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Cursos por Celso Foelkel
Importância da Qualidade das Madeiras e Fibras Celulósicas
...das Árvores Engenheiradas pelo Melhoramento Genético até as
Polpas Produzidas para Atendimento das Necessidades Papeleiras
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Organização e estruturação do curso: Professor Celso Foelkel

Preâmbulo pelo autor:
Há uma lenda popular nas fábricas de celuloses produzidas a
partir de madeiras que diz que para todos os problemas sem
explicações que surgem nas operações de polpação, no
branqueamento e na qualidade das fibras, que a culpa disso tudo
estaria na madeira
Trata-se de um processo de transferência de responsabilidades
para quem não sabe como se defender, que é a madeira
produzida pelas árvores das florestas
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Como muitos técnicos florestais que produzem madeira, em
geral desconhecem os efeitos da qualidade da madeira nos
processos de produção de celulose ou papel e vice-versa, quase
sempre isso termina em um processo de conflitos internos e
nada mais a acrescentar
Como resolver esse problema e permitir que as ações de
melhoria interna nas fábricas sejam obtidas pela melhor
integração entre as áreas de fabricação de celulose e as de
suprimento de madeira?
Eu só vejo uma maneira: Aumentar o nível de conhecimento e
habilidades entre as áreas e nas pessoas das empresas para um
melhor diálogo e pela busca de otimizações de processo e não na
simples caça de pessoas ou áreas culpadas por perdas de
produtividade e lucros
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Por essa razão, criamos um conjunto de materiais de cursos
virtuais, oferecidos gratuitamente através de nossos websites
www.eucalyptus.com.br e www.celso-foelkel.com.br (e de redes
como Linkedin e Twitter) cuja finalidade é ajudar a que esse nível
de conhecimentos possa aumentar pela oferta desses materiais
Com isso, o diálogo entre as partes interessadas poderá ser mais
produtivo e eficiente, resultando em melhores desempenhos e
reduções de conflitos internos e externos (com clientes e
fornecedores, por exemplo)
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Esse presente curso dá continuidade a esse conjunto de ações
realizadas pelo autor Celso Foelkel com foco em
Qualidade das Madeiras, Fibras e Polpas Celulósicas
O objetivo é oferecer algo prático, didático, sem exageros
tecnicistas e que possa ser útil a todos os leitores interessados
Além de algumas centenas de trabalhos, artigos e teses
orientadas pelo Celso, também foi possível se reunir a maioria
desses conhecimentos na forma de diversos cursos práticos,
todos relacionados no tema nº 16 dessa publicação, juntamente
a outros maravilhosos estudos de centenas de outros autores
Ao longo dessas criações, tornou-se possível que o autor
acompanhasse e conhecesse grupos fantásticos de geradores de
conhecimentos sobre as madeiras, fibras e polpas celulósicas dos
Eucalyptus e Pinus, tanto no Brasil como internacionalmente
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Um agradecimento especial a todos os estudiosos e
pesquisadores dessas temáticas vitais ao nosso setor de base
florestal plantada e aos nossos milhares de leitores

E vamos em frente, ainda há muito a estudar e trabalhar
nesses assuntos

Esse presente curso se agrega a outros materiais produzidos
recentemente por Celso Foelkel sobre essa temática de
Qualidade das Madeiras, Fibras e Polpas Celulósicas, que
recomendo a visitação em seus arquivos
Algumas seções do curso atual foram adaptadas de cursos
anteriores, mas a maior parte, cerca de 80% ou mais, se trata de
nova produção técnica
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Curso por Celso Foelkel: Qualidade da madeira para polpação
kraft ...Da floresta ao usuário final do papel. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 72. 291 pp. (2019)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+Kr
aft.pdf (em Português)

e
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_julho19.pdf (em Português)

Curso por Celso Foelkel: Integrando a qualidade da madeira ao
processo kraft de produção de celulose ...Dos cavacos de madeira
até as fibras kraft individualizadas. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº
73. 382 pp. (2019)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Madeira+Cavacos+Pro
cesso+Kraft.pdf (em Português)
e
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_agosto19.pdf (em Português)
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Qualidade das madeiras, fibras e polpas celulósicas. (Um Relato de
Vida e uma Coletânea de cerca de 270 Artigos, Palestras, Cursos e Teses de
autoria, coautoria, orientação ou colaboração do Professor Celso Foelkel). C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 77. 87 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_janeiro2020.pdf (em Português)

Curso & Relato de Vida por Celso Foelkel: Multi-polpas & multi-fibras BHKMP – Bleached Hardwood Kraft Market Pulps - Foco em fibras &
polpas kraft branqueadas de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 81. 594 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf (em Português)

Uma Galeria de Imagens e um Relato de Vida por Celso Foelkel. Parte 1:
Multi-fibras & multi-polpas celulósicas. Um atlas de imagens &
paisagens anatômicas de fibras & polpas. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 82. 286 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf (em Português)
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Galeria de Imagens; Coletânea Bibliográfica & Relato de Vida por Celso
Foelkel. Parte 2: Microscopia de madeiras e papéis. Contendo atlas de
imagens & paisagens anatômicas de madeiras & papéis. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 83. 342 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out2020.pdf (em Português)

Uma Coletânea e um Relato de Vida... A evolução tecnológica no Brasil
da produção de celulose e papel a partir de madeiras de Pinus e de
outras coníferas sendo contada pela sequência temporal dos
trabalhos técnicos divulgados e disponibilizados através de eventos
e publicações da ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. C. Foelkel. PinusLetter nº 57. 94 pp. (2020)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_57.pdf (em Português)

A evolução tecnológica no Brasil da qualidade das madeiras e das
fibras celulósico-papeleiras dos eucaliptos sendo contada pela
sequência
temporal
dos
trabalhos
técnicos
divulgados
e
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disponibilizados através de eventos e publicações da ABTCP Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 80. 131 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun2020.pdf (em Português)

Material de Curso: Madeiras para uso celulósico/papeleiro: Formação,
ultraestrutura, química e topoquímica. (Curso Científico e Tecnológico &
Coletânea sobre Química da Madeira. Um curso para consolidar
conhecimentos sobre madeiras industriais). C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 84. 645 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dez2020.pdf (em Português)

Em breve teremos mais uma etapa desse conjunto de cursos, que
será dedicada ao Preparo da Madeira nas Fábricas de Celulose
AGUARDEM...
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Competências a serem conquistadas através desse curso:
Importância da Qualidade das Madeiras e Fibras Celulósicas
...das Árvores Engenheiradas pelo Melhoramento Genético até as
Polpas Produzidas para Atendimento das Necessidades Papeleiras
 Valorização das interações entre a qualidade das florestas
plantadas, suas madeiras e os produtos celulósico-papeleiros
com elas produzidos
 Entendimento sobre as madeiras de Eucalyptus e Pinus e
suas principais propriedades para a polpação kraft:
Variabilidade, densidade básica e aparente, porosidade,
umidade e ambiente, secagem de toras e cavacos, contração
e inchamento, mudança de peso com a umidade,
deterioração, composição química (lignina, extrativos,
celulose, hemiceluloses), cascas e contaminações
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 Acompanhamento da Qualidade das Madeiras: Da floresta
engenheirada à saída do digestor kraft, incluindo colheita
florestal, armazenamento, pátio de madeira, produção e
manuseio dos cavacos, alterações da madeira na conversão a
polpa celulósica, etc.
 Valorização dos cavacos de madeira e sua
dimensões, uniformidade, densidade e umidade

qualidade:

 Conhecimento acerca da Qualidade das Polpas Celulósicas: Da
saída do digestor kraft aos produtos papeleiros, incluindo
branqueamento, secagem, histerese, refinação, formação e
consolidação das folhas de papel, etc.
 Melhoria do desempenho da madeira para os processos
industriais e para os seus produtos derivados e planejamento
do uso na fábrica das madeiras produzidas pelas florestas
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 Entendimento e aplicação acerca das propriedades vitais das
árvores, madeiras, fibras e polpas celulósicas
 Diálogos e comentários, recomendações e experiências
práticas sobre as diversas transformações que acontecem
com as madeiras em sua trajetória floresta/papel e seus
efeitos sobre as qualidades das polpas e papéis resultantes
 Facilitação para que os leitores possam trabalhar na
otimização dos processos produtivos via acompanhamento e
melhoria da qualidade das madeiras
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Conteúdo do curso para atendimento das competências
anteriormente apresentadas:
1. Conceituando

Qualidade

da

Madeira,

Fibras

e

Polpas

Celulósicas
2. A Madeira e sua Variabilidade
2.1. Casos de variabilidade em Eucalyptus
2.2. Casos de variabilidade em Pinus
3. A

Variabilidade das Fibras e Polpas Celulósicas: Produto
“commodity” ou nem tanto?

4. As Florestas Plantadas e Engenheiradas pelo Melhoramento

Florestal como Fonte de Suprimento de Fibras para a Indústria
de Celulose e Papel - Propriedades vitais de qualidade das
árvores e florestas
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5. Engenheirando

a Madeira das
Produção de Celulose e Papel

Florestas

Plantadas

para

5.1. Propriedades vitais genéricas
5.2. Outras propriedades vitais das madeiras em Eucalyptus
5.3. Outras propriedades vitais das madeiras em Pinus
6. A Influência dos Fatores Ambientais na Qualidade da Madeira
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Fatores bióticos
Fatores abióticos
Fatores abióticos ocasionais severos e intensos
Práticas silviculturais

7. Perdas e Variação da Quantidade e Qualidade da Madeira entre

a Floresta e o Digestor
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8. Preparo da Madeira e Conversão de Toras em Cavacos: Fatores

chaves para o processo de polpação - Madeira em Formato de
Cavacos e suas Propriedades Vitais
9. A Necessidade de Amostragens e Análises Representativas
9.1. Amostragens de madeiras em árvores
9.2. Amostragens de cavacos, polpas e papéis

Sugerindo Metodologias de Ensaios de
Madeiras, Cavacos, Fibras & Polpas Celulósicas

10.

Qualidade

de

Principais metodologias utilizadas em Qualidade das
Madeiras e das Fibras Celulósicas
10.2. Principais metodologias utilizadas em Qualidade das
Fibras e de Folhas de Polpas Celulósicas
10.3. Metodologias e Ensaios: Refino e Folhas Formadas de
Celulose
10.4. Outros procedimentos analíticos incluindo Pilodyn e NIR
10.1.
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Propriedades Desejadas pelos Fabricantes de Papel nas
Fibras e Polpas Celulósicas

11.

11.1. Propriedades fundamentais das fibras e polpas celulósicas

do Eucalyptus
11.2. Propriedades fundamentais das fibras e polpas celulósicas
do Pinus
11.3. Afinal, o que desejam os papeleiros nas polpas de
mercado?

Propriedades Desejadas nos Papéis e Conferidas pelas
Respectivas Polpas Celulósicas

12.

12.1. Propriedades dos papéis de Eucalyptus
12.2. Propriedades dos papéis de Pinus

“Top 15” Parâmetros de Processo para Garantia de
Melhores Desempenhos e Resultados a partir da Qualidade de
Madeiras

13.
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Estratégias de Otimização Integrada do Processo de
Produção de Celulose e Papel com o Suprimento de Madeiras e
Fibras

14.

15.

Recomendações Finais

Referências de Literaturas Técnicas e Científicas Agrupadas
por Similaridades de Assuntos e Autorias

16.
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Florestas / Fábricas / Usuários do Papel
Uma rede de interdependências
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Tema nº 01:

Conceituando Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas
Celulósicas

Qualidade = “Adequação ao uso”
“Fitness for use” – Joseph Juran
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“Adequação ao uso” = quando o produto ou matéria-prima for
usado e são gerados os desejados benefícios aos sonhos do
consumidor e não são trazidos pesadelos nessa utilização
Cada fábrica tem suas próprias exigências em qualidade de
madeira ou polpa, em função de seu processo e das necessidades
de seus clientes

Idem para cada grupo de clientes
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Os gargalos de processo nas fábricas acabam gerando as
especificações impostas para a qualidade da madeira ou polpas

Resolvido o gargalo por investimentos ou adequações, as
especificações dessas qualidades podem mudar completamente

Não existe uma melhor qualidade duradoura para a madeira e
tampouco existe uma madeira que sirva para tudo, ou uma
“madeira universal”
Idem para as polpas celulósicas

Desenvolver qualidades de madeiras, polpas e papéis consiste
em processos sem fim...
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Isso porque estão em contínuas mudanças: os desejos e hábitos
dos consumidores, as tecnologias florestais e industriais, os
processos e as propriedades mais importantes, o meio ambiente
e as imagens criadas sobre os produtos e seus benefícios (e
malefícios, também)

O usuário quer na verdade que essa madeira, polpa ou papel
desempenhe bem em seu processo, dando rendimentos,
consumos, custos e atendimento dos desejos dele e de seus
clientes
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As qualidades dessas matérias-primas (árvores, madeiras,
polpas, papéis) são expressas por avaliações feitas em amostras
colhidas e testadas em laboratório
Onde costumam existir inadequações:
Exemplo 1: as amostras e os testes em madeiras são quase
sempre realizados na “porção boa” da madeira, isso quer dizer:
isenta de nós, de casca, de tortuosidades, de podridão, de
madeiras anormais, etc.
Exemplo 2: as amostras de polpas são quase sempre realizadas
em “amostras compostas” e em quantidades ínfimas em relação
ao total produzido, o que acaba resultando em geral em
resultados próximos, pois se perde a noção da variabilidade no
processo de produção

Isso não é a “vida real”
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Sabe-se pouco sobre quais são os fatores que comandam a
formação da “madeira ideal” ou “polpa ideal”
Em tempo:

Não existe madeira ou polpa ideal no médio ou longo prazo,
já que:
 As tecnologias mudam
 Os ambientes e localização das fábricas mudam
 Os sonhos dos consumidores mudam também, alterando
assim as exigências nos produtos
 As áreas de desenvolvimento de produtos costuma
desconhecer os reflexos florestais de suas inovações
E tudo isso é muito rápido em relação aos tempos de:
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 Melhoramento genético da madeira
 Ciclos produtivos das florestas plantadas
 Amortização dos investimentos em plantas industriais caras e
gigantescas
Para complicar, segue exemplo: As árvores não possuem genes
para produzir densidade da madeira; essa propriedade é
consequência de genes que governam a composição química e a
anatomia que a árvore deseja produzir em suas madeiras

Finalmente, uma única propriedade não pode ser considerada
como expressão da qualidade da madeira ou da polpa dela
produzida
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Exemplo 1: Madeiras com mesmíssima densidade básica podem
ser completamente diferentes em desempenho, caso tenham
teores de lignina e de extrativos diferentes em sua composição
química
Exemplo 2: Polpas com mesmíssima viscosidade intrínseca
podem ter comportamentos distintos na fabricação do papel caso
variem: espessura da parede celular e população fibrosa

As propriedades a avaliar devem ser tais que tragam felicidades
e resultem em benefícios a todos os elos da cadeia de
suprimento
Também não devem ser muitas as propriedades a serem
avaliadas, pois quanto mais forem os tipos de análises, mais
complicado fica tomar decisões e ter chances de atender a todas
elas ao mesmo tempo
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E então, quais seriam os elos da cadeia de suprimentos que
possuem produtores e consumidores de árvores, madeiras, fibras
celulósicas e papéis:
Grupo
ou
elo
01:
Produtores
+
Consumidores
árvores/madeiras para a indústria de fabricação de celulose

de

Grupo ou elo 02: Fabricantes + Consumidores de celuloses de
mercado
Grupo ou elo 03: Fabricantes de papéis + Consumidores finais do
papel
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Em cada grupo dessa cadeia de suprimentos temos que adequar
as exigências de ambos os lados do mercado, ou seja, dos
fornecedores e dos consumidores

Grupo ou elo 01:
Produtores + Consumidores de árvores/madeiras para a
indústria de fabricação de celulose

Objetivos do produtor de florestas plantadas:






Máxima produtividade florestal em volume
Mínimos custos operacionais
Homogeneidade de produção
Mínima geração de resíduos
Altas plasticidades dos clones e das madeiras produzidas
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 Objetivos do produtor de celulose de mercado:






Máxima produtividade dos processos industriais
Alta homogeneidade do produto
Alta flexibilidade do uso da celulose
Mínimos gargalos operacionais (alimentação de cavacos,
produção de licores branco e preto, sólidos secos para
caldeira de recuperação, perdas de processo, etc.)
 Mínimos custos operacionais
 Homogeneidade, estabilidade e continuidade de produção
(quantidade diária e qualidades)
 Mínima geração de perdas, paradas operacionais, refugos de
qualidade, etc.
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Grupo ou elo 02:
Fabricantes + Consumidores de celuloses de mercado
 Objetivos do produtor de celulose de mercado:

 Máxima produtividade dos processos industriais
 Alta homogeneidade do produto (quantidades e qualidades)
 Alta flexibilidade do uso da celulose (polpa “universal” –
servindo para qualquer uso)
 Mínimos custos de fabricação
 Mínimos custos de logística
 Mínimos reclamos dos clientes
 Mínima geração de perdas, descontinuidades operacionais,
refugos
de
qualidade,
devoluções
de
clientes,
repolpeamentos, etc.
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 Objetivos do produtor de papel a partir da celulose de
mercado:

 Máxima produtividade dos processos industriais (altos
desempenhos operacionais)
 Mínimos gargalos nos processos
 Mínima geração de perdas, refugos, descontinuidades
operacionais, devoluções de clientes,
 Alta homogeneidade do produto fabricado (quantidades e
qualidades)
 Mínimos custos de fabricação
 Mínimos custos de logística
 Mínimos reclamos dos clientes
 Velocidade das máquinas, desaguamento, formação da folha,
secagem, qualidade do papel uniforme e adequada, etc.
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Grupo ou elo 03:
Fabricantes de papéis + Consumidores finais do papel
 Objetivos do produtor de papel: Vide anterior

 Objetivos do usuário de papel:
 Relação custo/benefício
 Preço baixo em relação aos produtos similares
 Credibilidade da marca
 Desempenho e maquinabilidade (“runnability”)
 Mínimas perdas em seus processos de utilização (gráficas,
fabricantes de caixas de embalagem, etc.)
 Qualidade e homogeneidade
38
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Fibras, elementos de vaso, fragmentos de fibras e finos
parenquimatosos em polpa celulósica de eucalipto
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A arte da Natureza está também presente nas folhas do papel
42

Tema nº 02:

A Madeira e sua Variabilidade
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A madeira é um material natural, heterogêneo, anisotrópico,
utilíssimo, biodegradável e muito abundante na Natureza
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Madeira é formada por vegetais superiores, denominados de
Ginospermas (Coníferas) e Angiospermas Dicotiledôneas
(Folhosas)
As madeiras são formadas por células especializadas de natureza
meristemática ou embrionária
Apesar de as madeiras serem heterogêneas, elas possuem
poucos elementos estruturais principais em sua constituição:
Fibras libriformes, traqueídos, elementos de vaso, células de
parênquima, células formadoras de resinas e de gomas
(extrativos)
Dentro de um mesmo gênero ou espécie taxonômica, as
madeiras e seus constituintes anatômicos podem guardar
semelhanças e através das suas estruturas é possível se
diferenciar as mesmas através de técnicas macro ou
microscópicas
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Como as madeiras são muito abundantes e de ampla utilidade,
qualquer cidadão do planeta acaba tomando contato com elas

As células que compõem a madeira são pequenas, mas caso
alguma pessoa queira olhar mais sobre elas, com uma lupa, já se
pode ter uma visão interessante dessas estruturas – Porém é o
microscópio que nos permite ficarmos apaixonados pelas suas
paisagens anatômicas

Para fins de entendimento das dimensões principais dos
constituintes anatômicos das madeiras, está apresentada uma
tabela resumo contando as prováveis dimensões dos principais
elementos celulares de madeiras frequentemente utilizadas
comercialmente no Brasil
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Componente

Fibras ou
Traqueídos

Dimensão

Eucalyptus

Pinus

Araucaria

Comprimento
mm

0,7 a 1,2

2,2 a 3,5

4,0 a 6,0

12 a 20

35 a 60

45 a 65

100 a 500

Não
possuem

Não
possuem

40 a 180

Não
possuem

Não
possuem

Comprimento
μm

50 a 80

80 a 150

50 a 100

Diâmetro
μm

15 a 20

15 a 25

10 a 20

Diâmetro
μm
Comprimento
μm

Elementos
de Vasos

Células de
Parênquima
Radial

Diâmetro
μm
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Madeira – Um produto natural e heterogêneo
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Apenas recordando:
Cerne

CI

Madeira

CE
Alburno

Ca
NÃO É MADEIRA:
Casca externa (Súber - CE) – Casca interna (Floema - CI) –
Câmbio (Ca)
MADEIRA (M):
Alburno - Cerne
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Apenas recordando:

Madeira de Coníferas
Lenho Inicial – Lenho Tardio - Traqueídos
Células Secretoras Resina - Canal de Resina – Parênquima Radial
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Apenas recordando:

Madeira de Folhosas
Elementos de Vaso – Parênquima Radial – Parênquima Axial –
Fibras Libriformes e Tilose
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Apenas recordando:

Seção transversal
Seção longitudinal radial

Seção longitudinal tangencial

Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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Apenas recordando:

Seção transversal

Seção longitudinal radial

Seção longitudinal tangencial
Adaptado de: https://lrfl.paginas.ufsc.br/files/2016/05/Documentos-194EMBRAPA-identifica%C3%A7%C3%A3o-macrosc%C3%B3pica-de-Madeiras.pdf
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A madeira consiste em uma das principais matériasprimas industriais e de amplo uso pelas populações
Madeira não é exclusividade
do tronco da árvore

Existe também madeira em:
Galhos e nós
Raízes
Ponteiros
As biorrefinarias estão
interessadas por elas, apesar
das contaminações com terra
e maior proporção de casca
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Contribuição do volume total de madeira de segmentos
recolhidos ao longo da altura das árvores de eucalipto
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Contribuição do volume total de casca de segmentos
recolhidos ao longo da altura das árvores de eucalipto
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Distribuição da biomassa para eucaliptos comerciais adultos
(Base peso seco)
Variável com espécie, idade e dimensões das árvores
Árvore total: 100%
Tronco base total:

76%

Madeira Tronco base total:

70%

Casca Tronco base total:

6%

Casca Tronco base tronco:

8%

Galhos+Ponteiros+Folhas:

10%

Toco+Raízes:

14%
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Distribuição da biomassa para pinheiros comerciais adultos
(Base peso seco)
Variável com espécie, idade e dimensões das árvores
Árvore total: 100%
Tronco base total:

78%

Madeira Tronco base total:

65%

Casca Tronco base total:

13%

Casca Tronco base tronco:

17%

Galhos+Ponteiros+Folhas:

10%

Toco+Raízes:

12%
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Origem da Figura: http://www.fepaf.org.br/download/EBOOK_AMBAR.pdf

Considerações Celso: Há ainda muita madeira na árvore,
mas seu aproveitamento pode não ser sustentável.
Há ainda muito a ser estudado e melhorado...
59

Existem basicamente dois grandes tipos de madeiras:

Coníferas (Ginospermas)

Folhosas ou Latifoliadas (Angiospermas dicotiledôneas)
60

As madeiras podem
ser “caixas de
surpresas”
(visíveis ou
invisíveis)
para seus usuários
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As madeiras são formadas
pelas células
meristemáticas do
CÂMBIO localizadas entre
a casca e o xilema
(Madeira)
Câmbio do eucalipto produzindo novas células
para aumentar o xilema e a casca nas árvores
Origem da Figura:
http://www.fwpa.com.au/images/webinars/eCambium_WebinarDavid-Drew.pdf
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Da madeira até a celulose
Madeira eucalipto
(% em Volume)

15% Vasos

15% Parênquimas

70% Fibras

Celulose Eucalipto
(% em Peso)
6 – 8% Finos

2 - 4% Vasos

90% Fibras
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Da madeira até a celulose
Madeira Pinus
(% em Volume)

Celulose Pinus
(% em Peso)

3% Canais de resina
2 - 4% Finos
7 – 9% Parênquimas
95 - 96% Fibras
90% Fibras
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A Variabilidade da Madeira
Todas as madeiras são necessariamente variadas em suas
propriedades e a primeira causa dessa variabilidade é a
distribuição diferenciada dos seus componentes anatômicos em
três seções: Transversal, Radial e Longitudinal
Esse tipo de distribuição afeta:








Permeabilidade
Retratibilidade/Contração
Inchamento
Fluxos de gases e líquidos
Colapsabilidade
Porosidade ... etc.
Resistências
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Causas de variabilidade da qualidade da madeira:

 Dimensões e tipos de constituintes anatômicos
 Processo de formação da madeira em função da
maturidade do câmbio (tipos de células, distribuição e
composição química causada pelo metabolismo da árvore,
etc.)
 Espécie
 Idade da árvore (infantil, juvenil, madura, senescente)
 Formação do cerne e distinção do mesmo em relação ao
alburno
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 Posição da madeira na árvore (na dimensão altura, no
raio, em componentes distintos da biomassa, etc.)
 Ritmo de crescimento (produtividade)
 Condições climáticas e edáficas favoráveis ou adversas
(região, solo, clima, etc.)
 Nível de melhoramento genético
 Tipo de propagação: clonal ou vegetativa e seminal
 Condições silviculturais que afetem
fertilização, irrigação, adubação, etc.

a

produtividade:
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 Ataque de pragas e doenças
 Formação de madeiras anormais: nós, madeira de reação,
bolsas de resina em Corymbia, etc.
 Apodrecimento e ataques biológicos, mesmo na árvore
viva
 Condições externas às árvores: resinagem, desbastes,
incêndios, geadas, ventos, colheita, transporte, clima,
tempo de estocagem, etc.
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Estocagem

Incêndios
69

Madeiras originadas de
árvores atacadas por
macacos

Madeiras apodrecidas
devido ao ataque do
cancro basal do
eucalipto e cupins
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Propriedades mais afetadas pela variabilidade intrínseca da
madeira:

 Densidade básica
 Densidade aparente
 Teor de umidade
 Porosidade e permeabilidade
 Contração, inchamento, histerese
 Comprimento da fibra
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 Espessura da parede celular e todas as propriedades a ela
relacionadas (fração parede, índice de Runkel, peso da
fibra, resistência da fibra individual, ângulo microfibrilar,
etc.)
 Composição química em termos de teor de lignina, tipo de
lignina (relação siringila/guaiacila), teor e tipo de
hemiceluloses, teor e tipo de extrativos, teor de cinzas,
etc.
 Poder calorífico
 Trabalhabilidade e maquinabilidade
 Tensões
etc.)

de

crescimento

(rachaduras,

fendilhamentos,
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2.1

Casos de variabilidade em Eucalyptus

 Espécies com madeiras mais densas (Eucalyptus globulus,
Eucalyptus urophylla, Corymbia citriodora, etc.) e de
madeiras mais leves (Eucalyptus grandis, Eucalyptus nitens,
etc.)
 Idade – Conforme a árvore envelhece ela forma madeiras
mais densas, com maior comprimento de fibra, maior fração
parede, menor teor de lignina e maiores teores de extrativos,
dentre outros efeitos
 Clones - são mais uniformes em termos de qualidade da
madeira, mas não significa que o mesmo genoma vai resultar
em árvores todas iguais
A variabilidade continua a existir, mas é menor
Clones diferentes podem ter madeiras bem diferentes,
mesmo sendo originados da mesma espécie
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 Variabilidade ao longo do fuste (na altura da árvore)

Ao se usarem
as toras
inferiores para
serraria
estaremos
alterando a
idade
fisiológica da
madeira que
abastece a
fábrica de
celulose
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Origem das Figuras:
https://www.eucalyptus.com.br/VailManfredi/
1985_Variacao_Rendimento_Celulose_Tronco.pdf
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 Variabilidade
da
(altura/diâmetro)

densidade

básica

da

árvore

Origem das Figuras:
https://www.eucalyptus.com.br/VailManfredi/1985_Variacao_Rendimento_Celulos
e_Tronco.pdf
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Origem da Figura:
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202003b.pdf
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Mapas da densidade
básica de dois clones de
Eucalyptus urograndis
com 10 anos de idade

Origem das Figuras: http://repositorio.ufla.br/handle/1/33746
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 Distinguindo cerne e alburno

Cerne rico em extrativos, menor pH, porém densidade básica
menor que para o alburno em árvores mais jovens, como o caso
dos eucaliptos para produção de celulose
Lenhos inicial e tardio não tão característicos em Eucalyptus
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Material bastante cernificado em Eucalyptus
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2.2.

Casos de variabilidade em Pinus

 Espécies com madeiras mais densas e outras mais leves
 Espécies ricas em resinas (Pinus elliottii e Pinus oocarpa) e
outras com mais baixo teor de extrativos (Pinus taeda e
Pinus radiata)
 Idade – Conforme a árvore envelhece ela forma madeiras
mais densas, com maior comprimento de fibra, maior fração
parede, menor teor de lignina e maiores teores de extrativos,
dentre outros efeitos
 Clones - são mais uniformes em termos de qualidade da
madeira, mas não significa que o mesmo genoma vai resultar
em árvores todas iguais
82

 Enorme influência da relação lenho inicial e lenho tardio

Um dos critérios para seleção de madeiras para serraria
costuma ser o “número de anéis de crescimento” por
polegada no sentido transversal
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Costaneiras

Madeira
Juvenil
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Variabilidade ao longo do fuste (na altura da árvore)

Variabilidade da densidade
da madeira de Pinus palustris
em estágio de maturidade
fisiológica

Origem da Figura: (Mapas utilizando densitometria de raio-X)
https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/view/2825
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Variabilidade da densidade
da madeira de Pinus taeda
em estágio de maturidade
para uso industrial

Origem da Figura:
https://www.mdpi.com/1999-4907/9/6/287/pdf
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 Variabilidade radial da madeira de Pinus elliottii em função do

tipo de lenho

Dimensões das fibras em função do tipo de lenho
Origem
da
Figura:
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975a%20%20variabilidade%20radial%20madeira%20de
%20Pinus%20elliottii.pdf
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Densidade básica e proporção entre lenhos inicial e tardio
Origem da Figura:

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975a%20%20variabilidade%20radial%20madeira%20de%20Pinus%20elliottii.pdf
88

i

Origem da Figura:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2010_Madeira_Pinus_taeda.pdf
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Tema nº 03:

A Variabilidade das Fibras e Polpas Celulósicas:
Produto “commodity” ou nem tanto?

As qualidades das fibras e polpas celulósicas obtidas no Brasil de
Eucalyptus e Pinus são definitivamente distintas, pois se tratam
de madeiras obtidas de grupos e manejos florestais diferentes

Em ambas as situações, os suprimentos de madeiras para as
respectivas fábricas são feitos a partir de árvores jovens, ainda
juvenis e com baixo teor de lenho tardio nas madeiras:
 5 a 7 anos para colheita florestal do Eucalyptus
 8 a 15 anos para colheitas do Pinus, com desbaste aos 8
anos e corte final em geral entre 12 e 15 anos
90

 Muitas empresas também removem a primeira tora da base
da árvore de Pinus, com cerca de 6 metros de comprimento,
pelo fato de ser valiosa para venda para desdobro em
serrarias. Com isso, destinam ao processo uma madeira com
idade fisiológica diferente da idade do povoamento.
 Existem empresas que compram de volta os refilos de
costaneiras das toras de Pinus que foram vendidas para as
serrarias, usando-as no processo como “fonte de lenho
tardio” para melhoria de rendimentos e resistências da
celulose

No Brasil, a maior parte da produção de celulose de fibra longa
se destina a papéis não branqueados de embalagem, ou seja,
linerboards, papéis para sacarias, cartões, etc. – Fabricados
quase sempre em produção integrada de celulose e papel
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São poucos os casos (Klabin) que usam a madeira de Pinus para
celulose kraft branqueada de mercado, ou para fabricação de
papel ou como polpa “fluff” para produtos absorventes
A situação é bem distinta para a produção de celulose de
eucalipto, onde a maior parte da produção se destina aos
principais mercados internacionais de celulose branqueada
(“Bleached Hardwood Kraft Market Pulps” e “Bleached
Hardwood Dissolving-Grade Market Pulps”)
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A variabilidade das polpas celulósicas de Eucalyptus

As polpas kraft branqueadas de eucalipto ainda são vistas nos
mercados como uma commodity global, entretanto, já existem
alguns fabricantes de polpas de mercado orientadas para
produtos específicos (papéis tissue, de impressão e escrita,
decorativos, filtros, etc.)
A diferenciação se consegue através do uso de espécies, idades
ou clones mais apropriados e que foram engenheirados para um
desempenho específico em função das características da madeira
Também existem situações de busca de diferenciais através de
alterações nas condições de polpação kraft, secagem da folha,
adição de químicos promotores de resistência ou de maciez na
celulose, pré-refinação, etc.
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Em geral, o objetivo de quase todos os fabricantes de celulose de
mercado é a busca de altíssimos desempenhos em
produtividade, baixos custos de fabricação, máxima classificação
da celulose como produto “prime” e manter a “sonhada
homogeneidade na produção de uma polpa que possa atender ao
maior número possível de clientes”

A busca de uma polpa de mercado que seja do tipo “fullcommodity” favorece a produtividade e os custos de produção,
aumenta as opções para mais clientes e mercados, mas limita o
atingimento a mercados mais nobres de papéis, que chegam até
a pagar um sobre-valor para as polpas (caso das polpas de
Eucalyptus globulus de Portugal, para fabricação de papéis
decorativos)
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Commodities são grupos de produtos com características
homogêneas e similares e que se destinam a venda global em
larga escala. Elas costumam ser armazenadas, pois não perdem
facilmente a qualidade, já que os estoques e a relação entre
oferta e procura é que determinam os seus preços de venda.

As commodities são grupos de produtos “quase iguais”, quase
sempre “matérias-primas”, obtidos de recursos naturais, com
pouca industrialização, independentemente de quem esteja
vendendo ou onde esteja sendo produzida
Exemplos: soja, milho, minério de ferro, etc.
Os compradores de commodities querem comprar grandes
quantidades e negociam “pesado” para pagar o mínimo pelo
produto, pois quase sempre existem alternativas para compra de
outros fornecedores
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São comuns os contratos a preços favorecidos (descontos sobre
o preço referencial de venda) com base em fidelidade de compra
Mesmo que existam algumas diferenças de qualidade dentro de
um grupo de commodity, elas não costumam ser significativas ao
ponto de mudar a classificação para um produto como “produto
diferenciado de maior valor”
Algumas vezes, um produtor consegue uma diferenciação
importante e um sobre-preço com sua commodity, mas logo os
competidores copiam essa diferenciação e o produto volta a ser
comoditizado
Celulose de mercado é considerada uma commodity singular,
pois possui um nível de industrialização significativo, uma
importante agregação de valor em relação à madeira (outra
commodity), mas continua sendo uma “matéria-prima” de
origem natural do agronegócio
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A maioria dos compradores de celulose de mercado atua como
compradores de commodities, pois o papel também costuma ter
grandes níveis de competição nos mercados

Também do lado dos fabricantes de celulose de mercado, os
fabricantes almejam atuar como produtores de “fullcommodities”, já que podem ter:
» Maiores continuidades operacionais, maior eficiência
operacional e maiores produções em suas máquinas
» Menores custos de produção
» Enormes simplificações nas logísticas com seus fardos de
produtos (um único produto facilita estocagens, manuseios,
flexibilidades, etc.)
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Dentro do setor de celulose de eucalipto, existe uma tendência
dos compradores dessa polpa de mercado especificarem mais
algumas propriedades, que possam significar uma diferenciação
entre um produtor e outros

Eles fazem isso para melhoria de seus desempenhos e da
qualidade/homogeneidade de seus produtos, também buscando
sobre-preços para eles e produtividade

Enquadram-se nessa tendência, inúmeros produtores de papéis
dos tipos:
tissue, impressão e escrita, térmicos, decorativos, filtros,
especiais (copos e canudos de papel, cigarros, etc.)
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As principais exigências que acabam diferenciando as polpas de
eucalipto de um fabricante em relação a outros são as seguintes:
 Alta e estável alvura
 Baixo nível de contaminantes (sujidade ou sujeiras)
 Baixa demanda de energia no refino
 Resistência à tração adequada em baixos níveis de refinação
 Altos valores de opacidade, volume específico aparente,
absorção de água e porosidade
 Coarseness e população fibrosa
 Baixo teor de finos
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 Teor de hemiceluloses adequado para promover o pegamento
e o release no cilindro Yankee (tissue)
 Excelente relação entre resistência ao rasgo e tração a um
mesmo nível de volume específico aparente ou porosidade
Dessa maneira, aos poucos, o mercado de polpas de eucalipto vai
migrando em parte para produtos diferenciados produzidos por
determinados fabricantes
Frente à dimensão e amplitude de localizações das fábricas de
celulose de eucalipto no Brasil, um mesmo fabricante pode atuar
vendendo produtos diferenciados e “full-commodity”
O maior problema é que muitos clientes de polpa de mercado
acreditam que a simples fidelidade nas compras desses produtos
diferenciados já pode ser considerada como um “sobre-valor” ao
vendedor
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Os compradores sempre objetivam encontrar nas polpas de
mercado que adquirem:

» Adequado desempenho nas operações de fabricação dos seus
papéis (alta produtividade, mínimas quebras de máquina,
pouco papel refugado, etc.)
» Qualidade homogênea nas polpas e nos papéis com elas
produzidos
» Preço favorável, claro que para os compradores
» Adequação das mesmas aos seus processos, não gerando
“pesadelos surpresas” em sua utilização
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Mesmo que os compradores mantenham contratos de fidelidade
com seus fornecedores de celulose, eles estão sempre testando e
monitorando novos fornecedores, numa provável tentativa de
intimidação aos atuais fornecedores
São as leis que regem esses tipos de mercados

Existem diversos exemplos de
mercados de polpas de eucalipto:

polpas

diferenciadas

nos

Exemplo 1: Polpas de eucalipto com menores níveis de alvura e
altos valores de porosidade, maciez e volume específico
aparente para o mercado de papel tissue
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Exemplo 2: Polpas de excepcionais níveis de alvura, limpeza e
resistência fabricadas a partir de madeira de Eucalyptus globulus
– para atendimento dos fabricantes de papéis decorativos

Exemplo 3: Celulose pré-hidrólise kraft (“dissolving-grade”) com
baixos teores de hemiceluloses destinadas à fabricação de
acetato ou nitrato de celulose
Exemplo 4: Celulose pré-refinada - ligeiro nível de refino antes
da formação da folha de celulose (polpa “Refincell da antiga
Riocell - https://www.escavador.com/patentes/561209/processo-de-obtencao-depolpa-celulosica-pre-refinada-e-seca )
A especialização ou diferenciação requer gestão, estratégia,
tecnologias, logística e práticas operacionais bem definidas para
os que se aventurarem nela
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Vejam alguns exemplos do que é possível realizar para
atingimento de diferenciações em polpas de mercado de
eucalipto:

 Destinar linhas de fabricação para clones de madeiras
densas, visando à produção de polpas especiais para
produção de papéis que exigem alto volume específico
aparente nas polpas e baixo nível de refinação
 Separar finos da água branca da mesa plana de uma máquina
de formar folhas de celulose e enviar para a máquina ao lado
(caso de fábricas com duas máquinas de formar e secar
folhas). Isso resulta em dois tipos de polpas com
características diferentes através de uma operação simples
(uma com alto poder de ligação entre fibras e outra de alto
grau de porosidade e volume específico aparente).
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 Alterar o processo de polpação para redução do teor de
hemiceluloses de uma polpa para tornar a mesma “mais
dura”

 Remover hemiceluloses de uma matéria-prima vegetal por
processos de biorrefinarias e reprecipitar as mesmas na
polpa kraft (possivelmente após o digestor)

As opções de se produzir “full-commodity” ou produtos
diferenciados começa na própria estratégia de longo prazo da
empresa
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Isso porque envolve esforço das áreas florestais em produzir a
madeira para casos específicos, às vezes para a mesma unidade
industrial, embora com as diversas linhas de fibras hoje
existentes no Brasil seja possível se terem linhas cativas para
um ou mais tipos de produtos

A diferenciação no Brasil dependerá também da ampliação de
busca de outras espécies/clones de eucaliptos ou pinheiros, para
se dispor de uma variabilidade maior para peneiramento das
especialidades

Vivemos já há algumas décadas as mesmices do Eucalyptus
urograndis e de outras espécies consagradas como E. urophylla,
E. grandis e E. saligna, E. camaldulensis, E. tereticornis
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Outras espécies estão surgindo e podem ter seus espaços
ampliados nos programas de melhoramento florestal:
Eucalyptus dunnii, E. pellita, E. propinqua, E. brassiana, E.
platiphylla, E. benthamii, E. maideni, E. globulus, Corymbia
citriodora, C. torelliana, C. maculata, etc.

