados aos 

resultados de densidade básica no DAP, por ser o ponto mais usual de coleta de amostras para 

esse tipo de análise. 

 

3.5. Densidade aparente do lenho das árvores por densitometria de raios X 

Em secções transversais retiradas dos discos à altura do peito (disco 02, sobressalente), 

as amostras diametrais foram demarcadas e cortadas e, em seguida, coladas em uma madeira de 

suporte (Figura 4A). Essas amostras foram cortadas na orientação transversal (2,0 mm de 
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espessura) com serra circular dupla (Figura 4A). As amostras finas de madeira foram armazenadas 

em uma câmara de condicionamento durante 12h, à temperatura de 20 ° C e com 50% de UR até 

atingir 12% de umidade final (TOMAZELLO et al., 2008). 

A densidade aparente do lenho foi determinada com uso do equipamento QTRS-01X, 

da Quintek Measurement Systems, USA (Figura 4B). As amostras foram encaixadas em suporte 

metálico e colocadas no compartimento interno blindado do equipamento (Figura 4D). A 

varredura das amostras foi feita na direção casca-medula-casca a cada 0,008 cm. 

 

 

Figura 4. A – Serra circular dupla e amostras diametrais coladas em suporte. B - Equipamento QTRS-01X. C – Janela de análise 

do software do equipamento. D – Suporte e amostras diametrais de 2mm de espessura. 

 

As informações foram lidas no software do equipamento de raios X (Figura 4C), sendo 

possível visualizar o perfil de densidade do lenho. Com o auxílio do software gerou-se um arquivo 

de texto (formato .dat) que foi exportado para Excel. Esses dados foram utilizados para calcular 

os valores médios, máximos e mínimos de densidade aparente e para a confecção de perfis 

densitométricos radiais das amostras. 

As amostras diametrais (Figura 4D) também foram analisadas qualitativamente através 

do equipamento de raios X digital para obtenção de maiores detalhes dos perfis. Essas amostras 

foram dispostas na câmara de irradiação do equipamento Faxitron X-ray, modelo LX 60 (Figura 

5), em tempo de exposição igual a 19 segundos, 30 kV e a 83 cm da fonte, sendo estes 

parâmetros ajustados de acordo com análise prévia (FAXITRON, 2009). As imagens geradas 
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pelo equipamento são em escala de cinza, sendo que, quanto mais escuro, menor o valor de 

densidade observado.  

Essas imagens permitiram a delimitação dos limites dos anéis de crescimento e 

possibilitaram a visualização da variação radial da densidade aparente das espécies estudas. As 

etapas dessa seção foram realizadas no Laboratório de Anatomia e Identificação de Madeira da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (LAIM-ESALQ-USP). 

 

 

Figura 5. A – Vista geral do equipamento de raios X digital. B – Câmara de irradiação. C – Perfil gerado pelo equipamento. 

 

3.6. Densidade básica dos cavacos 

A densidade básica dos cavacos foi determinada pelo método do máximo teor de 

umidade (ABNT, 2003). Os resultados foram expressos pela média aritmética das 5 repetições 

realizadas, utilizando para o cálculo a equação a seguir: 

𝑑𝑏 =
1

(
𝑚1

𝑚2
) − 0,346

 (13) 

em quê: 
db é a densidade básica da madeira, em gramas por centímetro cúbico; 
m2 é a massa dos cavacos secos em estufa a (105 ± 2° C), em gramas; 
m1 é a massa úmida dos cavacos, em gramas. 
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3.7. Composição química da madeira 

As normas utilizadas para preparo das amostras e determinação dos teores de cada 

componente estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Normas para determinação dos teores de extrativos, lignina e cinzas na madeira. 

Parâmetro Método/Normas 

Preparo de amostra (TAPPI T264 cm-97) 

Extrativos Totais (ABNT, 2004) 

Lignina Klason (GOMIDE; DEMUNER, 1986) 

Lignina Solúvel (GOLDSCHMID, 1971) 

Cinzas (TAPPI T211) 

Após a determinação dos teores de extrativos e lignina foi possível quantificar o teor de 

holocelulose pela equação: 

𝐻𝑜𝑙𝑜 = 100 − (𝐸𝑇 + 𝐿𝑇) (14) 

em quê: 
Holo é o teor de holocelulose, em porcentagem; 
ET é o teor de extrativos totais, em porcentagem; 
LT é o teor de lignina insolúvel mais o teor de lignina solúvel, em porcentagem. 

Os teores de cada componente foram calculados utilizando-se a média aritmética das 03 

repetições feitas por árvore, totalizando 15 amostras por espécie. 

 

3.8. Poder calorífico da casca das árvores  

O poder calorífico superior foi determinado utilizando uma bomba calorimétrica 

modelo Ika C200 de acordo com a NBR 8633 (ABNT, 1983). 

 

3.9. Processo Lo-Solids® de polpação 

Os cozimentos foram realizados em digestor de circulação forçada, modelo M/K 10 

com dois vasos de aço inoxidável e capacidade para 10 L cada. Para injeção do licor branco 

durante os cozimentos, acoplou-se uma bomba dosadora de alta pressão e precisão (Figura 6). 
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Figura 6. A – Digestor MK com dois vasos de aço inoxidável utilizados para os cozimentos experimentais Lo-Solids®. B – 

Bomba dosadora para injeção de licor branco durante os cozimentos. 

 

Para cada cozimento foi utilizado o equivalente a 1,0 kg de cavacos absolutamente 

secos. O número kappa desejado foi 28±5%. A carga alcalina aplicada (licor branco com sulfidez 

30%) e o fator H foram as variáveis utilizadas para ajuste da intensidade de deslignificação. Na 

Tabela 5 estão apresentadas as condições operacionais para os cozimentos modificados. 

 

Tabela 5. Perfil operacional dos cozimentos Lo-Solids®. 

   
Vaporização Impregnação Cozimento 

Temperatura °C 100 138 167 

Tempo total min 15 67 206 

Relação L:M 

 

L.kg-1 - 4 4 

Distribuição alcalina % 0 60 40 

 

Os cozimentos foram realizados em triplicata. Após serem retirados do digestor, os 

cavacos foram lavados em água corrente por 12h aproximadamente e posteriormente 

desagregados e centrifugados para então determinar os parâmetros usuais de polpação. Os 

parâmetros foram o rendimento bruto (RB), rendimento depurado (RD) e teor de rejeitos (Tr), 

em porcentagem, calculados de acordo com as equações a seguir: 

𝑅𝐵 =
𝑃𝑝𝑎𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑠

× 100 (15) 
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𝑇𝑟 =
𝑃𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑠

× 100 (16) 

𝑅𝐷 = 𝑅𝐵 − 𝑇𝑅 (17) 

em quê: 
Pmas é o peso absolutamente seco (a.s.) da madeira; 
Ppas é o peso a.s. da polpa celulósica; 
Pras é o peso a.s. de rejeitos. 

Para depuração foram utilizados depuradores laboratoriais com peneiras com abertura 

de 0,5 mm, os materiais retidos nessas peneiras foram utilizados para mensurar o teor de rejeitos 

como descrito equação anterior. 

