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Pergunta nº: 1221/Question nº: 1221 

 
Título: /Title: Polpa conjunta de eucalipto+Pinus 

 

    Por: / By:  Aline Merlini 

 
E-mail: alinemerlini@irani.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Boa noite Celso, 

 

Espero não ser importuna, mas lembro que em uma palestra que você 

ministrou na Celulose Irani você comentou que estamos perdendo 
produtividade de celulose não utilizando/misturando fibras de eucalipto 

juntamente com Pinus. 

 

Acredito que você tenha um vasto conhecimento na área e gostaria, se 
possível, que você me explicasse de que maneira poderia ser possível a 

introdução de celulose de eucalipto em nosso processo uma vez que os 
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digestores são em batelada e que o tempo de "cozimento" da madeira 

de eucalipto para obtenção da polpa é diferente da madeira de Pinus. 

 

Sugeri estudar este incremento de produção com a adição de fibras de 
eucalipto, mas, o estudo não seguiu devido ao fato de apresentarem 

diferentes tempos de cozimento (seria viável se a empresa utiliza-se um 

Kappa de 70 ou mais, sendo que a empresa trabalha com um Kappa de 

50), e também devido as perdas de testes físicos com a adição de 
celulose de eucalipto. 

 

Desde já agradeço a atenção. 

Abraços 
 

Aline Merlini 

 

__________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Boa tarde cara Aline - em verdade a mistura de cavacos de madeira 

mesmo com facilidades ou dificuldades de polpação kraft diferentes não 
é algo tão inusitado, em especial se as proporções de uma ou outra não 

forem muito grandes. 

 

Eu estava pensando em se adicionar algo como cerca de 10 a 20% de 
cavacos de eucalipto juntos com os de  Pinus e ir ajustando as condições 

de polpação para se conseguir o mesmo número kappa médio atual (50) 

- esse número kappa será um valor composto de polpas de Pinus com 

número kappa maior que 50 e de eucalipto, com valores próximos a 30 
por exemplo. 

 

Sendo polpas não branqueadas, as diferenças em alvura serão mínimas, 

talvez possa ocorrer alguma diferença em tonalidade. 

 
Não acredito que as propriedades de resistência sejam muito afetadas, 

até mesmo porque vocês refinam a polpa de fibra longa e a cortam - o 

que praticamente não acontece com a fibra de eucalipto. Também as 

propriedades de ligação entre fibras do eucalipto são melhores e muita 
coisa pode até melhorar (como a porosidade e o volume específico 

aparente das folhas de papel). Durante anos a Klabin produziu um 

kraftliner de eucalipto que denominava de Eucaliner - e com muito 

sucesso. 
 

Quais os ganhos esperados: 



 

 *   maiores quantidades de cavacos alimentados digestor em peso – 

pela maior densidade básica da madeira do eucalipto 

 *   maiores produções de polpa, tanto pela causa anterior como pelo 
maior rendimento de polpação do eucalipto 

 

Melhor fazer isso em laboratório até mesmo como um TCC do curso de 

especialização de Viçosa – se precisar eu ajudo a orientar o 
planejamento. 

 

Já cooperei com a engenheira florestal Ana Gabriela Monnerat Carvalho 

Bassa em algo similar, mas no outro extremo da mistura – mais 
eucalipto e menos Pinus na composição dos cavacos. Veja os resultados 

da dissertação de mestrado no artigo: 

 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr75/cap02.pdf  
e 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-08032007-

162226/pt-br.php  

e 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-08032007-
162226/publico/AnaBassa.pdf  

 

Talvez você possa construir um gráfico ligando as duas extremidades 

(100% eucalipto e 100% Pinus) dos dados desse artigo, e possa assim 
inferir de forma aproximada o que poderia acontecer para 10 a 20% de 

madeira de eucalipto na mistura. 

 

Além disso, a mistura pode ser feita em adições graduais – começando 
com 5% e ir aumentando até onde os ganhos e prejuízos possam se 

equilibrar.  

 

Outras variáveis também podem ser incluídas nesse planejamento de 

pesquisa  – como tamanho de cavacos. 
 

Se precisar de ajuda me avise. Inovar ou pelo menos tentar inovar faz 

parte da vantagem competitiva nas empresas. 

 
Abraços  

Celso Foelkel 
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Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Aline Merlini 

 
E-mail:  alinemerlini@irani.com.br 

 

Oi Celso, muito obrigada pelas informações. 
Realmente foi de grande ajuda.  

 

Vou estudar os materiais que você me enviou e na próxima semana irei 

discutir este tema na empresa.  

 
Em caso de continuidade, ficaria muito feliz em contar com sua ajuda 

neste trabalho.  

 

Manterei contato. 
 

Realmente muito obrigada. 

Um grande abraço. 

 
Aline 
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