Essas espécies e outras mais poderão ser agregadas na
ampliação do nível de variabilidade e de oferta de novas
qualidades nos produtos celulósico-papeleiros do futuro

Enquanto isso, para controlar a variabilidade existente nas
madeiras atuais e fabricar produtos “full commodities”, os
fabricantes de polpas de mercado de eucalipto deverão continuar
com as práticas de “mix de cavacos de madeiras diferentes”
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Resultados e objetivos com a adoção de “mix de cavacos”:
Controlar a variabilidade das madeiras entrando na linha de
fibras para ganhar homogeneidade de qualidade do produto e
melhoria de desempenhos (menores níveis de flutuações nos
processos)

“Mix de cavacos” = estabilização planejada e orquestrada da
qualidade média dos cavacos ao processo





Obtenção de um valor médio central mais estável
Simetria em torno do valor central
Maiores frequências nas extremidades do intervalo de valores
Maior amplitude entre os valores extremos dos dois lados da
curva
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Variabilidade de dois tipos de madeiras em relação à densidade
aparente dos cavacos

Variabilidade do “mix” das duas madeiras anteriores em relação
à densidade aparente dos cavacos
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Na verdade, cada madeira possui por si só uma variabilidade já
significativa em função das variações de inúmeras propriedades
nos sentidos base/topo , medula/casca e cerne/alburno

Quando misturamos dois ou mais tipos de madeiras diferentes,
estaremos ampliando as frequências em um ou nos dois
extremos da curva de distribuição e achatando o meio da mesma

É um procedimento que tem suas desvantagens pela utilização
de uma mistura não tão homogênea em sua constituição
Mas tem sido até hoje a forma mais fácil de domar a
variabilidade dos cavacos para a produção de celulose de
eucalipto com maior homogeneidade
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Outra forma de se reduzir a variabilidade das madeiras e polpas
resultantes é se trabalhar com clones de Eucalyptus grandis,
uma espécie que em geral possui densidade básica em faixas de
valores de pequena amplitude (entre 0,40 a 0,45 g/cm³)

Como inconveniente, obtém-se com o mesmo uma densidade
aparente de cavacos mais baixa (140 - 150 g/cm³), mas como
vantagem um menor tempo de impregnação e cozimento dos
cavacos no digestor
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A variabilidade das polpas celulósicas de Pinus

A maior parte da produção de celulose de fibra longa no Brasil é
obtida a partir de madeira de Pinus taeda, com alguma
participação de madeiras de P. elliottii; P. maximinoi e P.
tecunumanii
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Quando presente na composição de cavacos, as madeiras de
Pinus elliottii trazem maiores teores de resinas que as demais,
mas acabam resultando em alguma produção de “tall oil”, que
pode ser extraído do licor preto e comercializado
Apesar de existirem florestas plantadas e de muito sucesso com
pinheiros tropicais (P. oocarpa e P. caribaea var. hondurensis),
essas madeiras não estão sendo utilizadas para produção de
celulose por falta de investimentos em fábricas na região onde
eles se desenvolvem bem em florestas produtivas
No presente, costumam ter sua madeira utilizada para: móveis,
habitações, madeira serrada em tábuas, vigas, palitos, lápis, etc.
Em épocas passadas (anos 1980’s), a Jari Celulose teve razoável
nível de sucesso plantando e utilizando a madeira de P. caribaea
hondurensis para produção e exportação de uma polpa kraft
branqueada de nome comercial Jari Pine
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A maior parte da produção brasileira de celulose de Pinus ocorre
em fábricas integradas de papéis e papelões para embalagens,
sendo utilizada na forma não-branqueada
Com isso, a disponibilidade de polpas de mercado de origem
nacional ainda não é grande, sendo suprida por poucos
produtores de polpa de mercado locais (Klabin, por exemplo) e
por fabricantes de celulose da Argentina (Pinus taeda) e Chile
(Pinus radiata)

As polpas brasileiras obtidas de Pinus se valem de madeiras
praticamente juvenis, com baixas densidades básicas e alto
conteúdo de lenho inicial
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As diferenças de qualidade entre as polpas dependem muito de:
 Processos tecnológicos disponíveis nos produtores
 Intensidade e proporção de madeiras de desbastes e da
remoção de toras grossas da base do tronco
 Gestão para se ter maior teor de lenho tardio na polpa (uso
costaneiras)
 Qualidade dos cavacos (vital, pois é comum se usar cavacos
produzidos com resíduos de serrarias nas próprias
serrarias)
 Número Kappa objetivado na polpa marrom
 Aplicação ou não de branqueamento na polpa
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As polpas brasileiras obtidas de madeiras de Pinus ricos em
madeira juvenil mostram valores típicos e semelhantes de suas
composições fibrosas:

Coarseness = 18 a 24 mg/100m
População fibrosa = 2,5 a 4 milhões/grama
WRV (Water Retention Value – Índice de Retenção de Água) =
90 a 120 %
Finos DPCJ = 1,5 a 3 %
Comprimento de fibras Kajaani= 1,9 a 2,3 mm
Fração parede das fibras = 25 a 40%
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Essas polpas são facilmente colapsadas e cortadas durante o
refino da massa celulósica, apesar de terem alguma resistência
inicial quanto a esses danos nas fibras
Resultam em papéis densos, de resistências variadas conforme o
grau de refino e que podem perder qualidade rapidamente com
poucos ciclos de reciclagem
A grande responsabilidade do fabricante de papel é saber usar
sabiamente essas polpas para preservar o máximo as qualidades
desejadas – principalmente na refinação da massa
Quando os fabricantes de papel necessitam de polpas de fibras
longas, de maiores níveis de resistência, menos colapsáveis e
necessárias em papéis porosos e absorventes (para filtros, por
exemplo) costumam importar celuloses de mercado obtidas de
coníferas com árvores em idades adultas produzidas no Canadá,
Norte dos Estados Unidos e Escandinávia
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Tema nº 04:

As Florestas Plantadas e Engenheiradas pelo Melhoramento
Florestal como Fonte de Suprimento de Fibras para a
Indústria de Celulose e Papel
Propriedades vitais de qualidade das árvores e florestas
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De acordo com o Relatório 2020 da Ibá – Indústria Brasileira de
Árvores, o Brasil possuia em 2019 cerca de 9 milhões de
hectares de florestas plantadas, sendo 7 de Eucalyptus, mais
1,64 de Pinus e ainda 0,39 de outras esppécies arbóreas como:
Seringueira, Acácia, Teca e Paricá
Os principais estados em termos de plantações de árvores foram:
MG (1,96 Mha) ; SP (1,40Mha); MS (1,14 Mha); PR (1,01 Mha)

Depois de intensos estudos e pesquisas com Melhoramento e
Manejo Florestal, tanto com eucaliptos e pináceas, a
produtividade chegou ao término da primeira década desse
milênio com excelentes níveis de produtividade
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Entretanto, devido a fatores bióticos e abióticos e introdução não
tão adequada de clones de eucaliptos em novas fronteiras
florestais, a produtividade do eucalipto tem decrescido
(atualmente está na média nacional de 35,3 m³/ha.ano de toras
de tronco com casca)
Para o Pinus, graças à clonagem, hibridação e introdução de
outras espécies comerciais, a produtividade ainda está crescendo
(atualmente em média nacional de 31,3 m³/ha.ano com casca)

Do total plantado no Brasil, cerca de 4,4 milhões de hectares
estão certificados pelo FSC – Forest Stewardship Council e
CERFLOR/Inmetro – sendo que as florestas certificadas
pertencem a produtores dos setores de celulose/papel, painéis
de madeira, carvão vegetal, mobiliário, etc.
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Fotografia atual do setor de florestas plantadas orientadas
para fabricação de celulose e papel

» Brasil se constitui no segundo maior produtor mundial de
celulose com cerca de 20 milhões de toneladas em 2019, das
quais 14,7 foram exportadas
» A produção de papel atingiu 10,5 milhões de toneladas em
2019, sendo 2,2 milhões exportadas
» Novos projetos, novas empresas e duplicações de fábricas
atuais estão acontecendo de maneira segura e acelerada
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» Devido à aguerrida competição, o foco das empresas hoje
está mais nas planilhas de custos de produção das florestas e
fábricas e nos indicadores de produção e sustentabilidade
» A madeira é o principal componente do custo da celulose de
mercado de eucalipto: 40 a 50% do custo caixa de fabricação
» Perda gradual da produtividade florestal para o eucalipto e
sem perspectivas de rápida solução
» Redução de pessoal nas empresas e “pouca conversa com as
árvores”, todos acreditando que as ferramentas de TI possam
suprir gente e as visitas às florestas
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» Utilização de novas formas de colher as florestas, com
prejuízos à qualidade da madeira para as fábricas (toras
finas, aumento do teor de cascas e de perdas de madeira no
processamento, pior qualidade dos cavacos)

Consequências em algumas empresas


Desbalanceamentos no suprimento de madeira para as
fábricas


Uso de florestas muito jovens


Necessidade de aquisição de madeira desconhecida de
terceiros
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Uso de florestas com madeiras fora das especificações e
sem certificação

Baixo preço de comercialização pago aos produtores
rurais, destimulando investimentos em silvicultura

Migração do produtor rural para a soja, milho ou pecuária
em detrimento das florestas plantadas

Fábricas convivendo com madeiras fora de qualidade para
o processo kraft (cavacos irregulares, maiores consumos de
álcali ativo na polpação e químicos no branqueamento,
menores rendimentos de polpação, maior geração de sólidos
secos para o setor de recuperação do licor)


Descompassos na logística de suprimento de madeira
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Falta de sincronia entre setores florestais e industriais



Foco no curto prazo para apagar incêndios


Inadequações nas avaliações de qualidade da madeira que
estão suprindo as fábricas


Tentativas de correções via “mix de madeiras” ao digestor

As correções dessas dissintonias só podem acontecer em médio
prazo, já que as florestas demoram alguns anos para crescer e
novos materiais genéticos não são tão facilmente desenvolvidos
pelas áreas de P&D
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Em resumo: Ainda há muito a se fazer no curto prazo para obter
sucesso no médio prazo
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Sugestão de leituras sobre o tema:

Reinventando a produção florestal. Pöyry Point of View. 08 pp. (2014)
https://www.poyry.com.br/sites/www.poyry.com.br/files/media/related_material/14d
ez17a-reinventando_a_producao_florestal_-_final.pdf (em Português)

A indústria de celulose e papel no Brasil. Navegando em mares
revoltos. (The pulp and paper industry in Brazil. Navigating in rough seas).
C.A.F. Silva; D. Duly; M.R. Neves; M. Porto. Guia ABTCP de Fornecedores &
Fabricantes de Celulose e Papel – Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 20 pp. por versão. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Guia+ABTCP+Farinha.pdf (em
Português e em Inglês)
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Uma dúzia de propriedades desejadas nas árvores das florestas:
i.

ii.

Produtividade florestal, expressa como ICA - Incremento
Corrente Anual; IMA - Incremento Médio Anual e IMACel –
Incremento Médio Anual Equivalente a Celulose Produzida
(em geral, por cálculos laboratoriais para oferecer
previsibilidade)

Origem das Equações:
https://www.eucalyptus.co
m.br/artigos/2020_Relacion
ando+Processo+Kraft_Com
ponentes+Madeira.pdf
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IMACel inclui dois importantes parâmetros de qualidade de
madeira (Densidade Básica e Rendimento Depurado de
Polpação), convertidos em um único:
Consumo Específico de Madeira
Existem erros comuns no uso do IMACel calculado por técnicos
desconhecedores de suas armadilhas, sendo os mais usuais os
seguintes:
 Uso do IMA com casca para os cálculos, esquecendo de
remover a casca
 Uso de Densidade Básica de toras de madeira cujos volumes
formam medidos após colheita, secagem no campo e supridas
à fábrica (Medição do volume do talhão diretamente na
fábrica)
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 Confusão ao acreditar que essa fórmula de IMACel se
relacione à produção da fábrica em celulose branqueada,
quando na verdade ela apenas serve para aferir potencial de
produção florestal em celulose depurada na saída do
depurador de massa não branqueada (por cálculos teóricos)
 ISSO ISENTO DE PERDAS: Esquecimento de que esse
potencial de produtividade florestal não considera nenhum
dos tipos de perdas que acontecem entre a floresta em pé e a
entrada da madeira como cavacos no digestor
 Confundir a referência de quantificação da celulose utilizada
no cálculo do consumo específico de madeira: se
absolutamente seca ou seca ao ar
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Essas perdas são enormes e o cálculo do Consumo Específico de
Madeira através de balanços de massa são os mais indicados,
para quaisquer dos tipos de IMACel que se queira calcular:
IMACel para a saída de celulose não-branqueada depurada (mais
indicado para melhoristas florestais para usos e cálculos através
de avaliações laboratoriais)
IMACel para a saída de celulose branqueada em fardos e
disponível para comercialização
IMACel calculado e referido para celulose pronta e disponível
para venda na forma de fardos precisa usar um fator para os
rendimentos e perdas devidos a outras etapas da produção



Recirculação de rejeitos e nós ao digestor
Lavagens das polpas
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Deslignificação com oxigênio
Branqueamento da celulose
Depuração da polpa branqueada
Formação das folhas e secagem
Refugos de folhas secas recirculadas na máquina de papel

Pode-se calcular um valor médio para essas perdas em
rendimentos, que variam entre 6 a 7% nas linhas de fibras de
fábricas de celulose branca
Daí se origina um fator F = 0,93 a 0,94 para ser incorporado à
fórmula de Consumo Específico de Madeira
CEm = [1/(dB.RD.F)] x 0,9 = m³/tsa
Sendo F igual a um valor calculado para cada situação entre 0,93
a 0,94 – devendo ser avaliado caso a caso

133

Em todas as situações, o usuário de valores de IMACel deve estar
atento aos valores utilizados e seus significados
Isso para não cometer erros imperdoáveis nos planejamentos de
produção e consumo da madeira pelas unidades produtivas a
partir de suas florestas

De qualquer forma, sugiro a leitura de dois de meus capítulos do
Eucalyptus Online Book nos quais mostrei alguns cálculos sobre
Qualidade da Madeira e sobre como criar um balanço de massa
simples para calcular o Consumo Específico de Madeira em
fábricas de celulose:
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Cálculos, problemas e balanços aplicados ao setor de produção de
celulose e papel de eucalipto: Parte 01: Uma centena de exemplos sobre
qualidade e suprimento de madeira e processo de fabricação de celulose
(Linha de fibras). C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 38. 177

pp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT38_Calculos_Setor_Madeira_Celulose.pd
f (em Português)

A madeira do eucalipto para produção de celulose: Entendendo a
construção do indicador de consumo específico de madeira para
produção de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 46. 106 pp. (2017)
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT46_Consumo+Especifico+Madeira+Celulose.pd
f (em Português)
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iii.

Volume comercial das árvores individuais: resultante de uma
combinação de dimensões de cada árvore, tais como
diâmetro à altura do peito (DAP), altura comercial e fator de
forma das árvores

Embora muitas vezes esquecida, essa é uma das características
mais impactantes na produtividade e geração de indicadores de
desempenho favoráveis na colheita florestal, logística de
transporte, descascamento das toras, picagem e geração de
cavacos de melhor qualidade

iv.

Peso comercial das árvores: uma relação direta entre o
volume comercial da árvore e sua densidade básica, podendo
ser expresso com ou sem casca
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v.

Percentagem de casca nas árvores: representada pelo
percentual volumétrico ou gravimétrico entre a casca e a
árvore comercial

vi.

Qualidade silvicultural da árvore: representada pela forma,
retidão do tronco (fuste), arquitetura da copa, índice de área
foliar, ramificações laterais, etc.

vii.

Resistência ou tolerância das árvores a pragas e doenças:
importante se localizar genótipos capazes de oferecer
resistência ou mesmo tolerância a pragas e doenças que
representem perda de produtividade, ou mesmo que levem à
inviabilidade florestal em uma determinada região
Detectados os indivíduos resistentes ou tolerantes, mesmo
que eles não sejam produtivos, há boas chances de se
transferir esses genes de resistência para indivíduos
produtivos
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Usam-se muitas técnicas inclusive de inoculação para checar
se as resistências às pragas e doenças estão incorporadas
nos genótipos melhorados.

viii.

Resistência ou adaptação das árvores a fenômenos
edafoclimáticos e geográficos: destacam-se: déficit hídrico,
frio e geadas, ventos fortes, alagamento e excesso de água
no solo, declividade, altitude, etc.

ix.

Eficiência no uso da água e dos nutrientes: capacidade das
árvores para produzir mais madeira com menor consumo de
água e nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, etc.)
Em geral, expressa-se isso como peso de madeira formado por
peso de mineral presente na madeira ou pelo consumo de água
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x.

Eficiência fotossintética e capacidade de alocar material
orgânico na parte de interesse da árvore: percentual de
madeira sem casca produzida pelo tronco das árvores, por
exemplo – relacionado à área de solo ocupada pela árvore ou
ao Índice de Área Foliar

xi.

Qualidades silviculturais típicas: arranque das mudas,
superação da mato-competição, adaptação a terrenos
declivosos, capacidade de ocupação do espaço fisiológico,
etc.

xii.

xiii.

Capacidade de enraizamento
eficiente clonagem

das

estacas

para

permitir

Habilidade do clone em superar os desafios de crescer como
povoamento clonal
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Tema nº 05:

Engenheirando a Madeira das Florestas Plantadas para
Produção de Celulose e Papel

A qualidade da madeira tem sido um dos temas mais estudados
e divulgados nos anos recentes, tanto pelas academias como
pelas empresas do setor de celulose e papel
O que poucos percebem é que na verdade existem três tipos de
Qualidade da Madeira
Técnicos e Universitários se esquecem de acompanhar alguns
desses tipos, ficando quase todas as publicações e estudos
focados na Versão 1 da Qualidade da Madeira:
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Versão 1 da QM: Qualidade da madeira de árvores em pé,
plantadas nas florestas – ou em idade de colheita ou ao longo
de seu desenvolvimento (avaliações precoces ou pré-corte)
Versão 2 da QM: Qualidade da madeira chegando às fábricas de
celulose na forma de toras após colheita da floresta, estocagem
no campo, secagem, transporte e baldeios
Versão 3 da QM: Qualidade das madeiras na forma de cavacos
chegando aos digestores
A cada etapa temos fatores modificadores da qualidade da
madeira que em geral vai sendo perdida e alterada em relação
à qualidade original das árvores em pé
Ainda que grandes esforços sejam alocados no melhoramento
genético da qualidade da madeira, esses parâmetros vão sendo
modificados ao longo das etapas de processamento
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Apesar da existência de grupos muito bem estruturados e
qualificados para pesquisar e melhorar geneticamente a
Qualidade da Madeira em algumas universidades brasileiras
(UFV; UFES; ESALQ/USP; UNESP; UFPR, UFLA, dentre outras) a
efetividade de medidas preventivas e corretivas para os
problemas que a QM traz aos processos fabris ainda costuma
ser negligenciada pelas gestões de algumas de nossas
unidades produtivas
As pressões por custos de produção baixos no curto prazo e a
incapacidade de suprimento de madeira às enormes unidades
industriais construídas na crença de que as florestas teriam
desempenho exemplar (o que acabou não acontecendo) têm
afetado sobremaneira as relações entre os fornecedores de
madeira às fábricas e os usuários dessas madeiras recebidas
para produção de celulose e papel
Essas situações necessitam de integrações e ações adicionais
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Uma consolidação prática para o somatório dos três tipos de
QM – Qualidade da Madeira de Eucalyptus e Pinus
5.1. Propriedades vitais genéricas ao Eucalyptus e Pinus

As seguintes dezoito características de qualidade das madeiras e
efeitos diretos no processo industrial são fatores-chave para o
controle fabril de produção e o atingimento de maiores
desempenhos nas fábricas de celulose, independentemente do
tipo de matéria-prima florestal:

i.

Limpeza e sanidade da madeira

A madeira no tronco da árvore está protegida e coberta por uma
capa de casca desde a base ao topo, além de termos casca em
galhos e raízes
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Quando abatemos as árvores, as toras começam a encontrar e a
terem adição de sujeiras diversas, sendo a principal delas a
própria casca que sofre esfacelamentos, além da agregação de
terras, pedras, matos, etc.
A casca da árvore é pouco fibrosa, consome muito álcali ativo,
apresenta baixos rendimentos de polpação e gera mais sólidos
no licor preto. Além disso, ocupa lugar que poderia ser ocupado
pelos cavacos de madeira no interior do digestor.
Além dos problemas causados pela casca, existem também tipos
inadequados de madeiras na alimentação do digestor:
Madeiras degradadas por fungos (apodrecidas) – reduzem o
rendimento da polpação em até 5% base madeira e consomem
mais álcali ativo (entre 2 a 4%, conforme o estágio de
degradação). Também afetam a geração de mais sólidos secos
(mais 0,1 a 0,25 tSS/t polpa)
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Madeiras de reação (compressão e tração) também trazem
problemas de resistências nas polpas produzidas e podem
conduzir a transtornos na etapa de polpação
Madeiras queimadas pelo fogo: avaliação caso a caso
Os nós formados na inserção de galhos consomem mais álcali
ativo e acabam se convertendo em rejeitos na polpa, mas que
são facilmente recozidos
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ii. Teor de umidade da madeira

Muito importante para a área florestal (transporte de mais carga
por caminhão)
Nos cavacos alimentados ao digestor, o teor de umidade pode
atuar sobre a quantidade de madeira alimentada ao digestor em
base 100% seca (em função de sua contração ou inchamento) e
na pré-impregnação desses cavacos
Cavacos muito secos podem trazer problemas de flutuação
(flotação) em antigos digestores contínuos (sem vaso de
impregnação prolongada)
Propriedade afetada pela sazonalidade (épocas climáticas)
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iii. Dimensões e densidade a granel dos cavacos

Adequadas granulometrias de cavacos (dimensões) e densidade
a granel estável e dentro de valores indicados para
produtividade são propriedades vitais para o bom desempenho
do digestor e até mesmo da quantidade de polpa produzida

iv. Densidade básica e densidade aparente tal qual da madeira

A densidade básica da madeira se refere à massa ou peso seco
de madeira por unidade de volume verde ou saturado da madeira
(situação que ocorre nas árvores no momento do abate)
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Acontece que as toras de madeira são deixadas para secar no
campo por diversas razões, a principais sendo:
 perda de peso para facilitar o transporte
 redução do teor de extrativos por volatilização e consumo por
microrganismos
As toras também perdem volume (4 a 6%) devido à contração da
madeira com a grande redução de umidade
Com isso, a densidade da madeira que chega às fábricas
definitivamente não é mais a densidade básica, não sendo
adequado se usar os volumes medidos nas cargas recebidas e
converter em peso seco pelo uso dos valores respectivos de
densidade básica
Valores de densidade aparente tal qual são os mais indicados
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Existem sistemas confiáveis (Dinatex, Pivotex, Xilômetro) para
se medir essa densidade aparente das toras no recebimento das
mesmas nas fábricas
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Sugestão de leitura:

https://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/8-dinatex-metodorevolucionario-para-medir-o-volum/

Madeiras de baixa densidade são volumosas e muitas vezes
limitam a produção das fábricas, quando falta capacidade de
alimentação de cavacos aos digestores
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A densidade também tem reflexos na produção (dimensões) e
impregnação dos cavacos pelos licores, no tempo de cozimento,
nos consumos de álcali ativo, na geração de sólidos secos como
licor preto, etc.
Densidade da madeira afeta de forma significativa o consumo
específico de madeira (m³ madeira/t polpa)
A densidade da madeira também tem importantes relações com
as características da celulose e dos tipos de papéis a que se
destinam as fibras
Entre essas propriedades se destacam: população fibrosa,
“coarseness” e fração parede, todas vitais para os desempenhos
das fibras
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v. Porosidade e permeabilidade da madeira

Basicamente afetadas pela densidade da madeira e pela
presença de obstruções (tiloses ou resinas) nos elementos de
vasos de folhosas e nos traqueídos de coníferas

vi. Teor de lignina na madeira

As madeiras para produção de celulose podem conter entre 20 a
30% de lignina total em sua composição química
A lignina dissolvida na polpação também irá necessariamente ser
direcionada ao licor preto, aumentando a quantidade de sólidos
secos a ser gerenciada nas fábricas, principalmente nas fábricas
de celulose branqueada
152

Atualmente, existe a possibilidade de extração de lignina do licor
preto para venda comercial e para aliviar pressão de excesso de
Sólidos Secos para o setor de recuperação
Relações críticas para os eucaliptos:
Para cada unidade em peso seco de lignina que se remove pelo
processo kraft da madeira do eucalipto, estaremos removendo
entre 0,8 a 1,2 unidades em peso de outros importantes
constituintes da parede celular dessa madeira
A cada 1,2 a 1,5% de redução no teor de lignina na madeira de
eucalipto, se pode ganhar cerca de 1% no rendimento da
polpação
............... E se reduz a carga de álcali ativo expresso como NaOH
em 0,2 a 0,3% base madeira para essas reduções entre 1,2 a
1,5% de lignina
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vii. Teor de hemiceluloses na madeira

O processo kraft convencional costuma dissolver cerca de 50%
ou mais das hemiceluloses presentes na madeira
Madeiras de coníferas perdem mais hemiceluloses em função do
tipo mais sensível ao álcali das mesmas (glucomananas)
Madeiras com baixos teores de lignina, como é o caso do
Eucalyptus globulus, costumam apresentar maiores teores de
hemiceluloses
É importante a preservação de hemiceluloses no cozimento para
ganhar rendimentos de polpação
Reprecipitar hemiceluloses é uma forma de evitar perder
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Dimensões
madeira
viii.

e

proporção

dos

elementos

anatômicos

da

Propriedades como diâmetro do lúmen e abundância de
parênquimas e elementos de vasos podem favorecer a
impregnação e difusão dos líquidos no interior dos cavacos
Porém, essa maior abundância de parênquimas e vasos prejudica
outras propriedades vitais: teor de finos e vasos nas polpas,
densidade básica e consumo específico de madeira
O setor de celulose se interessa pelas fibras e os outros
elementos só acompanham a polpa porque existem nas madeiras
Quanto mais fibras, melhor...
Quanto menor a presença de vasos, melhor para as polpas...
Finos interessam até certo ponto...
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ix. Rendimento da polpação kraft

Influenciado pelo teor de lignina, tipos de lignina mostrados pela
relação S/G, teor de extrativos, teor de hemiceluloses, presença
de casca e de madeiras anormais

x. Consumo de álcali ativo ou efetivo na polpação kraft

Influenciado pelos motivos referenciados para o rendimento da
polpação
xi. Fator H (Relação tempo e temperatura, relacionado à energia

utilizada na polpação)
Quase sempre afetado pela qualidade da madeira em termos de
sua fácil ou difícil impregnação e deslignificação
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xii. Geração de sólidos secos para o licor preto (tSS/t polpa)

Influenciado pelos motivos referenciados para o rendimento da
polpação
xiii. Consumo específico de madeira na polpação

Fundamentalmente afetado pelo rendimento da polpação e pela
densidade da madeira
Consiste em um dos principais fatores econômicos do processo,
relacionado diretamente ao custo de produção e à produtividade
florestal (IMACel)
xiv. Teor de rejeitos na polpa não branqueada

Causado por cavacos sobre-espessos, nós, madeiras anormais,
tiloses dificultando a impregnação pelo licor, etc.
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xv. Branqueabilidade da polpa

Afetada por teor e qualidade das cinzas minerais, pela
reprecipitação de lignina, pelo teor de ácidos hexenurônicos
formados na polpação a partir das xilanas (4-O-metilglucuronoxilana), pelo tipo de extrativos, etc.

xvi. Viscosidade da polpa

Quase sempre afetada pelo nível de drasticidade que se dá ao
cozimento para corrigir problemas na qualidade da madeira
Também afetada pela degradação microbiológica da madeira
estocada
Tem maior validade como controle interno de processo, já que
nem sempre polpas obtidas com mesmas viscosidades em
diferentes unidades produtivas se comportam de forma similar
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xvii. Teor e constituintes dos extrativos da madeira

Extrativos e resinas são constituintes que não se convertem em
fibras de celulose, sendo quase que totalmente dissolvidos nos
processos de polpação
Logo, quanto mais extrativos a madeira tiver no momento de sua
conversão a celulose, maiores as chances de perdas de
rendimento de polpação, aumento de sólidos secos ao setor de
evaporação e presença de “pitch” nos processos
xviii. Teor de cinzas e de elementos não processuais (Mg, Mn, Fe,

Zn, etc.)
Cinzas são materiais inertes inerentes ou não (contaminações
externas) às madeiras e que precisam ser removidos nos
processos
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Diversos de seus componentes afetam o processo de
recuperação do licor, o branqueamento, a reversão de alvura,
etc.

5.2. Outras propriedades vitais das madeiras em Eucalyptus

Além das dezoito características genéricas já relacionadas, são
também importantes para os eucaliptos:

i. Qualidade da lignina da madeira

Em madeiras de eucaliptos, a relação entre os grupamentos
Siringila e Guaiacila da lignina é muito importante
(Variável de 2,5 a 6).
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Relações mais altas (4 a 6) favorecem a deslignificação
(polpação e branqueamento) e oferecem maiores rendimentos
de polpação base madeira inicial

ii.

Proporções de ramificações ácidas de hemiceluloses

Os
conteúdos
de
radicais
ácidos
nas
hemiceluloses
(ramificações) dos tipos Acetil e Uronil se relacionam
diretamente com o rendimento e consumo de álcali na polpação
Esses grupamentos são quase que completamente extraídos da
madeira já no início da polpação, sendo que em geral os cavacos
de madeira de eucalipto chegam a consumir 50% da carga
alcalina ativa aplicada para dissolver apenas 25% do peso de
madeira já nas fases iniciais do cozimento
Isso acontece antes mesmo de se atingir as temperaturas de
máxima remoção de lignina (acima de 140ºC)
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5.3.

Outras propriedades vitais das madeiras em Pinus

i. Proporção de madeira juvenil

Madeira juvenil é aquela rica em lenho inicial e com baixa
densidade básica, normalmente presente em árvores de desbastes
iniciais de Pinus e em ponteiros de árvores de maior idade, mas que
tiveram uma ou mais toras removidas da base das árvores para
venda para serrarias, madeira estrutural ou laminação
Nos Pinus que se desenvolvem no Brasil, pode-se dizer que
praticamente toda a madeira das toras será juvenil se forem
usadas toras com até oito a nove anos de idade fisiológica (na
base ou nas diferentes alturas da árvore de onde se tiraram
toras para uso em produção de celulose)
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A presença de altos teores de madeira juvenil nas toras promove
aumento do consumo específico de madeira e reduz as
resistências das polpas, fornecendo fibras facilmente colapsáveis
e pouco indicadas para papéis onde altas e estáveis resistências
ao rasgo e porosidade sejam requeridas
ii. Relação Lenho Inicial/Lenho Tardio

A relação LI/LT afeta impregnação e movimento de líquidos no
interior dos cavacos
Lenho tardio afeta a penetração do licor pelo lúmen mais
estreito, mas a sua madeira contém menor teor de lignina
Essa relação não afeta apenas a polpação, mas também a
qualidade e desempenho papeleiro das polpas, em um mesmo
tipo de influência que a madeira juvenil (onde o lenho inicial é
muito predominante)
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Fontes desejáveis de lenho tardio à alimentação dos digestores kraft
para produtos papeleiros de embalagem
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Tema nº 06:

A Influência dos Fatores Ambientais na Qualidade da Madeira

Origem da Imagem:
https://www.todamateri
a.com.br/fatoresbioticos-e-abioticos/
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As árvores, da mesma forma que todos os demais seres vivos,
possuem um genoma que traduz a herança originada dos pais
Entretanto, a expressão fenotípica das árvores (forma do corpo,
produtividade, qualidade da madeira, etc.) se deve em muito às
interações desse genótipo com o Ambiente onde as plantas
nascem, crescem, desenvolvem e se multiplicam

O Ambiente é representado pelo somatório de outros seres vivos
(Componentes Bióticos) que coabitam o mesmo sítio geográfico
com as árvores - e que inclusive competem entre si
Também existem outros componentes do Ambiente que
oferecem o suporte para a manutenção da vida no sistema
(Componentes Abióticos)
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Os componentes bióticos correspondem às comunidades vivas do
ecossistema, que podem ser: as árvores das florestas, as ervas
daninhas (mato), os fungos e bactérias da microbiologia do solo,
os insetos-praga, os fungos causadores de doenças e podridões,
as aves e mamíferos que ali vivem, etc.; etc.
Os componentes abióticos correspondem aos elementos físicos,
químicos ou geológicos do ambiente, responsáveis por
determinar a estrutura e o funcionamento dessas comunidades
vivas do ecossistema: água, solo, ar, clima, radiação,
temperatura, nutrientes, incêndios, ventos, etc.
Esses fatores todos interagem e ajudam o desenvolvimento das
comunidades vivas e suas interações, na luta diária pela vida,
sobrevivência e perpetuação do próprio ecossistema
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Dentro dos fatores bióticos temos: seres vivos produtores
(plantas), seres consumidores (herbívoros e carnívoros) e seres
decompositores (fungos e bactérias)
Os seres vivos de uma comunidade formam uma biota própria e
muitas vezes única que caracteriza o local
Dentro dessa biota existem relações muito intensas entre os
diversos fatores, que em geral definem as características do sítio
produtivo e das diversas cadeias alimentares que se integram
entre si para esse local
Quando o homem instala suas plantações de árvores, ele cria
uma biota própria onde predomina um tipo de planta, mas que a
moderna silvicultura tenta aumentar a complexidade com os
plantios em mosaicos agroecológicos e florestais
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Ainda assim, mesmo nos chamados monocultivos orquestrados
pelo homem, existem comunidades importantes de seres vivos
que interagem entre si, às vezes de forma agressiva e predatória
(ataque de pragas, doenças, etc.)
Dentro dos fatores abióticos destacam-se: água, luz (energia
luminosa para fotossíntese), calor (energia térmica) e nutrientes
(substâncias químicas)
São comuns as perversidades às comunidades de seres vivos de
um ecossistema que se originam do meio abiótico: geadas,
incêndios, secas prolongadas, vendavais, inundações, falta de
nutrientes no solo, incidência de radiação ultravioleta, etc.
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Esses complexos fatores e suas relações nem sempre são
percebidos ou claramente entendidos pelos plantadores de
florestas
São comuns algumas incompatibilidades de um determinado
material genético de um clone com o novo sítio florestal onde
passa a ser plantado
Essas incompatibilidades acabam originando perdas de
produtividade e qualidade pelos desequilíbrios das árvores tanto
com os componentes bióticos: ataques de pragas ou doenças –
como abióticos: estresses hídricos e térmicos para as plantações
Com o estreitamento de base genética nas plantações florestais de
eucaliptos e a ampliação de plantações em áreas de regiões
pioneiras com condições de clima e solo muito distintas das
originais no sul e sudeste do Brasil, o setor de florestas plantadas de
Eucalyptus tem sofrido perdas importantes em produtividade
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A média nacional (eucaliptos) que já atingiu 43 m³/ha.ano e
atualmente reduziu para 35,3
Isso tem levado a que o setor passasse a buscar clones sítioespecíficos, ou seja, adaptados e em condições de
desempenharem bem no local onde serão plantados
Mesmo assim, os componentes bióticos e abióticos não são
permanentes em uma mesma região ou sítio florestal
Novos habitantes acabam sempre aparecendo para serem
incorporados nesses ecossistemas – algumas vezes tornando
competidores (mato) ou predadores (pragas e doenças) das
florestas plantadas
As condições climáticas podem também sofrerem alterações
significativas: geadas, secas, inundações, erosões, perda de
fertilidade do solo, vendavais, incêndios, etc.
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Enfim, não é nada fácil produzir florestas com altas
produtividades e qualidade estável e desejável em suas madeiras
Acredito que isso precisa e deve ser mais bem entendido pelos
técnicos das fábricas quando a qualidade da madeira se alterar
ou quando faltar madeira por razões bióticas ou abióticas

6.1.

Fatores bióticos

Em sistemas florestais plantados, a biodiversidade na local
de plantio das árvores industriais é mais reduzida do que
em sistemas naturais
Como em todas as comunidades de seres vivos, uns comem
e outros são comidos ou predados
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Sempre existe a chance de desequilíbrios que levam à
instalação de condições danosas a um ou outro componente
desse ecossistema
Existem diversas situações de influências prejudiciais de
um tipo de organismo vivo sobre as florestas plantadas, de
qualquer espécie ou clone
Mas nem sempre os fatores bióticos são para o mal: Existe
também o caso de interações simbióticas positivas das
árvores com micorrizas (Pinus e Eucalyptus) ou com
bactérias fixadoras de nitrogênio (Acacia)
Os fatores bióticos podem ser de natureza eventual e de
curta duração (ataque de uma nuvem passageira de
gafanhotos), ou persistentes e de longa duração (às vezes
durante toda a vida da planta como o caso do cancro do
eucalipto)
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Origem da Imagem:
https://www.researchgate.net/publication/344897636_Bidirectional_plantmediated_interactions_between_rhizobacteria_and_shootfeeding_herbivorous_insects_a_community_ecology_perspective/figures?lo=1
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As ações do componente biótico agressivo e predador
podem ser de competição pelos fatores vitais de
sobrevivência da planta (caso da matocompetição) ou de
predação sobre folhas (insetos-pragas, fungos, bactérias,
vírus), cascas (preás e macacos-prego), madeiras (brocas e
cupins) ou raízes (fungos, bactérias e nematoides)
Muitas vezes os efeitos do componente biótico podem ser
causadores de anomalias fisiológicas na planta predada,
mas outras vezes essas anomalias são distúrbios do
metabolismo secundário da planta (formação de bolsas e
canais de goma/resina em Corymbia citriodora)
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Exsudação de goma em Corymbia citriodora – Resultante de
um raio abiótico que caiu sobre a árvore na minha chácara
Paulicéia
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Quando o ataque predador sobre a floresta é de curta
duração e intensidade, a produtividade e a qualidade da
madeira podem ser apenas ligeiramente afetadas
Exemplos: herbivoria ocasional por mamíferos (ovelhas em
Pinus), ataque ocasional de formigas cortadeiras em
Eucalyptus, etc.