O número kappa foi determinado para as polpas marrons e seguiu a norma TAPPI – 

T236cm-85. Foram calculados também parâmetros industriais como consumo específico em 

madeira (CEm) em m3.tsa-1, o incremento médio anual em celulose (IMACEL) em tsa.ha-1.ano-1 e 

o teor de sólidos gerados por tonelada de celulose produzida (Tss/tsa) em t.tsa-1 de acordo com 

as equações a seguir: 

𝐶𝐸𝑚 =
1

𝐷𝐵 × 𝑅𝐷
× 0,9 (18) 

𝐼𝑀𝐴𝐶𝐸𝐿 =
𝐼𝑀𝐴𝑐/𝑐 × (1 − 𝑉𝑐)

𝐶𝐸𝑚
 

(19) 

𝑇𝑠𝑠/𝑡𝑠𝑎 =
(1 − 𝑅𝐵) + 𝐴𝐴

𝑅𝐷
× 0,9 

(20) 

em quê: 
DB é densidade básica dos cavacos em g.cm-1; 
RB é o rendimento bruto da polpa celulósica em decimal; 
0,9 é o fator de correção para tsa (tonelada seca ao ar), considerando polpa com 10% de umidade; 
IMAc/c é o incremento médio anual da madeira com casca em m3.ha-1.ano-1; 
Vc é o teor de casca em volume expresso em decimal; 
AA é o álcali ativo aplicado em decimal; 
RD é o rendimento depurado da polpa celulósica em decimal. 

Ao longo dos cozimentos foram retiradas 4 amostras de licor negro que foram 

analisadas em relação ao álcali ativo residual e teor de sólidos (Tabela 6). As amostras foram 

retiradas ao fim da primeira fase, ou fase de impregnação (25% do tempo total de cozimento), 

após substituição de licores (26% do tempo total de cozimento), metade da segunda fase, ou fase 

principal (54% do tempo total de cozimento) e ao fim do cozimento, ou da fase residual (100% 

do tempo total de cozimento). Os resultados obtidos representam a média aritmética das três 

repetições dos cozimentos realizados para cada um dos materiais. 
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Tabela 6. Métodos para determinação do álcali ativo residual, teor de sólidos totais, teor de matéria orgânica e inorgânica no licor 

negro. 

Parâmetro Método/Norma 

Álcali ativo residual  

(base NaOH) 
(SEGURA, 2012) 

Teor de sólidos totais TAPPI – T650 om – 89 

Teor de matéria orgânica TAPPI – T625 cm – 85 

Teor de matéria inorgânica TAPPI – T625 cm – 85 

 

Com os dados gerados a partir das análises citadas anteriormente, foram calculados o 

álcali ativo consumido por cozimento (AAC), base NaOH, em g.L-1 e o álcali ativo consumido 

por tonelada de polpa celulósica produzida (AACC), base NaOH, em kg.tsa-1, de acordo com as 

equações a seguir: 

𝐴𝐴𝐶 = 𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝑅 (21) 

𝐴𝐴𝐶𝐶 =
𝐴𝐴𝐶 × 𝐿𝑀

𝑅𝐷
× 0,9 (22) 

em quê: 
AAA é o álcali ativo aplicado em g.L-1; 
AAR é o álcali ativo residual em g.L-1; 
LM é a relação licor-madeira em L.kg-1; 
0,9 é o fator de correção para tsa (tonelada seca ao ar), considerando polpa com 10% de umidade; 
RD é o rendimento depurado da polpa celulósica em decimal. 
 

3.10. Análises estatísticas 

Utilizou-se análise de variância (ANOVA) a 95% de confiabilidade para comparar as 

médias dos parâmetros estudados. Como foram analisados apenas dois tratamentos (Pinus taeda X 

Pinus maximinoi), não foram necessários testes de média posteriores. 

Para elucidar o comportamento da densidade ao longo da madeira das duas espécies de 

pinus também foram ajustadas equações matemáticas por regressão linear com o auxílio do 

software CurveExpert Basic (versão 2.1.0). Para cada uma das espécies foram ajustadas duas 

equações. Sendo utilizadas as que apresentaram o maior coeficiente de determinação (R2). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização da estrutura anatômica da madeira 

A madeira das árvores da espécie Pinus taeda apresenta lenho com coloração bege 

amarelado, enquanto a espécie Pinus maximinoi apresenta uma coloração marrom clara. Para 

ambas as espécies o cerne é indistinto do alburno. Os lenhos das espécies não possuem odor 

característico e a madeira é classificada como leve, com densidade básica (DAP) de 0,399 g.cm-³ 

para Pinus taeda e de 0,378 g.cm-³ para Pinus maximinoi. Os anéis de crescimento são distintos a 

olho nu e existe uma transição abrupta entre o lenho inicial e o lenho tardio para Pinus taeda 

(Figura 7A) e transição gradual para Pinus maximinoi (Figura 7B). Os traqueídes axiais têm 

paredes finas de contorno poligonal, sem meatos intercelulares, apresentam pontoações 

areoladas em arranjo unisseriado e tórus em forma de disco. Os raios são unisseriados, 

heterocelulares, ocorrendo a presença de células procumbentes e quadradas, apresentam 

diferentes tamanhos e números de células e as paredes secundária são denteadas (Figura 8D e 

Figura 8H). Os campo de cruzamento possuem de 5 a 12 pontoações e de 2 a 6 pontoações 

para Pinus taeda e Pinus maximinoi, respectivamente, para ambas as espécies as pontoações são do 

tipo pinóide (Figura 8C e Figura 8G). As espécies têm canais resiníferos presentes e cristais 

ausentes. Já o parênquima axial é indistinto ou ausente. 

 

 

Figura 7. Imagens das secções transversais macroscópicas do lenho das árvores das espécies Pinus taeda (A) e Pinus maximinoi (B), 

aos 7 anos de idade. Transição abrupta (A) e gradual (B) do lenho inicial para o lenho tardio, com destaque para os canais 

resiníferos presentes (setas). Escala: 100 µm. 
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Figura 8. Imagens das secções microscópicas do lenho das árvores das espécies Pinus taeda (A, B, C e D) e Pinus maximinoi (E, F, 

G e H), ambas aos 7 anos. A e E – Plano transversal com destaque para os limites dos anéis de crescimento e canais resiníferos 

(setas). B e F – Plano longitudinal tangencial com raios unisseriados. C e G – Plano longitudinal radial com destaque para as 

pontoações traqueoidais areoladas e unisseriadas (setas curtas), além de raios heterogênios. D e H – Plano longitudinal radial 

evidenciando os campos de cruzamento com pontoações do tipo pinóide (setas curtas) e células radiais com paredes denteadas 

(setas longas). Escalas: A e E = 500 μm; B, C e F e G = 100 μm; D e H = 20 μm. 
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Quanto as características da estrutura anatômica microscópica do lenho das árvores de 

Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos de idade, verifica-se que as duas espécies se apresentam 

muito semelhantes. As estruturas observadas na Figura 8 também foram observadas em estudo 

realizado por Klock (2000), para as mesmas espécies, e também, em estudos de Muñiz (1993), 

para Pinus elliottii e Pinus taeda. 

A transição do lenho inicial para o lenho tardio nos anéis anuais de crescimento foi uma 

das características mais marcantes que diferenciaram as duas espécies. Também foi observada 

diferença na frequência das pontoações nos campos de cruzamento (Figura 8C e Figura 8G), 

cujas amostras da espécie Pinus taeda apresentaram maiores valores (5 a 12 pontoações) em 

comparação à Pinus maximinoi (2 a 6 pontoações). 

Os traqueídes axiais possuem um contorno poligonal, embora possa ser observado um 

achatamento dos mesmos no limite entre os anéis de crescimento. Essas características estão 

presentes nas duas espécies, porém os traqueídes possuem medidas de suas dimensões que as 

diferenciam. 

