
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1220/Question nº: 1220 

 
Título: /Title: Processos com explosão de vapor 

 

    Por: / By:  Pedro Luiz Ferreira da Silva 

 
E-mail: pedrosilva@irani.com.br  

 

 

Questão: /Question: 
 

Bom dia prof. Celso, o motivo do meu contato é a vontade de 

entender a viabilidade de utilizar método da  “explosão a vapor” para 

obter celulose, o Sr. conhece alguma referência que possa me ajudar.  
Desde já agradeço a sua atenção. 

  

Atenciosamente, 

Pedro Luiz Ferreira da Silva 
_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Pedro – boa tarde.  

 

A explosão com vapor tem sido muito mais considerada como um 

método para preparação prévia de cavacos de madeira ou mesmo de 

bagaço de cana para que eles possam se tornar mais accessíveis à 
hidrólise ácida ou enzimática. O processo é simples: vai-se aplicando 

vapor em uma vaso fechado e com isso esse vapor vai penetrando no 

interior dos cavacos, que ficam assim pressurizados. A seguir, na 

pressão, temperatura e tempo desejados, se libera de imediato  esse 
material, causando uma descompressão instantânea. Os cavacos sofrem 

uma ação de fragmentação e são convertidos em feixes de fibras e 

fibrilas com a matriz de sua estrutura ficando mais afrouxada, e com 

isso, muito mais accessíveis para os processos que exigem preparo 
prévio da biomassa que vai alimentar as biorrefinarias. 

 

Muitas vezes se adicionam reagentes químicos para “amolecer” a 

madeira ou para acelerar a hidrólise da celulose e das hemiceluloses. 

Existem diversos estudos sobre esse método de preparação de 
biomassa, como você pode encontrar a seguir: 

 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgeq/dissertacao_jailma_barros

.pdf  
e 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=

web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.

usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F97%2F97131%2Ftde-04102012-
113629%2Fpublico%2FBID10001.pdf&ei=Mhl5UqPfFubMsQTD_oDICA&u

sg=AFQjCNGZIC6Ebnbgsgu0bDxp0dwSFHNosQ  

e 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Gal
erias/Arquivos/conhecimento/revista/rev3204.pdf  

e  

http://www.fatecaracatuba.edu.br/suporte/upload/Biblioteca/BIO%2017

701020012.pdf  

e 
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/4866/1/2008001790.pdf  

  

Há alguns poucos anos atrás esse processo de explosão a vapor foi 

considerado como alternativa para se produzir celulose de alto 
rendimento, utilizando alguns compostos que aceleravam a reação de 

afrouxamento das ligações celulares e também e deslignificação da 

lamela média. Entretanto, não tiveram muito sucesso comercial, até 
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agora. Esse tipo de literatura é mais disponível em inglês e com 

materiais fibrosos não cavacos de madeira (kenaf, bagaço de cana, 

papel reciclado, etc.) como se pode ver a seguir:  

http://128.104.77.228/documnts/pdf1998/kokta98a.pdf  
e 

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00195303#page-1  

e 

http://www.tappi.org/Downloads/unsorted/UNTITLED-
pulp97161pdf.aspx  

e 

http://www.tappi.org/Downloads/unsorted/UNTITLED-

pulp981053pdf.aspx  
e 

http://infohouse.p2ric.org/ref/10/09333.htm  

e 

http://www.bioregional.com/files/publications/MiniMillTAPPIPaper_Nov0
6.pdf  

  

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

 __________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Pedro Luiz Ferreira da Silva 

 
E-mail:  pedrosilva@irani.com.br 

 

Boa tarde prof. Celso, suas informações são de grande importância, 

obrigado pela rapidez na resposta, grande abraço. 
  

Atenciosamente, 

Pedro Luiz Ferreira da Silva 

__________________________________________________ 
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