Origem da Imagem:
https://www.researchgate.net/publication/262564740_Especies_de_Pinus_na_
silvicultura_brasileira/figures?lo=1
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Nesses casos de rápida predação, quando a madeira é
afetada isso pode aparecer na forma de lesões no lenho,
aumento de formação de extrativos ou formação de um
falso e fino anel de crescimento no xilema
Entretanto, existem predações mais persistentes sobre a
floresta com danos importantes na madeira:
 Gorgulho (Pissodes castaneus) em Pinus
 Vespa-da-madeira (Sirex noctilio)em Pinus
 Cancro (Cryphonectria cubensis) em Eucalyptus
 Gorgulho (Gonipterus scutellatus) em Eucalyptus
 Psilídeo concha (Glycaspis brimblecombei) em
Eucalyptus
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Gorgulho em Pinus
https://www.researchgate.net/publication/262564740_Especies_de_Pinus_na_
silvicultura_brasileira/figures?lo=1

Vespa-da-madeira em Pinus
https://sites.google.com/site/defesafitossanitaria/quarentenariasprese
ntes/sirex-noctilio
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Imagem à esquerda: http://www.fao.org/3/y5041e/y5041e09.htm
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Existem diversos tipos de problemas quanto à qualidade da
madeira em função do ataque de predadores persistentes, sendo
que os mais usuais são os seguintes:
» Danos físicos e defeitos na madeira como formação de feridas,
perfurações, bolsas e canais de resinas, desenvolvimento de
outros tipos de organismos associados como apodrecedores,
aproveitadores eventuais das exsudações, etc.
» Alterações no processo de formação da madeira por ação
sobre a fisiologia do câmbio devido ao ataque em: folhas
(fotossíntese e transpiração), gemas apicais (efeito na
formação de auxinas), raízes (absorção de seiva mineral),
casca (translocação de seiva orgânica), etc.
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Os efeitos sobre a fisiologia do câmbio podem afetar
seguintes propriedades da madeira:

as

 Formação de falsos anéis de crescimento
 Alteração na largura do anel de crescimento
 Alteração na relação lenho inicial/lenho tardio
 Cernificação antecipada
 Aumento no teor de extrativos, lignina, tipo de lignina,
hemiceluloses e até mesmo cinzas minerais
 Alterações nas dimensões dos elementos anatômicos (fibras,
traqueídos, elementos de vaso) ou frequência de vasos e
parênquimas
182

 Formação maior de madeira defeituosa: madeira de reação
(tração e compressão), nós devido brotações laterais de
gemas, etc.
 Incorporação de casca pelos tecidos de madeira
 Presença do organismo-praga (exemplos: brocas, fungos)
estragando e apodrecendo a qualidade da madeira para uso
 Perda de resistência mecânica
 Prejuízos na qualidade dos cavacos de madeira (maior teor
de finos e de sobre-espessos)
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 Potenciais prejuízos na polpação kraft e unidades anexas:
perda de rendimentos líquidos; aumento do teor de rejeitos;
aumento no consumo de específico de madeira; aumento no
consumo
de
reagentes
químicos
no
cozimento
e
branqueamento; maior geração de licor preto; sobrecargas
nas unidades de linha de fibras e recuperação; perda de
produção e de produtividade; etc.; etc.; etc.

Lembrar também que as alterações da madeira devido à
fisiologia do câmbio serão diferentes em situações favoráveis de
crescimento florestal (formação de lenho inicial em estação
primaveril) e nas menos favoráveis (formação de lenho tardio na
estação outonal)
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6.2.

Fatores abióticos

Distúrbios fisiológicos em Eucalyptus devido a fatores abióticos
Origem da Imagem:
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/7693/1/tese_9513_Ana%20Paula%20C%c3%a2mara%2
0da%20Silva%202016.pdf

185

Os principais Fatores Abióticos nas florestas plantadas do Brasil
são dos tipos: climáticos, hídricos e edáficos
Hídricos: secas, terreno encharcado, inundações
Climáticos: calor, frio, geadas, ventos, radiação UV, luminosidade
Edáficos: fertilidade, textura, pedregosidade, declividade

Podem ser ocasionais (curta duração e frequências esporádicas):
geadas, incêndios, seca não muito prolongada
Podem ser mais permanentes: solo
precipitação ou calor intenso o ano todo

pobre

e

seco,

baixa
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Até 1960’s a silvicultura brasileira se localizava nos estados de
SP, PR, RS, SC e MG
As primeiras grandes mudanças geográficas aconteceram com os
projetos Aracruz Celulose (ES) e Jari (PA)
Jari: tentou usar Gmelina arborea e depois Pinus caribaea
Aracruz: introduziu material genético de Eucalyptus grandis e E.
saligna, originados de SP
Consequências Aracruz: crescimento inicial fantástico e aos 2 a 3
anos de idade início do aparecimento dos sintomas de uma das
principais e mais danosas doenças do eucalipto: Cancro do
Eucalipto (fator biótico devido à não adaptação edafoclimática)
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Problema solucionado com a adoção da hibridação de Eucalyptus
grandis com Eucalyptus urophylla e depois propagação
vegetativa dos clones selecionados (clonagem)
Essa tecnologia disruptiva para a época passou a ser o jeito
brasileiro de melhoramento florestal no Brasil, mas que não tem
sido seguida em outros países como Portugal, Espanha, Uruguai
e Chile - clonagem ou propagação seminal de espécies puras - E.
globulus, E. nitens e E. dunnii

O melhoramento florestal descobriu que não existiam clones
universais que servissem para qualquer situação edafoclimática
e por essa razão passaram a serem desenvolvidos os clones siteespecíficos
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Outras espécies passaram a fazer parte do coquetel de genomas
nos clones: E. camaldulensis, E. pellita, E. globulus, E. benthamii,
E. brassiana – em geral a partir da base E. grandis x E. urophylla
Eucalyptus nos Anos 2000’s
A silvicultura brasileira passou a buscar novas fronteiras – preço
de terra mais barato e facilidades na atração de investimentos
pelos novos estados: MS, norte da BA e MG, MA, PI, PR, AP, TO
Climas diferentes e genótipos sendo plantados sem a devida
adaptação resultaram em:
Perda de produtividade, surgimento de distúrbios fisiológicos e
perda de qualidade da madeira, com reflexos em rendimentos
das unidades de produção (perda de produção diária) e maiores
consumos específicos e demandas de madeira a ser suprida
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Em geral, as plantações de eucaliptos não totalmente adaptados
nas novas regiões começaram a mostrar problemas graves de
estresses edafoclimáticos a partir de segundo ou terceiro ano de
idade das árvores, quando as mesmas começam a brigar pelo
espaço vital e a competir mais fortemente por água e nutrientes
Essa disputa dentro dos povoamentos em situações
restrições de recursos vitais para as plantas tem levado a:

com

 Perda de produtividade
 Piora da qualidade da forma e volume das árvores individuais
 Perda de qualidade da madeira
 Prejuízo nos indicadores
produção das fábricas

de

desempenho

e

custos

de
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Apesar de ligeiras mudanças na qualidade do produto celulósico
para os mercados, como a celulose é uma commodity global com
tantos fornecedores disputando seu espaço, essas variações de
qualidade dessas polpas são absorvidas por um mercado que
negocia duramente os preços – mas podem representar
necessidade de aumentar a atratividade das polpas com maiores
descontos de fidelidade

Em alguns casos, a qualidade da polpa pode até ser melhorada,
com a formação de paredes mais espessas nas fibras (menor
população fibrosa e maior coarseness) – mas a um custo alto e
não procurado devido aos outros prejuízos na produção de
madeira e de celulose
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Situação atual do melhoramento florestal do eucalipto no Brasil é
de buscar clones específicos a sítios florestais, isso em todo o
Brasil, mesmo nas regiões tão favoráveis ao crescimento das
florestas como PR, SC, RS e SP – a razão é clara, as terras mais
caras exigem produtividades excepcionais
Não é apenas uma questão de melhoramento florestal: os sítios
precisam de upgrades de qualidade para favorecimento do
crescimento dos materiais genéticos plantados

Isso se consegue com práticas silviculturais adequadas
também engenheiradas, programadas e automatizadas:

e

 Espaçamentos e população de árvores por hectare
 Idade da colheita
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 Irrigação
 Fertilização
 Preparo do solo
 Controle de pragas e doenças
 Integração da colheita à silvicultura
 Estocagem, manuseio e transporte das toras ou cavacos
 Sustentabilidade e ecoeficiência
 Indicadores de qualidade e de gestão sustentável
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Mesmo com o melhor domínio e desempenho com essas práticas
e operações, o melhoramento florestal tem sido surpreendido
com comportamentos inadequados de alguns clones – cada um
deles pode se tornar uma espécie de “caixa de surpresas”
durante sua utilização a campo
Também as plantações de Pinus estão recebendo mesmos tipos
de operações e cuidados, embora a susceptibilidade do Pinus
seja bem menor aos distúrbios edafoclimáticos
Pinus é bastante frugal em nutrientes e água, mas perde
produtividade
e
qualidade
de
madeira
em
condições
edafoclimáticas e situações de manejo desfavoráveis e
inapropriadas
Pinus tropicais – Pinus temperados – Clones sítio específicos
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Quando um material genético melhorado é distribuído para
plantio comercial ele costuma buscar se adaptar às condições
que encontra para se desenvolver

Se as condições edafoclimáticas se alteram ligeiramente e por
períodos ocasionais, os fatores genéticos se sobrepõem aos
fatores ambientais na Interação Genótipo/Ambiente – o clone se
estabiliza e se adapta a essas condições

Essa adaptação ocorre tanto nas qualidades dendrométricas da
plantação como na qualidade da madeira
Exemplo: surge um período de seca de 2 a 3 meses
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As plantas buscam se adaptar a essa situação, fechando
estômatos, perdendo folhas, diminuindo o crescimento e o
câmbio formador de madeira pode mudar ligeiramente a
qualidade da mesma
A situação varia se essa seca acontecer durante o período de
formação de madeira de lenho inicial ou de lenho tardio
Se for durante a estação de maior crescimento e formação de
lenho inicial, as árvores podem formar um fino anel de lenho
tardio, mesmo na “estação primaveril’ – os conhecidos falsos
anéis de crescimento
O perfil de densidade da madeira no sentido medula casca
permite se encontrar as épocas onde ocorreram essas restrições
de recursos hídricos
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Clones de eucalipto:
Perfil densidade aos sete anos
mostrando:
 Picos esporádicos de lenhos
tardios (falsos anéis)
 Diferenças na adaptação inicial dos
clones aos sítios florestais

Origem da Figura:
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/7693/1/tese_9513_Ana%20Paula%20C%c3
%a2mara%20da%20Silva%202016.pdf
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Picos de densidade
básica (falsos anéis)
nos perfis de árvores
submetidas a maiores
intensidades de
estresse

Origem da Imagem:
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/5781/1/Brunela%20Pollastrelli%20Rodrigues.pdf
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Em situações em que a restrição acontecer de forma ocasional e
por pouco tempo (2 a 3 meses de seca) durante o período em
que a planta está formando madeira de lenho tardio, ela vai
continuar formando lenho tardio, às vezes mais denso, mas em
menor quantidade no período
As restrições edafoclimáticas definitivamente afetam a formação
de madeira pelo câmbio – muitas vezes elas não são bem
compreendidas em sua ação porque não se dispõem de
avaliações de como, quando e qual foi o efeito sobre o processo
de formação da madeira pelo câmbio
Além disso, o câmbio tem idades fisiológicas diferentes nas
diferentes posições da altura da árvore e isso também afeta a
variabilidade na qualidade da madeira em cada posição e na
média total da árvore
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Já em situações de restrições edafoclimáticas permanentes para
um determinado clone, o comportamento das árvores já pode ser
notado por alguns sintomas de distúrbios fisiológicos de não
adaptação, tais como:
 Variabilidade nas dimensões e formato das árvores
 Murchamento e queda de folhas, com redução da área foliar,
redução de fluxo de seiva mineral e de fotossíntese para
formar lenho
 Morte de ponteiros apicais de tronco e galhos
 Perda de dominância apical e superbrotação em gemas
axilares e no lignotúber
 Surgimento de feridas e trincas na casca
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 Surgimento de pústulas em folhas e caules
 Aparecimento de exsudações de resinas e gomas no tronco e
galhos
 Cernificação adiantada, pois a árvore tenta equilibrar a
relação alburno/cerne e com a menor quantidade de seiva a
transportar, menos alburno se torna necessário
 Mudanças na qualidade da madeira, tanto do cerne como do
alburno (extrativos, tiloses, espessura da parede, etc.)

A redução da produtividade (IMA e IMACel) e o aumento da
heterogeneidade das árvores afetam diretamente a qualidade da
madeira – quase sempre na direção da pior qualidade para
produção de celulose
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Esses efeitos são de diferentes tipos e intensidades e surgem
mais intensamente em Eucalyptus do que em Pinus
Pinus sofre mais intensamente com a ocorrência de fatores
abióticos severos e ocasionais, tais como:
Geadas
Incêndios
Fertilidade do solo (areais)
Ventos fortes
Plantios inadequados de uma espécie em regiões desfavoráveis
(Exemplo: plantar Pinus elliottii em Tocantins)
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No caso dos eucaliptos, a quantidade gerada de novos
conhecimentos por empresas e universidades sobre qualidade da
madeira em situações de estresses edafoclimáticos está sendo
crescente e de muita utilidade prática
Mas ainda há muito a ser descoberto, principalmente no que diz
respeito a novas formas práticas e rápidas de prever e solucionar
os muitos problemas que surgem desses estresses
Faltaria também um foco maior das empresas produtoras de
papel e celulose para investir não apenas em pesquisas e
metodologias de ensaios, mas também e principalmente no
aprimoramento de seus sistemas produtivos para conviver com
maior grau de sucesso com as madeiras anormais que podem
surgir no suprimento das fábricas

Independente de todos os cuidados, ninguém está livre
dessas surpresas
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Lignotúber (muda inicial e tronco com um ano)
Uma estrutura de muita utilidade em casos de estresses abióticos
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Um fator-chave nesse processo de investigar a interação G/A
seria desenvolver capacitação para detectar a possível
inadequação de um determinado material genético ao local onde
se iniciaria o plantio comercial do mesmo

Informações podem ser colhidas em:
» Aspectos físicos e fenotípicos das árvores e florestas
» Qualidade da madeira alimentada às unidades consumidoras
» Desempenho na conversão dessa madeira em celulose e
depois papel
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Já sabemos que não existe uma regra fixa de variação de uma
propriedade de qualidade da madeira em função de algum tipo
de restrição edafoclimática, até porque essas restrições
aparecem de diferentes maneiras e intensidades

Quando faltar água é temerário assumir que a madeira terá
maior teor de lignina, ou maior densidade básica, embora sejam
situações que possam acontecer
Tudo costuma depender da carga genética do material, de sua
adaptação ao local, da época do ano e da intensidade e duração
das restrições ambientais
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Vejam o caso da água presente na madeira e uso pela floresta
em situações de restrições hídricas:
» As árvores não ficam estocando água em seu tronco para uso
quando necessitam, apesar de fazerem uso dela em situações
da vida diária
» O tronco nada mais é que um tubulão de passagem da água
desde a absorção da água e sais minerais do solo até às
folhas, onde esses materiais são requeridos para a
fotossíntese e outros processos metabólicos das árvores
» Quando falta água no solo, a planta tenta diminuir o fluxo de
água no tronco, fechando estômatos e perdendo folhas (que
são as transpiradoras naturais da árvore)
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» A árvore também busca se proteger contra o ressecamento e
contração da casca e do xilema, tornando a casca e o lenho
mais hidrofóbicos, formando mais extrativos e lignina
» A árvore busca equilibrar a relação entre alburno (parte ativa
do xilema) e cerne (parte inativa e de funções de
sustentação), reduzindo a quantidade de alburno pela
intensificação da cernificação
» Mudanças anatômicas e químicas acontecem nas células do
xilema, todas comandadas pela atividade meristemática do
câmbio e orquestradas pelo metabolismo das células vivas
produtoras e modificadoras das células de lenho
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» Algumas modificações passam a acontecer e podem ser
detectadas pelos técnicos:
» Espessamento das paredes
células em formação

celulares

das

novas

» Aumento da produção de extrativos
» Impregnação das aberturas dos lúmens e elementos
de vaso com tiloses para formar mais cerne
» Aumento da espessura da casca
» Aumento da densidade básica nas regiões formadas
durante esse período restritivo, embora esse
aumento possa não impactar a densidade média do
total de madeira da árvore, se isso não durar muito
tempo
209

Com a redução da água no solo, aumenta o diferencial de
pressão osmótica e as árvores precisam se defender para não
perderem água para o solo, em uma possível mudança dos
sentidos dos fluxos dessa água (do solo para o interior da planta
ou vice-versa)
Em resumo: nos momentos de estresse, cada árvore estará
tentando sobreviver ao estresse, mas ao mesmo tempo tem que
se defender das atividades competitivas de suas árvores vizinhas
que por serem clonadas têm a mesma base genética que ela
Ainda teremos outras ações perversas: uso de água pelo subbosque, evaporação da água do solo, aquecimento do solo, etc.
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Os reflexos da fisiologia da árvore na qualidade da madeira
formada por ela vão depender das interações entre a genética e
o ambiente no exato momento em que cada célula nova da
árvore estiver sendo formada e quais as modificações que estão
acontecendo também por ação da árvore sobre as madeiras
formadas anteriormente (por exemplo: cernificação)
As árvores vão sofrendo efeitos ambientais de estresse, elas
tentam se adaptar, algumas árvores morrem, deixam espaço
maior para as que ficaram, a luta continua, até que
eventualmente, vem uma chuva e a situação melhora até a
próxima crise ambiental restritiva
Lembrando que as situações de estresse podem ser
permanentes, ocasionais ou alternativas (em uma estação há
condições favoráveis e em outras muito severas)

E a vida dessas árvores continua na floresta estressada...
(mas não para todas elas...)
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Alguns clones se adaptam melhor, outros sofrem muito e
formam madeiras causadoras de problemas para os usuários das
mesmas nas fábricas de celulose
A seguir estão relacionadas as principais características das
madeiras que podem ser impactadas pelas alterações fisiológicas
das florestas em função dos estresses abióticos edafoclimáticos:
 Densidade básica da madeira
 Teor de extrativos
 Teor de cerne (relação cerne/alburno)
 Teor de madeira de reação (compressão em coníferas e
tração em folhosas)
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 Cilindricidade do diâmetro
 Formato do tronco (tortuosidades, galhos e nós, brotações
laterais, etc.)
 Relação Lenho Inicial/Lenho Tardio (falsos anéis, reduções
de espessura do anel, etc.)
 Teor de lignina
 Relação Siringila/Guaiacila da lignina
 Diâmetro e frequência dos elementos de vaso
 Dimensões das fibras (comprimento, espessura da parede
celular, etc.)
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Efeitos nas fábricas:
 Qualidade dos cavacos e perdas de madeira na classificação
 Rendimento da polpação kraft
 Carga alcalina na polpação kraft
 Consumo de químicos no branqueamento
 Estabilidade da alvura da celulose branqueada
 Consumo específico de madeira
 Relação de Sólidos Secos Totais no licor preto para a seção de
recuperação
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 Qualidade das polpas celulósicas: coarseness, população
fibrosa, WRV – Water Retention Value, resistências da folha,
porosidade da folha, absorção de água pela polpa, etc.
Muitas dessas propriedades das madeiras e polpas e índices de
desempenho do processo fabril são interdependentes

Se piorar um deles, outros pioram em cascata
Os piores pesadelos surgem para todos e os tiroteios e buscas de
culpados ficam as principais missões, pois o pessoal não sabe
como resolver o problema tecnicamente
Mas muitas vezes, tudo tem uma única origem:
Ir sem adequado preparo para as regiões pioneiras, acreditando
que se tenham as melhores florestas e fábricas do mundo e que
tudo vai dar certo, usando as mesmas tecnologias e genomas
que estão dando certo em outras situações exitosas
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6.3.

Fatores abióticos ocasionais severos e intensos
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Fatores abióticos ocasionais e de alta intensidade costumam ter
efeitos dramáticos sobre florestas plantadas, causando não
apenas destruições nas plantações, mas também convertendo a
qualidade da madeira de um fim nobre para outro de muito
menor valor e com custos elevadíssimos para extração e
utilização da madeira
Os prejuízos são enormes, pois os valores econômicos perdidos
vão da produção das mudas até o estágio em que a floresta
sofreu o “desastre abiótico”, como:
 Geada
 Incêndio ou descargas elétricas (raios)
 Vendaval
 Inundação
 Deficiência nutricional no solo (Exemplo: Boro)
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Todas essas situações costumam ser muito danosas para as
florestas plantadas, com efeitos sobre os resultados e na
qualidade da madeira
Em geral surgem de improviso, em florestas de quaisquer idades
e muitas vezes, deixando a floresta sem condições de uso de sua
madeira para a produção de celulose e papel, apenas e tão
somente para energia
Em situações menos críticas, as florestas podem eventualmente
se recuperarem do dano, mas dificilmente nos mesmos níveis de
produtividade e qualidade da madeira supostamente esperada no
início da plantação
A prevenção tem sido a ferramenta mais utilizada para essas
situações de estresse ocasional e pontual de fatores abióticos
extremos
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Geadas: Uso de espécies e clones mais tolerantes ao frio:
Eucalyptus dunnii, E. benthamii, E. nitens, E. smithii

Ventos: Desenvolvimento de clones com madeiras mais
resistentes ao impacto dos ventos fortes, através de melhores
resistências mecânicas (compressão, cisalhamento, módulo de
ruptura e de elasticidade), menor ângulo microfibrilar na camada
S2 da parede secundária, maior densidade básica, maior
espessura das paredes celulares, etc.
Algumas vezes temos efeitos de ventos constantes e em mesmo
sentido sobre um povoamento florestal
Ao invés de devastações com quebra de árvores, superbrotações,
etc. - os ventos causam vergamento dos fustes e com isso surge
em maior intensidade a presença de madeira de reação
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Devastação e vergamento de árvores pela ação de ventos fortes

Qualidade da madeira afetada em ambas as situações
Vergamento muitas vezes é passageiro – a árvore busca a posição
vertical e consegue após alguns meses
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Incêndios: Prevenção e ação responsiva rápida para identificar a
origem e o local e eficiência para apagar o mesmo
Inundações: Planejamento adequado de uso de áreas para
reflorestamento desde o Estudo de Impacto Ambiental do setor
florestal

Superbrotação do tronco – um defeito de muitas causas
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Efeito Ventos
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Efeito Geada
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Efeito Incêndio/Fogo – Superbrotação e outros problemas mais
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Seca dos ponteiros
Deficiência de Boro
Intensa ramificação

Origem das Imagens:

https://www.npct.com.br/npctweb/npct.nsf/e0f085ed5f091b1b852579000057902e/4cf47afbcbfdd0d
683257b08003b56b4/$FILE/Palestra%20Ronaldo%20Silveira.pdf
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Os principais efeitos sobre a qualidade da madeira de árvores que
sofreram ações de geadas, incêndios e vendáveis são:

 Superbrotações de ramos laterais, com formação de muitos
galhos e nós no que sobrou do fuste
 Dificuldades de separar a casca que se mistura e se adere ao
xilema dos fustes potencialmente interessáveis
 Contaminação da madeira com carvão, resultado da queima de
casca, galhos e troncos de árvores (parcialmente)
 Dificuldades na colheita florestal e na separação do que
poderiam ser toras de madeira de melhor qualidade de outras
que nada mais são do que resíduos dessa colheita
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 Enormes custos envolvidos, que muitas vezes sequer se pagam
com os resultados da venda da madeira
 Muitas vezes, tem-se que contratar algum interessado para vir
extrair a madeira e ficar com ela, recebendo ainda um valor
monetário pelos serviços de colher e limpar a área

O efeito da geada é bem menos
acentuado em plantações de
Pinus temperados, que são
bastante tolerantes ao clima frio
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6.4.

Práticas silviculturais

Práticas silviculturais são operações florestais que têm por
finalidade o favorecimento do crescimento da floresta plantada e
a maior utilização possível do potencial genético do material
sendo plantado em um determinado sítio
Algumas delas visam ao:
 Oferecimento de melhores condições de crescimento
floresta: preparo do solo, fertilização, irrigação

à

 Redução da influência de competição de organismos vegetais
próximos ou fatores bióticos: matocompetição, insetospragas e patógenos-doenças, espaçamentos
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 Produção de árvores de melhores e maiores dimensões e
qualidade
para
facilitação
da
colheita
e
desdobro:
espaçamentos, idade de corte, fertilização
 Melhoria da qualidade da madeira: desrama, desbastes,
espaçamentos
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Influência das práticas estimuladoras de crescimento florestal
sobre a qualidade da madeira
Todas as práticas silviculturais que tiverem sucesso em permitir
crescimento sustentável da floresta conseguem fazer com que as
mensagens contidas no genoma da planta possa se manifestar
Caso as plantas encontrarem restrições em seu processo de
desenvolvimento, elas podem manifestar reduções de
crescimento e em muitos casos, alterações na qualidade de suas
madeiras que estão sendo formadas no exato momento da
restrição...
...ou em outras formadas anteriormente, como as mudanças do
alburno em cerne
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As restrições acontecem principalmente com os principais
fatores de produção florestal: água, nutrientes (disponibilidade e
tipo de solo), insolação, radiação, teor de gás carbônico na
atmosfera
Esses fatores são afetados ou controlados por chuvas ou
irrigação, fertilidade natural ou adicionada ao solo,
espaçamentos adequados, prevenção do ataque de
pragas/doenças, etc.
Estudos realizados por volta de 2010:
Brazil Eucalyptus Potential Productivity Project
(coordenação professores José Luiz Stape & Dan Binkley)
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Quando água e nutrientes foram oferecidos nas quantidades
requeridas e necessárias a clones de Eucalyptus desenvolvendo
em diversas regiões do Brasil foram atingidas produtividades
potenciais de até 83 m³ sólidos/ha.ano (42 t a.s./ha.ano)
Estudos também acontecem com o Pinus:
Projeto Produtividade Potencial do Pinus no Brasil
(Coordenação professor Mauro Valdir Schumacher)
Potencial de crescimento
estimado em até
50 m³ sólidos/ha.ano
Origem da Imagem:
http://www.acr.org.br/download/bibliotec
a/Produtividade_Potencial_do_Pinus_no_
Brasil.pdf
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Durante o crescimento da floresta, a qualidade da madeira pode
ser afetada pelas práticas silviculturais (pela sua aplicação ou
omissão)
Quando alguma restrição ao crescimento ocorre em idades
iniciais, se elas forem de pequena intensidade e duração, a
mudança da qualidade da madeira ao abate nem é percebida
Quando ocorre mais próximo da colheita (árvore está produzindo
madeira em sua maior densidade básica), o efeito da restrição ao
crescimento é mais bem percebido, pois os valores dessa
madeira impactam na madeira total do tronco
Essas diferenças de impacto, da época em que ocorre a restrição
e da duração da mesma podem explicar as diferenças tão
grandes dos resultados de muitos trabalhos publicados e
disponíveis na literatura
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São raras as situações em que os autores tentam entender o que
estaria acontecendo com a fisiologia do processo de formação da
madeira quando fazem suas coletas de amostras... A coleta acaba
ficando algo apenas mecânico – o objetivo de muitos pesquisadores
tem sido apenas colher suas amostras e nada mais
Sequer descrevem adequadamente as situações de crescimento,
a época, as condições climáticas dos anos em que o povoamento
esteve crescendo e no momento da coleta. Em resumo: NÃO
CONVERSAM COM AS ÁRVORES
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Amostragens e medições corretas são peças chave do processo de
avaliar qualidade da madeira
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Práticas silviculturais adequadas são vitais
Conversar com a floresta, ver os registros históricos de ocorrências
da mesma e entender o que está acontecendo ou que já aconteceu
no passado dessa floresta
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Ao conversarmos com as árvores e ao visitarmos nossas
florestas podemos ir entendendo como a produção de madeira
está sendo afetada tanto pelos fatores ambientais naturais como
pelas práticas silviculturais

O que essa foto
consegue mostrar
de uma conversa
com essas
árvores?
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A madeira é resultante da atividade do câmbio, que sofre efeito
direto das variações ambientais...
Ele pode afetar com sua variação tanto a anatomia da madeira
(tipos e proporções de lenhos juvenil, maduro, inicial, tardio,
reação) como a composição química (extrativos, espessura e
composição da parede celular, etc.)
O somatório dessas variações acaba afetando para mais ou para
menos:

Densidade básica da madeira

Conversão da madeira em cavacos e depois em celulose

IMACel – Incremento Médio Anual equivalente em
Celulose

Consumo Específico de Madeira

Qualidade da celulose e do papel fabricado

Custos industriais de conversão
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Efeito do Espaçamento entre as árvores da floresta plantada
A definição do espaçamento entre árvores é uma das principais
decisões a ser tomada para a implantação de uma floresta
plantada
O espaçamento afeta:
 A produtividade florestal
 O arranque inicial da floresta
 O volume individual de cada árvore na colheita
 A idade da colheita para máximas eficiências técnica e
econômica
 A regularidade do fuste e das dimensões das árvores
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 A competição saudável entre as árvores que coabitam no sítio
florestal
 A qualidade da madeira na época da colheita da floresta para
utilização industrial
Os espaçamentos em geral são do tipo quadrado (3 m x 3 m; 2 m
x 2 m) ou retangulares (4 m x 3 m; 3 m x 1,5 m)
Espaçamentos quadrados:
 Forma do tronco e copa mais regular
 Menos intensidade de competição na linha de plantio
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 Qualidade de madeira mais uniforme e menor teor de
madeira de reação

A capacidade produtiva de um sítio florestal pode não variar
muito quando se adotam diferentes configurações de
espaçamentos, mas o volume de cada árvore, a proporção de
casca e a qualidade da madeira podem ser bastante afetados
pelo espaçamento adotado

Espaçamentos apertados ou adensados (2 m x 2 m; 2 m x 1,5 m):
Árvores finas, muita competição pelos fatores de produção
(nutrientes, água, luminosidade), maior teor de casca, qualidade
e aproveitamento da madeira, influenciados pelas dimensões das
árvores, necessidade de colher mais cedo
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Espaçamentos abertos (4 m x 3 m; 4 m x 2,5 m; 3,5 m x 3 m):
Árvores mais volumosas, menor grau de competição entre
árvores, melhor uso e eficiência para o consumo dos fatores de
produção pelas árvores
Ideais para qualidade da madeira:
Menor proporção de casca nas árvores
Menor proporção de cerne em relação ao alburno
Menor estresse devido à menor competição entre árvores
Maior sustentabilidade do sítio florestal
Maior possibilidade de ter a qualidade da madeira mais
próxima do potencial que o genoma oferece
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Nos primeiros 1 a 2 anos de idade da floresta plantada nos
espaçamentos usuais adotados para florestas para celulose e
papel:...a competição entre árvores não é ainda intensa, cada
árvore podendo se valer de água, luz e luminosidade sem muito
esforço ou estresse
Todas as árvores crescem felizes produzindo madeira juvenil e
com alta proporção de lenho inicial

Clone de eucalipto com 18 meses de idade
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Por essa razão, a avaliação precoce da qualidade da madeira aos
3 anos de idade consegue revelar tão somente uma qualidade
genética potencial do genoma, já que não estão ainda ocorrendo
restrições de água, luz e nutrientes para as plantas

Após o terceiro ano, as situações podem mudar:
 Intensa competição
 Possíveis restrições, principalmente para espaçamentos mais
apertados
 Não é mais o genoma a comandar a formação da floresta,
mas sim a sua interação com o ambiente
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Quando as árvores passam a sofrer mais competição, elas se
defendem na falta de fatores de produção:
Restringem crescimento, fecham estômatos, reduzem a captação
de água, produzem menos fotossíntese, florescem/frutificam
para tentar manter a sobrevivência da espécie e começam mais
cedo a cernificação
Espaçamentos possuem efeitos também em:

Relações
Lenho
Inicial/Lenho Tardio

Juvenil/Lenho

Adulto

e

Lenho


Aspectos anatômicos da madeira, pois com variações da
fotossintetização de componentes químicos para formar
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células, essas células alteram a espessura da parede celular e
o ângulo microfibrilar em S2

Aspectos químicos da madeira, pois com variações da
fotossintetização, podem ocorrer alterações na produção de
extrativos, lignina, holocelulose e também absorção e
acúmulo de sais minerais
Os efeitos do espaçamento de plantio se relacionam fortemente
com a interação Genótipo/Ambiente
Exemplo: Árvores com potencial de maior densidade básica, se
encontrarem condições favoráveis ao longo da rotação,
oferecerão madeira com esse tipo de densidade
Se essas mesmas árvores encontrarem restrições
edafoclimáticas ou outras, poderão ter variações na qualidade da
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madeira, as quais dependerão dos tipos das restrições, duração
das mesmas e formação de madeira pelo câmbio
Os efeitos do espaçamento estão assim relacionados à população
de árvores colocadas a compartilhar uma mesma área e também
às interações Genótipo x Ambiente
Populações maiores de árvores por hectare serão sempre mais
arriscadas, principalmente em regiões com restrições
edafoclimáticas
Efeitos diretos sobre produtividade florestal, qualidade da
madeira e até mesmo perda de árvores por morte pela escassez
de água ou alimentos

Populações menores por hectare são também indicadas para
sítios de produtividade potencial maior, permitindo árvores com
volumes individuais maiores
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Para usar melhor o potencial do sítio, ocupando os espaços nos
tempos requeridos da área disponível para cada árvore:
Uso adequado da insolação
Rápido crescimento pela maior disponibilidade de água e
nutrientes para cada árvore
Colheita mais tardia de árvores individualmente de maior
volume (Cerca de 0,4 a 0,5 m³/árvore para Eucalyptus)
Qualidade da madeira formada conforme o potencial
genético do clone ou material sendo plantado

Muito importantes então a integração e o gerenciamento entre:
Dbásica x População árvores/hectare x Idade colheita x Volume
individual das árvores
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Espaçamento
de plantio
mxm

População de
árvores por
hectare

2x2 - 2,5x2

2000 a 2500

3x2 - 3,5x2

1428 a 1667

3x3

1111

3,5x3 - 4x3

Nº Árvores/m³ de madeira nas
toras (anos 1970’s): 8 a 12

Nº Árvores/m³ de madeira nas
toras (Povoamentos atuais na
colheita): 2,5 a 5

833 a 952
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Povoamentos comerciais
Florestas plantadas de Eucalyptus

1970 - 1980

2000 - 2020

Produtividade volumétrica
(m³ madeira/ha.ano)

20 - 30

40 - 55

Produtividade gravimétrica
(t madeira seca/ ha.ano)

10 - 18

20 - 30

5-7

10 - 16

8 - 12

2,5 - 5

35 - 45

10 - 20

145 - 200

75 - 100

Produtividade (adt polpa/ ha.ano)
Número árvores/m³ madeira
Número de árvores/adt polpa)
Hectares totais efetivo plantio para
abastecer uma fábrica de 1 milhão
de toneladas (em 1.000 ha)
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No caso do manejo de florestas plantadas de Pinus costumam-se
adotar desbastes para rearranjo espacial das árvores das
florestas, aumentando de tempos em tempos a área vital para
cada árvore remanescente

Objetivos:

Produção de um volume de madeiras no final do ciclo de
maior valor de mercado

Utilização para produção de celulose/painéis de madeira
da madeira dos desbastes e das partes das árvores que
sobram após remoção da tora para venda para produtos
nobres (laminados, madeira estrutural, habitações, serraria,
móveis, etc.)

251

Efeito da Idade das Árvores na Colheita Florestal

A Idade da Colheita Florestal é definida pelo acompanhamento
do ICA – Incremento Corrente Anual e do IMA – Incremento
Médio Anual

Busca-se em geral o momento em que a média do IMA começa a
cair em função da redução do Incremento Corrente Anual

Podem-se incluir também fatores de produtividade em celulose
como o IMACel
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Origem da Figura: https://www.matanativa.com.br/florestas-equianeas/
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A idade mais indicada para colheita florestal é função de:

# Produtividade da floresta no momento da colheita (IMA e
IMACel)
# Dimensões das árvores individuais (maior facilidade de colher
e maior aproveitamento de madeira nas operações florestais
e fabris)
# Teor de casca das árvores
# Densidade básica média da madeira
# Teor de extrativos
# Teor e relação S/G de lignina
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# Rendimento depurado da polpação
# Consumo específico aparente e potencial da madeira
# Consumo de álcali ativo na polpação kraft
# Teor de Sólidos Secos Totais enviados para o sistema de
recuperação de licor
# Qualidade das fibras e polpas celulósicas

Idades muito jovens (por exemplo: 4/5 anos para Eucalyptus –
7/8 anos para Pinus) são consideradas abates de materiais
juvenis muito ricos em madeira juvenil e baixas densidades
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Além disso, temos árvores finas e de baixo volume individual
Prejuízos no desempenho das máquinas de colheita e na
preparação de cavacos e polpas

Significam perdas importantes de madeiras, produtos, custos e
maiores consumos e desperdícios
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Todo cuidado é pouco quando colhemos florestas infantis para
uso industrial (“pedofilia florestal” ?)
Densidades básicas baixas, árvores finas, perdas generalizadas,
geração de resíduos, perdas de qualidade dos cavacos, das
celuloses e dos papéis
Todo cuidado é pouco quando colhemos florestas já em idades
de senioridade
Altas proporções de cerne, maiores teores de extrativos,
densidade básica elevada, piores rendimentos de polpação,
cavacos de pior qualidade, alterações da qualidade das celuloses
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O cerne costuma ser formado em idades jovens em Eucalyptus e
mais tarde nas coníferas
O cerne é uma resposta fisiológica da árvore tentando proteger
uma madeira que não está mais sendo utilizada para transportar
seiva mineral para a copa
Cerne possui:

Maior teor de extrativos (em vacúolos de parênquimas e
em tiloses obstruindo os elementos de vaso)


Difícil impregnação devido à redução de porosidade



Lignina mais condensada


Densidade
básica
aumenta
ligeiramente
com
os
extrativos, mas se mantem abaixo daquela do alburno (para
as idades das florestas brasileiras de Pinus e Eucalyptus)
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A transformação do alburno em cerne não é abrupta na
madeira – existe uma região de transição nesse processo de
cernificação
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Algumas espécies e clones mostram significativa variabilidade da
densidade da madeira em função da idade:
Eucalyptus urophylla
E. urograndis
E. saligna
E. tereticornis
E. dunnii

Outras espécies possuem densidade mais estável no sentido
medula-casca:
Eucalyptus grandis
E. platyphylla
Corymbia citriodora

Para as espécies comerciais de Eucalyptus no Brasil, a densidade de
uma árvore com 3 anos já possui um valor que correspondente a 70
a 80% do valor aos 6 anos (Bom isso? – ou nem tanto?)
Exemplo: (0,38 g/cm³): 0,75 = 0,506 g/cm³
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Tema nº 07:

Perdas e Variação da Quantidade e Qualidade da Madeira
entre a Floresta e o Digestor

A grande verdade é que a madeira das árvores nas florestas não
será a mesma em qualidade e quantidade em relação àquela
madeira recebida pelo digestor na forma de cavacos
261

Existem mudanças que podem ser significativas entre a
quantidade e a qualidade das madeiras nas árvores em pé, nas
toras que chegam às fábricas e nos cavacos alimentados ao
digestor

Isso tem impacto econômico e no planejamento da Rede
de Suprimento de Madeira
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O Consumo Específico de Madeira, calculado com base em m³ de
madeira por tonelada de celulose, pode variar muito em função
de situações muitas vezes despercebidas ou desconhecidas pelos
técnicos das fábricas e das florestas

Já vi, em meus mais de 50 anos de carreira, muitos técnicos
perderem seus empregos por terem se enganado na estimativa
na gestão de suprimento de novas fábricas por esquecer ou
desconhecer essas mudanças de qualidade e quantidade

A realidade diária das fábricas de celulose mostra outra
série de parâmetros que pode afetar significativamente os
cálculos de consumo específico de madeira, e que são os
seguintes:
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 Nem tudo que se mede como entrada de toras de madeira nas
fábricas consiste de madeira: sempre existem contaminações
de galhos finos, ponteiros, folhas, terra, areia, cascas,
pedras, etc. (e que são medidos como madeira)
 Os processos de medição de volume de toras mostram graus
de imprecisão que podem ser significativo (conforme estudos
do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia)
 Nem toda a madeira que entra na fábrica segue para a
alimentação do digestor. A cada manuseio dessas madeiras e
a cada variação desses estoques intermediários podem ser
cometidos erros de dimensionamento ou se gerarem perdas
de matéria-prima
 A madeira alimentada aos digestores sempre contem residual
variável de casca que entra ao digestor como madeira
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 Os rendimentos de polpação nas fábricas dependem de
intrincadas e muitas vezes imprecisas medições de fluxos e
consistências de cavacos e de polpas produzidas
 Existem perdas de madeira e de fibras que acontecem ao
longo de praticamente todas as operações fabris
 A madeira que entra nas fábricas está com seu volume
contraído devido à secagem prévia no campo, realizada com a
missão de redução de peso para facilitar o manuseio e o
transporte das cargas (perda entre 3 a 6% do volume verde)
 A madeira que entra nas fábricas está com seu peso seco
alterado em relação ao que foi formado pela floresta, devido
ao apodrecimento da parede celular e perda de extrativos
voláteis
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 Com isso, valores de densidade básica não se aplicam aos
cálculos internos das fábricas, pois a densidade básica se
refere ao peso seco de madeira contido por unidade de
volume saturado ou verde, em seu maior volume,
correspondente à árvore viva e em pé

A madeira recebida da floresta tem quase sempre perdas
significativas dentro das fábricas
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A densidade tal qual da madeira seca aumenta em 3 a 5% em
relação à densidade básica, muito em função do fato de que o
volume das toras se contrai com a secagem e as perdas de
peso por degradação ou volatilização não acontecem na
mesma intensidade nas toras durante a secagem
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Um dos pontos onde existem constantes conflitos de dados está
na comparação do que os inventários florestais mostram de
produção florestal até o momento da colheita da floresta, com os
dados de madeira efetivamente recebida pelas fábricas
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O inventário florestal costuma ser realizado em quase
todas as empresas através de uma operação denominada de
“Inventário Pré-Corte”

Esse inventário tem como meta estimar com certo nível de erro
do valor (Exemplo: ± 5%) e de probabilidade de acerto
(Exemplo: 95%), qual deverá ser a quantidade de madeira que a
floresta deverá mostrar quando ela for efetivamente colhida, no
momento em que as máquinas entrarem para a remoção das
árvores
Nesse momento as árvores estão em seu máximo volume de
madeira, pois a madeira está tão verde, saturada e úmida que
seria possível realizar ali mesmo a determinação de densidade
básica
Densidade Básica da Madeira = Peso Seco/Volume Verde
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Quando a fábrica passar a consumir a madeira recebida, ela
terá ao seu dispor uma matéria-prima algo diferente daquela
que as árvores mostravam no momento em que chegaram as
máquinas para proceder à colheita das mesmas
Essas diferenças poderão ser tanto de aspectos qualitativos
como quantitativos
As diferenças ainda aumentarão dentro da fábrica, onde
continuam a ocorrer mudanças em qualidade da madeira e em
suas quantidades (perdas)
Como o volume está contraído, a densidade básica não pode
mais ser usada para converter volume em peso seco usando
medições de volume feitas nessa madeira mais seca, contraída
e parcialmente degradada
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Uma coisa é absolutamente certa:
A floresta plantada colocará à disposição de nós humanos, que
cuidamos de sua plantação, manejo e produção, um volume e um
peso seco de matéria-prima para colheita na forma de toras de
árvores, com ou sem casca
A partir dai, nossas operações para colheita, manuseio,
transporte, estocagem e preparação da madeira para uso
industrial passarão a ter impactos sobre o volume, sobre o peso
seco, sobre a qualidade do material e sobre a contaminação e
perdas dessa valiosa e desejada matéria-prima
Essas modificações continuam na fábrica e afetarão os resultados
de consumo específico de madeira na produção de celulose

Grande parte das perdas e modificações de qualidade se deve
à gestão e atuação dos técnicos
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Razões para variações na quantidade e qualidade da madeira
Da floresta em pé até o recebimento da madeira nas fábricas

Existem perdas significativas da madeira do tronco das
árvores apenas na Colheita Florestal e que podem variar
entre 4 a 6% do volume

Existe grande influência do diâmetro mínimo especificado da tora
273
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São grandes as quantidades de resíduos da colheita
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Madeira na árvore está saturada em água e na madeira na
fábrica sofreu secagem parcial – Contração do volume pode
variar entre 3 a 6% até 45 a 60 dias de secagem na floresta –
Mais dias, maiores níveis de contração
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A madeira sofre deterioração biológica que reduz seu peso
e altera a composição química, em especial de extrativos e
hemiceluloses – Perda de peso seco de 2 a 5% em 30 a 60
dias – Mais dias, maior perda de peso

Fungos apodrecedores e manchadores em ação
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A madeira sofre grande perda de umidade, que reduz seu
peso úmido – Perda de umidade varia de um início no póscorte com 50 a 65% e ao final com 30 a 45% em 60 a 90 dias

Toras com casca
Umidade na Colheita
Umidade após 30 dias
Umidade após 60 dias
Umidade após 90 dias
Umidade após 120 dias

Umidade
50
45
35
30
25

a
a
a
a
a

65%
50%
45%
35%
30%

Redução de peso na floresta traz vantagens nos transportes da
madeira (toras e cavacos) e desvantagens por deterioração,
entrada de ar na madeira e maior gasto energético para
produção de cavacos
O teor de umidade da árvore viva está fortemente relacionado à
densidade básica da madeira: Maior densidade, menos
porosidade e menos espaços para ser ocupado por “umidade”
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A secagem das toras no campo é uma operação necessária e
requerida, porém ela deve ser monitorada e controlada pois pode
trazer tanto benefícios como malefícios (apodrecimento,
contaminação com mato, etc.)
A taxa de secagem das toras depende de:
 Presença ou não da capa de casca (toras descascadas ou não)
 Dimensões das toras (diâmetro e comprimento)
 Densidade básica da madeira
 Forma de empilhamento (altura, distribuição, etc.)
 Estação do ano (calor e umidade relativa, chuvas, etc.)
 Insolação adequada
279

Sugestões de leitura:
Secagem na floresta e ao ar livre de toras e biomassa de
eucalipto. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 51. 22 pp. (2016)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news51_Secagem_Madeira_Biomass
a.pdf (em Português)

A água e a madeira de Pinus. C. Foelkel. In: PinusLetter nº 49. 38
pp. (2017)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus49_Agua_Madeira_Pinus.pdf
(em Português)
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Madeira tanto como tora como cavacos ao
processada e transportada acaba por se contaminar

ser

ISSO DEPENDE MUITO DAS PESSOAS E DAS TECNOLOGIAS
SENDO UTILIZADAS
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Razões para variações na quantidade e qualidade da madeira
Do recebimento da madeira nas fábricas até a celulose produzida

Estocagem inadequada de toras e cavacos de madeira
(Apodrecimento e desperdícios)

Descascamento ineficiente (Alta presença de casca nos
cavacos e perdas de toretes quebrados pela ação do
descascador)

Picagem e classificação de cavacos: Produção de cavacos
impróprios para envio ao digestor e redirecionados para
energia (quem paga por essa madeira desviada?)