Os valores médios para o comprimento, largura e diâmetro do lume dos traqueídes 

axiais (Tabela 7) foram superiores para a espécie Pinus taeda (3,8 mm, 62,6µm, e 54,8 µm, 

respectivamente) em relação à Pinus maximinoi (3,2 mm, 53,9 µm, e 44,0 µm). Segundo Watson e 

Dadswell (1961), um aumento no diâmetro do lume pode contribuir para um aumento na 

resistência ao estouro e para a diminuição na resistência ao rasgo do papel.  

 

Tabela 7. Dimensões dos traqueídes e dos raios do lenho das árvores de Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos. 

Dimensões  
Pinus taeda Pinus maximinoi 

 
Média DP CV% Média DP CV% 

Traqueídes        

Comprimento mm 3,75 (a) 0,62 17 3,20(b) 0,54 17 

Largura total µm 62,59(a) 8,63 14 53,88(b) 8,42 16 

Diâmetro do 
lume 

µm 54,81(a) 8,67 16 44,01(b) 8,41 19 

Espessura da 
parede 

µm 3,89(a) 0,85 22 4,94(b) 0,72 15 

Raios        

Altura µm 143,67(a) 30,79 21 163,40(b) 38,46 24 

Largura µm 25,34(a) 6,34 25 21,06(a) 4,82 23 

DP é o desvio padrão e CV o coeficiente de variação. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade (α=0,05). 
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Exceto para largura dos raios, todas as dimensões das estruturas anatômicas foram 

consideradas estatisticamente diferentes entre as espécies. 

Em relação à espessura da parede, a espécie Pinus maximinoi apresentou maior valor 

médio que o Pinus taeda, 4,94 µm contra 3,89 µm. De acordo com Watson e Dadswell (1961), 

citados anteriormente, um acréscimo nos valores de espessura da parede pode resultar em uma 

diminuição na resistência ao arrebentamento e favorecer o aumento na resistência ao rasgo do 

papel.  

A diferença nas dimensões dos traqueídes entre as duas espécies é corroborada por 

Coelho (2017), que encontrou para a espécie Pinus taeda, aos 14 anos de idade, valores de 4,40 

mm, 55,41 µm, 46,01 µm e 4,70 µm, (comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura de 

parede, respectivamente) e para a espécie Pinus maximinoi, a autora encontrou 4,19 mm, 56,95 µm, 

44,11 µm e 6,42 µm. 

Vasconcelos (2005), pesquisando a espécie Pinus taeda aos 9 anos, encontrou valores de 

4,22 mm, 48,53 µm, 32,20 µm e 8,16 µm (comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura de 

parede, respectivamente) como resultados médios para as medidas das dimensões dos traqueídes. 

Outro povoamento de Pinus taeda, também aos 9 anos, apresentou valores médios de 

3,61 mm para comprimento, 41,67 µm para largura, 30,63 µm para diâmetro do lume e 5,52 µm 

para espessura de parede (GOMES, 2009). 

Comparando-se os resultados reportados anteriormente (COELHO, 2017; GOMES, 

2009; VASCONCELOS, 2005) aos do presente trabalho, nota-se que embora haja uma tendência 

de aumento das dimensões das estruturas anatômicas, em decorrência da idade dos povoamentos, 

existem variações de algumas dimensões que não seguem essa tendência, o que pode ser 

explicado pelas mudanças nos fatores ambientais (CARLQUIST, 2001), silviculturais (ZOBEL, 

1992; LIMA et al., 2010) e genéticos de cada material. 

Do ponto de vista tecnológico, o comprimento e a espessura da parede dos traqueídes 

são as medidas de maior interesse para a indústria (WATSON; DADSWELL, 1961), pois 

algumas relações entre essas medidas podem presumir a qualidade da polpa celulósica, e 

consequentemente, do papel produzidos. As variáveis do processo de produção de polpa 

celulósica, como por exemplo a resistência físico-mecânica, estão diretamente relacionadas aos 

valores encontrados para essas relações (SILVA, 2011). Dessa forma, os resultados encontrados 

nesse trabalho para as relações entre as medidas das dimensões dos traqueídes são apresentados 

na Tabela 8. 
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Tabela 8. Relações entre as medidas das dimensões dos traqueídes para Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos. 

Relações 
  Pinus taeda Pinus maximinoi 

  Média DP CV% Média DP CV% 

Fração parede % 13(a) 0,03 24 19(b) 0,04 21 

Coeficiente de 
flexibilidade 

% 87(a) 0,03 3 81(b) 0,04 5 

Índice de 
enfeltramento 

- 61,09(a) 14,13 27 60,83(a) 13,92 23 

Índice de Runkel - 0,15(a) 0,04 23 0,23(b) 0,06 26 

DP é o desvio padrão e CV o coeficiente de variação. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade (α=0,05). 

 

Considerando-se os resultados médios das relações entre as medidas das dimensões dos 

traqueídes do lenho da espécie Pinus taeda, referentes ao coeficiente de flexibilidade, observa-se 

que os valores são estatisticamente superiores aos encontrados para a espécie Pinus maximinoi. 

Portanto, segundo o trabalho de Dinwoodie (1965), citado por Nisgoski et al. (2012), o papel 

produzido a partir de cavacos de árvores de Pinus taeda, poderá ter maior resistência à tração e ao 

estouro em relação ao de Pinus maximinoi.  

Já as relações que indicam maior rigidez dos traqueídes em função da maior espessura 

da parede celular (fração parede e o índice de Runkel), são inferiores para a espécie Pinus taeda. 

Portanto, pode-se inferir que a espécie Pinus maximinoi com 19% de fração parede e índice de 

Runkel de 0,23 poderá originar papéis com maior resistência ao rasgo, de acordo com afirmações 

do mesmo trabalho de Dinwoodie (1965). Além disso, os valores de fração parede e índice de 

Runkel não foram elevados para as duas espécies, logo os traqueíde não são tão rígidos, o que 

favorece a ligação entre eles e, consequentemente, a formação do papel (GONÇALEZ et al., 

2014). O Índice de Runkel é dividido em cinco grupos, sendo: grupo I– até 0,25 indicam que o 

material é excelente para papel; grupo II– 0,25 a 0,50 muito boa para papel; grupo III– 0,50 a 

1,00 bom para papel; grupo IV- 1,00 a 2,00 regular para papel e grupo V– acima de 2,00 não deve 

ser utilizado para papel (RUNKEL, 1952). 

Os resultados das relações das medidas dos traqueídes estão de acordo com os do 

trabalho de Coelho (2017), que encontrou para coeficiente de flexibilidade valores de 81 e 77, 

fração parede de 19% e 23% e índice de Runkel de 0,24 e 0,31 (para Pinus taeda e Pinus maximinoi, 

respectivamente, ambas espécies aos 14 anos de idade).  
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O índice de enfeltramento foi a única relação que não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as duas espécies, o que demonstra que elas podem se 

comportar de maneira semelhante quando submetidas aos testes de resistência ao rasgo e 

arrebentamento (NISGOSKI et al., 2011). 

 

4.2. Densidade básica ponderada das árvores, Índice de Heterogeneidade e equações da 

variação longitudinal da densidade 

Os resultados da densidade básica ponderada da madeira, da casca e total e os valores 

médios nas diferentes posições em relação à altura comercial das duas espécies estão apresentados 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resultados da densidade básica ponderada da madeira, da casca e total e valores médios nas diferentes posições em 

relação à altura comercial das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos. 

Espécie Altura DBT DBM DBC 

Pinus taeda 

Base 0,380 0,411 0,250 

25% 0,358 0,381 0,200 

50% 0,341 0,359 0,202 

75% 0,348 0,359 0,202 

100% 0,362 0,374 0,222 

 ρ 0,358(a) 0,379(a) 0,218(a) 

Pinus maximinoi 

Base 0,364 0,411 0,232 

25% 0,343 0,357 0,262 

50% 0,336 0,345 0,256 

75% 0,328 0,333 0,254 

100% 0,315 0,324 0,218 

 ρ 0,344(a) 0,361(a) 0,249(b) 

DBT é a densidade básica total. DBM é a densidade básica da madeira. DBC é a densidade básica da casca. ρ é a densidade básica 

média ponderada. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas colunas, não diferem estatisticamente entre si a 95% 

de probabilidade (α=0,05) 

 

Pode-se verificar pelos resultados da Tabela 9, que os valores de densidade total e da 

madeira são maiores nas regiões mais próximas a base, comportamento esperado devido à 

proporção de lenho fisiologicamente ativo/inativo nessa região. 

Os valores de densidade média ponderada da casca (DBC) foram diferentes entre as 

espécies. Sendo que Pinus maximinoi apresentou a maior média. Em relação a densidade básica 
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total (DBT) e da madeira (DBM) as árvores das duas espécies não apresentaram diferença 

significativa, embora P. taeda apresente uma tendência à maiores valores em relação à P. maximinoi   

Como a densidade básica da madeira (sem casca) é o principal parâmetro relacionado à 

utilização da matéria-prima pelas indústrias de celulose e papel, os resultados e discussões 

apresentados a seguir serão apenas para esse parâmetro. Na Tabela 10 são apresentados, além da 

densidade básica média ponderada, os valores do índice de heterogeneidade para cada uma das 

espécies. 

 

Tabela 10. Densidade básica média ponderada e índice de heterogeneidade da madeira das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi 

aos 7 anos. 

Espécie 
Densidade básica ponderada g.cm-3 

Média DP CV IH 

Pinus taeda 0,379(a) 0,014 4% 0,71(a) 

Pinus maximinoi 0,361(a) 0,039 11% 0,72(a) 

DP é o desvio padrão e CV o coeficiente de variação. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas colunas, não 

diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade (α=0,05). 

 

A densidade básica média ponderada para a madeira da espécie Pinus taeda (0,379 g.cm-3), 

não apresentou diferença estatisticamente significativa em relação à densidade da madeira de 

Pinus maximinoi (0,361 g.cm-3). Porém o coeficiente de variação foi maior para essa espécie, o que 

poderia sugerir uma maior heterogeneidade desse material no sentido longitudinal em relação à P. 

taeda. Coelho (2017), utilizando a mesma metodologia do presente trabalho, encontrou média de 

densidade básica da madeira de 0,409 g.cm-3 para P. taeda e 0,417 g.cm-3 para P. maximinoi, ambas as 

espécies cortadas aos 14 anos de idade; Suardi Junior (2016), encontrou 0,371 g.cm-3 para P. taeda 

e 0,370 g.cm-3 para P. maximinoi, aos 6,5 anos; Trianoski et al. (2013), constatou que a madeira de 

P. taeda aos 17 anos apresentou valor de 0,485 g.cm-3 e P. maximinoi aos 18 anos, 0,467 g.cm-3; 

Santini, Haselein e Gatto (2000), em trabalho realizado com árvores da espécie Pinus taeda 

abatidas aos 13 anos, descreveram valor médio de 0,410 g.cm-³ e Wright, Osorio e Lambeth 

(1993), pesquisando árvores da espécie Pinus maximinoi aos 14,5 anos, observaram uma variação 

na densidade entre os indivíduos de 0,321 g.cm-³ a 0,477 g.cm-³. 

Embora haja uma diferença entre os resultados do presente estudo e dos demais 

reportados para as espécies de Pinus taeda e Pinus maximinoi, os valores encontrados não possuem 

uma grande variação da densidade básica entre eles, mesmo as árvores apresentando idades e 
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regiões distintas de plantio. Esse fato demonstra que as espécies de P. taeda e P. maximinoi 

apresentam uma semelhança em relação a densidade básica, e são classificadas como madeiras de 

baixa densidade – menor que 0,500 g.cm-3 (MELO; CORADIN; MENDES, 1990). Vale ressaltar 

que as metodologias utilizadas para a determinação da densidade nos trabalhos reportados são 

diferentes. 

A variação da densidade no sentindo longitudinal da madeira foi expressa pelo valor do 

índice de heterogeneidade (BARRICHELO; BRITO, 1984), sendo que a espécie Pinus taeda 

apresentou 0,71 como resultado, e a espécie Pinus maximinoi apresentou 0,72, valores 

considerados iguais estatisticamente. Os valores mais próximos a 0 representam povoamentos 

com densidade ao longo da madeira menos variáveis. Na literatura foram encontrados valores de 

0,61 e 0,69 para as espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 14 anos, respectivamente (COELHO, 

2017). 

O índice de heterogeneidade pode ser considerado um reflexo da intensidade das 

atividades de melhoramento genético e manejo florestal. Híbridos de eucalipto, por exemplo, que 

são materiais com ciclos de melhoramento mais avançados, apresentaram valores de 0,282 

(DUARTE, 2007). 

Portanto, pode-se considerar que no sentido longitudinal, embora os valores sejam 

considerados elevados para o índice de heterogeneidade, as espécies possuem uma amplitude da 

densidade básica muito semelhante entre si. 

Para explicar o comportamento da variação da densidade básica ao longo das árvores 

das duas espécies, também foram ajustadas equações matemáticas, que estão apresentadas na 

Tabela 11 a seguir. 

 

Tabela 11. Equações ajustadas para densidade básica em função da altura das árvores das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 

7 anos. 

Espécie Equação R2 
Sxy 

(g.cm-3) 

Pinus 

taeda 
d = 1,56E-03×h2 - 1,81E-02×h + 4,11E-01 0,60 0,016 

Pinus 

maximinoi 
d = 9,93E-04×h2 - 1,97E-02×h + 4,22E-01 0,53 0,035 

d é a densidade calculada e h é a altura da árvore em que se deseja saber a densidade. R2 é o coeficiente de determinação, Sxy é o 

erro padrão da estimativa. 
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Observou-se que as equações ajustadas apresentaram um coeficiente de determinação 

(R2) de 0,60 para Pinus taeda e 0,53 para Pinus maximinoi, ou seja, as equações explicam mais de 

50% da variação dos valores observados para densidade básica das espécies. 

Os gráficos com os valores médios estimados a partir das equações anteriores são 

apresentados na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Variação da densidade básica ao longo da madeira das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos, utilizando os 

valores médios estimados pelas equações propostas. As barras pontilhadas e contínuas na vertical representam o erro padrão da 

estimativa. 

 

O comportamento da densidade básica ao longo da madeira da espécie Pinus taeda foi 

observado também por Coelho (2017), onde houve um decréscimo na densidade básica até 50% 

da altura comercial das árvores e um atenuado aumento da densidade até o topo, não alcançando 

os valores encontrados na base. O aumento da densidade observado após a metade da árvore 

pode ter relação com a proximidade da copa, pois as inserções dos galhos causam mudanças 

anatômicas, químicas e físicas que resultam em aumento da densidade da madeira (VALE; 

BRASIL; MARTINS, 1999). 