Excessiva geração de rejeitos no cozimento (que ao
retornar ao processo ocupam espaço do digestor)
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Perda de fibras, de cavacos, de toretes de madeiras, etc.

Cascas são constantes presenças nos cavacos de madeira,
independentemente do tipo de descascamento das toras
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Consequências dessas variações na quantidade e qualidade
da madeira:
Da floresta até a celulose produzida
A variação da qualidade e quantidade da madeira afeta uma
grande listagem de operações nas fábricas e nas florestas:
 Quantidade de carga de madeira por caminhões (função da
umidade)
 Energia nos picadores para converter as toras em cavacos
(função da umidade e da densidade)
 Dimensões dos cavacos (espessura, comprimento, serragem)
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 Limitações na carga alimentada nos digestores (função da
densidade dos cavacos)
 Limitações na polpação devidas ao tempo de cozimento,
necessidades exageradas de químicos ou temperaturas, etc.
 Consumo específico de madeira por tonelada de celulose
(função do rendimento da polpação e da densidade da
madeira)
 Rendimentos bruto e depurado da polpação
 Teor de rejeitos do cozimento
 Fator H (“energia gasta para a polpação”)
 Carga alcalina para polpação
individualizar as fibras)

(consumo

químico

para
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 Teor de sólidos secos (orgânicos e inorgânicos) no licor preto
encaminhado para recuperação
 Número kappa e viscosidade da celulose
 Extrativos e resinas nas polpas produzidas (“pitch”)
 Contaminações com elementos não processuais, areia, etc.
 Branqueabilidade e reversão da alvura
 Resistências das polpas
 Volume específico, porosidade das folhas de celulose ou
papel – etc. – etc. – etc.

Essas diferenças têm efeito importante no plano anual de
produção de celulose, suprimento e consumo de madeira
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Uma tentativa de balanço de massa
Balanços de massa são ferramentas vitais para entender o
caminho da madeira, impactos no consumo específico e na
qualidade das operações nas fábricas e florestas
Eles podem ser mais bem entendidos pela leitura do capítulo 46
do Eucalyptus Online Book:
A madeira do eucalipto para produção de celulose: Entendendo a
construção do indicador de consumo específico de madeira para
produção de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 46. 106 pp. (2017)
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT46_Consumo+Especifico+Madeira+Celulose.pd
f (em Português)
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Os balanços de massa podem ser iniciados e terminados a
critério de quem esteja buscando formas de otimizar seus
processos – e descobrir onde estão suas fortalezas e fraquezas:

Exemplo 1 de escopo de balanço de massa:
Início na floresta plantada a ser colhida e término no
recebimento da madeira na fábrica
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Exemplo 2 de escopo de balanço de massa:
Início no recebimento da madeira na fábrica e término na
polpa branqueada na saída do enfardamento
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Exemplo 3 de escopo de balanço de massa:
Início no recebimento da madeira na fábrica e término na saída
da depuração de massa não branqueada

Seguem algumas partes de um balanço nessas fases do processo
kraft para eucalipto e que pode ser encontrado no capítulo 46 do
nosso livro
A intenção é a de ajudar a entender como se pode e deve
monitorar a qualidade e quantidade de madeiras recebidas por
uma fábrica de celulose
Base do Balanço de Massa: 100 toneladas absolutamente secas
(t a.s.) de material (toras de madeira com casca e contendo
algum tipo de contaminação) sendo recebidas para entrar em
operações industriais para fabricar celulose kraft de eucalipto

290

291

292

293

294

295

296

Resultado até essa etapa de produção de polpa não
branqueada = 46,51 t a.s. polpa kraft (somente polpa
depurada) por 100 toneladas de toras de madeira com casca
ingressando na fábrica
Rendimento em polpa marrom
entrando na fábrica = 46,51%

depurada

base

madeira

 Toras com Casca Ingressando na Fábrica
 Madeira em toras = 91 t a.s.
 Casca para ser removida = 8 t a.s.
 Areia e terra = 0,3 t a.s.
 Galhos finos e folhas = 0,7 t a.s.
 TOTAL = 100 t a.s.
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Cálculo da Densidade Aparente do material ingressante na
recepção de madeira, admitindo:
 Densidade da madeira na umidade em que ingressa na fábrica
(densidade aparente base volume sólido tal qual) = 0,51 t a.s. /
m³ sólido madeira (que equivaleria a um valor estimado de cerca
de 0,495 t a.s./m³ saturado, ou seja, de densidade básica)
 Densidade da casca na umidade em que ingressa na fábrica
(densidade aparente base volume sólido tal qual) = 0,38 t a.s./
m³ sólido casca (que equivaleria a um valor estimado de cerca
de 0,369 t a.s./m³ saturado, ou seja, de densidade básica)
 Densidade dos galhos finos e folhas contaminantes da carga de
toras = 0,4 t a.s./m³ sólido
(que equivaleria a um valor
estimado de cerca de 0,388 t a.s./m³ saturado, ou seja, de
densidade básica)
 Densidade da areia e terra = 1,6 t a.s./m³ sólido
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Tem-se então os seguintes volumes de materiais ingressando
no balanço:

Madeira em toras = 178,43 m³ sólidos
Casca para ser removida = 21,05 m³ sólidos
Areia e terra = 0,18 m³ sólidos
Galhos finos e folhas = 1,75 m³ sólidos
TOTAL = 201,41 m³ sólidos
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Cálculo do consumo específico de madeira com casca recebida
pela área de preparo de madeira por tonelada a.s. de celulose
depurada produzida após digestor, ou seja, da polpação kraft
46,51 t a.s. polpa kraft não branqueada sem rejeitos ------- 201,41 m³
1 t a.s. polpa ---------------------------------------------

X

X = 4,33 m³ / t a.s. de celulose não branqueada depurada
No caso de se considerar base tonelada seca ao ar (equivalente a
0,9 toneladas a.s.) = (4,33 m³/t a.s.) . (0,9 t a.s./t seca ao ar) =
3,90 m³/ t s.a. de celulose não branqueada depurada
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E assim a vida continua, pois muito mais indicadores se podem
obter dos dados e de outros mais, também

Da floresta ao produto celulósico-papeleiro
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Outras sugestões de leituras sobre esse tema:

Gestão
ecoeficiente
dos
resíduos
florestais
lenhosos
da
eucaliptocultura. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 07. 48 pp.
(2007)
https://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf
Português)

(em

Avaliação das perdas de madeira no processo de produção de
cavacos para obtenção da polpa celulósica. A.R.C. Araújo. Revista O
Papel 80(12): 74 - 81. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Perdas+Madeira+Cavacos.pdf
(em
Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Perdas+Madeira+Preparo+Cavacos.pdf
(Versão Apresentação em PowerPoint: 72 slides)
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Tema nº 08:

Preparo da Madeira e Conversão de Toras em Cavacos:
Fatores chaves para o processo de polpação
Madeira em Formato de Cavacos e suas Propriedades Vitais
Ângulo de Queda da Bica

Ângulo Sucção

Ângulo
da Ponta Faca
Tora

Origem da Imagem:
http://eucalyptus.com.br/eucali
ptos/PT31_ProcessoKraftEucalip
to.pdf

Bica

Linha de Corte em
relação à Face
Transversal da Tora

Comprimento
Cavaco

Disco Picador

Contra Faca
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O setor de Preparo da Madeira de uma fábrica de celulose é
constituído dos seguintes segmentos:
Recebimento e medição das cargas recebidas
Estocagem da madeira em pilhas de toras
Descascamento na fábrica (quando aplicável)
Separação e preparação da biomassa energética
Lavagem das toras
Picagem das toras em cavacos
Classificação dos cavacos
Estocagem dos cavacos
Alimentação dos cavacos ao digestor
304
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Origem das Imagens dessa página:
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Controle+picagem+madeira.pdf
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Em qualquer que seja a fábrica de celulose, há um consenso de que
a qualidade dos cavacos é fator vital para a boa operação e
desempenho da linha de fibras
Cavacos uniformes e estáveis em qualidade resultam em melhor
estabilidade operacional de toda a linha de fibras
Os cavacos de madeira afetam tópicos industriais relevantes e
relacionados aos resultados econômicos industriais e empresariais:
» Produção e produtividade dos digestores (produtividade em
polpa por volume de cavacos alimentados – toneladas de polpa
seca por 1.000 rpm do alimentador de cavacos, por exemplo)
» Operação mais estável dos digestores: tempo de impregnação
dos cavacos e da polpação, estabilidade da coluna de cavacos,
limpeza de fendas de peneiras de troca de licores, etc.
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» Consumo de reagentes químicos na polpação e branqueamento
» Atingimento das especificações de Número Kappa e viscosidade
da polpa não branqueada
» Formação de rejeitos, nós e palitos que não conseguiram ter
seus elementos anatômicos totalmente individualizados
» Consumo específico de madeira
Por incrível que possa parecer – os investimentos na área de
preparo da madeira são quase sempre negligenciados pelos
gestores e investidores
Isso resulta em sobrecarga de utilização nos equipamentos da
área, causando gargalos que são resolvidos por modificações
processuais que prejudicam a qualidade dos cavacos
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Ações Desastrosas para Qualidade da Madeira como cavacos:

Sobrecarga de alimentação das mesas alimentadoras
resulta em fluxos irregulares ou exagerados de toras sendo
encaminhadas para o descascamento ou picagem


Aumento do comprimento dos cavacos para ganhar capacidade
de picar mais toras (menos fatias a cortar aumentado o
comprimento de 1,9 para 2,5 cm de comprimento, por exemplo)
Resultado: espessura de cavacos e proporção de lascas
aumentam proporcionalmente ao aumento do comprimento


Aumento do diâmetro ou distância nas aberturas das
peneiras classificadoras para que os maiores fluxos de
cavacos não acabem causando muita rejeição de cavacos por
incapacidade de peneiramento (entupimentos e
embuchamentos)
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Cavacos de madeira: Espessura versus Comprimento
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Lembrar sempre que:
 A madeira que chega às mesas de alimentação já não tem
mais a mesma qualidade da madeira das mesmas árvores
quando ainda vivas e sendo colhidas nas florestas
 Existem milhares de estudos de pesquisa mostrando que os
melhores resultados de produção de celulose se conseguem
com os cavacos classificados como “Aceite”
 As polpações kraft de “overs”, “pin chips”, rejeitos e serragem
resultam também em polpas kraft , mas necessitam de cargas
alcalinas e fatores H diferentes e com rendimentos e números
kappa também distintos daqueles dos Aceites
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 As polpas obtidas de misturas proporcionais de todos esses
tipos de granulometrias de cavacos têm sempre pior
desempenho que as polpas produzidas unicamente de Aceites
– principalmente no Consumo Específico de Madeira

Curiosamente, quando um técnico da fábrica diz que a qualidade
dos cavacos está péssima, ele tem dificuldades para comprovar
essa afirmação com dados e fatos de seu setor, pois são poucas
em quantidade e confiabilidade as medições de qualidade dos
cavacos produzidos
Ele se baseia mais em efeitos indiretos como o desempenho do
digestor, os maiores consumos específicos de madeira ou vapor
na polpação, o excesso de sólidos secos para a caldeira e as
dificuldades de branquear a celulose produzida pelo digestor
(variações no Número Kappa e viscosidade)
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Os técnicos focam também alguns aspectos qualitativos para os
cavacos que são os seguintes:
 Teor de umidade
 Teor de contaminantes (casca, terra, pedras, metais)
 Granulometria (proporção entre classes de dimensões dos
cavacos)
 Densidade aparente ou a granel dos cavacos
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Quase sempre existem dificuldades de se comprovar relações de
causa/efeito entre algumas dessas qualidades dos cavacos e
qualidade da celulose e produtividade do digestor

Cavacos são enormes misturas de partículas onde se torna difícil
notar visualmente sua estabilidade e as proporções dos
constituintes que compõem essa mistura de fragmentos de
madeira
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Hoje já existem sensores óticos que fazem varredura superficial
dos cavacos para observar e informar sobre sua granulometria

Pode-se dizer que a qualidade dos cavacos que alimentam um
digestor é o resultado do somatório e dos efeitos combinados
entre as seguintes variáveis:
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 Desempenho das operações de colheita e transporte: tipo de
sistema – feller-buncher ou harvester
 Tipos de madeiras que chegam para serem fragmentadas
(clones, espécies, idades, dimensões, sazonalidade, secagem,
estocagem, etc.)
 Desempenho do descascamento
 Desempenho dos picadores
 Desempenho do sistema de classificação dos cavacos
 Qualidade da repicagem
 Acúmulo e ineficiência na remoção de resíduos
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 Dimensionamentos inadequados e sobrecargas de trabalho em
uma ou mais das etapas anteriores, o que causa prejuízos na
qualidade e aumento de perdas de madeira
 Operações de todos esses sistemas devem ficar dentro dos
limites das especificações técnicas para as quais foram
projetadas, o que nem sempre acontece
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Dependendo de como cada segmento dessa rede se
desempenhar, obtendo adequados níveis de qualidade, os
cavacos finais podem oferecer níveis bastante adequados de
Qualidade de Madeira ao digestor, já que a qualidade que
adentra o digestor é um somatório de inúmeras fases:
.... que se iniciam no plantio da muda
.... seu desenvolvimento no sítio florestal
.... operações de colheita, transporte, estocagem
.... e finalmente preparação final e entrega da madeira ao
digestor na forma de cavacos classificados
Essa é a QM - Qualidade de Madeira que mais interessa e afeta a
qualidade do produto final celulósico
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E não a QM das árvores antes da colheita, que é apenas e tão
somente uma espécie de previsibilidade da QM que iniciará o
processo de oferecimento de virtudes e defeitos de uma madeira
ao digestor para polpação

Essa Qualidade da Madeira avaliada e engenheirada para as
árvores das florestas plantadas é vital no Melhoramento
Florestal e no planejamento de suprimento das fábricas

Ela colabora na engenharia de produção das melhores ofertas de
madeiras pelas florestas e no planejamento das mesmas nas
disponibilizações para suprir as linhas de produção de fibras
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Isso conduzirá a um conjunto enorme de Fatores a Controlar ao
longo de todas as operações florestais e industriais que vão das
árvores até os cavacos para os digestores:
 Suprimento de madeira: espécies, clones, idade, dimensões
das
toras
(diâmetro
e
comprimento),
presença
de
contaminantes, umidade, tempo de estocagem das toras no
campo e no pátio de toras, nível de deterioração,
planejamento do “mix”, etc.
 Descascamento e lavagem das toras: com máxima remoção de
contaminantes e mínimas perdas de toretes
 Desempenho do sistema de picagem: fluxos de alimentação,
regularidades de toras, eficiente manutenção, ajustes,
auditorias, amostragens, controle de qualidade dos cavacos,
etc.
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 Sistemas de remoção dos contaminantes: embuchamentos,
sobrecargas, etc.
 Estocagem dos cavacos: planos adequados de utilização para
composição do “mix”, localização de zonas mortas, pisoteio
por máquinas pesadas, etc.
 Classificação cumprindo dupla função: granulometria
mistura dos cavacos – sem sobrecarga de utilização

e

 Adequados sistemas de medição, manutenção e geração de
indicadores de qualidade e desempenho: documentos técnicos
atuais, efetivos e usados para prevenção e controle
 Educação, responsabilidade e compromisso
envolvidas em todas essas etapas

das

pessoas
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Em situações com inúmeras oportunidades de perdas de materiais
(madeira e casca) e presença de contaminantes (terra, pedras,
biomassa) é sempre interessante se dispor de balanços de massa,
mesmo elaborados de maneira simples por planilhas Excel
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Referência: Um mês típico de produção

89.094,7
toneladas secas
de cavacos
classificados ao
processo
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Cavacos de eucaliptos (E)
Cavacos de energia (resíduos florestais) e cavacos de processo de Pinus (D)
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Fonte das Fotos:
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT31_ProcessoKraftEucalipto.pdf
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A forma dos cavacos tem como finalidade aumentar a área de
contato da madeira com o licor de cozimento, facilitando a
penetração desse licor para o interior da mesma

Espessura
do Cavaco

Comprimento do Cavaco

Origem das Imagens:
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT31_ProcessoKraftEucalipto.pdf
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Alguns itens de qualidade dos cavacos:
Teor de casca
A casca presente nos cavacos é o mais comum dos contaminantes
Afeta o consumo de químicos na polpação, reduz rendimentos e
ocupa espaço no digestor que poderia estar sendo ocupado por
madeira
São comuns valores entre 0,5 a 1% de casca base peso seco dos
cavacos, mas o objetivo atualmente é ser menor que 0,5%
Se uma madeira de eucalipto possuir 8% de casca base peso
seco da tora, significa que quando temos valores de 0,5% nos
cavacos, estaremos colocando nesses cavacos cerca de 6,25% de
toda a casca presente nas toras colhidas das árvores
Eficiência total de remoção de casca = 93,75%
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A casca é um veneno silencioso, embora colabore com algumas
fibras de floema para a polpa
Ela ocupa espaço no digestor que poderia estar sendo ocupado
por cavacos de madeira, tem altos consumos de álcali ativo,
baixo rendimento de polpação, colabora para aumento de shives
na polpa não branqueada e também aumenta o teor de sólidos
secos no licor preto
As propriedades físico-mecânicas das polpas de casca são pobres
Logo, a melhor solução é evitar a presença da casca nos cavacos
para evitar esse somatório de inadequações nos processos e
produtos em fabricação
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Densidade aparente dos cavacos ou densidade a granel

A densidade aparente ou densidade a granel dos cavacos de
madeira é uma das formas mais utilizadas para se converter
volume de madeira em peso seco
 Densidade aparente anidra ou base seca: expressa em peso
absolutamente seco de cavacos por unidade de volume de
cavacos (t a.s./m³; kg a.s./m³)
 Densidade aparente atual ou tal qual: apresenta os
resultados em peso na umidade em que se encontram os
cavacos pela unidade de volume dos mesmos (t/m³ e kg/m³)
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Nas fábricas de celulose, os digestores são alimentados por
cavacos de madeira, que na maioria das vezes são medidos em
volume pelos alimentadores e medidores de cavacos

As densidades aparentes dos cavacos dependem de um
conjunto de fatores, que podem influenciar bastante os
resultados, tais como:
 Densidade básica da madeira sendo alimentada
(clone ou “mix”)
 Densidade aparente da madeira base seca ou anidra
(t a.s./m³ tal qual)
 Dimensões dos cavacos (ou granulometria)
 Umidade dos cavacos
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 Teor de casca (densidade da casca é menor que a da
madeira)
 Pressão aplicada sobre os cavacos, que colabora para a
compactação dos mesmos (na pilha de cavacos devido ao
peso da coluna de cavacos; em digestores de polpação de
celulose, etc.)
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Granulometria dos cavacos (classificação em classes de
dimensões)
A classificação dos cavacos visa a remover as dimensões
inadequadas de fragmentos de madeira: cavacos espessos;
lascas; nós; serragem grossa e pó de madeira (finos); palitos
pequenos e pedaços irregulares de casca
Infelizmente, em função da variabilidade, sobrecargas de fluxos,
enormes quantidades a peneirar e dos conceitos técnicos de uma
peneira, nem todos os cavacos inadequados são removidos
Os testes de granulometria costumam ser feitos em amostras de
cavacos coletados após cada picador (para auditar seu
desempenho), depois do sistema de peneiramento (para verificar
desempenhos) e nos cavacos alimentados ao digestor (efeito
estocagem na pilha)
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Frequência percentual

Após classificação

Após picador

Granulometria
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O grande problema dos ensaios de granulometria são as
amostragens representativas e o número de amostras e testes
realizados – muita variabilidade exige maiores e mais amostras
Em fábricas idealmente operando bem seus picadores e peneiras,
podemos ter nos cavacos alimentados:
Cavacos tipo Aceites (entre 7 mm de diâmetro de orifício a < 8
mm de largura de fendas) = maior que 94% do peso seco
Cavacos “Over-Sized” (> orifícios 45 mm) = 0,5 a 1,0%
Cavacos “Over-Thicked” (fendas > 8 mm e orifícios < 45 mm) =
0,5 a 1,0%
Palitos “Pin Chips” (entre 3 a 7 mm de orifícios) = 1,5 a 3%
Finos (serragem e pó < 3 mm de orifício de peneira) = 0,8 a
1,5%
335

Origem da Imagem:
https://www.eucalyptus.com.br/ar
tigos/2019_Aumento+Qualidade+
Cavacos_Tres+Lagoas.pdf
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Com a introdução de vasos de pré-impregnação dos cavacos,
muitas empresas se permitiram flexibilizar um pouco mais na
aceitação de cavacos sobre-espessos
Ainda assim, não toleram lascas, toquinhos de pontas de toras,
fitas de casca e nós resinosos de maiores dimensões
Os cavacos e serragem impróprios ao digestor costumam ser
desviados para a caldeira de biomassa energética
Por quais razões esses cavacos indesejados estão presentes
mesmo depois da classificação por peneiramento?


Desgastes de peças e equipamentos



Ajustes inadequados



Sobrecargas na linha de operação
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Falta
de
remoção
dos
materiais
(embuchamentos, entupimentos)


desclassificados

Fluxos irregulares na alimentação


Quantidade excessiva desses cavacos inadequados
gerados
nos
picadores
por
razões
de
manutenção
inadequada, sobrecargas ou alimentação de toras impróprias
e variadas em dimensões (mistura irregular e variável de
toras finas e grossas)

Toras finas prejudicam a qualidade dos cavacos, pois geram
muitas lascas e finos
O teor de umidade da madeira também tem efeito importante
sobre os resultados e desempenhos do processo e operações
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Toras “verdes” (árvores recém-abatidas) são picadas mais
facilmente e com menor necessidade de energia
Toras secas e apodrecidas geram maiores quantidades de finos
pela fragilidade mecânica desse tipo de madeira
Cavacos apodrecidos são comuns serem encontrados em “áreas
mortas” ou “esquecidas” nas pilhas de cavacos
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Com base em tudo o que foi exposto, as práticas de controle
mais usuais nesses tipos de processos fabris são:


Controle da umidade dos cavacos


Controle do Tempo Pós-Corte das toras ou cavacos (em
dias)


Controle da densidade básica da madeira



Controle da densidade aparente base anidra dos cavacos


Controle das
granulometria

dimensões

dos

cavacos

e

de

sua


Controle das quantidades de casca e de “terra” presentes
nos cavacos
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Controle do “mix” de madeira, para garantir uniformidade
de densidade aparente anidra dos cavacos sendo alimentados
nos processos (digestores, desfibradores, silos)
Como compor o “mix”?
 No planejamento da colheita das árvores
 Na logística da entrada dos caminhões
 Na alimentação das linhas de picagem
 Na classificação dos cavacos
 Na distribuição sobre as pilhas de cavacos
 Na remoção seletiva dos cavacos das pilhas para alimentar o
digestor
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As dimensões dos cavacos que afetam a densidade aparente dos
mesmos podem ser controladas pelos operadores do picador
através de ajustes em:


Ângulo de corte das facas



Qualidade dos blocos e contra-facas



Afiação das facas


Controle do comprimento dos cavacos, que se relaciona
também com a espessura dos mesmos

Homogeneidade em diâmetros, pesos e umidade das toras
na alimentação dos picadores

342

Silos de cavacos para controle adequado do “mix” de madeira
(Celulose Riograndense – CMPC - Unidade Guaíba, Brasil)
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Na maioria das vezes, os problemas nos cavacos se devem aos
próprios picadores ou peneiras classificadoras, principalmente
em relação ao seu dimensionamento, sobrecargas e manutenção
ineficiente (muitas vezes, por “falta de tempo”):

Problemas comuns em picadores de toras:

# Alinhamento, nivelamento e balanceamento
# Empenamento de eixo
# Desgastes de peças chaves: facas, contra-facas, bicas, placas
de desgastes, etc.
# Regulagem e afiação das facas
344

Problemas comuns em peneiras classificadoras:
# Fluxos inadequados de alimentação
# Desgastes, buracos e aberturas nas malhas ou discos
# Mudanças feitas pelo pessoal para ganho de produtividade
# Remoção ineficiente dos rejeitos

Rejeitos de cavacos viram rejeitos no digestor se para lá forem
345

Outras coisas muito importantes

Umidade ou consistência (contração volumétrica) e pressão
sobre os cavacos

O efeito do teor de umidade é mais notado em teores extremos
de umidade (próximos ao da madeira saturada e próximos ao da
madeira quase completamente seca)
A contração que acontece entre valores de umidade desde a
saturação até valores de 40% (consistência de 60%) pode
atingir 5 a 6%
Quando a madeira passa a ter umidades abaixo de 25%
(consistências acima de 75%), a contração é bastante alta,
podendo atingir valores acima de 10% até 20%, conforme a
intensidade da secagem chegar mais próxima do seco absoluto
346

Origem da
Figura:
http://www.celsofoelkel.com.br/artig
os/ABTCP/abtcp.%
20para%20site%20
2002c.pdf
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Conforme a madeira seca, devido à contração de volumes, mais
cavacos poderão estar contidos em um metro cúbico, e com isso,
aumentará a densidade aparente anidra

As pressões exercidas sobre os cavacos afetam bastante sua
densidade a granel
Cavacos deixados livres e soltos sem pressão alguma sobre eles
não se ajustam bem e deixam muitos espaços vazios

Alimentação pressurizada de cavacos ao digestor ajuda a se
colocar mais cavacos dentro dele...
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As dimensões dos cavacos, principalmente comprimento e
espessura, também afetam os resultados de densidade aparente
Extremos em dimensões (sobre espessura e serragem)
prejudicam a densidade aparente e a qualidade da polpa

Origem da Tabela:
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT41_Densidade_Basica_Madeira.pdf
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O excesso de vazios com ar na pilha acontece para cavacos muito
pequenos ou até com serragem de madeira (densidade aparente
anidra de 0,11 a 0,14 t a.s./m³ para madeiras de eucalipto)
Cavacos sobre-espessos e sobre-dimensionados podem causar
engaiolamentos e perda de densidade aparente ou a granel
Os operadores de picadores de toras precisam conhecer bem as
características das madeiras para ajustar as facas e os demais
itens de controle do picador
Sugestão operacional:
Destinar linhas de preparação de cavacos individuais para
madeiras muito diferentes (em densidade, espécie, idade ou
diâmetro) seria uma sábia decisão operacional
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Lembrar que um picador não é um mero quebrador de toras em
fragmentos de madeira, mas um equipamento para fabricar
cavacos dentro de especificações técnicas adequadas
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Madeiras mais densas apresentam maiores quantidades de
substância madeira por unidade de volume, menor
porosidade e produzem cavacos mais espessos

A densidade aparente base anidra dos cavacos depende de
um conjunto de fatores técnicos que associam qualidade da
própria madeira com fatores operacionais e de idades
tecnológicas das fábricas

Dentre todos esses fatores, os associados à qualidade da
madeira (densidade básica ou aparente), dimensões dos
cavacos e o controle operacional do “mix” de madeira são os
que são mais visíveis e mais otimizados nas fábricas
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Sugestão empresarial 1 às fábricas com problemas nessa
área:

Avaliar investir em medições automáticas para controles
setoriais tais como:

 Sistemas online para medir umidade e granulometria dos
cavacos
 Sistemas online para medir peso de cavacos alimentados
ao digestor
 Sistemas óticos para varredura de pilhas e alimentação
dos cavacos para avaliar variabilidade de dimensões
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 Melhorar os sistemas automáticos de proteção dos
equipamentos contra contaminantes perigosos (metais e
pedras)
 Avaliar amostradores de cavacos mais confiáveis
 Avaliar sistemas acústicos para monitorar falhas na
operação dos picadores (mudança do tipo e intensidade
dos ruídos)
 Realização de auditorias frequentes para prevenir e não
apenas corrigir os problemas de manutenção
 Avaliar dimensionamentos corretos dos sistemas em
operação
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Sugestão empresarial 2 às fábricas com problemas nessa
área:

Avaliar níveis de perdas de madeira e de produções perdidas
devido à qualidade inferior dos cavacos (presença de casca,
dimensões e densidade a granel)
Quantificar em valores econômicos tanto como valor em
perda de madeira/fibras como valor monetário da perda de
produção em celulose da fábrica
Avaliar a taxa de retorno de investimentos necessários na
área de Estocagem de Madeira e Preparação de Cavacos
Podem acreditar – isso vai surpreender a todos os gestores...
Falta o que? Coragem, vontade de fazer ou desconhecimento
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Tema nº 09

A Necessidade de Amostragens e Análises Representativas
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Uma das grande dificuldades e motivos de erros enormes em
Qualidade de Madeiras, Cavacos, Fibras, Polpas e Papéis é
exatamente a amostragem do material para ensaio
Por amostragem entende-se:
 Dimensão ou quantidade da amostra: pouca amostra, muita
amostra, amostragem adequada
 Número de amostras a colher: número de vezes a colher
amostras de árvores, cavacos, folhas de celulose, polpas ou
papéis do sistema produtivo
 Formas de colher amostras representativas: árvores, cavacos,
folhas de celulose, polpas ou papéis do sistema produtivo
 Época e local para colher amostras
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 Armazenamento das amostras
 Registro e documentação das amostras
 Margem de Erro que se está disposto a cometer para cada
parâmetro a estudar
 Probabilidade desejada de acertar

Exemplo muito ouvido em nossos noticiosos em época de
eleição:
Margem de erro da pesquisa: ± 3%
Probabilidade de acerto: 95%
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9.1. Amostragens de madeiras em árvores

As árvores plantadas são de grande porte e espalhadas em
amplas áreas
As madeiras são variáveis e por isso mesmo difíceis de serem
amostradas
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Elas são muito difíceis de serem amostradas em termos de
materiais biológicos e também em um número suficiente de
indivíduos para que representem todo o povoamento florestal
Quanto maior a variabilidade das árvores e madeiras mais
amostras serão necessárias
Os ensaios para avaliação da qualidade requerem tempo e não
dão respostas imediatas
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Os grandes dilemas e os grandes erros cometidos em muitos
programas de inventários e melhoramentos florestais são:
Poucas amostras
Poucos testes e poucas repetições
Inadequação das amostras e dos ensaios
Com isso, são gerados muitos números e resultados que acabam
não levando a resultados confiáveis
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Tipos de públicos interessados em Qualidade da Madeira:

 Os melhoristas da genética florestal,
desenvolver e melhorar as florestas

interessados

em

 Os engenheiros florestais, que cuidam da colheita das
florestas
 Os técnicos das fábricas, que utilizam a madeira para
fabricar celulose e papel
 Os acadêmicos universitários e os pesquisadores geradores
de inovações tecnológicas
 Os fabricantes de equipamentos para o setor
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Nem todos estão dispostos a gastar tempo e dinheiro na
amostragem
Muitos nem se preocupam em ir ver a amostragem
Só querem ter um material para começar a avaliar
Só querem obter números para poderem escrever seus
relatórios à distância, muitas vezes, sem nunca terem estado
nas florestas ou pátio de cavacos
Material selecionado
inadequadamente
Não foi selecionada uma
propriedade que
conferisse resistência aos
ventos
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Erro Tipo I: Não deveria haver diferença entre um material e
outro e nós aceitamos que existe diferença
Ou seja, podemos estar descartando ou aceitando um material
florestal, quando isso não devia estar ocorrendo
Exemplo: Acabamos aceitando como muito bom um clone que
não o é, por exemplo.