A espécie Pinus maximinoi apresentou densidade decrescente da base até 100% da altura 

comercial. Esse comportamento da densidade no sentido base-topo foi observado em plantio de 

Pinus maximinoi aos 14 anos (COELHO, 2017), em povoamentos de Pinus tecunumanii aos 18 anos 

(TRIANOSKI et al., 2013) e em espécie Pinus oocarpa aos 14 anos de idade (MENDES et al., 
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1999). Essa mudança no comportamento da densidade também pode ser explicada pela dinâmica 

da copa das árvores dessa espécie. 

Diante do exposto, pode-se inferir que as espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi, de 

maneira geral, apresentam comportamentos semelhantes, como pode ser observado pelos valores 

de densidade básica ponderada, índice de heterogeneidade e pelas equações de variação 

longitudinal. 

 

4.3. Densidade aparente do lenho das árvores por Densitometria de raios X 

A densidade aparente média, máxima e mínima do lenho das árvores das espécies Pinus 

taeda e Pinus maximinoi à altura de 1,30 (DAP) é apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Densidade aparente por densitometria de raios X do lenho das árvores de Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos, a 

1,30m de altura. 

Espécie 
  Densidade aparente g.cm-3 

  Média Máxima Mínima 

Pinus taeda 

 

0,419(a) 0,972 0,170 

Pinus maximinoi 

 

0,416(a) 0,867 0,210 

As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas colunas, não diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade 

(α=0,05). 

 

O desvio padrão da densidade aparente para as espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi 

foram respectivamente 0,164 e 0,082 e o coeficiente de variação foi de 39% e 20%. Esses 

resultados demostram que a variação da densidade aparente no sentido medula-casca é maior 

para a espécie Pinus taeda, o que pode ser observado, também, pelos valores máximos e mínimos 

da densidade aparente de ambas as espécies. 

A média da densidade aparente não apresentou diferença significativa entre as duas 

espécies, embora o comportamento da variação radial seja distinto entre elas. Esse 

comportamento pode ser melhor observado nos perfis de densidade aparente das árvores das 

espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi (Figura 10). 
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Figura 10. Perfil radial de densidade aparente por densitometria de raios X do lenho das árvores de Pinus taeda (A) e Pinus 

maximinoi (B) aos 7 anos. Sentido: medula-casca. 

 



46 

 

Considerando a imagem dos perfis radiais de densidade aparente, nota-se que para as 

duas espécies a densidade aumenta no sentido medula-casca, comportamento também observado 

em outros trabalhos (SILVA et al., 2004; SETTE JUNIOR et al., 2009; MELO et al., 2013; 

MELO, 2015). Nota-se que a madeira da espécie Pinus taeda (Figura 10A) apresenta lenho tardio 

mais expressivo em comparação à Pinus maximinoi (Figura 10B).  

Com base nos resultados e na Figura 10, pode-se afirmar que o lenho de Pinus maximinoi, 

no sentido medula-casca, é mais homogêneo em relação à densidade que a espécie Pinus taeda. 

Além disso, observa-se que a densidade aparente não possui um comportamento de estabilização, 

em nenhuma das espécies, o que pode ser explicado pelo fato das árvores terem sido abatidas aos 

7 anos de idade e não apresentarem formação de madeira adulta, onde as características 

anatômicas e físicas tendem a se estabilizar na maioria das espécies (BALLARIN; PALMA, 2003). 

Os resultados de densidade aparente por densitometria de raios X foram 

correlacionados aos valores de densidade básica da madeira no DAP e observou-se correlação de 

Pearson de 0,98 para Pinus taeda e Pinus maximinoi. Sabendo-se que a densidade aparente por 

densitometria de raios X apresentou uma correlação positiva e significativa com a densidade 

básica, foram ajustadas equações por regressão linear que possibilitaram a interpretação do 

comportamento da densidade básica em função da densidade aparente por densitometria de raios 

X (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Comportamento da densidade básica no DAP em função da densidade aparente por densitometria de raios X das 

árvores das espécies Pinus taeda (A) e Pinus maximinoi (B) aos 7 anos. 

 

O coeficiente de determinação (R2) da equação foi de 0,95 para a espécie Pinus taeda e de 

0,97 para a espécie Pinus maximinoi, isso demonstra que a relação linear expressa 
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significativamente o comportamento da densidade básica (variável dependente) em função da 

densidade aparente (variável independente) para essas espécies no presente estudo. 

Vale destacar que a densidade básica e a densidade aparente por densitometria de raios 

X foram determinadas utilizando-se os discos retirados à altura do peito (DAP), pois esse é o 

ponto ideal de obtenção de amostras para esse tipo de determinação, por ser de fácil aquisição e 

amplamente utilizado em Ciência Florestal (NYLINDER, 1965, citado por BRASIL; VEIGA; 

MELLO, 1979). 

Com base nesse estudo preliminar, é possível afirmar que a densidade básica do lenho 

das duas espécies pode ser determinada pela técnica de densitometria de raios X, sendo uma 

alternativa para se avaliar a qualidade da madeira para produção de polpa celulósica. Além disso, 

embora no presente estudo as análises tenham sido realizadas com amostras retiradas de árvores 

já abatidas, existe também a possibilidade do uso de amostras não destrutivas (utilizando sonda 

de Pressler, por exemplo) para determinação da densidade aparente por densitometria de raios X,. 

Assim, a metodologia pode ser utilizada em substituição às normas convencionais que utilizam 

amostras destrutivas para a determinação da densidade básica, sendo ainda uma alternativa de 

análise mais rápida. 

 

4.4. Densidade básica dos cavacos 

Os resultados de densidade básica dos cavacos oriundos das árvores das duas espécies 

de pinus são apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Densidade básica dos cavacos das espécies das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos.  

Espécie 
Densidade básica dos cavacos g.cm-3 

Média DP CV 

Pinus taeda 0,360(a) 0,006 1,5% 

Pinus maximinoi 0,349(b) 0,004 1,3% 

DP é o desvio padrão e CV o coeficiente de variação. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis na coluna, não 

diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade (α=0,05). 

 

Para a espécie Pinus taeda a densidade básica dos cavacos foi de 0,360 g.cm-3. A espécie 

Pinus maximinoi apresentou a menor densidade (0,349 g.cm-3), embora essa espécie tenha 
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apresentado maior fração parede quando comparada à P. taeda (19% e 13%), a expressão de lenho 

tardio é perceptivelmente inferior, como mencionado anteriormente (Figura 10), o que pode 

explicar os menores valores de densidade básica para P. maximinoi. Segundo Dinus e Welt (1997), 

a alta densidade em Pinus taeda está relacionado à alta proporção de lenho tardio com espessa 

parede dos traqueídes. 

Coelho (2017), encontrou para materiais da espécie P. maximinoi valores de 0,399 g.cm-3 

e para P. taeda 0,388 g.cm-3, ambos aos 14 anos, comportamento diferente comparado ao do 

presente estudo. Para P. taeda aos 9 anos, utilizando-se o mesmo método nas análises, foram 

encontrados valores de 0,423 g.cm-3 (VASCONCELOS, 2005), 0,332 g.cm-3 (BASSA; SILVA 

JUNIOR; SACON, 2007) e 0,427 g.cm-3 (GOMES, 2009). 

Pode-se inferir pelos resultados de densidade básica dos cavacos, que o material oriundo 

das árvores da espécie P. maximinoi do presente estudo, quando submetido ao processo de 

polpação, pode resultar em polpas com maiores valores para consumo específico em madeira, a 

depender de seu rendimento em polpa celulósica comparado à espécie P. taeda.  