Erro Tipo II: Aceitamos que não existem diferençam entre um
material e outro, quando na verdade existem diferenças
importantes e significativas entre os materiais.
Aceitamos por exemplo que um clone melhor ou pior é igual aos
que já temos.
Podemos estar descartando um material bom e melhor por
acreditar que ele é igual aos demais que já temos.
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Principais causas dos erros:

 Não são colhidas amostras representativas dos materiais
lenhosos
 Não se fazem pre-testes para avaliar a variabilidade (desvio
padrão) – Por exemplo: no Inventário Pré-Colheita
 Não se calculam os números de amostras a serem tomadas
 Não são feitas análises em números de repetições adequadas
 Usa-se muito pouca amostra para se fazer um teste, o que o
torna não representativo da realidade
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 Não existem preocupações com a qualidade, calibração e
aferição dos equipamentos de medição
 Não são feitas avaliações da qualidade dos valores obtidos
 Não são guardadas amostras para contraprovas
 São adotadas correlações genéricas que muitas vezes não são
universais e deveriam ser feitas caso a caso (caso de análises
rápidas e não destrutivas)
 São calculadas médias aritméticas
situações deveriam ser ponderais


quando

em

muitas

São realizados testes simples para previsão da QM, mas que não
conseguem efetivamente oferecer um prognóstico adequado de
que madeira temos e com qual qualidade
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Discos e baguetas
Tipos de amostras

368

N = (t² . s²) / (IC/2)²
N = [(t . s)² / (IC/2)]²
N = Número de amostras a serem coletadas ou testes a
realizar (por exemplo: árvores, toras, discos, serragem, etc.)
t = Valor estatístico de Student para erros sendo cometidos
dos dois lados extremos da curva de distribuição populacional
- t(1 - /2)
s = Desvio padrão determinado na avaliação preliminar
IC = Amplitude do Intervalo de Confiança previamente
especificado – ou Margem de Erro que se aceita cometer para
o parâmetro em estudo
369

Exemplo prático de quantas árvores amostrar para Densidade Básica
Amplitude do IC = 0,02 g/cm³ (Margem de Erro = ± 0,01 ~ 4,8%
ou ± 2,4%)
Dbásica na pré-amostragem = 0,420 g/cm³
Desvio padrão calculado na pré-amostragem = 0,018 g/cm³
Coeficiente de variação = (0,018 / 0,420) . 100 = 4,3%
Número de árvores testados na pré-amostragem = 15
Valor de t para 90% probabilidades (± 5% de erro em duas
caudas) e 15 indivíduos no pré-teste = 1,761
Tamanho estimado para nossa amostra para 90% de chances em
probabilidade estatística = 10 árvores a amostrar
370

Amostragens de discos e de cunhas opostas
Fatias de madeiras na forma de cunhas com mesmo ângulo
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Distribuição por classes de diâmetros e não por árvores médias
Classe de DAP
Menos que 10 cm

Número de Árvores por Classe de DAP
0,8

1

10,0 a 12,5

2

2

12,6 a 15,0

3,8

4

15,1 a 17,5

2,8

2

Maior que 17,5 cm

0,6

1
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Ensaio de Densidade Básica de discos, cavacos ou cunhas de
madeira

374

9.2. Amostragens de cavacos, polpas e papéis

As amostragens em sistemas contínuos de produção podem ser
colhidas e analisadas ponto-a-ponto ou criadas amostras
compostas para uma avaliação por turno, diária, semanal ou
mensal

Amostras compostas fornecem um número médio, na maioria
das vezes um muito próximo do outro, em função da mistura das
amostras reduzir a variabilidade

Logo, não são capazes de revelar fotografias de problemas ou
variações pontuais
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A regra aqui é a mesma:

Quanto maior a variabilidade, maior o número de amostras
requeridas e maior a frequência de testes
Prefiro medições pontuais e com documentação de fatos
relevantes do momento em que foi feita a amostragem

Exemplo: Coleta de cavacos, identificando a situação do picador,
das toras alimentadas (espécie, idade, dimensões) – de
preferência fotografando tanto os cavacos amostrados, como a
alimentação com toras do picador
O mesmo se aplica a amostras de polpas, papéis, efluentes, etc.
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Tema nº 10

Sugerindo Metodologias de Ensaios de Qualidade de
Madeiras, Cavacos, Fibras & Polpas Celulósicas
As avaliações dos principais parâmetros de qualidade das
madeiras, fibras, polpas celulósicas e papéis costumam ser
realizadas conforme metodologias padronizadas por organismos
nacionais e internacionais, sendo que as normas mais comuns
são as das seguintes organizações:
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Scan - Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee
(descontinuado em 2016, pela adoção do Sistema IS0 na
Escandinávia)
378

Nessa seção do curso, serão dados destaques apenas às
características das madeiras, fibras e polpas celulósicas que têm
sido utilizadas como indicadoras chaves para os estudos de QM
Complementarmente, nossos leitores e estudiosos do setor
devem se sentir estimulados para buscar metodologias ou
normas sobre outras propriedades que tenham interesse em
obter mais dados sobre suas avaliações e quantificações
Muitas valiosas informações poderão ser obtidas navegando nos
websites sugeridos de algumas entidades normalizadoras e
produtoras de metodologias e instrumentos para avaliações
técnicas de produtos e matérias-primas de origem florestal
...bem como em trabalhos publicados que citamos e
referenciamos em muitos casos como fontes valiosas de
informações sobre determinadas metodologias e procedimentos
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Normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que
tropicaliza e adapta as normas da série ISO para as condições
brasileiras
https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-emercosul/pesquisar/cb-029/celulose-e-papel/1 (Celulose & Papel)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2509 (Catálogo ABNT)
https://www.abtcp.org.br/DOCS/Normas%20CE%20de%20Ensaios%20Gera
is%20para%20Pastas%20Celulosicas.pdf (Catálogo de Normas ABNT)

380

https://www.iso.org/committee/45
674/x/catalogue/

ISO Standards – International Organization for Standardization,
entidade normalizadora global oferecendo oportunidades de
melhores relações técnicas e comerciais entre os países usuários
de produtos das florestas
https://www.iso.org/committee/45694/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0
(Pulp & Paper)
https://www.iso.org/ics/85/x/ (Pulp & Paper)
https://www.iso.org/ics/79.040/x/ (Wood Materials)

381

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/STU/
STUCD-20.aspx

TAPPI Standards – Technical Association of the Pulp and Paper
Industry, há décadas focada na padronização de metodologias ao
setor de celulose e papel
https://www.tappi.org/Get-Involved/Develop-StandardsMethods/develop-standards/?srchtext=wood (Standards for Wood)
https://www.tappi.org/globalassets/documents/standards/tm_guidelines
_complete.pdf (Standards Guidelines)
https://www.tappi.org/content/pdf/standards/numeric_index_tms.pdf
(All TAPPI Standards)
382

CSA Standards - Canadian Standards Association - CSA Group,
organização canadense de padronização, também com atuação
similar à da ABNT, através parceria com as normas ISO
https://store.csagroup.org/ (Loja para venda online de standards)

ASTM – American Society for Testing and Materials, uma das
primeiras e mais tradicionais entidades formuladoras de
metodologias padronizadas para inúmeros setores industriais
https://www.astm.org/search/fullsitesearch.html?query=wood%20pulp&resStart=0&resLength=10&toplevel=
products-and-services&sublevel=standards-andpublications&dltype=allstd& (Standards for Wood & Pulps)
https://www.astm.org/industry/all-pulp-and-paper-standards.html (Pulp
and Paper Standards)
383

Relações entre métodos TAPPI, ASTM, SCAN e ISO:

https://www.tappi.org/globalassets/documents/standards/related_methods_
chart.pdf (em Inglês)
http://www.pulpandpaperservices.com/standards.html (em Inglês)
https://www.econotech.com/chemical-analysis/pulp-paper.php (em Inglês)
http://www.fefco.org/sites/default/files/Standards%20World%20standards
%20-%20Comparison%20FEFCO-EN-ISO-TAPPI%20%20final%200204_revJP_10_2018.docx (em Inglês)
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Alguns documentos básicos sobre metodologias e ensaios de
madeiras e polpas celulósicas

Livro: Analytical methods in wood chemistry, pulping, and
papermaking. E. Sjöström; R. Alen; T.E. Timell (Editores). Springer Series
in Wood Science. 318 pp. (1998)
https://books.google.com.br/books?id=F1kGCAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onep
age&q&f=false (em Inglês)

Capítulo de Livro: Chapter 5: Chemical composition of fibers. R.M.
Rowell; J.K. Rowel. In: “Paper and Composites from Agro-based Resources”,
R.M. Rowell; R.A. Young; J.K. Rowell (Editores). p.: 83 – 134. (1997)
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1997/han97a.pdf (em Inglês)

385

Material de Curso por Celso Foelkel. Qualidade da madeira: Aulas
teóricas, práticas, questões e provas. C. Foelkel. Apostilas do Curso de
Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. CENIBRA – Celulose NipoBrasileira. 292 pp. (1979)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ufv/02.%20Qualidade%20da%20Madeira.%201977.1979.pdf
(em Português)

Livro: Pulp and Paper Testing. J.-E. Levlin; L. Söderhjelm. Papermaking
Science & Technology Series. PI – Finnish Paper Engineer’s Association;
TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper Industry. 287 pp.
(1999)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/02/FIN/0202FIN17.aspx (Para aquisição –
em Inglês)
e
https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/site/assets/files/4218/vol17_pulp_and_paper_te
sting_toc.pdf (Índice do conteúdo do livro – em Inglês)
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https://www.puunjalostusinsinoorit.fi/shop/volume-17-pulp-and-paper-testing/
aquisição – em Inglês)

(Para

Material de Curso: Manual e fichas para prática de análises químicas
quantitativas da madeira. U. Klock. A.S. Andrade; E.L. Silva; G.B.
Moura; D. Potulski; T.F. Barbosa; D.H.R. Silva. UFPR - Universidade Federal
do Paraná. 17 pp. (2012)
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/Manual%20praticas%
20madeira%20QM.2012.pdf (em Português)
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/quimicadamadeira/manualmadeiraQM.pd
f (em Português)

Instruções para coleta de amostras de madeira destinadas a
processos de análises químicas laboratoriais. L.E.G. Barrichelo; J.O.
Brito; F.G. Silva Júnior. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais.
03 pp. (2005)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Intruzoes+Coleta+Madeira+Analises.pd
f (em Português)
387

Métodos de análise em química da madeira. (Métodos de análise
química utilizados no Laboratório de Química da Madeira do Departamento
de Produtos Florestais do Instituto de Florestas da UFRRJ). H.S. Abreu; A.M.
Carvalho; M.B.O. Monteiro; R.P.W. Pereira; H.R. Silva; K.C.A. Souza; K.F.
Amparado; D.B. Chalita. Floresta e Ambiente Série Técnica (Janeiro). 20 pp.
(2006)
http://www.if.ufrrj.br/biolig/artigos_publicados/M%C3%A9todos%20de%20an%C3%
A1lise%20em%20qu%C3%ADmica%20da%20madeira.pdf (em Português)
https://app.periodikos.com.br/article/587fb4d30e88251a6ab65ffe/pdf/stfloram-01.pdf (em Português)

Normalização técnica para determinação das propriedades físicas e
mecânicas de madeiras. L. Calegari; C.C.A. Calegari; P.J.G. Lopes; D.A.
Gatto; D.M. Stangerlin. Ciência da Madeira 4(2): 122 – 138. (2013)
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira/article/view/4062/32
06 (em Português)
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https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/02/FIN/0202FIN17.aspx
389

10.1.

Principais metodologias utilizadas em Qualidade das
Madeiras e das Fibras Celulósicas

Metodologia para se determinar volume da madeira pelo método da
imersão em água (Princípio de Arquimedes)
390

Teste da densidade aparente de cavacos (E)
Equipamento para ensaio de densidade aparente ou a granel de cavacos
de madeira (Fonte: Qualitylabor – D = À direita)
391

 Teor de Umidade de Amostras de Madeira ou Celulose
Medida por secagem em estufa a 105±2ºC até peso constante,
sendo que o peso evaporado é a água ou umidade da polpa
Relatada como percentual do peso inicial
Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22610/abntnbr14929-madeira-determinacao-do-teor-de-umidade-de-cavacosmetodo-por-secagem-em-estufa (ABNT NBR 14929)
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr107/cap22.pdf (Artigo)
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9153
/dissertacao_Danilo%20Barros%20Donato.pdf?sequence=1 (Dissertação
de Mestrado)
392

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/31968/abnt-nbrnmiso287-papel-e-cartao-determinacao-do-teor-de-umidade-de-um-lotemetodo-por-secagem-em-estufa-iso-287-2009-idt (Método ABNT para
umidade do papel)

 Consistência ou Percentual de Massa Seca (base peso inicial)
É calculada a partir do método que determina o teor de umidade
da polpa, base seu peso úmido inicial
Em resumo, se o teor de umidade for 9,5%, a consistência será
90,5%
Ou seja, o que não for água será massa seca do material
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Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/28997/abnt-nbriso638papel-cartao-e-pasta-celulosica-determinacao-do-teor-de-massa-secametodo-por-secagem-em-estufa (Método ABNT)
https://www.iso.org/standard/42267.html (Método ISO)

 Amostragem e Preparo da Madeira para Análises Químicas
Define condições de coleta de amostras e preparação dos
materiais para serem submetidos às avaliações químicas
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21249/abntnbr14660-madeira-amostragem-e-preparacao-para-analise (ABNT NBR
14660)
https://www.tappi.org/content/sarg/t257.pdf (TAPPI 257)
394

https://pt.scribd.com/document/340758480/Tappi-T264-Cm-97 (TAPPI
T 264 - Extrações sequenciais com diferentes solventes inclusive água)
https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345 (TAPPI T
264 - Extrações sequenciais com diferentes solventes inclusive água)
 Densidade Básica da Madeira
Definida como a relação entre o peso seco de madeira e o
volume da mesma em condições de saturação em umidade
(Volume verde ou saturado)
Idealmente falando, volume medido na situação quando o efeito
da umidade não consegue mais interferir na mudança
volumétrica da amostra de madeira sendo avaliada
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Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2789/abntnbr11941-madeira-determinacao-da-densidade-basica (ABNT NBR
11941)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.p
df (Artigo)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Metodo_Maximo_Teor_Umidade.pdf

(Artigo)
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 Densidade Aparente ou a Granel de Cavacos de Madeira
Consiste na determinação do peso absolutamente seco de
madeira na forma de cavacos por unidade de volume dos
mesmos, em condições padronizadas de testes e com volume tal
qual nas condições de umidade em que se encontram os cavacos
amostrados

Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23014/abntnbr14984-madeira-determinacao-da-densidade-aparente-de-cavacos
(ABNT NBR 14984)
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https://www.rise-pfi.no/wp-content/uploads/2017/03/CM_46-92.pdf
(SCAN 46:92)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/UM/0104UM23.aspx
(TAPPI UM 23)
 Classificação dos Cavacos de Madeira
Separação dos cavacos em classes de granulometria visando a
identificar as proporções dos cavacos mais indicados e os fora de
especificações para o processo industrial, em base das
proporções de peso tal qual
Referências da literatura:
http://www.kemesta.fi/document.php/1/85/cm_4001.pdf/35629de7457f6a1353f9a291caafb2b0 (SCAN-CM 40:01)
398

https://www.testingmachines.com/pdf/71-01-chipclass.pdf (Com bandejas disponíveis conforme SCAM 40-01 e TAPPI UM 21)
http://www.uecin.com/product/wood-chip-classifier-pulp-testing-equipments
(Classificador UEC-2013)
https://www.andritz.com/products-en/group/pulp-and-paper/servicesolutions/scanchip-analyzer (Classificador ótico Andritz)
https://www.researchgate.net/publication/248353831_Methods_for_size_cla
ssification_of_wood_chips (Artigo)
399

 Solubilidade da Madeira ou Polpa em NaOH a Frio (20 ou
25ºC)

Indicador do teor de hemiceluloses e da extensão de degradação
dos carboidratos das madeiras e polpas em teste simples de
solubilização em diferentes concentrações de soda cáustica a frio
Referências da literatura:
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T235.PDF
(TAPPI 235 - Também usado para diferentes concentrações de NaOH)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1
lcalis%20I.pdf (Artigo)
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 Teor de Extrativos em Álcool, Benzeno, Álcool/Tolueno,
Acetona, Diclorometano ou Éter Etílico (Extrativos Totais em
Solventes Orgânicos)

Ensaio de grande significado para a polpação, pois se refere à
quantidade de materiais presentes na madeira que podem ser
extraídos pela polpação sem resultar em rendimento em
produção de polpa

... e também podendo oferecer problemas processuais
subsequentes nos processos e na qualidade das polpas
produzidas
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Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22079/abnt-nbr14853madeira-determinacao-do-material-soluvel-em-etanol-tolueno-e-emdiclorometano-e-em-acetona (ABNT NBR 14853)
https://www.tappi.org/content/sarg/t204.pdf (TAPPI T 204 - Com substituição
do benzeno pelo tolueno)
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T204.PDF (TAPPI T 204)
https://standards.globalspec.com/std/356807/TAPPI%20T%20280 (TAPPI T
280)
https://www.astm.org/Standards/D1107.htm (ASTM D 1107)
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1108-96R01.htm (ASTM
D 1108)
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 Teor de Pentosanas

Ensaio que se relaciona ao teor de carboidratos de cinco
carbonos (pentoses) presentes nas madeiras e polpas
Referências da literatura:
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T223.PDF
(TAPPI 223)
https://docplayer.net/23063791-Pentosans-in-wood-and-pulp-1scope.html (TAPPI 223)
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/22/jresv22n4p471_A1b.pdf
(Artigo histórico de 1939)
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 Preparo da Madeira Isenta de Extrativos
Método que tem como objetivo a preparação da madeira isenta
de extrativos para ensaios de determinação de lignina Klason e
lignina solúvel em ácido

Referências da literatura:
https://www.astm.org/Standards/D1105.htm (ASTM D 1105)
https://idoc.pub/download/tappi-t264-cm-97-jlk92v921345 (TAPPI T
264 – Com substituição do benzeno pelo tolueno e uso de água quente)
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 Teor de Lignina Insolúvel em Ácido (Método Klason)
Metodologia baseada na completa degradação ácida dos
carboidratos da madeira ou polpa em condições padronizadas e
medição do material residual como sendo Lignina Klason
Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2969/abntnbr7989-pasta-celulosica-e-madeira-determinacao-de-lignina-insoluvelem-acido (ABNT NBR 7989)
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T222.PDF
(TAPPI T 222)
https://www.astm.org/Standards/D1106.htm (ASTM D 1106)
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https://www.astm.org/Standards/E1721.htm (ASTM E 1721 - Resíduo
após hidrólise ácida)
https://www.scielo.br/pdf/cr/v31n5/a31v31n5.pdf (Artigo)

 Teor de Lignina Solúvel em Ácido
Parte da lignina presente na amostra de madeira ou polpa pode
ser solubilizada pelas drásticas condições ácidas aplicadas para
hidrolisar os carboidratos
Com metodologia de espectrometria UV (280 nm de
comprimento de onda) se pode calcular a quantidade de lignina
que passou para a solução ácida residual após a hidrólise dos
carboidratos
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Referências da literatura:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010067622011000200018 (Artigo)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75131/tde-07102009100309/publico/KarenMarabezi.pdf (Dissertação de Mestrado)
https://www.researchgate.net/publication/224876010_Klason_Lignin_M
odifications_to_Improve_the_Precision_of_the_Standardized_Determina
tion (Artigo)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1986_Metodologia_teor_l
ignina_material_lenhoso.pdf (Artigo)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Determinazao+Lignina.pd
f (Artigo)
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 Relação S/G Lignina

Siringila/Guaiacila (Siringil/Guaiacil) na

A relação entre os grupamentos siringila e guaiacila nas ligninas
tem sido muito utilizada como indicador da facilidade ou
dificuldade de deslignificação da madeira (polpação) e das
polpas (deslignificação com oxigênio e branqueamento)
Referências da literatura:
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2182/1/texto%20completo.
pdf (Dissertação de Mestrado)
https://www.scielo.br/pdf/qn/v31n8/23.pdf (Artigo)
https://www.eucalyptus.com.br/icep03/31_Silva_Barbosa_Maltha_Colodette
.pdf (Artigo)
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 Teor de Celulose
A celulose é o principal carboidrato das madeiras e polpas
Sua determinação não é tão simples, muitas vezes realizada pela
remoção dos demais carboidratos e medição do residual como
celulose – usando reagentes cáusticos ou técnicas de
cromatografia
Outras vezes, medida a partir da holocelulose, medindo-se o teor
de glucose e descontando a glucose presente em outras hexoses
hemicelulósicas
Referências da literatura:
https://journal.fi/afs/article/download/71590/33387/ (Artigo)
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https://pdfs.semanticscholar.org/24ca/e75e114f5ed7b5cc19238fd05f167bfa
e098.pdf (Artigo)
https://www.routledgehandbooks.com/pdf/doi/10.1201/b12487-5 (Capítulo

de Livro)

 Teor de Holocelulose
Em geral, o teor de holocelulose pode ser calculado pela
diferença percentual entre a quantidade de madeira isenta de
extrativos e o teor de lignina total, devendo-se também
descontar o teor de cinzas presente na madeira
Deve ficar claro que as determinações químicas nas madeiras
(exemplo: teor de lignina) oferecem resultados percentuais em
relação à madeira isenta de extrativos e não à madeira total
410

Exemplo de correção:




100 gramas de madeira total contendo:
6,3 gramas de extrativos totais
93,7 gramas de madeira isenta de extrativos

A avaliação mostrou 30% de lignina total sobre a madeira isenta
de cinzas e 0,7% de cinzas sobre a mesma madeira




28,1 gramas de lignina (0,30 x 0,937)
0,66 gramas de cinzas (0,7 x 0,937)
64,94 gramas holocelulose

TOTAL: 6,3% Extrativos Totais + 0,66% Cinzas + 28,1% Lignina
+ 64,94% Holocelulose = 100% da madeira inicial real como tal
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Outros procedimentos analíticos para holocelulose:
https://www.researchgate.net/post/Holocellulose_estimation (Sugestões
de metodologias)
https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/p2676x70q (Artigo)

 Teor de Carboidratos
Arabinanas, Xilanas)

(Galactanas,

Glucanas,

Mananas,

Uso de metodologias mais sofisticadas de cromatografia gasosa,
líquida e espectrometria
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Referências da literatura:
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T249.aspx (TAPPI T
249)
https://www.researchgate.net/publication/290986843_A_direct_carbohydrat
e_analysis_of_woods_and_wood_pulps (Artigo)
https://books.google.com.br/books?id=o0RZDwAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA
306&dq=astm+d1915+wood&source=bl&ots=fGLvDQ2vSL&sig=ACfU3U2Eip
sX9t_VW5cSJPSW8vUGhb56vA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqtvvG4qztAhW
fLLkGHfCdBpoQ6AEwF3oECAcQAg#v=onepage&q=astm%20d1915%20wood
&f=false (Citação em livro)
https://www.researchgate.net/publication/215639999_A_kineticSpectrophotometric_method_for_the_determination_of_glucose_in_solution
s (Artigo)
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 Teor de Cinzas e Cinzas Insolúveis em Ácido

As cinzas das madeiras e polpas são determinadas como
resíduos da combustão em mufla dos componentes orgânicos do
material

Cinzas Insolúveis em Ácido: Trata-se de uma forma indireta de
se estimar a quantidade de sílica e silicato nas cinzas, valendose de um tratamento de digestão das cinzas anteriormente
determinadas com ácido clorídrico 4N que irá dissolver
praticamente os demais elementos, deixando um residual de
sílica e compostos de sílica para se quantificar, pois esses são
insolúveis nesse ácido
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Referências da literatura:
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T211.PDF (TAPPI T
211)
https://www.tappi.org/content/sarg/t211.pdf (TAPPI T 211)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T211.aspx (TAPPI T
211)
http://grayhall.co.uk/BeloitResearch/tappi/t211.pdf (TAPPI T 211)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T244.aspx
244)

(TAPPI

https://standards.globalspec.com/std/1408244/TAPPI%20T%20244
T 244)

T

(TAPPI
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https://infostore.saiglobal.com/preview/293364894303.pdf?sku=111196_S
AIG_AS_AS_246608 (ISO 1762 e similares)
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1102-84R07.htm
(ISO 1102)
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2418/abnt-nbr5982papel-cartao-e-papelao-determinacao-do-teor-de-cinzas (ABNT 5982)
https://www.iso.org/standard/66537.html

(ISO 1762)

https://www.iso.org/standard/66536.html (ISO 2164)
https://www.iso.org/standard/52672.html (ISO 776)
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10.2.

Principais metodologias utilizadas em Qualidade das
Fibras e de Folhas de Polpas Celulósicas
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 Peso ou Massa “air dry” (ou seca ao ar)

As celuloses de mercado são comercializadas com base em um
teor de umidade padronizado como 10%, que é denominado de
teor de umidade na polpa “seca ao ar”, ou como ela se torna
comumente estabilizada nas condições atmosféricas usuais
Para uma unidade de carga de 2 toneladas líquidas de peso de
polpa tal qual e com valor de umidade de 11% e consistência de
89%, todas medições realizadas no exato momento da produção,
o peso comercial dessa unidade de carga, ou seja, aquele que é
cobrado do cliente é calculado por uma regra de três inversa,
cuja fórmula de cálculo é a seguinte:

418

Peso ou Massa seca ao ar (90% consistência ou mais usualmente
90/100 = 0,9)
=
[(Peso líquido polpa na balança)x (Consistência medida balança)]
:
(Consistência de 90% = 0,9)
Peso ou Massa Comercial air-dry =
= [(2 toneladas) x 0,89] : 0,9 =
= 1,978 t air dry

Referências da literatura:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:801:-1:ed-2:v1:en (ISO 801)
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https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T210.PDF
T210)

(TAPPI

http://www.forte-tec.com/pulpindustries.html
Medição da consistência online
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 Elementos Anatômicos ou Fibras da Polpa
Em geral as polpas possuem outros elementos anatômicos do
que apenas fibras celulósicas

No caso das polpas obtidas de folhosas, estão sempre presentes
nas polpas: fibras da madeira, elementos de vaso, células de
parênquima e fragmentos de todos eles, em função de operações
de produção de cavacos, bombeamentos, refinação, etc.
421
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Esses elementos anatômicos e suas características são tão
importantes, que as polpas podem ser diferenciadas conforme a
espécie de madeira e a região de origem onde estão sendo
produzidas, já que para eucaliptos, por exemplo, temos distintas
propriedades entre os eucaliptos utilizados no Brasil, no Chile,
no Uruguai, na África do Sul, em Portugal e na Espanha

Vejam o diagrama proposto pela Glocell através de Juhani
Lehtonen - apresentado na página anterior e
disponibilizado em
https://www.researchgate.net/publication/289136511_Entrepreneurship_in_
pulp_and_paper_industry (Juhani Lehtonen, 2010)
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Dessa forma, discorreremos brevemente sobre os principais
indicadores anatômicos que são importantes para a Qualidade
das Madeiras & Polpas, a saber:

 Comprimento das Fibras Inteiras
Em geral, as medições de fibras inteiras são realizadas nas
pesquisas acadêmicas
Implicam em selecionar fibras integrais, usando um microscópio
ótico e se valer de um cabeçote ou ocular com escala
micrométrica para medir as fibras nas dimensões que
interessam, tais como: comprimento, largura, espessura da
parede celular, diâmetro do lúmen, elementos de vasos, etc.
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Referências da literatura:
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T232.PDF (TAPPI 232)

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12974531/microscopio-demedicao-tm-500-mitutoyo (Microscópio ótico de medição)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_%C3%B3ptico
(Microscópio ótico)

https://www.yumpu.com/pt/document/read/12974531
/microscopio-de-medicao-tm-500-mitutoyo

(Microscópio ótico)
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 Comprimento das Fibras tal qual nas Polpas (medições
automáticas ou online)

Existem equipamentos automáticos que medem comprimentos
de fibras de forma automática e online, através de feixes óticos
que detectam as fibras em uma suspensão de polpa

Esses equipamentos permitem não apenas medir comprimentos
de fibras, mas também elementos de vasos, teor de finos, fração
parede, coarseness e população fibrosa
Para isso, é essencial que se trabalhe com consistência da
suspensão absolutamente correta e bastante baixa
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O processo não separa fibras inteiras de fibras fragmentadas,
mas permite se estabelecer um ponto de corte para determinar o
que seriam fragmentos de fibras, células de parênquima e
elementos de vasos

Em geral, para as polpas de eucalipto sugere-se um ponto de
corte de 0,25 mm, que elimina a maioria dos elementos que não
sejam fibras de dimensões próximas às das fibras integrais

Os equipamentos mais conhecidos para essas determinações
são: Morfi, Valmet (ex-Kajaani), L&W, OpTest, etc.
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Referências da literatura:

https://www.valmet.com/automation/analyzersmeasurements/analyzers/fiber-image-analyzer-for-external-fibrillation-fiberlength-measurement/ (Medidor de fibras Valmet, originalmente Kajaani)
https://new.abb.com/pulp-paper/abb-in-pulp-and-paper/products/lorentzenwettre-products/pulp-measurements/l-w-fiber-tester-plus (Medidor de fibras
ABB – L&W)
http://www.optest.com/LDA12.htm (Medidor de fibras Optest)
http://www.nirsinstruments.com/pdf/A%20comparative%20study%20of%20two%20autom
ated%20techniques%20for%20measuring%20fiber%20length.pdf (Artigo)
http://vps23685.publiccloud.com.br/regmed/wpcontent/uploads/2020/07/MORFI-NEO-1.pdf (Medidor de fibras Morfi Neo)
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 Largura ou Diâmetro das Fibras

Medições podem ser realizadas através microscopia ótica ou por
equipamentos automatizados conhecidos como Fiber Analysers
(Morfi, Kajaani, L&W, Valmet, OpTest, etc.)

Morfi online / Morfi Compacto
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 Espessura da Parede Celular
Medições podem ser realizadas através microscopia ótica,
eletrônica ou por equipamentos automatizados conhecidos como
Fiber Analysers (Morfi, L&W, Valmet, OpTest, etc.)
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 Fração Parede das Fibras

A Fração Parede das fibras é a relação percentual entre a
Espessura da Parede e o Raio da Fibra

Basicamente, significa qual o percentual do raio da fibra que é
ocupado pela parede celular

A Fração Parede é uma das principais características anatômicas
das fibras, pois ela se relaciona a diversas propriedades muito
importantes das polpas para sua utilização em papéis
diferenciados
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Suas correlações mais importantes são com:


Rigidez da fibra



Coarseness da polpa
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População Fibrosa da polpa



Peso médio de cada fibra



Densidade básica da madeira

Também é uma indicadora de polpas destinadas a tipos especiais
de papéis tais como: decorativos, impressão e escrita, tissue,
papéis para cigarros, papéis para filtros, etc.

Referências da literatura:
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf
(Capítulo 14 do Eucalyptus Online Book – em Português)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG14.pdf (Capítulo 14 do
Eucalyptus Online Book – em Inglês)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Advances%20in%20euca%20fiber.pdf
(Artigo)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1975_Caracteristicas_Madeira+Celulose+Pape
l.pdf (Artigo)
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassilvana/indicepapel.pdf (Material de
aula UFPR)
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 Coarseness das Fibras

Coarseness é uma avaliação hipotética estimando qual seria o
peso de um determinado comprimento de fibras se essas fibras
das polpas fossem sendo enfileiradas uma imediatamente a
seguir da outra

100 metros
Origem da Figura: TEMPAP/CANFOR

Expressa geralmente em mg/100 metros de fibras (decigrex)
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Essa propriedade é fundamental para definir a qualidade e o
desempenho das polpas, pois ela se relaciona com:

» Comprimento, largura ou diâmetro e área proporcional de
parede celular na seção transversal da fibra
» Peso de cada fibra individual
» População fibrosa (Número de fibras/grama)
» Densidade básica da madeira
» Fração parede das fibras
» Ligação entre fibras
436

Ela é importante para seleção de polpas para inúmeros tipos
de papéis: tissue, decorativos, impressão e escrita, filtros,
absorventes higiênicos, etc.
Referências da literatura:
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T234.aspx (TAPPI
T234)
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T234.PDF (TAPPI
T234)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf

(Capítulo

14 do Eucalyptus Online Book – em Português)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG14.pdf

(Capítulo

14

do

Eucalyptus Online Book – em Inglês)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Advances%20in%20euca%20fiber.pdf (Artigo)
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 População Fibrosa (Número de fibras/grama de polpa)

Como o próprio nome diz, trata-se de uma avaliação ou medição
do número de fibras contidas em uma determinada unidade de
peso ou massa de polpa seca (1 grama absolutamente seca )

Quanto mais pesada for cada fibra, menor será obviamente a sua
população fibrosa

As fibras mais longas, de maior diâmetro, contendo mais paredes
por unidade de largura e de comprimento serão mais pesadas
que as com características opostas
Logo, suas populações fibrosas serão menores
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Consequentemente, população fibrosa e coarseness são
propriedades opostas, quando uma aumenta, muito
provavelmente a outra diminui
Ambas são muito boas para comparar qualidade das fibras
dentro de um mesmo tipo de polpas (Ex: BHKMP)
Referências da literatura:
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T234.PDF (TAPPI
T234)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf

(Capítulo

14 do Eucalyptus Online Book – em Português)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG14.pdf

(Capítulo

14

do

Eucalyptus Online Book – em Inglês)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Advances%20in%20euca%20fiber.pdf (Artigo)
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 Teor de Finos em Vaso Dinâmico de Drenagem

Os finos de uma polpa englobam as células de parênquima,
elementos de vaso pequenos, fragmentos de fibras (pontas) e
outros constituintes de pequenas dimensões (macrofibrilas)

Eles podem ser medidos por analisadores de fibras óticos, mas
os valores assim determinados não são tão adequados como
aqueles medidos pela filtração dos finos através de um vaso
dinâmico de drenagem, simulando uma mesa plana

Preferencialmente, deve-se usar uma peneira de malha 200
mesh com perfurações de 76 micrômetros
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Vaso dinâmico de drenagem – Dynamic Britt Jar Tester
Origem da Figura: http://www.brittjar.com/
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Referências da literatura:

http://www.brittjar.com/product.html (Sobre o Britt Jar Tester)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T261.aspx
T261)

(TAPPI

http://grayhall.co.uk/BeloitResearch/tappi/t261.pdf (TAPPI T261)
https://www.researchgate.net/publication/237287947_Effects_of_Fines_on_
the_Fiber_Length_and_Coarseness_Values_Measured_by_the_Fiber_Quality
_Analyzer_FQA (Artigo)
https://www.researchgate.net/publication/253501829_Fines_Management_f
or_Increased_Paper_Machine_Productivity (Artigo)
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 Número de Elementos de Vaso por Grama de Polpa

Contagens podem ser realizadas através microscopia ótica
(lupa, microscópio ou projetor) ou por equipamentos
automatizados conhecidos como Fiber Analysers (Morfi,
Kajaani, L&W, Valmet, OpTest, etc.)

No caso de se usar um microscópio, lupa ou projetor, sugere-se
formar uma folha de celulose com gramatura “exata” de 1 grama
seca por metro quadrado
Com essa gramatura, os elementos anatômicos ficam dispersos e
não existe na verdade uma folha, apenas esses elementos da
polpa colocados e distribuídos uniformemente sobre a tela do
formador
444

Remove-se a tela do formador, seca-se a mesma em estufa sem
circulação de ar para não se perderem fibras

Depois, usa-se uma fita tipo durex (Scotch Tape) para recolher
áreas de elementos anatômicos
Cada área possui certo peso de polpa seca, que se calcula com
base em uma regra de três, já que se sabe que cada metro
quadrado da suposta folha teria 1 grama seca

Leva-se essa área da fita adesiva para uma lâmina de
microscopia e se contam os elementos de vasos em uma lupa
ótica
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Fita durex com colagem de área de 200 mm² de uma folha com 1
g/m² para contagem na lupa ótica dos elementos de vasos

200 mm² ------------------ 2 elementos de vaso contados
1 m² = 1.000.000 mm² ------------------- x

x = 10.000 elementos vaso/grama de polpa seca
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Referência de literatura:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/
An%E1lise%20quantitativa%20de%20fibras%20celul%F3sicas.pdf (Artigo)

 Comprimento (L) e Diâmetro (D) do Elemento de Vaso
L
D
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Medições podem ser realizadas através microscopia ótica ou por
equipamentos automatizados conhecidos como Fiber Analysers
(Morfi, Kajaani, L&W, Valmet, OpTest, etc.)

 Deformações nas Fibras (Kink, Curl, Macrofibrilação)
As deformações nas fibras acontecem devido à alta relação entre
o comprimento e a largura e fragilidades em suas paredes
As fibras podem então sofrer ações mecânicas durante os
processos industriais que resultam em encanoamento,
dobragem, fibrilações ou quebras
Essas deformações podem prejudicar ou favorecer a qualidade e
desempenho das polpas, dependendo do tipo de papel sendo
produzido
448

Elas favorecem o aumento do volume específico das folhas e as
propriedades associadas a ele (porosidade e absorção de água)

Os equipamentos automáticos para contagem e medições de
fibras também identificam a presença de defeitos e os
quantificam em Nº/g polpa
Os principais defeitos são: encanoamento (“curl”), dobras
(“kinks”) e macrofibrilação
Defeitos não são necessariamente problemas
Alguns tipos de papéis que necessitam altos valores de volume
específico aparente se beneficiam dos defeitos para aumento
dessa propriedade (tissue, papel filtro, papel decorativo para
impregnação fenólica, etc.)
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Origem da Figura: TEMAP/CANFOR
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Referências da literatura:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:505453/FULLTEXT01.pdf
(Dissertação de Mestrado)
https://www.researchgate.net/publication/228825865_A_review_of_image_
analysis_based_methods_to_evaluate_fiber_properties/figures?lo=1
(Artigo)
http://www.optest.com/brochures/Brochure_FQA-360_LDA17.pdf (Catálogo
de equipamento)
http://www.techpap.com/data/fckeditor/file/morfi_compact_Rev00014_E_M
(1).pdf (Catálogo de equipamento)
https://www.slideshare.net/Peeke/potential-of-papermaking-fibers
(Palestra)
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Origem da Figura: https://www.valmet.com/automation/analyzersmeasurements/analyzers/fiber-image-analyzer-for-external-fibrillation-fiber-lengthmeasurement/
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 Índice de Retenção de Água – “Water Retention Value”
IRA ou WRV é uma excelente forma indireta de antever algumas
propriedades vitais das polpas celulósicas, já que se relaciona
com: drenabilidade da polpa úmida, teor de finos, teor de
hemiceluloses, capacidade de ligação entre as fibras, potencial
de retenção de água pela massa de fibras, histerese da celulose
O valor do WRV é calculado em percentual pela relação entre o
peso de água retido pela polpa após centrifugação em condições
controladas de teste e o peso absolutamente seco da amostra de
polpa sendo testada
Existem importantes diferenças entre os valores encontrados
para as polpas refinadas e não refinadas e entre as polpas
“never-dried” e as que foram secadas para comercialização
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Referências da literatura:
http://www.kemesta.fi/document.php/1/77/c_6200.pdf/09970155d4080eb543734a79a6dbf035 (SCAN C 62:00)
https://www.iso.org/standard/60371.html (ISO 23714)
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/27153/abntnbriso23714-pasta-celulosica-determinacao-do-valor-de-retencao-de-aguawrv (ABNT 23714)
https://www.hettweb.com/applications/water-retention-value-in-pulp-andpaper/ (Método)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/UM/0104UM256.aspx (TAPPI
UM 256)
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 S-5: Solubilidade da Polpa em Solução de Soda Cáustica 5%

A solubilidade da polpa ou madeira em soluções de soda cáustica
a frio permitem se ter uma ótima indicação sobre a teor relativo
de xilanas e outras hemiceluloses

Trata-se de um ensaio bastante simples e rápido, muito
adequado para avaliações em fábricas de processo contínuo

A concentração de 5% já foi ensaiada em relação a outras e é a
que melhores resultados conduz para avaliações de polpas
celulósicas
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Referências da literatura:

https://www.eucalyptus.com.br/icep03/11_Palmeiras_Colodette_Magaton.p
df (Artigo)
https://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf (Capítulo 3 do
Eucalyptus Online Book – em Português)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcali
s%20I.pdf (Artigo)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcali
s%20I.pdf (Artigo)
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 Extrativos em Diclorometano
O teor de extrativos das polpas é uma característica muito
importante dentre as suas especificações, frente aos problemas
que eles podem trazer aos papeleiros

Já vimos que existem diversos testes para avaliar extrativos: em
água quente, água fria, álcool etílico, éter etílico, tolueno,
clorofórmio e diclorometano
O ensaio mais usual para polpas branqueadas de folhosas é com
diclorometano, por se associar a extrativos lipofílicos capazes de
trazer problemas de incrustações e sujeiras de pitch nas
instalações da fabricação e nas folhas de papel
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Referências da literatura:
https://www.tappi.org/content/sarg/t204.pdf (TAPPI T204)
https://ipstesting.com/find-a-test/tappi-test-methods/tappi-t-204extractives-soxhlet/ (TAPPI T204)

Origem da Figura de Extrator Soxhlet:
https://www.researchgate.net/publication/233447
758_Analysis_and_Fate_of_Lipophilic_Extractives_
in_Sulphite_Pulps/figures
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 Viscosidade Intrínseca da Celulose
(com utilização do viscosímetro capilar
amostra em etileno diamina cúprica)

e

dissolução

da

A viscosidade intrínseca da celulose consiste em uma avaliação
rápida e que se relaciona muito bem com o grau de
polimerização dos carboidratos celulósicos da polpa
Quanto menos degradados estiverem os carboidratos, maior
será seu grau de polimerização e maior a viscosidade

A viscosidade é medida em um viscosímetro capilar tendo como
amostra uma solução resultante da dissolução padronizada da
polpa com etileno diamina cúprica diluída

459

A lignina não participa dessa solubilização, então o método não
é recomendado para polpas não branqueadas com alto Número
Kappa a menos que se faça um branqueamento laboratorial
prévio da polpa com uma solução de dióxido ou clorito de sódio

A norma ISO relata que para polpas com teor de lignina abaixo
de 0,5%, pode-se ter alguma indicação relativamente confiável
da degradação da polpa através do ensaio de viscosidade,
mesmo sem se branquear a polpa em laboratório para se
realizar o teste
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Viscosímetros laboratoriais
Origem da Imagem: https://www.psl-rheotek.com/rpv-1-4-four-positions-pulp-andcellulose-viscometer.html
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Referências da literatura:

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/38188/nbr7730pasta-celulosica-determinacao-da-viscosidade-em-solucao-decuproetilenodiamina-cuen-com-viscosimetro-do-tipo-capilar (ABNT 7730)
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/24512/abntnbriso5351-pastas-celulosicas-determinacao-do-numero-de-viscosidadelimite-em-solucao-de-etilenodiamina-cuprica-ced (ABNT 5351)
https://www.tappi.org/content/tag/sarg/t230.pdf (TAPPI T230)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T230.aspx (TAPPI
T230)
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5351:ed-2:v1:en (ISO 5351)
https://issuu.com/duckmama/docs/rpv-2_pulp_-_datasheet (Folheto de
viscosímetro automatizado)
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Metodologias e Ensaios:
Refino e Folhas Formadas de Celulose
10.3.

 Formação de Folhas de Laboratório (padronizadas para
avaliações físico-mecânicas das polpas)
Polpas de mercado normalmente são comercializadas em forma
de folhas secas de altas gramaturas (entre 600 a 1.200 g/m²)
As folhas de testes necessitam ser preparadas a gramaturas
mais próximas às que se utilizam para os papéis (60 ou 100
g/m², conforme o sistema de ensaios e destinação do produto)
A primeira etapa nessa preparação é desagregar de forma
correta as folhas secas de polpa e as converter em uma massa
úmida, fazendo isso sem “refinar” a polpa pela desagregação
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Desintegrador de polpa e formador de folhas conforme modelo
sugerido pela TAPPI
Existe uma diferença muito grande nos resultados dos ensaios se
as polpas forem coletadas na fábrica de celulose no formato
úmido ao invés de no formato de polpas secas após a máquina de
formar e secar as folhas
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Isso se deve ao fenômeno de HISTERESE, que é uma
aproximação das fibrilas de celulose de forma a tornar a polpa
um pouco menos atrativa às moléculas de água (menor índice de
retenção de água e menor facilidade de reidratação)
http://www.pulplab.com/Upload/PicFiles/2015.
8.8_10.6.42_7739.jpg
https://www.idmtest.com/pro
ducts/pta-rapid-kothenautomatic-sheet-formingmachine
http://www.regmed.com.br/D
SG-21.pdf

Formadores de folhas manuais de papel
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As folhas para realização dos ensaios físico-mecânicos são
usualmente preparadas manualmente ou em equipamentos
automatizados (sequencialmente: formação da folha, prensagem
e secagem na própria máquina ou em ambiente climatizado)
São geralmente adotadas as gramaturas de 60 ou 100 g/m² para
folhas preparadas manualmente em laboratório
Referências da literatura:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1305 (ABNT 5269-1)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1291 (ABNT 5269-2)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=9629
para aclimatação das folhas)

(Condicionamento

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5269:-1:ed-3:v1:en (ISO 5269-1)
https://www.iso.org/standard/39341.html (ISO 5269-2)
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 Alvura da Folha de Celulose
A alvura é uma das propriedades mais importantes para as
polpas de mercado, podendo ser apresentada em duas formas de
medição:
Grau GE – (ºGE) – referenciada ao óxido de magnésio de alta
pureza como 100%
% IS0 – referenciada ao sulfato de bário de alta pureza como
100%
Em ambos os casos a refletância é medida a 457 nm de
comprimento de onda, na faixa da cor azul, que é a que mais
favorece ao ser humano perceber o branco
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Devem ser utilizadas folhas preparadas em laboratório segundo
metodologia padronizada, pois os valores são afetados pela
qualidade da superfície e pela compactação das folhas
São utilizadas tantas folhas quanto necessárias para que a luz
não passe através da camada de folhas e possa se perder
O instrumento captura luz que reflete, refrata e se dispersa nas
folhas de celulose e que volta para o instrumento para ser
comparada ao padrão
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Referências da literatura:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=371251 (ABNT 14528)
https://www.iso.org/standard/69090.html (ISO 2470-1)
https://www.iso.org/standard/38053.html

(ISO 2470-2)

https://www.tappi.org/content/sarg/t218.pdf (TAPPI T218)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T525.aspx (TAPPI
T525)
https://cdn-s3.sappi.com/s3fspublic/sappietc/Understanding%20Paper%20Brightness.pdf (Artigo)
http://www.axiphos.com/BrightnessReview.pdf (Artigo)
https://search.abb.com/library/download.aspx?documentid=3%20blw%200
7100den100&languagecode=en&documentpartid=&action=launch (Medidor
de Alvura Elrepho)
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 Potencial de Reversão da Alvura da Celulose
(Número de Cor Posterior – Post Color Number)
A alvura se perde com o tempo em função do amarelecimento de
componentes químicos da polpa, principalmente os ácidos
hexenurônicos, extrativos e hemiceluloses
O amarelecimento é realizado em ensaios de envelhecimento
acelerado que podem ser feitos: nas folhas comerciais ou nas
mesmas folhas de laboratório preparadas para se medir a alvura
Os ensaios de envelhecimento podem ser feitos em estufas a
seco (por 4 horas a 105ºC) ou em estufas apropriadas com alta
umidade relativa do ar (por uma hora a 105ºC)
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Usualmente, o potencial de amarelecimento é expresso como
Número de Cor Posterior, que consiste em um índice obtido a
partir das relações entre os coeficientes de absorção (k) e
dispersão ou espalhamento (s) da luz

Relação k/s = (1-R)²/2.R

Nº Cor Posterior = 100 x [ (1-Re)2/(2xRe) - (1-Ri)2/(2xRi)]
Re = Alvura envelhecida em valor unitário (exemplo = 86% fica
0,86)
Ri = Alvura inicial em valor unitário (exemplo = 90% fica 0,9)
Calculando:
Número de cor posterior (Post Color Number) = 0,58
471

Quanto menor o valor do Número de Cor Posterior, mais estável
é a alvura da polpa

Referências da literatura:
https://standards.globalspec.com/std/1557802/E.4P (PAPTAC E.4P)
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21849/1/VitorPedro_AgentesD
eAlvura_TeseDeMestrado.pdf (Dissertação de Mestrado)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/UM/0104UM200.aspx (TAPPI
UM 200)
https://infostore.saiglobal.com/en-us/standards/tappi-um-200-20121062950_saig_tappi_tappi_2472681/ (TAPPI UM 200)
https://www.techstreet.com/standards/tappi-um-200?product_id=1839051
(TAPPI UM 200)
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 Sujeira ou Sujidade da Celulose

Sujeiras são contaminantes diminutos que aparecem como
pequenas pintas nas folhas de celulose
Conforme o tipo de papel sendo fabricado com a celulose, as
sujeiras podem ser mortais (exemplo: papel decorativo)
Elas são também indesejadas porque trazem problemas
operacionais aos papeleiros, por exemplo: quebras ou rasgos de
folhas na fabricação

As sujeiras podem ser devidas a: shives ou feixes de fibras,
carvõezinhos, ferrugem, tintas de equipamentos, plástico,
extrativos (pitch), madeira esfarelada, etc.
473

Shives ou feixes de fibras
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Sujeiras são medidas por sua área em base a uma espécie de
mapa de áreas, uma a uma, e depois a área de sujeira somada é
relacionada a 1 kg ou a 1 metro quadrado da folha de polpa seca
ao ar

Origem do Gráfico: https://www.tappi.org/content/SARG/T213.pdf
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Unidade: mm²/kg ou mm²/m² da folha na gramatura em que é
fabricada

Origem da Figura:

https://www.flowtec.at/upload/cms/user/Procemex_Dirt_Count_Analyzer_2
016_english.pdf
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Já existem equipamentos capazes de encontrar, medir e integrar
por kg ou m² a sujidade de forma online na folha sendo fabricada

Referências da literatura:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1284 (ABNT 5350-2)
https://www.iso.org/standard/39716.html

(ISO 5350-1)

https://www.iso.org/standard/39717.html

(ISO 5350-2)

https://www.iso.org/standard/39993.html

(ISO 5350-3)

https://www.iso.org/standard/39994.html

(ISO 5350-4)

https://projects.ncsu.edu/project/hubbepaperchem/TShoot/G_Dirt.htm
(Artigo)
https://www.tappi.org/content/SARG/T213.pdf (TAPPI T213)
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 Resistência Intrínseca das Fibras (Wet Zero Span)
A resistência das fibras individuais feita com dinamômetro para
avaliar uma única fibra é um teste difícil de ser realizado,
principalmente para as fibras curtas de folhosas
O ensaio de tração de uma tira de folha de celulose úmida com
zero de abertura entre as garras que seguram a folha é
denominado Tração Úmida Zero Span (Wet Zero Span)
Esse teste tem sido referido como uma forma de se avaliar
indiretamente a resistência intrínseca das fibras, já que a úmido
as ligações entre fibras em polpas não refinadas praticamente
não exercem efeito na resistência da folha, ficando a maior
responsabilidade para as resistências das próprias fibras
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Origem da Imagem: https://pulmac.com/z-span-tester/
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Referências da literatura:
https://pulmac.com/wp-content/uploads/2016/09/Document-D.pdf
(Catálogo dinamômetro Pulmac)
https://www.iso.org/standard/27379.html (ISO 15361)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T231.aspx
T231)

(TAPPI

https://tensomax.com/product/iso-153612000-pulps-determination-of-zerospan-tensile-strength-wet-or-dry/ (Catálogo dinamômetro Tensomax)
http://www.kemesta.fi/document.php/1/106/cm_6909.pdf/17142f252880a381b04371b8b0a7b684
(Ensaio
Tensile Wet Web)

SCAN

69:09

-
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 Opacidade de Impressão (“Printing Opacity”)

Propriedade que se deseja nas folhas de papel de impressão,
referindo-se à capacidade do papel resistir ou obstruir a
passagem da luz visível através dele
Quanto mais opaco o papel menos a luz ultrapassa a folha
através de sua espessura

Por exemplo e de forma para entendimento prático:
Quando se tem uma opacidade de 86%, significa que 86% da luz
incidente sobre o papel não pode passar através do mesmo,
sendo absorvida, difratada ou refletida pela folha
Só 14% da luz incidente passaria através da folha
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Quando a folha de papel permitir demasiada passagem de luz se
terá visão de uma imagem do que está impresso ou desenhado
do lado oposto da folha, o que é indesejável para os papéis de
impressão

A opacidade diminui com a refinação da polpa, já que a folha se
adensa e fica mais fácil a que os raios luminosos passem através
da mesma (diminui a difração da luz)
Mede-se a opacidade de forma semelhante à alvura em mesmos
equipamentos, mas existem algumas distinções:
» Usa-se luz visível, sendo adotados os Iluminantes visíveis A
ou C, conforme o método
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_illuminant
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» Opacidade é uma relação percentual entre duas medições de
refletância, sendo que a forma mais comum de medi-la é pela
chamada “Opacidade de Impressão”:

Ro = Refletância quando a folha de papel (ou folha feita
manualmente) está apoiada sobre um corpo negro que absorve
praticamente toda a luz que passa através dela

R∞ = Refletância de um conjunto de folhas do mesmo papel de
forma que se tenha certeza que toda a luz foi absorvida pelo
conjunto de folhas nada passando através do mesmo

Opacidade de Impressão = 100 x (Ro/R∞)
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Referências da literatura:

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2471:ed-4:v1:en (ISO 2471)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T519.aspx (TAPPI T519
- Printing Opacity)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T425.aspx (TAPPI T425
- Contrast Ratio Tappi Opacity = R89)
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/13/jresv13n3p281_A2b.pdf
histórico)

(Artigo

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21500/abnt-nbrnmiso2471-papel-e-cartao-determinacao-da-opacidade-fundo-de-papelmetodo-da-reflectancia-difusa (ABNT 2471)
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 Coeficiente de Dispersão ou Espalhamento de Luz

Quando os raios de luz incidem sobre um corpo eles podem ser
absorvidos, refletidos, espalhados ou refratados

Essas mudanças de rota ou de retenção e absorção dos raios de
luz trazem reflexos na forma como eles são vistos pelo ser
humano

Folhas de papel podem também mostrar esses tipos de situações
e conforme as fontes luminosas e como os papéis atuam sobre os
raios de luz, eles mostrarão: cor, opacidade, brilho, alvura, etc.
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O coeficiente de dispersão ou espalhamento de luz é um dos
indicadores bem utilizados pelos papeleiros, pois ele tem relação
direta com a opacidade dos papéis e também com outras
propriedades de aplicação dos papéis

A opacidade do papel depende de sua gramatura, consolidação
da folha e do tipo de celulose (branqueada ou não) utilizada na
fabricação da folha, sendo intrinsecamente dependente dos
coeficientes de absorção e dispersão de luz desse papel
(inclusive de suas cargas)

Esses coeficientes podem ser calculados a partir da gramatura e
de refletâncias medidas no papel e tendo ou não um corpo negro
por trás do mesmo
486

Dispersão, reflexão, difração e espalhamento da luz pela folha de papel
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Referências da literatura:
http://www.abnt.org.br/noticias/5808-papel-determinacao-dos-coeficientesde-espalhamento-e-absorcao-de-luz (ABNT 9416)
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9416:ed-3:v1:en (ISO 9416)
https://ipstesting.com/find-a-test/tappi-test-methods/tappi-t-1214-opticalproperties/ (TAPPI T1214)
https://pdfs.semanticscholar.org/b2c4/9afe35a6046504898eb7a66ac40e71d
5514c.pdf (Artigo - Excelente teoria sobre o método)
https://pdfs.semanticscholar.org/5a0f/e6974bbd099ba52a3cb9c53187b9e9
9e9046.pdf (Artigo)
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/5809/arnold_ew.pdf?se
quence=1&isAllowed=y (Tese de Doutorado)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814222/FULLTEXT01.pdf
(Tese de Doutorado)
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 Normas Gerais sobre os Ensaios das Propriedades FísicoMecânicas em Folhas de Celulose e/ou Papel

Apesar de existirem normas padronizadas para cada tipo de
teste nas folhas de celulose e/ou papel, também existem
relações ou listas relacionando os principais ensaios:
Tappi T 220: Physical testing of handsheets
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T220.PDF
ISO – Listagem de todos os testes para papel e celulose:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/paper_board_
and_pulps.pdf
ABNT – Listagem de todos os testes para papel e celulose:

https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-emercosul/pesquisar/cb-029/celulose-e-papel/1
489

 Refinação ou Refino em Moinho PFI (Tempo de refino em
geral expresso pelo Número de Revoluções no refinador)

As polpas para fabricação de papel precisam na maioria das
vezes terem suas propriedades ajustadas através de refinação
Refinação ou refino se referem a processos de tratamento
mecânico nas fibras que visam a promover desfibrilamento,
colapsamento e geração de finos (fragmentos de células)
Essas ações colaboram para maior interligação das fibras (“fiber
bonding” ou ligação entre fibras)

Com isso, as folhas de papel ficam melhores estruturadas,
consolidadas e mais resistentes
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Para efeitos de desenvolvimento da refinação, atualmente dois
são os refinadores mais utilizados no Brasil:

PFI e Jokro
São realizadas diversas sequências de ensaios, variando o tempo
de refinação. Quanto maior o tempo de refino ou o número de
revoluções a que se ajusta o refinador, mais alterações se
provocam nas polpas e nas folhas de papel sendo produzidas.
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Com isso, inúmeras alterações das propriedades mecânicas,
óticas, físicas e anatômicas acontecem nas fibras e os papéis têm
suas propriedades modificadas
Todo o processo é normatizado e as condições devem ser
ajustadas conforme cada tipo de polpa a ser avaliada baseandose nas recomendações da metodologia
Referências da literatura:
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T248.aspx (TAPPI T248)
https://canvas.umn.edu/courses/97076/files/5076978/preview (TAPPI T248)
https://www.youtube.com/watch?v=uFBCeLpVYjY (TAPPI T248 - Vídeo)
https://www.iso.org/standard/53432.html (ISO 5264-2)
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https://www.iso.org/standard/11260.html (ISO 5264-2 – Moinho PFI)
https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/38009/nbr14345-pastacelulosica-refinacao-em-laboratorio-metodo-pfi (ABNT 14345 – Moinho PFI)
https://www.noviprofibre.com/product/pfi-mill/?lang=en (Catálogo PFI mill)
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/11153/abnt-nbr14346pasta-celulosica-refinacao-em-laboratorio-metodo-jokro (ABNT 14346 – Moinho
Jokro)
https://www.frankpti.com/content/documents/en/8.pdf (Catálogo Jokro mill)

https://www.elofhansson.com.br/01-moinhos-refinadores-pfi-valley-jokrolr40-voith/ (Catálogo refinadores ou moinhos)
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http://www.noviprofibre.com/produ
ct/pfi-mill/?lang=en
&
https://www.researchgate.net/publi
cation/290180301_Cellulose_nanofi
bers_for_the_production_of_bionan
ocomposites/figures?lo=1

Moinho PFI
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Moinho Jokro

Origem das Figuras:
http://www.regmed.com.br/JK-21e.pdf
&
https://www.idmtest.com/products/jokro-refining-mill-pta
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 Grau de Refino (Schopper Riegler e Freeness)
O grau de refino indica o quanto uma polpa foi refinada e é
expresso pela facilidade ou dificuldade de drenabilidade de uma
massa padronizada de celulose com baixa consistência através
de uma tela, similarmente à mesa plana de máquina de papel
Existem dois ensaios básicos para isso:
» Grau Schopper Riegler - ºSR (valores usualmente aumentam
entre 12 a 70 com a intensificação da refinação)
» Canadian Standard Freeness – CSF (valores usualmente
baixam entre 600 a 250 com a intensificação da refinação)
496

Origem das Figuras: http://www.regmed.com.br/SR-P.pdf (ºSR - Esquerda)
&
https://projects.ncsu.edu/project/hubbepaperchem/Defnitns/Freeness.htm (CSF)
497

Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/10716/abnt-nbr14031pasta-celulosica-determinacao-da-resistencia-a-drenagem-pelo-aparelhoschopper-riegler (ABNT 14031)
https://www.elofhansson.com.br/04-schopper-riegler/ (Catálogo ºSR)
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T227.PDF
T227)

(TAPPI

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T227.aspx
T227)

(TAPPI

https://www.iso.org/standard/35229.html (ISO 5267-1: ºSR)
https://www.iso.org/standard/26707.html (ISO 5267-2: CSF)
https://projects.ncsu.edu/project/hubbepaperchem/Defnitns/Freeness.htm
(Artigo)
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 Índice de Tração (Expresso como N.m/g)
Ensaio realizado em dinamômetro em geral simultaneamente ao
ensaio de elongação, alongamento ou esticamento

Origem das Figuras:
https://www.testingmachines.com/product/84-56-horizontal-tensile-tester
https://www.instron.com.br/pt-br/testing-solutions/by-test-type/tension/tappi
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Referências da literatura:
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21393/abnt-nbrnmiso1924-1-papel-e-cartao-determinacao-das-propriedades-de-tracao-parte1-metodo-da-velocidade-constante-de-carga (ABNT 1924-1)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=091016 (ABNT 1924-2)
https://www.iso.org/standard/6616.html (ISO 1924-1)
https://www.iso.org/standard/41397.html (ISO 1924-2)
https://www.tappi.org/content/sarg/t494.pdf (TAPPI T494)
https://ipstesting.com/find-a-test/tappi-test-methods/tappi-t-494-tensile/
(TAPPI T494)
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 Elongação, Esticamento ou Alongamento (em percentual)

Ao mesmo tempo em que a tira da folha de papel é puxada pelas
garras do dinamômetro até ser rompida, ela se estica e ao
romper se calcula o percentual de esticamento em relação ao
comprimento inicial da amostra de prova

As referências de literatura são as mesmas que as apresentadas
para o ensaio de resistência à tração (Índice de tração)
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 Energia Absorvida para Ruptura – TEA (resultado da Tração e
Esticamento da folha) – Expressa em J/m²
TEA – (Tension Energy Absorption) ou Energia de Ruptura
É o resultado da absorção de energia por uma tira de papel
submetida ao mesmo tempo a dois fenômenos causados por uma
força de tração aplicada continua e crescente no corpo de prova
Força para ruptura que se obtém pelo valor atingido pela força
quando acontece a ruptura do corpo de prova
Esticamento ou alongamento desde o início da aplicação da força
até o rompimento da folha
Muito importante para papéis para sacarias e outras embalagens
que sustentam pesos de produtos empilhados e se esticam
502

TEA corresponde à área
formada nos testes de
tração/esticamento

Origem da Figura: http://ahlaprsacks.com/wpcontent/themes/enigma/images/TEA%20(Stress%20-%20Strain%20Curve).pdf
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Referências da literatura:
https://www.tappi.org/content/sarg/t494.pdf (TAPPI T 494)
https://www.instron.us/en-us/testing-solutions/by-test-type/tension/tappi
(Instrom testing)
https://www.researchgate.net/publication/41847083_A_semiempirical_model_of_the_tensile_energy_absorption_of_sack_kraft_paper
(Artigo)
https://www.testresources.net/applications/test-types/tensile-test/how-tounderstand-tensile-test-results-of-paper/ (Artigo)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-09072006172911/publico/HigroexpansibilidadeAHTM2006.pdf (Tese de Doutorado)
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 Índice de
kPa.m²/g)

Estouro

ou

Arrebentamento

(Expresso

em

Ensaio realizado em um equipamento conhecido como Mullen
Tester, onde uma lâmina de borracha flexível é inflada contra a
folha de papel até atingir uma pressão que a rompe

Origem da Figura:
https://www.emsl.com/Servic
es.aspx?action=list&TopServic
eCategoryID=8&ServiceCateg
oryID=248
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Referências da literatura:
https://ipstesting.com/find-a-test/iso-test-methods/iso-2758-burst-mullen/
(ISO 2758)
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2758:ed-4:v1:en (ISO 2758)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T403.aspx
T403)

(TAPPI

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/38059/nbrnmiso2758-papel-determinacao-da-resistencia-ao-arrebentamento
(ABNT
2758)
https://www.mullentesters.com/ (Catálogos de instrumentos e histórico)
https://www.mullentesters.com/testStandards.html
ensaios de estouro da folha)

(Comparação

entre
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 Índice de Rasgo ou Rasgamento (Expresso em mN.m²/g)
O índice de rasgo mede a resistência que a folha padronizada de
papel apresenta ao rasgamento depois que se inicia o mesmo
para favorecer que a operação de rasgar seja continuada até o
final da amostra de teste

O aparelho de teste é consagradamente
denominado de Elmendorf Tester
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Referências da literatura:
https://www.iso.org/standard/52430.html (ISO 1974)
https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/55Tearing.doc
(Artigo)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T414.aspx
T414)

(TAPPI

http://grayhall.co.uk/BeloitResearch/tappi/t414.pdf (TAPPI T414)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3133 (ABNT 1974)
https://www.testingmachines.com/pdf/83-76-elmendorf-tear-tester.pdf
(Catálogo do instrumento Elmendorf)
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 Volume Específico Aparente (Expresso em cm³/g)
Volume específico aparente ou “Bulk” ou “Corpo” corresponde a
uma medição inversa à de densidade da folha
Ele representa qual o volume que 1 grama de uma folha de papel
ocupa no espaço

Gramatura (Peso/Área)
https://www.youtube.com/watch?v=Ix8
BmNoiPCg

509

Espessura
(Valor em unidade de comprimento):
https://www.fullyinstrumented.com/paperthickness-measurement/

Sua determinação é simples e se baseia em cálculo direto após a
avaliação da gramatura e da espessura da folha de papel sendo
testada, fazendo-se ajustes nas unidades
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Bulk (cm³/g) = (Espessura - cm) / (Gramatura – g/cm²)
Referências da literatura:
https://www.iso.org/standard/4606.html (ISO 534)
https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T500.aspx
500)

(TAPPI

T

https://research.cnr.ncsu.edu/wpsanalytical/documents/T220.PDF (TAPPI T
220)
https://www.igt.nl/laboratory-testing/basic-properties/ (ISO 534 e TAPPI
T411)
https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/38039/nbrnm-iso534papel-e-cartao-determinacao-da-espessura-densidade-e-volume-especifico
(ABNT 534)
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https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22832/abnt-nbr14966papel-para-fins-sanitarios-determinacao-da-espessura-densidade-aparentee-volume-especifico-aparente (ABNT 14966)

Papéis tissue volumosos
Origem da Imagem:

http://www.ciflorestas.com.br/conteudo.php?id=
12505
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 Absorção de Água ou Ascensão Capilar de Água Klemm
(Expresso em mm de ascensão/10 minutos de tempo de
teste)

Trata-se de um ensaio importante para muitos tipos de polpas e
papéis como os de uso sanitários, fraldas de papel, absorventes
higiênicos, filtros, etc.
É medida pela extensão da penetração e subida de água através
da folha em uma tira padronizada e em um determinado tempo
O método consagrado é denominado Absorção Klemm
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Origem da Figura: http://www.krkkumagai.co.jp/en/business/search/index.php/item?cell003=Physical+testing&cell004=
Absorption&keyword=&name=Klemm+tester&id=42&label=1
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Referências da literatura:
https://www.iso.org/standard/16211.html

(ISO 8787)

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8787:ed-1:v1:en (ISO 8787)
https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/38071/nbrnmiso8787-papel-e-cartao-determinacao-da-ascensao-capilar-metodo-deklemm (ABNT 8787)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber/69/5/69_96/_pdf (Artigo)
http://www.optest.com/KRK/Brochure_KRK2076_Klemm_Tester.pdf
(Catálogo de instrumento)
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 Resistência à Passagem do Ar - ou inversamente –
Porosidade da Folha (Expressa ou em segundos/100 cm³ ou
cm³/segundo)

Folhas de papel apresentam porosidade em sua estrutura, o que
permite a passagem de ar através das mesmas
Existem testes que medem a resistência ou a facilidade à
passagem do ar através das folhas (na direção Z)
Na verdade, um mesmo teste pode medir as duas coisas,
bastando se inverter a expressão de cálculo da propriedade
Porosidade = Facilidade
Resistência = Dificuldade
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O medidor usual para essa medição é o Porosímetro Gurley
Existem outros porosímetros bem utilizados também:
Porosímetro Bendtsen
https://www.idmtest.com/products/lisura-y-porosidad-2

Direção Z
Espessura
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Para a resistência ao ar, o resultado é expresso em s/100 ml,
isto é, consiste no tempo necessário para a passagem de 100 ml
de ar através de uma determinada superfície do papel através de
sua direção Z
Maior o tempo, maior a resistência à passagem de ar e mais
“fechada” é a folha
A porosidade é expressa pela inversão dessa expressão:
Exemplos:
Resistência ao ar = 20 segundos para passagem 100 ml de ar
Porosidade = 5 ml de ar passando pela folha por segundo
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Referências da literatura:
https://www.iso.org/standard/53062.html (ISO 5636-5)
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=9332 (ABNT 5636-5)
https://www.tappi.org/content/sarg/t460.pdf (TAPPI T460)
https://www.techstreet.com/standards/tappi-t-460-om16?product_id=2000159 (TAPPI T460)
https://www.labstore.com.br/densimetro-gurley-pag1000.html (Porosímetro
Gurley)
https://www.idmtest.com/products/automatic-gurley-porosimeter-ts-pta
(Porosímetro Gurley)
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Origem da Figura:
http://www.distritest.fr/produit/porosimetre-gurley/ (Porosímetro Gurley)
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10.4.

Outros procedimentos analíticos incluindo Pilodyn e NIR

Existem diversas metodologias e equipamentos alguns bastante
mais sofisticados, que ainda não estão sendo adotados pelas
entidades normalizadoras
Elas envolvem a utilização de outros processos analíticos:
 Cromatografia Líquida ou Cromatografia Gasosa
 Difratometria de Raios-X
 Espectrometria de Absorção Atômica
 Espectrometria UV-Visível
 Espectrometria no Infravermelho
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Diversos equipamentos e metodologias características
 Espectroscopia no Infravermelho Médio - FTIR Spectroscopy
https://www.scielo.br/pdf/tema/v16n2/2179-8451-tema-16-0200081.pdf (Artigo)
 Espectroscopia Raman - Raman Spectroscopy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_Raman (Texto descritivo)
 Espectroscopia no Infravermelho Próximo – Near Infrared
Spectroscopy – NIRS)
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13003/1/DISSERTA%C3%87%C3
%83O_Espectroscopia%20no%20infravermelho%20pr%C3%B3ximo%2
0na%20predi%C3%A7%C3%A3o%20de%20caracter%C3%ADsticas%2
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0da%20madeira%20em%20clones%20de%20Eucalyptus.pdf
(Dissertação de Mestrado)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/20667/1/textocompleto.
pdf (Tese de Doutorado)

 Sobre o Pilodyn em avaliações de Qualidade da Madeira
O Pilodyn é um instrumento simples que se baseia na relação
entre a densidade básica de uma madeira e a profundidade de
penetração de uma agulha metálica disparada para o seu interior
Quanto mais densa a madeira menor seria a penetração da
agulha
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Origem das Imagens:
https://www.researchgate.net/publication/257896291_In_situ_assessment_of_struct
ural_timber_using_semi-destructive_techniques/figures?lo=1 (Esquerda)
https://link.springer.com/article/10.1007/s13595-017-0623-4 (Artigo - Direita)
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Apesar de bastante testado no Brasil e em muitos locais do
mundo florestal seu uso é motivo de controvérsias, em algumas
situações funciona bem, em outras nem tanto
Sua utilização inicial era para testar postes apodrecidos de redes
elétricas na Suíça, sendo que a facilidade de uso o levou para
outras situações, como árvores vivas em pé
Nesse caso, a casca deve ser retirada no local onde será feito o
ensaio do disparo com a agulha
Existem diversos modelos com forças de disparo diferentes, em
função da madeira a ser testada (conífera, folhosa, painéis de
madeira, postes, madeiras estruturais, etc.)
Inúmeros autores têm encontrado correlações muito boas entre
as medições do Pilodyn e a densidade de baguetas de madeira
retiradas na mesma profundidade do lado do local da medida
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Como não se consegue ver a situação da madeira na região do
disparo, caso exista algum defeito interno, ele vai afetar a
profundidade de penetração
Além disso, a penetração não é profunda, cerca de 15 a 25 mm –
o que torna muitas vezes difícil medir a densidade de uma
árvore, pois na verdade se está medindo indiretamente apenas a
densidade da região externa do alburno
Equações representativas de correlação da medição do Pilodyn
com a densidade da árvore toda são requeridas para sucesso da
aplicação da metodologia
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 Sobre a Espectroscopia NIR (Infra Vermelho Próximo) em
avaliações de Qualidade da Madeira

Fontes das imagens para instrumentação NIRS:
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=14371
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=13097
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A utilização da Espectroscopia no Infra Vermelho Próximo virou
uma nova e moderna mania para se estabelecer correlações
confiáveis ou nem tanto entre as medições do NIR e
propriedades da madeira e de sua polpação
Um “remédio” ou uma “bola de cristal” milagrosa que oferece
predições de:


Densidade básica da madeira



Teor de extrativos da madeira






Teor de holocelulose
Teor de lignina da madeira

Rendimento da polpação kraft

Consumo específico aparente de madeira
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Tudo vai depender de:
# Perfeita seleção de material a ser estudado, já que a
metodologia de calibração pode ser afetada pela qualidade do
material genético, local de amostragem na árvore, idade da
árvore, relação genótipo ambiente, etc.
# Amostragens confiáveis e representativas
# Número de repetições adequados
# Correlações de calibragem bem estabelecidas
# Validade das correlações
# Utilização correta da técnica na obtenção de dados
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Para conhecimento dos fundamentos dessa técnica, sugiro a
leitura de:
Espectroscopia na região do infravermelho próximo para predição de
características de madeira para produção de celulose. L.C. Sousa.
Tese de Doutorado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 109 pp. (2008)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/563/1/texto%20completo.pdf
Português)

(em

Avaliação da madeira de híbridos de Eucalyptus globulus com E.
grandis e E. urophylla, para produção de celulose, utilizando a
espectroscopia NIR. F.R. Milagres. Dissertação de Mestrado. UFV –
Universidade Federal de Viçosa. 142 pp. (2009)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2994/1/texto%20completo.pdf
Português)

(em

Desenvolvimento de modelos de calibração NIRS para minimização
das análises de madeiras de Eucalyptus spp. L.C. Sousa; J.L. Gomide;
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F.R. Milagres; D.P. Almeida. Revista Ciência Florestal 21(03): 591 – 599.
(2011)
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/download/3817/2226 (em
Português)

Espectroscopia de infravermelho próximo para predição de
propriedades da madeira de híbridos de Eucalyptus spp. F.R. Milagres.
Tese de Doutorado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 96 pp. (2013)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/588/1/texto%20completo.pdf (em
Português)
Origem da Imagem:
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/15
604/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O_M
onitoramento%20da%20dessor%C3%A7
%C3%A3o%20de%20%C3%A1gua%20
na%20madeira%20por%20espectroscopi
a%20no%20infravermelho%20pr%C3%
B3ximo.pdf
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Tema nº 11:

Propriedades Desejadas pelos Fabricantes de Papel nas
Fibras e Polpas Celulósicas

Os papéis são constituídos principalmente pelos elementos
anatômicos vegetais que compõem a polpa celulósica
Por essa razão, suas propriedades são enormemente
dependentes de características intrínsecas das polpas celulósicas
obtidas das madeiras que são utilizadas na polpação
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Origens Figura: http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Fibras%20e%20polpas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1994_Fiber+Morphology_Paavilainen.pdf
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Algumas dessas características são tão importantes e
diferenciadas que conduzem à aceitação preferencial de um tipo
de polpa ou mesmo de um fornecedor de um mesmo tipo em
relação a outros
Outras características das celuloses são igualmente importantes,
mas não conduzem a diferenciais pois são praticamente
obrigatórias em todas as polpas de mercado
São aquelas que praticamente todos os fabricantes devem
preencher e que acabam sendo fatores mínimos de atingimento
para estar em mercados mais sofisticados:
 Alvura
 Reversão de Alvura expressa pelo Número de Cor Posterior
 Sujidade ou Sujeira
 Teor de Umidade ou Consistência
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Propriedades fundamentais
celulósicas do Eucalyptus
11.1.

das

fibras

e

polpas

As polpas celulósicas obtidas de madeiras de folhosas
apresentam algumas características próprias e inusitadas que as
fazem disputar e mesmo ocupar mercados que anteriormente só
eram pertencentes às fibras de coníferas
Dentre as caraterísticas diferenciais dessas polpas, as obtidas de
Eucalyptus se destacam pela adequada combinação entre
diversas delas
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Recomendamos dois de nossos capítulos do Eucalyptus Online
Book, que cobrem com detalhes as principais características das
fibras celulósicas dos eucaliptos, bem como as definições
teóricas e aplicações de cada uma dessas propriedades:

As fibras dos eucaliptos e as qualidades requeridas na celulose kraft
para a fabricação de papel. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo
03. 48 pp. (2007)
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT03_fibras.pdf (em Português)

Propriedades papeleiras das árvores, madeiras e fibras celulósicas
dos eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 14. 111 pp.
(2009)
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT14_PropPapeleiras.pdf (em Português)
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São virtudes inquestionáveis e que permitem a preferência em
qualidade de polpas eucalípticas de mercado para a fabricação
de diversos tipos de papéis as seguintes propriedades:
 População fibrosa (milhões de fibras por grama seca de
polpa) e a propriedade inversamente relacionada “coarseness
das fibras” (mg/100 metros)
Tanto a População Fibrosa (Número de Fibras por grama seca de
polpa) como a Coarseness (mg de fibras/100 metros de fibras)
se relacionam com o peso individual de cada fibra
Quanto mais pesada a fibra em relação à unidade de seu
comprimento, menor é a população fibrosa e maior é a
coarseness
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Origem da Figura:
A.F. Milanez, 2007
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O peso de cada fibra individual é por sua vez relacionado ao seu
comprimento, diâmetro e fração parede (quantidade
proporcional de parede celular em relação ao raio, diâmetro ou
largura da fibra)
No caso das fibras curtas dos eucaliptos, os valores de
comprimento e diâmetro das fibras são muito próximos para os
diferentes clones e espécies a idades similares
Logo, o principal fator a afetar a população fibrosa e a
coarseness tem sido a fração parede das fibras que por sua vez
se relaciona à densidade básica da madeira
Comparativamente a outras polpas de folhosas, temos espécies
que possuem fibras ainda mais curtas que o eucalipto (Acacia
mangium) o que permite ainda maiores populações fibrosas
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Valores mais usuais para
celulósicas de eucalipto:

populações

fibrosas

de

polpas

15 a 24 milhões de fibras/grama
Valores mais usuais para coarseness de polpas celulósicas de
eucalipto:
6 a 9,5 mg/100 m de fibras
Conforme o valor encontrado em uma polpa de folhosa, ela pode
ser mais indicada para papéis de impressão e escrita (maior
população e menor coarseness) ou papéis decorativos e papéis
tissue (menor população e maior coarseness)
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 Fração parede (relacionada à colapsabilidade das fibras)
Uma das principais e mais fáceis de se avaliar das inúmeras
características das fibras celulósicas, sendo de vital valor na
diferenciaciação de uso das polpas
Para as polpas de eucalipto, a fração parede varia entre 35 a
55%

 Comprimento da fibra (expresso não pela média aritmética,
mas pelo valor ponderado em relação ao comprimento ou ao
peso)
As medições de comprimento são mais facilmente realizadas
pelos analisadores automáticos de fibras
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Eles medem não apenas fibras inteiras, mas fragmentos de
fibras, elementos de vasos e até mesmo células de parênquima
Deve-se estabelecer um ponto de corte para essas medições e
nossa recomendão é que sejam consideradas fibras apenas os
elementos anatômicos maiores que 0,25 mm
Para as polpas de eucalipto, o comprimento de fibra medido em
analisadores automáticos varia entre 0,6 a 0,85 mm
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 Teor de finos (medido pelo vaso dinâmico de drenagem)
Os fragmentos de fibras, fibrilas e células de parênquima
formam o que se denomina Finos das polpas – ou seja,
elementos anatômicos de pequenas dimensões
Finos são problemáticos na drenagem da água no processo de
formação da folha de papel, grudam nos feltros, telas e cilindros
secadores e afetam positva ou negativamente o desempenho das
celuloses
Para as polpas de eucalipto, o teor de finos medido em Vasos
Dinâmicos de Drenagem varia entre 5,5 a 10%
Uma polpa isenta de finos tem resistências mecânicas muito
baixas, pois eles são vitais no processo de ligação entre fibras
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Já o excesso de finos, principalmente em polpas muito refinadas
traz dificuldades na formação, secagem e desempenhos das
máquinas de papel

 Grau Schopper Riegler da celulose sem refino algum
A medição do “grau de refino” de uma polpa sem refino algum
tem um uso pouco explorado, mas de enorme significado prático
Para as polpas de eucalipto, o Grau Schopper Riegler de polpas
sem refino varia entre 16 a 24 ºSR
Valores mais baixos indicam que as polpas possuem maior
facilidade de drenagem, possivelmente maior viscosidade, ou
menor teor de finos e menor capacidade de ligação entre fibras
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Valores mais altos indicam que as polpas possuem
possivelmente maior teor de finos, maior teor de hemiceluloses e
maior capacidade de ligação entre fibras, o que resulta em
adequados valores de resistências a níveis mínimos de refino

 Teor de hemiceluloses (expresso como solubilidade da polpa
em solução de soda cáustica a 5% a 20ºC)
Hemiceluloses são importantes componentes das polpas
celulósicas
Por serem variadas em tipos e constituição de carboidratos, são
realizados testes rápidos que se relacionam com o teor total das
mesmas nas polpas
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A determinação da Solubilidade em Soda Cáustica a 5% (S-5)
consiste em um indicador seguro e adequado para inferir o teor
de hemiceluloses, pois se relaciona com o teor real das mesmas
na polpa, embora seu número não se traduza no valor delas
Indica também a efetividade dos processos de polpação e
branqueamento
Para as polpas de eucalipto, o S-5 de polpas sem refino varia
entre 8,5 a 15%
Quanto maior o valor, mais fácil a refinação e o atingimento de
adequadas resistências mecânicas pela maior interligação entre
os elementos fibrosos
Valores mais baixos indicam polpas de mais fácil drenabilidade,
mais rígidas, menos aptas a grudar nos cilindros secadores e
com utilizações diferenciadas
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 População e dimensões dos elementos de vaso

Elementos de vaso presentes nas polpas podem trazer limitações
no uso dessas polpas na fabricação e utilização dos papéis de
impressão, mesmo aqueles colados superficialmente com amido
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São comuns as ocorrências de reclamações de clientes em
relação ao fenômeno de “vessel picking” ou arrepelamento de
vasos (arrancamento dos elementos de vaso da superfície da
folha de papel)

Impressão afetada pelo escapamento de elemento de vaso da
superfície da folha
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Quanto maiores e mais numerosos os elementos de vaso nas
polpas, maiores as chances de ocorrer esse tipo de problema
Remover vasos não é uma solução, tanto pela expressiva
percentagem que representam na constituição da polpa (3 a 5%
do peso em polpas de eucalipto), como pelas dificuldades
tecnológicas de remoção
Em polpas de eucalipto são comuns valores entre 25 a 80 mil
elementos de vaso por grama de polpa
Dimensões mais usuais desses elementos para eucaliptos:
 Diâmetro ou largura: 60 a 250 µm
 Comprimento: 150 a 600 µm
 Área superficial: 0,01 a 0,15 mm²
 Espessura da parede celular do vaso: 2,5 a 5 µm
 Fração parede: 3 a 15%
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 Resistência intrínseca das fibras (expresso pelo ensaio de
tração Wet Zero Span)
As resistências à tração Zero Span se relacionam muito bem
com:
integridade da parede celular (+), densidade da parede celular
(+), comprimento de fibra (+), viscosidade da polpa (+)
degradação da cadeia de carboidratos (-), ângulo micelar ou
microfibrilar (-), fração parede (+)
Valores mais usuais de Wet Zero Span para polpas de eucaliptos:
105 a 135 N.m/g
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 Capacidade de ligação entre fibras (expressa pela resistência
à tração a um nível baixo de refinação ou a um valor fixo de
volume específico aparente)
A capacidade de ligação entre fibras depende tanto de
características intrínsecas das fibras como de aplicações de
técnicas processuais mecânicas e químicas (refinação e resinas
para resistência)
Dentre as características das fibras, destacam-se:
população fibrosa (+), teor de finos (+),
teor de hemiceluloses (+) , fração parede (-)
Os valores de resistência podem inclusive serem calculados em
folhas sem refinação (Zero Refino) ou a 25ºSR ou a um valor fixo
de volume específico das folhas
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A partir das curvas de refino se interpolam valores a volume
específico aparente pré-estabelecido – por exemplo 2 cm³/g

Volume Específico = 2 cm³/g

Índice de Tração = 40 Nm/g
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 IRA – Índice de Retenção de Água (relacionado à capacidade
de hidratação e de inchamento das fibras), também
conhecido como WRV – “Water Retention Value” –
relacionada à histerese (refugos e reciclagem do papel)
Essa propriedade é fundamental para predizer o potencial de
hidratação e de drenabilidade e secagem de uma polpa
A absorção e retenção de água é influenciada pelo teor de finos,
capilaridade total das fibras na quantidade de polpa analisada,
teor de hemiceluloses e cargas superficiais nas fibras
Existem diferenças significativas entre valores de IRA quando
realizados em folhas rehidratadas ou em folhas nunca secas
(“never-dried)
Polpas úmidas com altos valores de WRV são mais difíceis de
desaguar, drenar e secar na máquina de papel
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Folhas de celulose que nunca foram secadas não conhecem e não
mostram o fenômeno de Histerese, logo são capazes de reter
bem mais água que folhas de polpas comerciais que foram
secadas para comercialização em unidades de carga
Histerese: é um fenômeno que se caracteriza pela diferença de
teor de umidade de materiais lignocelulósicos quando em
processo de dessorção e adsorção, atribuído ao processo de
secagem e reumedecimento desse material
As moléculas de carboidratos quando secadas pela primeira vez
se aproximam e se unem, formando pontes eletrostáticas que
depois não conseguem ser rompidas facilmente e a adsorção de
água é diminuída justamente pela redução de grupos hidroxílicos
capazes de reter água
“O efeito da histerese é atribuído à mudança em disponibilidade
de grupos hidroxílicos polares da holocelulose (OH), os quais
fixam a água por meio de pontes de hidrogênio”
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A umidade de equilíbrio é sempre maior no processo de
dessorção do que no processo de adsorção posterior de água
pelo mesmo material em processo consecutivo de secagem e
umedecimento
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Valores mais comuns para ensaios de IRA ou WRV em folhas
comerciais de celuloses de mercado previamente secadas
105 a 135%
Em folhas “never-dried” os valores variam entre 140 a 180%
Em polpas refinadas os valores variam entre 200% a 320%
 RFU - Resistência da Folha Úmida (relacionado à eficiência
operacional da máquina de papel), também conhecido como
WWS – “Wet Web Strength”
Altamente relacionada à consistência e consolidação da folha e
ao grau de refinação da massa
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Muitos acreditam que ao se refinar mais a polpa se possa ganhar
mais WWS, mas isso nem sempre acontece, uma vez que folhas
obtidas de massas mais refinadas têm mais dificuldades de
elevação da consistência no setor de prensagem a úmido
A resistência da folha úmida depende muito da resistência das
fibras individuais e da capacidade de ligação entre elas
Essa ligação é influenciada pela população fibrosa (+), pelos
teores de finos (+) e de hemiceluloses (+), pela fração parede
das fibras (-) e pela consolidação das folhas (+)
As fibras que se colapsam se ligam melhor, mas perdem volume
específico aparente, capacidade de absorção de água, porosidade
e opacidade
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 Deformações das fibras (expressas como “curl”, “kinks”, etc.)