 

4.5. Composição química da madeira 

Os resultados de composição química dos materiais das espécies Pinus taeda e Pinus 

maximinoi são apresentados na Tabela 14: 

 

Tabela 14. Resultados dos teores de extrativos, lignina, cinzas e holocelulose para as espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 

anos. 

Teor 
Pinus taeda Pinus maximinoi 

Média% DP CV% Média% DP CV% 

Extrativos totais 4,51(a) 0,65 14 3,98(a) 0,70 17 

Lignina total 32,16(a) 1,53 5 31,81(a) 1,47 5 

Cinzas 0,17(a) 0,02 13 0,16(a) 0,04 22 

Holocelulose 63,33(a) 2,10 3 64,21(a) 1,69 3 
DP é o desvio padrão e CV o coeficiente de variação. As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade (α=0,05). 

 

As espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi apresentaram valores de 31,73% e 31,13% para 

lignina Klason e 0,43%, 0,68% para lignina solúvel, respectivamente. 
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O teor de lignina e de extrativos estão relacionados ao rendimento e ao consumo de 

reagentes do processo de polpação (SANTOS, 2000) e por isso, as duas espécies tendem a se 

comportar de maneira similar quando submetidas ao processo de polpação, já que não 

apresentam diferença quanto a composição química. A média dos valores encontrados em outros 

trabalhos com o gênero Pinus em diferentes idades foi de 29,86% de lignina total e 4,29% de 

extrativos totais (KLOCK, 2000; ANDRADE, 2006; BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007; 

PRATA, 2010; COELHO, 2017). 

Embora os valores referentes aos teores de extrativos totais e de lignina total não 

apresentaram diferenças significativas entre as duas espécies aos 7 anos, Coelho (2017), 

encontrou maiores valores desses constituintes nas madeiras das espécies Pinus maximinoi aos 14 

anos (4,45% de extrativos e 30,43% de lignina total) em relação à P. taeda aos 14 anos (3,50% e 

29,42%). 

A porcentagem de holocelulose também não foi significativamente diferente entre as 

espécies. Porém os valores encontram-se abaixo da média dos valores da literatura para espécies 

do mesmo gênero, que foi de 66% (KLOCK, 2000; ANDRADE, 2006; BASSA; SILVA 

JUNIOR; SACON, 2007; PRATA, 2010; COELHO, 2017). Os maiores valores foram 

observados em estudo de Andrade (2006) com árvores aos 8, 14 e 20 anos, da espécie Pinus taeda, 

que chegaram a mais de 70%. Teores de holocelulose mais elevados são favoráveis ao processo 

de polpação, pois, em geral, resultam em maior rendimento em polpa celulósica e menor 

consumo de reagentes, já que o material possui menores teores de lignina e extrativos 

(ALMEIDA; GOMIDE; SILVA, 2000). Os teores de cinzas estão de acordo com os valores 

encontrados nos demais estudos reportados anteriormente, que apresentaram 0,21% de cinzas 

em média e os valores encontrados não apresentaram diferença significativa, demonstrando a 

semelhança entre esses dois materiais quanto a sua constituição química. 

 

4.6. Poder calorífico da casca das árvores e potencial de substituição de óleo combustível 

Foram calculados os teores de casca em volume e massa para as espécies Pinus taeda e 

Pinus maximinoi e os resultados foram apresentados na Figura 12. 
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Figura 12. Teores de casca em volume e em massa das árvores das espécies Pinus taeda (A) e Pinus maximinoi (B) aos 7 anos. 

 

Observa-se que a espécie Pinus maximinoi apresenta uma porcentagem maior de casca em 

volume que a espécie Pinus taeda. Sendo que a produção de casca por hectare de floresta plantada 

dessas espécies foi de 25,61 m3.ha-1 para P. taeda e de 37,38 m3.ha-1 para P. maximinoi (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Volume por hectare da casca das árvores das espécies Pinus taeda (A) e Pinus maximinoi (B) aos 7 anos. 

 

A quantidade de casca produzida pode ser aproveitada para geração de energia por meio 

da queima nas caldeiras de biomassa das fábricas de polpa celulósica e papel. Juntamente com os 

galhos que sobram após o corte das toras, as cascas podem produzir parte do vapor e da energia 

elétrica que são necessários para suprir as demandas energéticas de uma planta de celulose e 
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papel. As árvores das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi produziram biomassa de casca, 

respectivamente, de 5,57 e 8,96 toneladas por hectare (Figura 14). As cascas das árvores de P. 

taeda apresentaram um poder calorífico superior (PCS) de 4.937 Kcal.kg-1 e as cascas da espécie P. 

maximinoi, 4.564 Kcal.kg-1. 

 
Figura 14. Massa por hectare da casca das árvores das espécies Pinus taeda (A) e Pinus maximinoi (B) aos 7 anos. 

 

Com esses resultados observa-se um potencial de geração de energia superior a 115.000 

MJ.ha-1 para Pinus taeda e aproximadamente 170.000 MJ.ha-1 para Pinus maximinoi. Nota-se uma 

pequena diferença nos valores para poder calorífico e produção de casca e por isso as espécies 

apresentam potencial de geração de energia semelhantes.  

Além da biomassa florestal, são utilizados como combustíveis dentro das indústrias de 

celulose e papel, o licor negro, o gás natural e o óleo combustível. Esse último é a fração mais 

importante para sistemas de aquecimento industrial, devido a seu baixo preço. O óleo 

combustível apresenta PCS de 10.470 Kcal.kg-1, valor médio de mercados fornecedores de óleo 

combustível. Sendo assim, se as cascas forem utilizadas nas caldeiras de biomassa, elas podem 

representar uma economia na compra de óleo combustíveis. 

Deve-se considerar ainda os custos de mão de obra, armazenamento das cascas, 

capacidade de queima da caldeira e eficiência dos materiais. Porém alguns aspectos econômicos, 

ambientais e sociais podem ser destacados, como o valor da casca em relação ao óleo 

combustível, a produção de casca é dependente do manejo florestal, a casca é um combustível 

renovável que retira CO2 atmosférico, diferentemente do óleo combustível, e além disso, a 

utilização da casca como material de queima emprega mão de obra, principalmente local 
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(FELLENBEG, 1980; BOUBEL, 1994; GATTO et al, 2003; BRINOP, 2009; AMBIENTE 

BRASIL, 2009 citados por ARRUDA, 2009). 

 

4.7. Processo Lo-Solids® de polpação 

Para os cozimentos de Pinus taeda e Pinus maximinoi a carga de álcali ativo, base NaOH, 

foi de 24,7% e o fator H médio foi de 2293. Os resultados dos parâmetros calculados para polpa 

marrom das duas espécies são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Resultados dos parâmetros determinados para os cozimentos Lo-Solids® de cavacos oriundos das árvores das 

espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos. 

Parâmetro 
 Espécie 

 P. taeda P. maximinoi 

Rendimento bruto % 46,1(a) 47,2(b) 

Rendimento 
depurado 

% 46,1(a) 47,2(b) 

Número kappa - 28,9 27,6 

CEm m3.tsa-1 5,427(a) 5,467(a) 

IMACEL tsa.ha-1.ano-1 4,101(a) 5,526(b) 

Tss/tsa t.tsa-1 1,534(a) 1,481(a) 

As médias seguidas das mesmas letras entre parêntesis nas linhas, não diferem estatisticamente entre si a 95% de probabilidade 

(α=0,05). CEm é o consumo específico de madeira, IMACEL é o incremento médio anual de celulose e Tss/tsa é o teor de 

sólidos gerados por tonelada de polpa celulósica (seca ao ar) produzida. 