Em condições naturais nas madeiras, as fibras apresentam
poquíssimas deformações dos tipos encanoamentos, mudanças
de direção e microfissuras nas paredes
Os defeitos surgem pelas ações mecânicas aplicadas pelas
fibras, começando na picagem das toras e seguindo ao longo
de toda a linha de fibras em bombeamentos, prensagens,
secagens, agitações, misturas, etc.
As fibras mais degradadas (menor viscosidade) e fragilizadas
em suas paredes (desgregação e refino) podem possuir mais
defeitos
Defeitos são mais facilmente medidos pelos analisadores
automáticos de fibras
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Comprimento L

Curl – intensidade do encanoamento da fibra
Curl = 100 x [ 1 – Arc/L)
Kink – número de vezes e intensidade do ângulo de mudança da
direção da fibra, calculado por um índice envolvendo número de
vezes que uma fibra muda a direção dentro de faixas
prédefinidas de ângulos
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Kink – Percentual de fibras que apresentam mudança abrupta de
direção – em relação ao total
Valores mais usuais em polpas celulósicas de eucaliptos:
Curl – Encanoamento = 5 a 15%
Kink (% Kinked Fibers) = 40 a 60%
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CARACTERIZANDO POLPAS DE EUCALIPTO EM UMA ÚNICA TABELA

Propriedade
Comprimento Fibra
Integral, mm
Comprimento Fibra
analisador ótico, mm
População Fibrosa
milhões/g a.s. polpa
Coarseness c/corte
de 0,25 mm
mg/100 m (decigrex)
Espessura Parede, μm
Elementos de Vaso,
Nº/g a.s.

Euca Brasil

Euca Ibéria

Euca Chile

0,85 a 1,05

0,9 a 1,1

0,9 a 1,05

0,6 a 0,75

0,7 a 0,85

0,65 a 0,8

18 a 24

15 a 18

18 a 22

6a8

7,5 a 9,5

6,5 a 8,5

3,5 a 4,5

4 a 5,5

3,5 a 5

25 a 80 . 10³ 35 a 60 . 10³ 45 a 80.10³
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Propriedade

Euca Brasil

Euca Ibéria

Euca Chile

Fração Parede Fibra, %
Finos Britt Jar DPCJ %
base polpa seca

35 a 50

40 a 55

35 a 50

5,5 a 9

6a8

7 a 10

Drenabilidade Zero
Refino, º SR

17 a 24

16 a 18

17 a 20

8,5 a 11

11 a 15

9,5 a 13

Wet Zero Span, N.m/g

105 a 125

110 a 135

105 a 125

WRV ou IRA, %
Extrativos DCM, %
Cinzas, %

110 a 130
0,05 a 0,2
0,1 a 0,2

115 a 120
0,05 a 0,15
0,1 a 0,2

110 a 125
0,05 a 0,2
0,1 a 0,2

S-5: Solubilidade NaOH
5% , %

Euca Brasil: Polpas comerciais de eucalipto fabricadas no Brasil
Euca Ibéria (idem, Portugal e Espanha) e Euca Chile (idem, Chile)
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11.2. Propriedades fundamentais das fibras e polpas celulósicas

do Pinus
As fibras das coníferas se diferenciam de forma muito
significativa das fibras das folhosas, a tal ponto que apenas uma
das características morfológicas permite a separação de ambas:
Comprimento das Fibras
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O comprimento ainda colabora na diferenciação de outras
propriedades interligadas a ele:
Coarseness
População fibrosa
Peso individual de uma fibra
Mesmo dentro das coníferas temos variações nessas principais
características morfológicas, que estão também associadas a:
Largura da fibra
Fração parede
Relação entre lenhos inicial e tardio
Volume de parede por unidade de comprimento de fibra
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Muitas vezes, coarseness e peso individual de uma fibra acabam
se tornando muito próximos entre os dois tipos de lenhos em
função de que as fibras podem ter diferenças em largura
Mesmo fibras longas com fração parede mais elevada acabam
tendo coarseness até mesmo menores, pelo fato de terem em
muitas situações menor proporção de parede celular por unidade
de comprimento (devido larguras diferentes)
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Origem da Figura: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/2019/07/BioRes_14_3_6781_Assis_PPJVRKG_Comparison_Wood_No
n_Wood_Market_Pulps_Tissue_Paper_14769-2.pdf
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Legendas da Figura anterior:
SBHK – Southern Bleached Hardwood Kraft Pulps
NBHK – Northern Bleached Hardwood Kraft Pulps
SBHK – Southern Bleached Softwood Kraft Pulps

As principais características das fibras longas de Pinus e que
definem sua aplicação papeleira permitindo oferecimento de
propriedades diferenciadas são as seguintes:
 Comprimento da fibra (em mm)
Existe uma diferença muito grande entre a medição de
comprimento oferecida pelos analisadores óticos de fibra e
aquele medido em fibras integrais via microscopia ótica
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A razão é simples: os medidores óticos oferecem contagem de
fibras e medem comprimentos de fibras tanto inteiras como
fragmentadas, o que aumenta a população fibrosa e reduz o
comprimento de fibras
Exemplo:
10 fibras inteiras cada uma com comprimento de fibra = 3,5 mm
Quatro dessas fibras se partem ao meio:
6 fibras com 3,5 mm
8 fragmentos com 1,75 mm
Total de fibras contadas = 14
Comprimento médio = 2,5 mm
Valores usuais para Comprimento de Fibra obtidos para polpas
de Pinus em analisadores de fibras:
1,9 a 2,3 mm
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 População fibrosa (milhões de fibras por grama seca de
polpa)
Valores usuais para População Fibrosa obtidos para polpas de
Pinus em analisadores de fibras:
2,5 a 4 milhões de fibras/grama seca

 Coarseness (mg/100 metros)
Polpas de Pinus obtidas de madeiras muito jóvens (desbastes
iniciais com madeiras de lenho juvenil): 14 a 18 mg/100 m
Polpas de Pinus obtidas de madeiras adultas (proporção de lenho
tardio maior em função de colheita em idade mais avançada): 20
a 24 mg/100 m
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No caso de fibras longas de Pinus, o significado e a expressão do
valor de Coarseness são um pouco diferentes daquele para fibras
curtas de Eucalyptus

Isso porque, quando se comparam polpas de Pinus, a fração
parede não é a única responsável pela formação do valor de
coarseness, como acontece no caso das fibras de eucaliptos, onde
comprimento e largura de fibras são relativamente similares entre
clones, espécies e até idade das árvores

Para as fibras de Pinus, existem variações importantes também
no diâmetro das fibras e espessura de paredes, função de fibras
de lenhos inicial e tardio
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Madeira de conífera, mostrando as diferenças em espessura de
parede e diâmetro/largura variadas das fibras de Lenho Inicial e
Lenho Tardio
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Valores mais baixos de coarseness em Pinus podem favorecer:
o Maciez em tissue usando polpas com pouquíssimo refino
o Maior resistência à tração para um número fixo de fibras
o Menor a resistência individual de fibras
o Menor a quantidade de energia gasta para se obter uma
adequada ligação entre as fibras
Fibras longas com menores valores de coarseness correspondem a
polpas com maiores populações fibrosas, maiores chances de
ligações entre fibras, maior número de fibras e camadas na folha de
papel e maiores flexibilidade e colapsamento das paredes fibrosas
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Na fabricação dos papéis, essas fibras “mais leves por unidade
de comprimento” se depositam em mais camadas para formar a
folha de papel (mais fibras por unidade de gramatura do papel)

Também aumentam as possibilidades de floculação dessa maior
quantidade de fibras longas a uma mesma consistência na caixa
de entrada da máquina de papel

Com isso, a formação da folha fica piorada e as diferenças de
resistência nos sentidos máquina e perpendicular à máquina
ficam mais difíceis de serem controladas
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 Relação Comprimento de Fibra/Coarseness
Valor se associa ao desempenho na máquina especialmente
na capacidade das fibras flocularem ou enovelarem
Valores mais baixos são indicados para papéis onde se deseja
maior porosidade e absorção de água pela folha: papéis
filtros, polpa fluff, etc.
As polpas brasileiras obtidas de Pinus taeda possuem valores
relativamente altos de coarseness (acima de 20 mg/100 m)
dentre as polpas comerciais de coníferas por mostrarem
fibras largas e por essa razão proporção alta de paredes por
unidade de comprimento
Valores usuais para polpas brasileiras de Pinus: 0,09 a 0,12
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 Fração parede (relacionada à colapsabilidade das fibras)
Variável entre 25 a 40%
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 Teor de finos (medido pelo vaso dinâmico de drenagem)
Bastante baixo - Variável entre 1,5 a 3%

 IRA – Índice de Retenção de Água ou
Retention Value”

WRV – “Water

Variável entre 90 a 120% para polpas comerciais em folhas
secas

576

 Relações Índice de Tração/Índice
Específico Aparente da Folha

de

Rasgo/Volume

Polpas de fibras longas de Pinus apresentam caraterísticas
peculiares no refino da massa:
 Necessitam de mais tempo ou energia de refino para
começarem a alterar o grau de refino (ºSR)
 Mostram rápida perda de Volume Específico Aparente,
causada pelo colapsamento das fibras em sua largura
 Mostram imediata elevação da Resistência ao Rasgo no
início do refino, mas seguida de perda após um pico dessa
resistência
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 Esse pico de resistência ao rasgo e a correspondente
perda de volume específico aparente (e propriedades
associadas como opacidade, porosidade, etc.) nem
sempre são entendidos ou interpretados pelos papeleiros
para otimização de seu processo
 Mostram elevação gradual da Resistência à Tração

Região de rasgamento de folha de papel de Pinus
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Índice de Rasgo, mN.m²/g

Índice de Rasgo versus Grau Schopper Riegler
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Índice de Tração versus Grau Schopper Riegler
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Índice de Rasgo, mN.m²/g

Relação Tração / Rasgo
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A partir desses gráficos, decisões boas ou nem tanto podem ser
tomadas pelos papeleiros
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11.3. Afinal, o que desejam os papeleiros nas polpas de mercado?

Necessidade fisiológica número 01: Mínima variabilidade das
propriedades da celulose, dentro do mesmo lote e entre lotes
comprados em épocas distintas
Necessidade
fisiológica
número
02:
Atendimento
das
especificações negociadas entre as partes (entre o papeleiro e o
fabricante de polpa)
Necessidade fisiológica número 03: Ausência de surpresas
indesejadas (exemplo: quebras frequentes da folha, sujeiras,
polpas misturadas, falta de entrega do produto, falta de
identificação dos fardos, falta de certificados de qualidade ou
sustentabilidade, etc.)
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Necessidade fisiológica número 04: Alto desempenho e
produtividade nas máquinas (“machine runnability”) com
mínimo consumo de energia para refinar e de vapor para secar
Necessidade fisiológica número 05: Drenagem e retenção na
mesa plana da seção úmida da máquina de papel
Esse comportamento é bastante afetado por:
 População fibrosa/coarseness da polpa


Grau de refino da polpa refinada ou não refinada
 IRA - Índice de Retenção de Água
 Flexibilidade da fibra úmida
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 Habilidade da polpa em formar e se consolidar em folha
 Teor de finos na massa
 Desenho, tipo e limpeza de vestimentas

Necessidade fisiológica número 06: Resistência da folha de papel
ao longo da máquina de papel, principalmente na saída da mesa
plana e seção de prensas e depois no produto finalizado
Esse comportamento da folha depende de:
 Resistência da fibra individual
 Comprimento das fibras
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 Ligação entre fibras
 Flexibilidade da fibra úmida
 Contaminantes presentes na massa (“shives”, palitos, pintas,
“pitch”, areia)
 Potencial de consolidação da folha úmida

A resistência da fibra individual é por sua vez relacionada à
espessura da parede celular, ângulo microfibrilar, deformações e
microfraturas nas fibras

586

Necessidade fisiológica número 07: Atendimento de todas as
especificações de qualidade no papel conforme as demandas do
mercado e dos clientes (ou impostas pelo laboratório de controle
de qualidade ou pela área comercial de sua empresa)
Conforme os papéis sendo fabricados, as demandas de
especificações para esse papel e para as matérias-primas
fibrosas podem ser diferentes e às vezes bem distintas
Algumas vezes, essas diferenças variam até mesmo para um
mesmo tipo de papel, mas sendo fabricado em máquinas
diferentes na mesma fábrica
Cada processo individual e cada chefe-papeleiro possuem suas
especificidades e necessidades
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O que o papeleiro quer mesmo é produzir bem, sem
pesadelos e sem reclamações dos seus clientes
(e ganhar os merecidos aplausos e recompensas...)

E quem é que não quer uma vida sem pesadelos?
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Tema nº 12:

Propriedades Desejadas nos Papéis e Conferidas pelas
Respectivas Polpas Celulósicas
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12.1.

Propriedades dos papéis de Eucalyptus

Existem inúmeras propriedades dos papéis que são
diretamente influenciadas pelas polpas celulósicas dos
eucaliptos, por essa razão o uso tão variado e global dessas
fibras pelos papeleiros
Em geral, as polpas dos eucaliptos são orientadas para papéis
absorventes (tissue), decorativos e de impressão e escrita (P&W)
Entretanto, misturas de polpas colaboram para mesclar as
propriedades favoráveis de um a outros tipos de polpas,
obtendo-se assim desempenhos melhores em produtividade,
qualidade e custos, bem como para inúmeros outros tipos de
papéis (filtros, cigarros, etc.)
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São consagradas as virtudes das polpas de eucalipto para
otimizar as seguintes propriedades dos papéis:

# Formação da folha
# Volume específico aparente (“bulk”)
# Porosidade / Resistência ao ar
# Absorção de líquidos pela folha de papel (ou manta de fibras
no caso de produtos absorventes)
# Lisura
# Brilho superficial
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# Opacidade
# Rigidez da folha
# Imprimibilidade da folha
# Estabilidade dimensional
# Maciez e suavidade do papel “tissue”
# Resistência em baixos níveis de refino para sustentar a folha
na máquina sem quebras
# Adequadas resistências das folhas secas e úmidas
# Baixo consumo de energia na refinação
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12.2.

Propriedades dos papéis de Pinus

Em geral, as polpas de Pinus são orientadas para papéis de
embalagem (papelões, sacos, etc.), papéis e produtos
absorventes (tissue, fraldas, etc.) e papéis para filtração
industrial e doméstica, bem como inúmeros papéis especiais

Misturas de polpas colaboram para mesclar as propriedades
favoráveis de um a outros tipos de polpas, obtendo-se assim
desempenhos melhores em produtividade, qualidade e custos,
bem como para inúmeros outros tipos de papéis
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# Formação da folha é prejudicada pela maior floculação dessas
fibras mais longas na caixa de entrada, o que acaba criando
núvens de fibras no papel, quando esse é olhado contra a luz
– alterando também a uniformidade da espessura da folha

Origem da Figura: https://slideplayer.com/slide/9114766/

# Estabilidade dimensional também prejudicada pela maior
variação nas propriedades nos sentidos da máquina e
perpendicular à máquina (“papel menos quadrado”)
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# Resistência ao rasgo
# Stress/Strain curva – TEA (Tração, Esticamento e Energia de
Ruptura) – em todos os sentidos, as polpas mais indicadas
para papéis de embalagens onde resistências (Tração e
Rasgo) e esticamento sejam requeridos
# Porosidade / Resistência ao ar - a níveis bem baixos de
refinação
# Volume específico aparente (“bulk”) - a níveis bem baixos de
refinação
# Absorção de líquidos e capilaridade pela folha de papel - a
níveis bem baixos de refinação

595

# Rigidez e capacidade de sustentação das fibras, mantas e
folhas

Floculação em polpas de fibras longas
Origem da Figura: https://slideplayer.com/slide/9114766/
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Tema nº 13

“Top 15” Parâmetros de Processo para Garantia de
Melhores Desempenhos e Resultados a partir da Qualidade
de Madeiras
Inúmeras ações aplicadas sobre madeiras e polpas nos caminhos
que levam até às folhas de papel vão se agregando uma às
outras e podem ajudar a melhorar ou a prejudicar desempenhos
e custos, bem como a própria qualidade dos produtos

Temos portanto um continuado e sucessivo conjunto de ações e
de reações drásticas nos processos mecânicos (picadores,
desagregadores, etc.) e físico-químicos (polpação,
branqueamento, secagem, etc.)
597

Essas ações afetam diretamente nossos diminutos e sofridos
elementos anatômicos das madeiras, fibras e polpas celulósicas
Como muito bem disse uma vez nosso estimado amigo
Dr. Panu Tikka – Helsinki University of Technology:
“Instead of talking about residual lignin in the kraft cooking, it
would be better start thinking about the residual fibers leaving
the pulp lines”
“Ao invés de se falar acerca da lignina residual ao término da
polpação kraft, melhor começar a se pensar acerca das fibras
residuais que deixam as linhas de fibras”
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Os conhecimentos e atuações dos gestores e técnicos são vitais
nesse processo de buscar otimizações e desempenhos

Fibras residuais da polpação
(fragmentadas, desfibriladas, ressecadas, despolimerizadas e
mesmo assim cumprindo seus papéis)
Imaginem se conseguirmos otimizar essa rede via ecoeficiência
e maior diálogo e entendimento com as árvores, polpas e
processos industriais
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Ganhos de eficiências, produtividade e qualidade nesse processo
de produção de celulose e papel são obtidos por:
 Aumento na disponibilidade de madeira na forma de
cavacos mais limpos e adequados em sua granulometria e
densidade aparente
 Aumento do rendimento da conversão da madeira em
celulose - ou seja, para cada tonelada absolutamente seca
de madeira se produziria um maior peso seco de celulose,
reduzindo então a quantidade de material da madeira que
se dissolveria para o licor e aumentando a produção da
linha de fibras sem grandes investimentos na fábrica
As fábricas de celulose até o momento são fábricas de
polpas fibrosas e não de licor preto para enviar para a
evaporação e depois caldeira de recuperação. Até mesmo
para as biorrefinarias isso precisaria ser avaliado.
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 Redução do consumo de álcali ativo ou efetivo por tonelada
de madeira (quantidade de licor branco necessário para a
polpação)
 Redução do consumo específico de madeira
 Redução do consumo de energia térmica (calor) ou elétrica
(para movimentações e fluxos)
 Ganho de produção na linha de fibras em relação ao
originalmente projetado
 Ganho de eficiência ou continuidade operacional no setor de
produção de celulose (digestores e equipamentos da área
de polpa não branqueada)
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 Ganhos no branqueamento: consumo
atingimento e estabilidade da alvura

de

químicos,

 Aumento da proporção de celulose do padrão “prime”
 Conformidade dos produtos em relação às especificações e
expectativas dos clientes
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Quinze Fatores-Chaves para nossas fábricas de celulose

1. Composição química e topoquímica da madeira: teor de
extrativos, teor e tipo (relação siringil/guaiacil) de lignina, teor
e tipo de hemiceluloses, teor de celulose, etc.
2. Anatomia da madeira: teor, tipos e características de fibras,
vasos e parênquimas, distribuição dos tecidos vegetais, etc.
3. Densidade básica da madeira e densidade aparente dos
cavacos
4. Gestão do “mix” de madeiras: para homogeinização da
“commodity” em produção ou para produzir diversificação de
produtos
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5. Dimensões, frações, densidade e qualidade dos cavacos
causadas na geração, classificação, estocagem, manuseio, etc.
6. Impregnação dos cavacos pelo licor de cozimento
7. Química da polpação kraft
deslignificação)

(otimização

das

reações

de

8. Condições da operação da polpação kraft: variáveis de
cozimento e gestão dos licores e filtrados
9. Divisão correta e adequada do álcali efetivo em digestores
com polpação kraft modificada
10. Entendimento das causas que afetam a seletividade do
cozimento kraft, ou seja, da melhor remoção de lignina e
menor ação sobre os carboidratos
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11. Otimização das relações rendimento depurado/número kappa
e viscosidade da celulose/número kappa
12. Gestão dos componentes dissolvidos da madeira (“DWC –
“Dissolved Wood Components”)
13. Qualidade da polpa que sai do digestor e que alimentará
etapas
subsequentes
na
planta
industrial
(rejeitos,
branqueabilidade, “shives” e “pitch”, resistência da fibra
individual, capacidade de ligação entre fibras, etc.)
14. Branqueamento e secagem adequados para atingir e manter
níveis adequados de rendimentos e qualidade
15. Manutenção exemplar dos equipamentos de processo e
confiabilidade dos dados operacionais
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As principais opções tecnológicas de melhoria referentes às
madeiras para abastecer o processo têm sido as seguintes:

 Engenharia de Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas
Celulósicas
Controle genético
Controle silvicultural
Controle nas operações florestais e industriais para não se
perder o que foi duramente conquistado pelas árvores
Respeito às árvores, às toras, aos cavacos, às polpas, aos
papéis e a todos os usuários finais e intermediários dessas
redes de valor

606

Entretanto, as florestas não podem ficar com toda a
responsabilidade de produzir qualidade para toda essa rede
Quando alguém “culpar a madeira” pela má qualidade das
operações e produtos, tentem olhar também o lado oculto dos
processos:
calibrações
de
analisadores
automáticos,
confiabilidade dos dados operacionais, fechamento de balanços
de massa, estado de manutenção de equipamentos (exemplo:
picadores), etc.
 Uniformidade da qualidade da madeira alimentada na forma
de cavacos os mais adequados para o processo
 Mais eficiente remoção do ar de dentro dos cavacos
 Mais efetiva impregnação dos cavacos
 Abaixamento das temperaturas de cozimento
607

 Abaixamento das pressões hidrostáticas (tanto pela
redução da pressão aplicada ao topo dos digestores como
pela redução em altura dos digestores que hoje são menos
esbeltos e mais encorpados)
 Redução do ciclo (tempo) do cozimento
temperaturas pelo aumento da carga alcalina

a

baixas

 Redistribuições das cargas alcalinas e otimização
mesmas em função das matérias-primas utilizadas

das

versus
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POLPAÇÃO
EUCALIPTO
Grupos acetila
Grupos uronila
Xilanas
Outras
hemiceluloses

4
3
16

Remoção
início
cozimento
-4
-2
- 5,5

4,5

-3

-3

1,5

Lignina

25

-2

- 24,5

0,5

Celulose

44

-2

-4

40

3

- 1,5

- 2,9

0,1

Cinzas

0,5

-0,4

- 0,4

0,1

Total

100

- 20,4

- 49,3

50,7

Extrativos

Madeira
eucalipto

Remoção
total
cozimento
-4
- 2,5
-8

Residual na
polpa
0,5
8
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Madeira
Densidade básica
g/cm³
Teor Lignina
(%)
Número kappa
Rendimento
polpação (%)
Fator H
Carga de Álcali
Efetivo, % NaOH
Consumo
específico
polpação como
m³ de madeira
sem casca/odt
UKP depurada

E.globulus E.urograndis Pinus taeda
0,6

0,5

0,38

Softwood
Hemisfério Norte
0,45

23

28

32

30

14 - 15
56 - 57

16 - 17
51 - 54

23 - 25
43 - 45

23 - 25
44 - 46

300 - 500
15 - 16

400 - 800
17 - 20

1000 - 1500
23 - 24

1000 - 1500
22 - 25

~3

~3,7 – 3.8

~6

~5,0 – 5,5
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Tema nº 14:

Estratégias de Otimização Integrada do Processo de Produção
de Celulose e Papel com o Suprimento de Madeiras e Fibras
Qualidade da Madeira (QM) é um dos ramos das Ciências
Florestais que tem recebido enorme atenção e investimentos
para geração de novos conhecimentos nas últimas cinco décadas
no agronegócio brasileiro
Um resumo histórico dos passos pioneiros e da evolução dessa
temática no Brasil pode ser conhecido em:
Qualidade das madeiras, fibras e polpas celulósicas. (Um Relato
de Vida e uma Coletânea de cerca de 270 Artigos, Palestras, Cursos e
Teses de autoria, coautoria, orientação ou colaboração do Professor
Celso Foelkel). C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 77. 87 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_janeiro2020.pdf (em Português)
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Qualidade da Madeira pode ser separada em alguns grupos de
interesse comum, cada qual com sua devida importância e
necessidades próprias, mas onde a integração dos mesmos se
torna cada vez mais premente e importante
Grupo de Interesse nº 01: Grupo científico (universitários e
pesquisadores) cujos objetivos se orientam para o entendimento
das principais relações causas/efeitos em processo florestas /
madeiras / processos industriais / produtos; desenvolvimento
de
metodologias;
inovações
tecnológicas;
sistemas
e
procedimentos estatísticos, etc.
Grupo de Interesse nº 02: Melhoristas florestais focados em
aplicações de conceitos de QM no desenvolvimento de materiais
lenhosos de florestas plantadas engenheiradas para máxima
produtividade, qualidade e desempenho na rede de valor
correspondente
612

Grupo de Interesse nº 03: Grupo focado no processo de criação
de mecanismos de previsibilidade e rapidez nas avaliações da
qualidade da madeira das florestas sendo plantadas para uso
industrial, objetivando suprimentos adequados de madeira em
termos de custos, produtividade, QM e desempenho industrial
Grupo de Interesse nº 04: Técnicos operacionais que produzem a
Qualidade da Madeira na forma de cavacos, a principal e
“ultimate wood quality” na alimentação das fábricas de celulose

Grupo de Interesse nº 05: Técnicos operacionais que produzem
as polpas celulósicas e os papéis, usufruindo das virtudes e
tentando evitar os problemas dos defeitos que as qualidades de
madeiras, fibras e polpas celulósicas possam trazer aos
processos de fabricação e utilização da celulose e papel
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Grupo de Interesse nº 06: Gestores de unidades produtivas que
utilizam as madeiras melhoradas e engenheiradas para QM, com
foco na integração de melhoria de desempenho dessa grande
rede de valor que se inicia nas florestas e permeia até os
usuários dos papéis e até mesmo dos envolvidos na reciclagem
dessas fibras

Em resumo, vale entender as implicações das considerações
feitas a seguir:
“Sem conhecer a ciência e as tecnologias relacionadas à QM
pouco ou nada se pode fazer”
“Não adianta muita ciência em QM se não houver aplicações
práticas úteis para a sociedade”
614

“Não adianta muito conhecimento nas fábricas se esses
conhecimentos não forem aplicados com sucesso na
previsibilidade das madeiras, no melhor uso das mesmas nos
processos e na geração de produtos mais qualificados e
produzidos a custos mais competitivos”
“Não adianta se gerar uma enormidade de números sobre QM se
eles não forem úteis e sequer forem utilizados ou acompanhados
para melhoria dos processos e produtos”
“Os usuários de QM devem focar em avaliações chaves e que
sejam geradas rapidamente e com credibilidade de forma a
permitir otimizações seguras na qualidade e desempenho dos
processos”
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Estratégias recomedadas para ótimo desempenho com base na
Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas Celulósicas

Definição clara dos objetivos comerciais da empresa em
relação à sua visão de atuação em produtos: especialidades,
diferenciação nos mercados, comoditização (custos baixos e
briga acirrada por preços)?
“Mesmo se for por ser produto tipo commodity, bem que poderia
ser com a meta de ser a melhor das commodities do segmento”


Desenvolvimento de estratégias para suprimento de
madeiras para atendimento pleno e constante das demandas
dos clientes internos (florestas e fábricas) e externos
(usuários das polpas de mercado e dos papéis)
616


Previsibilidade,
planejamento,
conhecimento
e
entendimento profundo sobre as madeiras (próprias e de
terceiros) que serão oferecidas aos processos industriais
Objetivos: minimização dos impactos da qualidade inadequada e
potencialização de ganhos pela qualidade adequada

Controle e otimização das principais variáveis de processo
que resultem em perdas (rejeitos, refugos) ou ganhos de
materiais
(madeiras,
fibras),
qualidade,
custos
e
produtividade – desde madeiras, produção de polpas e papéis

Atenção às relações custos/benefícios, mantendo foco em
indicadores de qualidade, desempenho e ecoeficiência
influenciadas pela QM para otimizações na gestão operacional
e empresarial
617


Aumento do grau de conhecimento e comprometimento
das pessoas da empresa que estejam relacionadas às
potenciais influências da QM – desde áreas florestais,
industriais, comerciais e principalmente alta gestão
Objetivos: concientizar a todos da importância da madeira na
geração
de
resultados
empresariais
entendidos
e
compartilhados, até porque a madeira é a principal fonte de
custos das polpas de celulose e essas os principais causadores
de custos de produção para os papéis com elas fabricados
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Oferecimento de tecnologias estado-da-arte, bem como de
adequados conhecimentos e experiência técnica operacional
Objetivos: Não adianta querer comprometimento e resultados se
as pessoas não possuem ferramentas, instrumentais e até
mesmo os conhecimentos necessários

Gestão eficiente do “mix de madeiras” para equalização
dos desempenhos na linha de fibras, principalmente
picadores e digestores

Focar “poucas e vitais características e propriedades das
madeiras e polpas”, ao invés de se analisar uma enormidade
de parâmetros
Objetivos: Facilitação de implementaçaõ de ações gerenciais de
prevenção, controle e otimização
619

Nas Florestas:

 Produtividade florestal – IMA e IMACel
 Volume individual das árvores
 Idade de corte
 Tempo de estocagem da madeira
 Densidade básica
 Teor de extrativos

Nas Madeiras:

 Teor de lignina
 Teor de hemiceluloses

 Limpeza (casca e terra)
 Granulometria

Nos Cavacos:

 Densidade aparente
 Umidade
 Impregnação adequada
620

 Consumo específico de madeira
 Rendimento da polpação

Nas Fábricas
de Celulose:

 Consumo de álcali ativo
 Geração de sólidos secos no licor preto
 Branqueabilidade da polpa
 População fibrosa / Coarseness
 Fração parede

Nas Polpas
Celulósicas:

 Índice de retenção de água
 º SR - Schopper Riegler zero refino
 Resistências tração/rasgo
 Volume específico aparente
 Porosidade
621


Ampliar
o
foco
da
gestão,
tanto
em
prazos
compromissados como em excelência de resultados,
reduzindo a gestão com foco apenas em planilhas de custos e
constante “bafo-na-nuca”
Situações extremadas impactam toda a rede de valor da empresa
e devem ser entendidas como exemplos para serem esclarecidos
e geradores de ações preventivas e corretivas para o futuro

Exemplo corriqueiro no setor:
# O suprimento de madeira escasseia e a fábrica tem que
buscar madeira no mercado: em geral, quer pagar o menor
preço possível e não costuma ter informações adequadas
sobre a qualidade dessa madeira para o processo
622

# O setor de preparação de cavacos “entra em parafuso” na
gestão do “mix de madeira”, pois passa a receber também:
madeira tortuosa, madeira muito velha e densa, madeira
apodrecida, madeira muito juvenil e fina, etc.
# A operação do digestor fica comprometida: maiores
consumos de álcali ativo, perda de rendimento, falta de
estabilidade na alimentação da quantidade de cavacos,
geração alta de sólidos secos, etc.
# Consumo específico vai para as nuvens e a produção é
reduzida por gargalos na alimentação de cavacos, caldeira de
recuperação, caustificação, etc.
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# Impactos em toda a unidade em termos de custos, qualidade,
produção e dificuldades nas relações de suprimento com os
clientes, inclusive dos próprios papeleiros da empresa, caso a
fábrica seja integrada
# O pessoal da área florestal começa a receber um tiroteio que
vem de todos os lados – e não tem o que fazer a não ser
tentar encontrar madeira para suprir a fábrica de qualquer
maneira para manter a mesma funcionando
# O processo de “busca de culpados” é instalado para reduzir
as pressões e encontrar justificativas para os gestores
maiores
Enfim, um filme conhecido no setor, mas que nem sempre gera
aprendizados para situações futuras
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Resolução de problemas pacifica animosidades operacionais
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Oportunidades ao dispor de quem tem muita variabilidade de
qualidade de madeira:
Estratégias de diferenciação de produtos, tanto no caso de
(polpa fluff, polpa sack kraft, polpa para filtração
mercerizada, etc.) como eucalipto (polpa padrão tissue,
padrão P&W, polpa para dissolução, polpa transição
solúvel e papel, etc.)