 

Os valores para rendimento bruto e depurado são iguais devido ao teor de rejeitos ter 

sido igual a zero nos cozimentos realizados com os cavacos das duas espécies. O maior 

rendimento observado foi para a espécie Pinus maximinoi, 47,2%, enquanto Pinus taeda apresentou 

resultado de 46,1%, essa diferença foi estatisticamente significativa e os valores encontrados estão 

dentro do esperado para o gênero Pinus, que varia entre 40 e 50% dependendo das condições de 

polpação (SMOOK, 1989 citado por RIGATTO; DEDECEK; MATOS, 2004). 

Coelho (2017), encontrou 47,5% de rendimento depurado e número kappa 28,1, 

utilizando cozimento modificado do tipo Lo-Solids® com cavacos da espécie Pinus maximinoi aos 

14 anos. Embora Foelkel et al. (1975), afirmem que, com o aumento da idade, o rendimento em 

polpa celulósica também aumente, isso não foi constatado. 
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Em estudos utilizando cozimentos kraft convencionais com cavacos de Pinus maximinoi, 

foram encontrados rendimento bruto de 47,2% e número kappa 58,7, aos 10,5 anos (WRIGHT; 

WESSELS, 1992); rendimento depurado de 45,0% e número kappa 31,7, aos 11 anos (KLOCK 

et al., 2004); rendimento depurado de 41,7% e número kappa 44,6, aos 6,5 anos (SUARDI 

JUNIOR, 2016). 

Em estudos utilizando cozimento modificado do tipo Lo-Solids® com cavacos da 

espécie Pinus taeda, aos 14 anos, foi obtido resultado para rendimento depurado de 47,4% e 

número kappa 27,5 (COELHO, 2017); rendimento depurado de 43,0%, número kappa 25,6, aos 

9 anos (BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007); rendimento depurado de 51,0%, número 

kappa 36,6, aos 9 anos (GOMES, 2009).  

Em estudos utilizando cozimentos convencionais com cavacos da espécie Pinus taeda 

foram encontrados 45,0% de rendimento depurado, número kappa 32,6, aos 11 anos (KLOCK et 

al., 2004); 52,3% de rendimento depurado, número kappa 56,5, aos 9 anos (GOMES, 2009); 

42,7% de rendimento depurado, número kappa 44,9, aos 6,5 anos (SUARDI JUNIOR, 2016). 

Observa-se que para alguns estudos reportados anteriormente (WRIGHT; WESSELS, 

1992; KLOCK et al., 2004; SUARDI JUNIOR, 2016), embora o número kappa da polpa marrom 

seja mais alto, o rendimento é mais baixo do que o obtido no presente estudo para P. maximinoi. 

As características tecnológicas de cada espécie, o melhoramento genético e as melhorias nos 

processos de polpação são os principais fatores que podem interferir nos resultados encontrados 

para cada um dos trabalhos. 

Quanto aos parâmetros industriais calculados, o consumo específico de madeira para 

produzir uma tonelada de polpa celulósica (CEm) foi de 5,427 m3.tsa-1 para Pinus taeda e de 5,467. 

m3.tsa-1 para Pinus maximinoi. O incremento médio anual em celulose (IMACEL) foi de 4,101 

tsa.ha-1.ano-1 para P. taeda e de 5,526 tsa.ha-1.ano-1 para P. maximinoi. O maior resultado observado 

para P. maximinoi é devido a sua maior produtividade silvicultural. Bassa, Silva Junior, Sacon 

(2007), encontraram CEm de 6,300 m3.tsa-1 em trabalho realizado com cozimentos do tipo Lo-

Solids® utilizando material de P. taeda aos 9 anos (kappa 25,6). 

A redução do consumo específico de madeira está relacionada à densidade básica da 

madeira e ao rendimento em polpa celulósica do processo de polpação, quanto maior os seus 

valores, menor a quantidade de madeira requerida, o que significa diminuição nos custos de 

produção e de área plantada (SEGURA, 2015), considerando-se uma determinada capacidade de 

produção de polpa celulósica. Porém, densidades muito altas podem aumentar o desgaste dos 
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picadores, dificultar a impregnação dos cavacos, aumentar o consumo alcalino e diminuir o 

rendimento em polpa celulósica. Os materiais não apresentaram diferença em relação ao 

consumo específico, pois o rendimento depurado é maior para P. maximinoi e sua densidade 

básica dos cavacos é menor em relação à P. taeda, contrabalanceando a equação. 

O teor de sólidos dos licores negros de cada cozimento também foi analisado. Na 

Tabela 16 são apresentados os teores de sólidos totais, o teor de sólidos inorgânicos e o teor de 

sólidos orgânicos em quatro pontos (tempo transcorrido) ao longo do processo de polpação para 

as espécies em estudo. 

 

Tabela 16. Resultados da análise do teor de sólidos dos licores negros dos cozimentos Lo-Solids® de cavacos das árvores das 

espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 anos. 

  Tempo (%) 
Sólidos  

Totais (%) 

Sólidos  

Inorgânicos (%) 

Sólidos  

Orgânicos (%)  

Pinus  

taeda 

25 9,0 3,6 5,5 

26 9,6 5,3 4,3 

54 16,0 5,2 10,7 

100 14,7 4,5 10,2 

Pinus 

maximinoi 

25 9,2 3,8 5,5 

26 9,8 5,2 4,6 

54 15,2 5,3 9,9 

100 14,31 4,4 9,9 

 

Diante dos resultados apresentados na Tabela 16 foi possível observar que para as duas 

espécies, após a substituição de licores (25% do tempo total de cozimento), o teor de sólidos 

orgânicos diminuiu, devido a extração do licor negro, enquanto o teor de sólidos inorgânicos 

aumentou, devido a injeção de licor branco de cozimento. De acordo com Duarte (2007), a carga 

de álcali é a principal fonte de componentes inorgânicos no licor negro. Na etapa final de 

cozimento (54 a 100% do tempo total de cozimento), o teor de sólidos inorgânicos decaiu em 

decorrência do consumo dos reagentes do licor de cozimento, porém não foi observado um 

aumento no teor de sólidos orgânicos, indicando que não ocorreu uma remoção de materiais 

orgânicos (lignina e carboidratos) como na fase inicial. No gráfico da Figura 15 é possível 

observar o comportamento dos teores de sólidos totais para as espécies Pinus taeda e Pinus 

maximinoi. 



55 

 

 

Figura 15. Teor de sólidos totais ao longo do cozimento Lo-Solids® dos cavacos das espécies Pinus taeda e Pinus maximinoi aos 7 

anos. As barras pontilhadas e contínuas na vertical representam o desvio padrão. 

 

De acordo com Gomide e Fantuzzi Neto (2000), até 145°C as reações da madeira com 

o álcali consistem na dissolução de carboidratos e extrativos, por isso o teor de sólidos aumenta 

acentuadamente na fase inicial do cozimento até a metade, onde se observa o maior teor de 

sólidos. 

Embora a espécie P. taeda tenha apresentado um perfil com valores mais elevados em 

relação ao teor de sólidos totais no licor negro que a espécie P. maximinoi, pode-se afirmar que o 

comportamento das duas espécies foi semelhante (estatisticamente). Houve um aumento gradual 

do teor de sólidos até metade da fase principal (54% do tempo total de cozimento), onde se 

verificou uma maior degradação dos carboidratos e uma redução do teor de sólidos totais, 

evidenciando o consumo de álcali ativo e a estabilização do teor de sólidos orgânicos ao final do 

cozimento. Coelho (2017), em cozimentos com condições semelhantes as do presente estudo, 

encontrou resultado mais elevado (17,7%) em relação ao teor de sólidos totais para a espécie P. 

maximinoi aos 14 anos de idade. 

Observa-se que para o teor de sólidos do licor negro gerados por tonelada de celulose 

produzida (Tss/tsa), os dois materiais não apresentaram diferença significativa (1,500 t.tsa-1, 

aproximadamente), mesmo o resultado do rendimento em polpa celulósica sendo maior para a 

espécie Pinus maximinoi, o que poderia ter promovido menor teor de sólidos orgânicos gerados no 

licor negro (BASSA; SILVA JUNIOR; SACON, 2007). Coelho (2017), encontrou para as 

espécies P. taeda e P. maximinoi valores semelhantes aos do presente estudo para o teor de sólidos 

gerados por tonelada de celulose produzida, o que se deve à semelhança da carga alcalina 

empregada e do rendimento encontrado entre os estudos. 
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Bassa (2006), afirma que em uma unidade industrial produtora de polpa celulósica, a 

caldeira de recuperação apresenta capacidade de queima de sólidos específica, ou seja, a eficiência 

da caldeira determina a capacidade máxima de produção de polpa celulósica. 

Além dos teores de sólidos, foram analisadas a concentração de álcali ativo residual dos 

licores negros. Utilizando-se os resultados de álcali ativo residual obtidos em diferentes períodos 

ao longo dos cozimentos foi feito um gráfico que está apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16. Comportamento do álcali ativo residual ao longo dos cozimentos Lo-Solids® dos cavacos das espécies Pinus taeda e 

Pinus maximinoi aos 7 anos. Detalhe do momento da substituição de licores. As barras pontilhadas e contínuas na vertical 

representam o desvio padrão da média. 

 

Antes da substituição de licores (fase de impregnação), foi possível observar uma 

intensa redução na concentração do álcali ativo – houve o consumo de 64% do álcali ativo nos 

cozimentos referentes ao material de Pinus maximinoi, enquanto o material de Pinus taeda consumiu 

59% – que ocorreu por causa da degradação que os carboidratos, principalmente as 

hemiceluloses, sofrem nessa fase inicial (GOMIDE, 1979; PEDRAZZI, 2009). Devido à injeção 

de licor branco no período em que se inicia a fase principal do cozimento, a concentração 

retornou próximo ao nível de álcali inicial. Durante a fase principal a concentração de álcali ativo 

diminuiu de maneira menos acentuada. Nesse estágio ocorre a maior remoção de lignina, pequena 

diminuição da quantidade de carboidratos e diminuição lenta na concentração de álcali ativo 

(PINHO e CAHEN, 1981; OLM et al.,1988, citados por GOMES, 2009). O álcali ativo residual 

foi de 18,4 g.L-1 para P. maximinoi e de 17,3 g.L-1 para P taeda, sendo possível verificar que esses 

valores estão acima da referência de 5 a 13 g.L-1 (LOMBARDO e PADILHA, 1998, citado por 
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VIVIAN, 2015). De acordo com Gomes (2009), níveis abaixo dessa referência podem provocar a 

reprecipitação da lignina, comprometendo a qualidade da polpa celulósica. 

Considerando a quantidade de álcali ativo consumido por tonelada de polpa celulósica 

produzida, o material da espécie Pinus taeda consumiu um equivalente a 308 kg.tsa-1, enquanto 

Pinus maximinoi consumiu 298 kg.tsa-1. Esses valores estão acima dos valores encontrados por 

Coelho (2017), que relatou em seu trabalho consumo de 278 kg.tsa-1 para P. taeda e 261 kg.tsa-1 

para P. maximinoi. 

Sendo assim, os cozimentos realizados nesse trabalho apresentaram uma possibilidade 

de otimização, pois elevadas quantidades de álcali ativo empregadas nos processos de polpação 

podem limitar a produção de polpa celulósica, uma vez que o consumo de álcali está diretamente 

relacionado ao processo de caustificação, que é responsável pela produção de licor de cozimento 

nas plantas destinadas à produção de polpa celulósica (SEGURA, 2015). O mesmo autor afirma 

que o álcali influencia diretamente o rendimento do processo de polpação; como foi observado, o 

fator H foi elevado para os cozimentos modificados, indicando que o tempo e a temperatura 

podem ter sido mais altos que o necessário, dessa maneira, pode-se entender que a alta carga 

alcalina, mais as altas temperaturas e tempo de cozimento empregados provocaram maior 

degradação de carboidratos, o que refletiu diretamente no rendimento em polpa celulósica, 

sugerindo que os materiais de 7 anos podem apresentar maior rendimento caso os perfis 

operacionais de cozimento sejam ajustados.  

Pode-se considerar que as duas espécies apresentaram resultados muito semelhantes, em 

relação aos parâmetros de polpação, sendo que o IMACEL foi significativamente diferente entre 

as espécies. Entretanto esse parâmetro está relacionado, em especial, ao desempenho silvicultural 

da espécie Pinus maximinoi. Outro parâmetro que apresentou diferença foi o rendimento 

depurado, essa espécie apresentou aproximadamente 1 ponto percentual a mais de rendimento 

quando comparada à Pinus taeda, porém não ficou comprovado o fator que influenciou 

diretamente nessa diferença. 
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5. CONCLUSÃO 

A caracterização tecnológica e os cozimentos modificados Lo-solids® da madeira de 

Pinus maximinoi aos 7 anos demonstraram quê: 

 A espécie apresentou para dimensões dos traqueídes 3,2 mm de comprimento, 

53,9 µm de largura total e 44,0 µm de diâmetro do lume, enquanto Pinus taeda 

apresentou 3,8 mm, 62,6µm, e 54,8 µm; 

 A espécie apresentou valor de densidade básica da madeira de 0,361 g.cm-3 e Pinus 

taeda apresentou 0,379 g.cm-3; 

 O teor de extrativos para Pinus maximinoi foi de 3,98% e para Pinus taeda 4,51%; O 

teor de lignina total para Pinus maximinoi foi de 31,81% e para Pinus taeda foi de 

32,16%; O teor de holocelulose para Pinus maximinoi foi de 64,21% e para Pinus 

taeda foi de 63,33%; 

 O rendimento depurado das polpas de Pinus maximinoi foi de 47,2% e para Pinus 

taeda foi de 46,1%; 

 A espécie apresentou resultado médio para consumo específico de madeira 

semelhante à Pinus taeda, aproximadamente 5,4 m3.tsa-1;  

 A espécie apresentou incremento médio anual em celulose de 5,526 tsa.ha-1.ano-1e 

Pinus taeda de 4,101 tsa.ha-1.ano-1; 

 A madeira da espécie apresenta características tecnológicas muito semelhantes à 

Pinus taeda, porém as características silviculturais e dendrométricas da espécie Pinus 

maximinoi se refletem em maior produtividade em polpa celulósica, o que, de fato, 

a diferencia da espécie Pinus taeda; 

 Levando-se em consideração à produtividade florestal, à qualidade da madeira e 

da polpa celulósica produzidas, a madeira da espécie Pinus maximinoi com 7 anos é 

uma alternativa de matéria-prima para a produção de polpa celulósica, podendo 

ser utilizada integralmente ou em mistura com cavacos de Pinus taeda sem causar 

prejuízos às unidades de produção de polpa celulósica. 
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