Pinus
semipolpa
entre

Em geral a diferenciação pode acontecer no processo de
digestão, branqueamento ou fracionamento de fibras, mas em
geral se conseguem sucessos na gestão da qualidade da madeira
à linha de fibras
Linhas de fibras produzindo polpas diferenciadas em uma mesma
empresa ou mesma fábrica
626
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Coarseness das fibras do eucalipto para diferenciação
Fibras pesadas (Coarseness acima de 8 mg/100 m)
Alto volume específico aparente
Alta porosidade
Baixa ligação entre fibras – baixa tração
Baixa opacidade
Alta rapidez absorver água
Drenagem rápida
Superfície rugosa
Maciez no papel tissue
Menor população fibrosa
628

Polpas que podem ainda serem melhorados com reduções no
teor de finos e de hemiceluloses e aumento nas deformações
das fibras (curl, kinks)

Indicadas para os seguintes tipos de papéis:
Papéis decorativos
Papéis filtros
Papéis tissue
Papéis cigarro
Produtos absorventes
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Fibras leves (Coarseness entre 5 a 7 mg/100 m)

Ligação entre fibras favorecida: resistências à tração, estouro
Menor volume específico aparente em relação à anterior
Menor porosidade em relação à anterior
Folha úmida mais resistente
Alta opacidade
Alta colapsabilidade
Alta capacidade de reter água (IRA ou WRV)
Drenagem mais lenta em relação à anterior
Superfície lisa
Alta população fibrosa
630

Indicadas para os seguintes tipos de papéis, que podem ainda
serem melhorados com maiores teor de hemiceluloses

Papéis base para revestimento
Papéis para rótulos
Papéis release
Papéis glassine
Papéis térmicos
Papéis demandando maiores ligações entre fibras, formação e
lisura e resistência superficial
Papéis P&W
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Papel de eucalipto – direção Z
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Tema nº 15:

Recomedação final
“Integração ímpar entre as pessoas (tanto as próprias da
empresa como as terceirizadas fornecedoras que possuam
relação direta com o processo de Qualidade da Madeira e de
Qualidade das Polpas e Papéis)”
Foco no conhecimento compartilhado e em ações integradas e
comprometidas

Levando riquezas
coletivamente e com enorme
compromisso
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“The planting, reproduction and maintenance of the
forests requires not only basic knowledge, but also
vigilant care, superintendence and cultivation, if we
want to get the desired results"
Ferdinand Gabriel Fokel
Com seu histórico livro: Description of the Natural Condition of the
Forests in the Northern Russian Lands with Various Notes and
Instructions on Reproduction (1766)
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Amigos e alunos desse curso:

Acabei de lhes oferecer em um documento de curso bastante
extenso, alguns pontos chaves de minha visão sobre a Qualidade
da Madeiras, Fibras e Polpas Celulósicas destinadas à fabricação
de papéis a partir de matérias-primas florestais de plantações de
Eucalyptus e de Pinus
Minha missão foi lhes mostrar e esclarecer sobre oportunidades
de diálogo e entendimento com as florestas, árvores, polpas e
papéis, aos níveis molecular, anatômico, químico e topoquímico
da madeira e dos seus elementos anatômicos
Para melhor usar essas preciosidades da Natureza...
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Também foquei em interações madeira/processo de polpação,
bem como qualidades de papéis e atributos desejados em todos
esses materiais pelos processos e usuários dos mesmos
Espero ter compartilhado e ajudado a disseminar um pouco mais
de conhecimentos sobre os processos de conversão e sobre as
madeiras utilizadas como fonte de fibras papeleiras
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Tenho muitas esperanças de dias melhores com mais sabedoria e
melhor desempenho e sustentabilidade para nossas florestas e
fábricas e suas madeiras e fibras celulósicas

OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO E PACIÊNCIA
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Com esse curso, espero estar compartilhando, com aqueles que
tiverem interesse em conhecer mais, uma produção científica e
tecnológica, que foi gerada e aprendida por mim ao longo de
uma carreira de 54 anos de atuação nos setores florestais e de
celulose e papel (desde 1967, quando comecei como estagiário
na Seção de Química, Celulose e Papel da ESALQ/USP)
Obrigado a vocês todos que se interessarem por ler, armazenar
ou conhecer, mesmo que através de uma simples espiadela, essa
base de conhecimentos que conseguimos gerar e resgatar com
auxílio e participação de equipes diversificadas e competentes
do Brasil e internacionalmente entre os anos 1967 até 2021
Aproveitem para se divertirem lendo e estudando com a seleção
de materiais (artigos, teses, livros e palestras) especialmente
preparada para vocês e disponibilizada na seção 16 desse
interminável curso...
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Tema nº 16:

Referências de Literaturas Técnicas e Científicas
Agrupadas por Similaridades de Assuntos e Autorias
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Grupo 1: Referências de literaturas publicadas em mídia eletrônica
e de autoria ou coautoria do Professor Celso Foelkel acerca da
Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas Celulósicas
Grupo 2: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria do Professor Celso Foelkel
acerca dos Fundamentos da Polpação Kraft e da Produção de
Celulose e Papel
Grupo 3: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria de diversos autores brasileiros e
internacionais acerca da Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas
Celulósicas
Grupo 4: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria de diversos autores brasileiros e
internacionais acerca da Produção e Qualidade de Cavacos de
Madeira
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Grupo 5: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria de diversos autores brasileiros e
internacionais acerca dos Fundamentos da Processo Kraft e da
Individualização das Fibras durante a Polpação
Grupo 6: Uma seleção de referências publicadas e disponibilizadas
na literatura em mídia eletrônica acerca da Qualidade de Celuloses
Obtidas pela Mistura de Cavacos de Madeiras de Diferentes Espécies
e/ou Clones (“Mix de Madeira”)
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https://bdtd.ibict.br/vufind/

http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/
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Grupo 1: Referências de literaturas publicadas em mídia eletrônica
e de autoria ou coautoria do Professor Celso Foelkel acerca da
Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas Celulósicas

Qualidades de madeiras, fibras e polpas celulósicas devem ser
acompanhadas de ambientes com adequados níveis de
sustentabilidade
644

Alguns artigos das nossas listagens de materiais técnicos dos
Grupos 1 e 2 tiveram como autor principal a engenheira agrônoma e
doutora Ester Foelkel, que foi a redatora principal do informativo
PinusLetter entre os anos de 2008 até o final de 2012 (38 edições)
A Ester também manteve uma atrativa seção na Eucalyptus
Newsletter, durante os anos 2007 a 2012, onde escreveu inúmeros
textos sobre o tema “Curiosidades e Singularidades acerca dos
Eucaliptos e do Setor de Base Florestal”
Fica aqui um reconhecimento e um agradecimento especial ao
talento da Ester Foelkel, que por cinco anos trabalhou conosco nas
edições de tanto material técnico compartilhado com a sociedade
As referências de literatura estão organizadas em ordem crescente
de data, permitindo assim que os leitores possam acompanhar e
entender a história e o desenvolvimento do conhecimento sobre os
temas selecionados:
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Métodos para determinação da densidade básica de cavacos para
coníferas e folhosas. C.E.B. Foelkel; M.A.M. Brasil; L.E.G. Barrichelo. IPEF
2/3: 65 – 74. (1971)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1971%20%20densidade%20cavacos%20madeira.pdf
(em Português)

Influência da densidade nas propriedades da madeira. A.C.B. Amaral;
C.E.B. Foelkel; M.A.M. Brasil. Trabalho acadêmico de revisão de literatura.
Disciplina “Preservação da Madeira”. Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”. 11 pp. (1971)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1971_Influencia+densidade+propriedades+m
adeira.pdf (em Português)

Estrutura submicroscópica da parede celular. C.E.B. Foelkel; I.B.
Aguiar; H.T.Z. Couto. Trabalho acadêmico de revisão de literatura. Disciplina
“Preservação da Madeira”. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
11 pp. (1971)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1971_Parede+celular.pdf (em Português)

Métodos de determinação da densidade básica de cavacos para
coníferas e folhosas. C.E.B. Foelkel; M.A.M. Brasil; L.E.G. Barrichelo. O
Papel (Agosto): 57 - 61. (1972)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.pdf
Português)

(em

Unbleached kraft pulp properties of some of the Brazilian and U.S.
pines. C.E.B. Foelkel. Tese de Mestrado. State University of New York /
Syracuse. 204 pp. (1973)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Unbleached%20kraft%20pulp.pdf (em
Inglês)

Rendimentos em celulose sulfato de Eucalyptus spp em função do
grau de deslignificação e da densidade da madeira. C.E.B. Foelkel.
IPEF 9: 61 – 77. (1974)
647

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1974%20%20rendimentos%20em%20celulose%20de%2
0madeiras%20de%20eucaliptos.pdf (em Português)
e
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr09/cap04.pdf (em Português)

Variações nas propriedades físico-mecânicas da celulose kraft de
Araucaria angustifolia quando substituída parcialmente por celulose
sulfato de Eucalyptus saligna. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. 7º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
05 pp. (1974)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1974.%20araucaria%20e%20eucalyptus.pdf
Português)

(em

Apostila de curso: Tecnologia de celulose e papel. C.E.B. Foelkel; L.E.G.
Barrichelo. ESALQ/USP/CALQ – Universidade de São Paulo. 213 pp. (1975)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf (em
Português)

Variabilidade no sentido radial de madeira de Pinus elliottii. C.E.B.
Foelkel; M. Ferreira; J.H. Nehring; M.B. Rolim. IPEF 10: 01 – 11. (1975)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975a%20%20variabilidade%20radial%20madeira%20de
%20Pinus%20elliottii.pdf (em Português)

Mistura de celuloses de Eucalyptus saligna e Pinus caribaea var.
caribaea. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. IPEF 10: 63 - 76. (1975)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975d%20%20misturas%20de%20pinus%20e%20eucaly
ptus.pdf (em Português)
e
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr10/cap04.pdf

(em Português)
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Estudo comparativo das madeiras de Eucalyptus saligna, E.
paniculata, E. citriodora, E. maculata e E. tereticornis para produção
celulose. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo; A.F. Milanez. IPEF 10: 17 – 37.
(1975)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975b%20%20diversos%20eucalyptus%20ipef%2010.pdf
(em Português)
e
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr10/cap02.pdf (em Português)

Variações das características da madeira e propriedades da celulose
sulfato de Pinus oocarpa em função da idade do povoamento
florestal. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo; A.C.B. Amaral; C.F. Valle. IPEF
10: 81 – 87. (1975)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1975e%20%20pinus%20oocarpa.pdf
(em Português)
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Avaliação das madeiras para produção de celulose através de suas
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(em Inglês)

Propriedades papeleiras das árvores, madeiras e fibras celulósicas
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9781405181099.k0902 (p.: 84 – 92
- em Inglês)
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O processo de impregnação dos cavacos de madeira de eucalipto
pelo licor kraft de cozimento. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 15. 97 pp. (2009)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT15_ImpregnacaoCavacos.pdf
Português)

(em

Individualização das fibras da madeira do eucalipto para a produção
de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 16. 107 pp.
(2009)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf
Português)

(em

Diferenciando polpas de mercado e papéis de eucalipto através da
gestão dos finos celulósicos da polpa. C. Foelkel. Eucalyptus Online
Book. Capítulo 17. 87 pp. (2009)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT17_Finoscelulosicos.pdf (em Português)
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Araucaria angustifolia: Qualidade da sua
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 17. (2009)

madeira.

E.

Foelkel.

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_17.html#dois (em Português)

Nó de pinho (Nó de Araucária). E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
PinusLetter nº 19. (2009)
http://celso-foelkel.com.br/pinus_19.html#dois (em Português)

Poda, desrama e desbaste das árvores de Pinus para melhor
qualidade da madeira. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº
14. (2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_14.html#quatorze (em Português)

Defeitos intrínsecos mais comuns nas toras e madeiras de Pinus sem
beneficiamento. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 15.
(2009)
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http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_15.html#quatorze (em Português)

Defeitos mais comuns nas toras e madeiras de Pinus durante o seu
beneficiamento. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 17.
(2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_17.html#quatorze (em Português)

Propriedades mecânicas da madeira do Pinus. E. Foelkel. Colaboração:
C. Foelkel. PinusLetter nº 21. (2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_21.html#quatorze (em Português)

Controle
da
matocompetição
nas
plantações
de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 21. (2009)

florestais

https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jun09.html#quatro (em Português)
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Fraldas e absorventes íntimos descartáveis produzidos com fibras
celulósicas do Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº
25. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_25.html#quatorze (em Português)

Polpas ou celuloses tipo "fluff". E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
PinusLetter nº 26. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#quatorze (em Português)

Embalagens cartonadas tipo longa vida. E. Foelkel. Colaboração: C.
Foelkel. PinusLetter nº 28. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_28.html#quatorze (em Português)

Produção de carvão vegetal utilizando madeira de florestas
plantadas de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 18.
(2010)
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https://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril10.html#quatorze (em Português)

Xilotecas ou coleções de madeiras virtuais. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 30. (2010)
https://eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#seis (em Português)

Resíduos sólidos industriais da produção de celulose kraft de
eucalipto - Parte 04: “Casca suja”. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 21. 100 pp. (2010)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf

(em Português)

Technological development in plantation forestry: Will continuous
improvements in forest productivity be sustained and/or expected?
A view under the Eucalyptus pulp industry perspective. C. Foelkel.
Latina 2010. I Conferência da Indústria Florestal Latino-Americana.
Apresentação em PowerPoint: 40 slides. (2010)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Technical%20Development%20%20%20Plantation%20Forestry%20_LATINA%202010_Celso%20Foelkel.pdf (em Inglês)

Desenvolvimento tecnológico florestal. Melhorias contínuas na
produtividade florestal podem ser esperadas? Uma visão celulósica
eucalíptica. C. Foelkel. Latina 2010. I Conferência da Indústria Florestal
Latino-Americana. Apresentação em PowerPoint: 40 slides. (2010)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Desenvolvimento_Tec_Florestal_LATINA_2010_Celso
_Foelkel.pdf (em Português)

Avaliação do potencial da casca de Eucalyptus spp. para a produção
de bioetanol. J. Bragatto. Orientação: Carlos Alberto Labate. Avaliador na
banca de defesa: Celso Foelkel. Tese de Doutorado. E.S.A.L.Q. – Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade de São Paulo.
156 pp. (2010)
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https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11144/tde-13122010104913/publico/Juliano_Bragatto.pdf (em Português)

Celuloses de eucalipto para fabricação de papel e de derivados de
celulose. De volta às origens. C. Foelkel. Website Grau Celsius.
Apresentação em PowerPoint: 37 slides. (2010)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Polpas%20papel%20e%20sol%FAvel.pdf
Português)

(em

Papéis reciclados e papéis de fibras virgens: A necessária
complementação tecnológica e ambiental. C. Foelkel. In: Eucalyptus
Newsletter nº 26. (2010)
https://eucalyptus.com.br/newspt_mar10.html#quatorze (em Português)

Papéis reciclados e papéis de fibras virgens. C. Foelkel.
Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 31: 10 - 11. Websites
Grau Celsius. (2010)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2031_CF.pdf (em
Português)

Florestas plantadas e florestas urbanas: Fontes de fibras para papéis
de fibras virgens e papéis reciclados. C. Foelkel. Congresso Madeira
2010. 03 pp. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_Madeira%202010%20%20Florestas%20plantadas%20e%20florestas%20urbanas.pdf (em Português)

Polpa celulósica de serragem de madeira de Pinus. E. Foelkel.
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 31. (2011)
http://celso-foelkel.com.br/pinus_31.html#cinco (em Português)

Polpa moldada. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 31.
(2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_31.html#quatorze (em Português)
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Produtos de fibrocimento derivados das fibras de Pinus. E. Foelkel.
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 32. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_32.html#cinco (em Português)

Papéis para sacos kraft de embalagem com alta resistência contendo
fibras celulósicas de Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
Pinusletter nº 33. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_33.html#quatorze (em Português)

O defeito rabo-de-raposa-do-Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
PinusLetter nº 33. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_33.html#tres (em Português)

Fungos que depreciam a qualidade da madeira de Pinus. E. Foelkel.
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 34. (2011)
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http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_34.html#tres

(em Português)

Sacolas de compras e sacos de papel obtidos de polpas celulósicas
de Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinuLetter nº 34. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_34.html#quatorze (em Português)

Preservação da madeira de Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
PinusLetter nº 35. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_35.html#quatorze (em Português)

Os eucaliptos e os elementos não processuais na fabricação de
celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 24. 122 pp.
(2011)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT24_ElementosNproces.pdf
Português)

(em
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Efeito do teor de lignina da madeira de Eucalyptus globulus no
desempenho da polpação kraft. G.V. Cardoso; C.E.B. Foelkel; S.M.B.
Frizzo; C.A.B. Rosa; T.F. Assis. Ciência Florestal 21(1): 133 – 147. (2011)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ufsm/Efeito%20lignina%20polpacao%20kraft.pdf
Português)

(em

Relatos de Vida. GT-EUCA: Grupo de Trabalho sobre o Eucalipto. C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 41. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#dois

(em Português)

PAR - Pastas celulósicas de alto rendimento a partir da madeira
do Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 37. (2012)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_37.html#quatorze

(em Português)

Os jornais, o papel jornal e as fibras celulósicas de Pinus. C. Foelkel.
PinusLetter nº 39. (2012)
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http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_39.html#quatorze (em Português)

Os eucaliptos e as leguminosas. Parte 2: Mimosa scabrella
(Bracatinga). C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 26. 75 pp.
(2012)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT26_Bracatinga.pdf (em Português)

Os eucaliptos e as leguminosas. Parte 3: Acacia mangium. C. Foelkel.
Eucalyptus Online Book. Capítulo 28. 112 pp. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT28_Acacia_mangium.pdf (em
Português)

Avaliação das madeiras de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla e Acacia mearnsii para a produção de celulose kraft pelos
processos convencional e Lo-Solids®. T.E.S. Segura. Orientação:
Francides Gomes da Silva Júnior. Avaliador na banca de defesa: Celso
Foelkel. Dissertação de Mestrado. E.S.A.L.Q. – Escola Superior de
735

Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade de São Paulo. 100 pp.
(2012)
https://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/segura,tes.pdf

(em Português)

e
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13022012144051/publico/Tiago_Edson_Simkunas_Segura_versao_revisada.pdf (em
Português)

Qualidade de painéis de madeira compensada fabricados com
lâminas de madeira de Eucalyptus saligna, Eucalyptus dunnii e
Eucalyptus urograndis. S. Kazmierczak. Orientação: Éverton Hillig.
Avaliador na banca de defesa: Celso Foelkel. Dissertação de Mestrado.
UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste. Irati/Paraná. 95 pp.
(2012)
http://www.unicentro.br/ppgcf/dissertacoes/sandra_kazmierczak.pdf (em Português)
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Predadores do Pinus: A herbivoria por pequenos mamíferos da fauna
silvestre. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 38. 16 pp.
(2012)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_38.html#quatorze

Propriedades de qualidade do papel jornal. C. Foelkel. In: PinusLetter
nº 40. 16 pp. (2013)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter40_PropriedadesPapelJornal.pdf
(em Português)

Aspectos práticos e conceituais sobre a fabricação de celulose de
mercado do tipo kraft branqueada a partir de madeira de eucalipto.
C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 31. 370 pp. (2013)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT31_ProcessoKraftEucalipto.pdf
Português)

(em
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Fibra Longa: Integração Floresta/Madeira/Produtos/Clientes: Uma
realidade ou uma ficção? C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação
em PowerPoint: 63 slides. (2013)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/FibraLonga_Integrando%20Floresta%20Madeira%20
Produtos.pdf (em Português)

Reciclagem de papéis contendo fibras longas de Pinus. C. Foelkel. In:
PinusLetter nº 41. 26 pp. (2014)
http://www.celsofoelkel.com.br/pinus/PinusLetter41_Reciclagem_papeis_fibras_Pinus.pdf
Português)

(em

Embalagens celulósicas contendo fibras de Pinus. C. Foelkel. In:
PinusLetter nº 42. 16 pp. (2014)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter42_Embalagens_Celulosicas.pdf
(em Português)
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Papel-cartão e fibras de Pinus. C. Foelkel. In: PinusLetter nº 43. 21 pp.
(2014)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter43_Papel_cartao.pdf
Português)

(em

Homogeneizar e diversificar: Exigências opostas na gestão de
florestas plantadas. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha Informativa
TECNICELPA 41: 08 – 09. Websites Grau Celsius. (2014)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2041_CF.pdf
Português)

(em

e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Florestas_plantadas_Homogeneizar_e_diversificar.pdf
Português)

O problema dos tocos residuais das florestas plantadas
eucaliptos. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 45. 17 pp. (2014)

(em

de

739

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news45_Cepas_Tocos.pdf (em Português)

O fenômeno de danos em árvores pela ação de ventos em florestas
plantadas de eucaliptos. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 46. 22
pp. (2014)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news46_Danos_Ventos_Eucaliptos.pdf
Português)

(em

Cálculos, problemas e balanços aplicados ao setor de produção de
celulose e papel de eucalipto: Parte 01: Uma centena de exemplos sobre
qualidade e suprimento de madeira e processo de fabricação de celulose
(Linha de fibras). C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 38. 177 pp.
(2015)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT38_Calculos_Setor_Madeira_Celulose.pd
f (em Português)
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Material de Curso: Curso/Seminário "2001 - Single Species Market
Pulps". C. Foelkel. Relatos de Vida. In: Eucalyptus Newsletter nº 48. 09 pp.
(2015)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/news48_Curso_Market_Pulps_Montreal.pdf (em
Português e palestras em Inglês)

Qualidade da madeira do eucalipto - Reflexões acerca da utilização
da densidade básica como indicador de qualidade da madeira no
setor de base florestal. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 41.
199 pp. (2015)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT41_Densidade_Basica_Madeira.pdf
Português)

(em

Qualidade da madeira do eucalipto - Acerca dos acertos e erros na
utilização da densidade básica como indicador de qualidade de
madeiras. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 42. 177 pp. (2015)
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https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT42_Densidade_Basica_Acertos&Erros.pdf
(em Português)

Qualidade da biomassa florestal do eucalipto para fins energéticos.
C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 49. 33 pp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news49_Biomassa_Florestal_Eucalipto.pdf
(em Português)

Medição da madeira na forma de toras empilhadas. C. Foelkel. In:
Eucalyptus Newsletter nº 48. 27 pp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news48_Toras_Empilhadas.pdf
Português)

(em

A reciclagem de embalagens cartonadas do tipo longa vida. C.
Foelkel. In: PinusLetter nº 44. 15 pp. (2015)
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http://www.celsofoelkel.com.br/pinus/PinusLetter44_Reciclagem_Embalagens_Longa_Vida.pdf (em
Português)

Papéis tissue para finalidades sanitárias contendo fibras celulósicas
de Pinus. C. Foelkel. In: PinusLetter nº 45. 35 pp. (2015)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter45_Papel_Tissue_Fibras_Pinus.pdf
(em Português)

Papéis para filtros de café contendo fibras longas de Pinus. C.
Foelkel. In: PinusLetter nº 46. 24 pp. (2016)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus46_Papel_Filtro_Cafe.pdf (em Português)

Secagem na floresta e ao ar livre de toras e biomassa de eucalipto.
C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 51. 22 pp. (2016)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news51_Secagem_Madeira_Biomassa.pdf
(em Português)
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As fibras celulósicas de eucaliptos na produção de papéis tissue de
elevados níveis de maciez e absorção. C. Foelkel. In: Eucalyptus
Newsletter nº 52. 38 pp. (2016)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Eucalyptus_tissue.pdf
Português)

(em

Utilização da biomassa do eucalipto para produção de calor, vapor e
eletricidade. Parte 1: Biomassa florestal & Florestas energéticas. C.
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 43. 239 pp. (2016)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT43_Florestas_Energeticas_Eucaliptos.pdf
(em Português)

Utilização da biomassa do eucalipto para produção de calor, vapor e
eletricidade. Parte 3: Resíduos florestais energéticos. C. Foelkel.
Eucalyptus Online Book. Capítulo 45. 235 pp. (2016)
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https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT45_Residuos_Florestais_Energeticos.pdf
Português)

(em

A lignina do Pinus e o seu potencial para as biorrefinarias integradas
ao setor de celulose e papel. C. Foelkel. In: PinusLetter nº 48. 22 pp.
(2016)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus48_Lignina_Pinus_Biorrefinarias.pdf
Português)

(em

Material de Curso: “Eucalyptus fibers – From forests to papers”. C.
Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 52. 05 pp. (2016)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Curso_Int_Eucalyptus_Forests2Paper
s.pdf (em Português e Inglês)

Melhorando a qualidade de madeiras, fibras & polpas para produção
de celulose. C. Foelkel. Workshop ArborGen “Eucalipto, a importância da
qualidade da madeira”. Apresentação em PowerPoint: 77 slides. (2016)
745

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Qualidade+Madeira+Evento+ArborGen.
pdf (em Português)

A água e a madeira de Pinus. C. Foelkel. In: PinusLetter nº 49. 38 pp.
(2017)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus49_Agua_Madeira_Pinus.pdf
Português)

(em

A madeira do eucalipto para produção de celulose: Entendendo a
construção do indicador de consumo específico de madeira para
produção de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo
46. 106 pp. (2017)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT46_Consumo+Especifico+Madeira+Celulose.p
df (em Português)

A madeira do eucalipto para produção de celulose: Discutindo o
conceito de "Utilização da Árvore Integral" do eucalipto com foco na
746

produção de celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo
47. 199 pp. (2017)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT47_Uso+Arvores+Integrais+Eucaliptos.pdf
(em Português)

A construção da competência tecnológica eucalíptica para produção
de celulose e papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha Informativa
TECNICELPA 53: 14 – 16. Website Grau Celsius. (2017)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Competencia+Tecnologica+Eucalipttica.
pdf (em Português)
e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2017_TECNICELPA_Competencia_eucaliptica.pdf (em
Português)

Dilemas ao eucalipto para produção de celulose e papel:
Perspectivas para o futuro. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha
Informativa TECNICELPA 54: 22 - 24. Website Grau Celsius. (2018)
747

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+54.pdf

(em Português)

e
http://celsofoelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Futuro+do+Melhoramento+Eucalipto.pdf (em
Português)

Valorizando a madeira para a produção de celulose e papel. C.
Foelkel. Info@Tecnicelpa- Folha Informativa TECNICELPA 59: 16 – 18.
(2019)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Valorizando+Madeira+Processo+Celulose.pdf
Português)

(em

Cursos por Celso Foelkel: Qualidade da madeira para polpação
kraft ...Da floresta ao usuário final do papel. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 72. 291 pp. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+Madeira_Processo+K
raft.pdf (em Português)
748

e
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_julho19.pdf (em Português)

Cursos por Celso Foelkel: Calidad de la madera para pulpación kraft
...Del bosque al usuario final del papel. C. Foelkel. Website
Eucalyptus.com.br. 283 pp. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Calidad+Madera_Proceso+Kraft.
pdf (em Espanhol)

Cursos por Celso Foelkel: Integrando a qualidade da madeira ao
processo kraft de produção de celulose ...Dos cavacos de madeira
até as fibras kraft individualizadas. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº
73. 382 pp. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Madeira+Cavacos+Pr
ocesso+Kraft.pdf (em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_agosto19.pdf (em Português)
749

Cursos por Celso Foelkel: Integrando la calidad de madera al proceso
kraft de producción de pulpa ...De las astillas de madera a las fibras
kraft individualizadas. C. Foelkel. Website Eucalyptus.com.br. 380 pp.
(2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacion+Madera+Astillas+Pro
ceso+Kraft.pdf (em Espanhol)

Coletânea
de
textos
do
professor
Celso
Foelkel
sobre
desenvolvimento, crescimento, produtividade & sustentabilidade das
florestas plantadas de Eucalyptus & Pinus & de outras essências
florestais. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 74. 48 pp. (2019)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1-Florestas+Plantadas.pdf (em Português)

Simpósios Brasileiros sobre a Química das Ligninas e outros
Componentes da Madeira. (Brazilian Symposium on the Chemistry of
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Lignins and other Wood Components). C. Foelkel. PinusLetter nº 56. 122 pp.
(2020)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_56.pdf (em Português)

Uma Coletânea e um Relato de Vida... A evolução tecnológica no Brasil
da produção de celulose e papel a partir de madeiras de Pinus e de
outras coníferas sendo contada pela sequência temporal dos
trabalhos técnicos divulgados e disponibilizados através de eventos
e publicações da ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. C. Foelkel. PinusLetter nº 57. 94 pp. (2020)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_57.pdf (em Português)

Qualidade das madeiras, fibras e polpas celulósicas. (Um Relato de
Vida e uma Coletânea de cerca de 270 Artigos, Palestras, Cursos e Teses de
autoria, coautoria, orientação ou colaboração do Professor Celso Foelkel). C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 77. 87 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_janeiro2020.pdf (em Português)
751

A evolução tecnológica no Brasil da qualidade das madeiras e das
fibras celulósico-papeleiras dos eucaliptos sendo contada pela
sequência
temporal
dos
trabalhos
técnicos
divulgados
e
disponibilizados através de eventos e publicações da ABTCP Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 80. 131 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun2020.pdf (em Português)

Curso & Relato de Vida por Celso Foelkel: Multi-polpas & multi-fibras BHKMP – Bleached Hardwood Kraft Market Pulps - Foco em fibras &
polpas kraft branqueadas de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 81. 594 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago2020.pdf (em Português)

Uma Galeria de Imagens e um Relato de Vida por Celso Foelkel. Parte 1:
Multi-fibras & multi-polpas celulósicas. Um atlas de imagens &
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paisagens anatômicas de fibras & polpas. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 82. 286 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set2020.pdf (em Português)

Galeria de Imagens; Coletânea Bibliográfica & Relato de Vida por Celso
Foelkel. Parte 2: Microscopia de madeiras e papéis. Contendo atlas de
imagens & paisagens anatômicas de madeiras & papéis. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 83. 342 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out2020.pdf (em Português)

Material de Curso: Madeiras para uso celulósico/papeleiro: Formação,
ultraestrutura, química e topoquímica. (Curso Científico e Tecnológico &
Coletânea sobre Química da Madeira. Um curso para consolidar
conhecimentos sobre madeiras industriais). C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 84. 645 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dez2020.pdf (em Português)
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Galeria de imagens: Anatomia da madeira. C. Foelkel. Websites Grau
Celsius. Acesso em 31.01.2021:
http://www.celso-foelkel.com.br/fotos_madeira.html (em Português)

Densidade da "substância madeira" para o eucalipto. C. Foelkel
responde pergunta de F.H.L. Gadelha. “Pergunte ao Euca Expert”. Pergunta
nº 809. 03 pp. Acesso em 31.01.2021:
https://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20809.doc

(em Português)

Densidade básica em baguetas. C. Foelkel responde pergunta de C.
Eisfeld. “Pergunte ao Euca Expert”. Pergunta nº 84. 03 pp. Acesso em
31.01.2021:
https://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%2084.doc

(em Português)
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Grupo 2: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria do Professor Celso Foelkel
acerca dos Fundamentos da Polpação Kraft e da Produção de
Celulose e Papel

Algumas das referências sobre processos tecnológicos publicados
por autoria ou coautoria do professor Celso Foelkel e Ester Foelkel
aparecem tanto no Grupo 1 como Grupo 2 de referências
bibliográficas por se enquadrarem em ambos os tipos de coletâneas
bibiográficas
Lamento qualquer inconveniente que isso possa causar
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Influência da gramatura sobre as propriedades físico-mecânicas da
celulose. L.E.G. Barrichelo; C.E.B. Foelkel. 2ª Convenção Anual. ABCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 18 pp. (1969)
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Influ%EAncia%20da%20gramatura.pdf
(em Português)

Variação das características e das propriedades físico-mecânicas
com refinação da celulose sulfato de madeira de Eucalyptus saligna
Smith. M.A.M. Brasil; C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo; A.R. Higa. IPEF 5:
33 – 45. (1972)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1972%20%20e%20saligna%20%20Varia%E7%E3o%20p
ropriedades%20da %20celulose%20com%20a%20refina%E7%E3o.pdf (em
Português)
e
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr05/cap03.pdf

(em Português)
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Unbleached kraft pulp properties of some of the Brazilian and U.S.
pines. C.E.B. Foelkel. Tese de Mestrado. State University of New York /
Syracuse. 204 pp. (1973)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Unbleached%20kraft%20pulp.pdf (em
Inglês)

Variações nas propriedades físico-mecânicas da celulose kraft de
Araucaria angustifolia quando substituída parcialmente por celulose
sulfato de Eucalyptus saligna. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. 7º
Congresso Anual. ABCP - Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
05 pp. (1974)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1974.%20araucaria%20e%20eucalyptus.pdf
Português)

(em

Material de Curso: Tecnologia de celulose e papel. C.E.B. Foelkel; L.E.G.
Barrichelo. ESALQ/USP/CALQ – Universidade de São Paulo. 213 pp. (1975)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/TecnologiaCelulosePapel_ESALQ_1975.pdf (em
Português)

Mistura de celuloses de Eucalyptus saligna e Pinus caribaea var.
caribaea. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. IPEF 10: 63 - 76. (1975)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/IPEF/1975d%20%20misturas%20de%20pinus%20e%20eucaly
ptus.pdf (em Português)
e
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr10/cap04.pdf

(em Português)

Deslignificação alcalina rápida de madeira de Eucalyptus saligna
para a produção de celulose. C.E.B. Foelkel; L.E.G. Barrichelo. Revista O
Papel (Setembro): 59 – 62. (1975)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1975_Deslignificacao+alcalina+rapida+eucali
pto.pdf (em Português)

759

O desenvolvimento da tecnologia de celulose e papel no Brasil. C.
Foelkel. Revista O Papel (Outubro): 41 – 43. (1976)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/O_desenvolvimento_da_tecnologia_de_Celulose_e_Pap
el.pdf (em Português)

Present status in the utilization of eucalypt wood for pulping in
Brazil. A. Sani; C.E.B. Foelkel. CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira. 13 pp.
(1977)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/12_Present%20status%20in%20the%20utilization%20of%20e
ucalypt%20wood%20for%20pulping%20in%20Brazil.pdf (em Inglês)

Material de Curso: Fabricação de pastas mecânicas. W. Galat; C.E.B.
Foelkel. Curso de Fabricação de Celulose. ABTCP – Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. 96 pp. (1977)
760

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/17_Fabricacao%20pastas%20mecanicas%20Galat_Foel
kel.pdf (em Português)

Estudo de algumas sequências de branqueamento para celulose
kraft de Eucalyptus saligna. L.E.G. Barrichelo; C.E.B. Foelkel; J.O. Brito.
10º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e
Papel. 05 pp. (1977)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1977.%20diversas%20sequencias%20branqueamento.
pdf (em Português)

Ensaios em laboratório para se otimizar a sequência CEHDED no
branqueamento de celulose kraft de eucalipto. C.E.B. Foelkel; C.
Zvinakevicius; J.O.M. Andrade; L.R.O. Siqueira; J. Kato. 10º Congresso
Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 13 pp.
(1977)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1977.%20Otimiza%E7%E3o%20CEHDED.pdf
Português)

(em

Sequências exóticas para branqueamento em múltiplos estágios de
celulose kraft de eucalipto. C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel; J. Kato;
M.J.O. Fonseca. 11º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira
de Celulose e Papel. 11 pp. (1978)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1978.%20sequ%EAncias%20ex%F3ticas.pdf
Português)

(em

Material de Curso: Química dos processos de produção de celulose.
C.E.B. Foelkel. Apostila de curso. Curso de Pós-Graduação em Tecnologia de
Celulose e Papel. UFV – Universidade Federal de Viçosa. CENIBRA – Celulose
Nipo-Brasileira. 286 pp. (1979)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ufv/03.%20Qu%EDmica%20dos%20Processos%20de%20Prod
u%E7ao%20de%20Celulose.%201977.1979.pdf (em Português)

Material de Curso: Tecnologia de celulose: Aulas teóricas, problemas e
provas. A.F. Milanez; C. Foelkel. Apostila de curso. Curso de Pós-Graduação
em Tecnologia de Celulose e Papel. UFV – Universidade Federal de Viçosa.
CENIBRA – Celulose Nipo-Brasileira. 96 pp. (1979)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ufv/04.%20Tecnologia%20da%20Celulose.%201977.1979.pdf
(em Português)

Otimização da relação tempo-temperatura na produção de celulose
kraft de Eucalyptus urophylla de origem híbrida. A.R. Marques.
Orientação: R.M.D. Lucia. Conselheiro: C.E.B. Foelkel. Dissertação de
Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 66 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Ari%20Rodrigues%20Marques.pdf (em
Português)
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Impregnação dos cavacos de Eucalyptus urophylla pelo licor alcalino
kraft durante o cozimento: I. Penetração. C.A. Busnardo; C.E.B.
Foelkel. 12º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel. 08 pp. (1979)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1979.%20Impregna%E7%E3o%20cavacos.%20Penetra
%E7%E3o.pdf (em Português)

Otimização da relação tempo - temperatura na produção de celulose
kraft de Eucalyptus urophylla de origem híbrida. A.R. Marques; C.E.B.
Foelkel; L.M. Oliveira. 12º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica
Brasileira de Celulose e Papel. 11 pp. (1979)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1979.%20Otimiza%E7%E3o%20tempo%20temperatur
a.pdf (em Português)
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Influência da secagem sobre as características da celulose kraft
branqueada de eucalipto. J. Kato; C.E.B. Foelkel; V.V. Rosa; J.C. Terra.
12º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e
Papel. 06 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1979.%20influencia%20secagem.pdf
(em Português)

Características de licores pretos kraft de eucalipto. C. Zvinakevicius;
F.P. Santos; C.E.B. Foelkel. 12º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 05 pp. (1979)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1979.%20licores%20preto%20kraft.pdf
Português)

(em

Branqueamento
em
multi-mini
estágios.
C.E.B.
Foelkel;
C.
Zvinakevicius; A.F. Milanez; M.J.O. Fonseca; O.M. Gadioli. 12º Congresso
Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 08 pp.
(1979)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1979.%20Multiminiest%E1gios.pdf
(em Português)

Processo pré-hidrólise kraft para produção de celulose para
dissolução a partir de madeira de eucalipto. C.E.B. Foelkel; C.
Zvinakevicius; J.O.M. Andrade. Revista O Papel (Agosto): 54 - 62. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1979_Pre_hidrolise_kraft.pdf
Português)

(em

Aproveitamento industrial da madeira de Gmelina arborea para a
produção de celulose. N.S. Castro. Orientação: C.E.B. Foelkel. Dissertação
de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 131 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Nadir%20Silva%20Castro.pdf
Português)

(em

Eucalipto: Força impulsora da indústria de celulose e papel no Brasil.
C.E.B. Foelkel. Riocell S.A. 05 pp. (1980)
766

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/14_Eucalipto%20forca%20impulsora.pdf
(em Português)

Hardwood pulping in Brazil. C.E.B. Foelkel; C. Zvinakevicius. TAPPI
Journal 63(3): 39 – 42. (1980)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/
13_Hardwood%20pulping%20in%20Brazil.pdf (em Inglês)

Branqueamento de celuloses com sequências contendo oxigênio. I –
Celuloses kraft de eucalipto. C.E.B. Foelkel; C. Zvinakevicius; A.F.
Milanez; J. Kato; J.C. Terra. 13º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 08 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20sequencias%20contendo%20oxig%EAnio%20
I.pdf (em Português)

Branqueamento de celuloses com sequências contendo oxigênio. II
– Celuloses pré-hidrólise kraft de eucalipto e acácia negra. C.E.B.
767

Foelkel; C. Zvinakevicius; J. Kato; A.F. Milanez; J. Medeiros Sobrinho. 13º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
10 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Branqueamento%20oxig%EAnio%20polpas%
20sol%FAveis%20ac%E1cia%20e%20eucali.pdf (em Português)

Branqueamento com ar. C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel; A.F. Milanez; J.
Kato; M.J.O. Fonseca. 13º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica
Brasileira de Celulose e Papel. 09 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Branqueamento%20com%20ar.pdf
Português)

(em

Acerca da solubilidade em álcalis de materiais celulósicos. I –
Madeiras de eucaliptos e da acácia negra e polpas comerciais de
fibras curtas. C.E.B. Foelkel; J.V. Marengo; C.A.A. Mendonça; C.A. Braga;

768

F.R.B. Dilélio. 13º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel. 11 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcalis%20I.pd
f (em Português)

Acerca da solubilidade em álcalis de materiais celulósicos. II –
Estudos para otimizar a remoção de hemiceluloses em polpas
branqueadas. J.V. Marengo; M.J. Sauer; C.E.B. Foelkel; N.S. Butture. 13º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
11 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Acerca%20solubilidade%20%E1lcalis%20II.p
df (em Português)

Refinação alcalina de polpa solúvel não branqueada. I. Influência da
temperatura e do tempo de tratamento. J.V. Marengo; M.J. Sauer; E.
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Borges; C.N. Lopes; A.W. Petrik; C.E.B. Foelkel. 13º Congresso Anual. ABCP
– Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 12 pp. (1980)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Refina%E7%E3o%20alcalina%20I.pdf
Português)

(em

Serragem de madeira ao forno de cal: Uma opção para economia de
energia. C.A. Busnardo; P.E.D. Varante; F.R. Barreto Neto; W.E. Luders;
A.L. Raffin; F. Puig; C.E.B. Foelkel. 13º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. p.: 225 - 237. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/35_serragem%20madeira%20ao%20forno%20de%20c
al%20busnardo.pdf
(em Português)
e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Serragem%20ao%20forno.pdf
Português)

(em
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Refinação alcalina de polpa solúvel não branqueada. II. Influência
geral da consistência e da concentração da solução extratora. M.J.
Sauer; J.V. Marengo; C.E.B. Foelkel; J.E.C. Schinoff; E. Benitez. 14º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
40 pp. (1981)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20Refina%E7%E3o%20alcalina%20II.pdf
Português)

(em

Processos de deslignificação com oxigênio para a produção de
celulose de eucalipto. A.F. Milanez; C.E.B. Foelkel. 14º Congresso Anual.
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 72 pp. (1981)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20processos%20com%20O2.%20Milanez.pdf
(em Português)

Um esquema de metodologia de otimização por modelagem
matemática de um digestor contínuo Kamyr. M.A.L. Martins; C.E.B.
771

Foelkel. 14º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de

Celulose e Papel. 35 pp. (1981)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20digestor%20por%20marco%20aur%E9lio.pdf
(em Português)

Utilização dos rejeitos do cozimento kraft. C. Zvinakevicius; C.E.B.
Foelkel; J. Kato; J. Medeiros Sobrinho; A.F. Milanez. Revista O Papel
(Setembro): 59 - 64. (1981)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1981_Rejeitos_Cozimento.pdf
Português)

(em

Processos com deslignificação com oxigênio para a produção de
celulose de Eucalyptus urophylla de origem híbrida. A.F. Milanez.
Orientação: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade
Federal de Viçosa. 136 pp. (1981)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Augusto%20Fernandes%20Milanez.pdf
(em Português)
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Inter-relações entre variáveis dos processos de desaguamento e
secagem flash de polpa kraft não-branqueada. M.A.L. Martins; C.E.B.
Foelkel; M.J. Sauer; J.B.V. Vesz; J.V. Marengo; A.F. Milanez. 15º Congresso
Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 14 pp.
(1982)
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20secagem%20flash%20Marco.pdf
(em Português)

Deslignificação da madeira de Eucalyptus urophylla de origem
híbrida pelo processo kraft. I - Alterações na composição da
madeira/polpa. C.A. Busnardo; C.E.B. Foelkel; A.J. Regazzi.
15º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
19 pp. (1982)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20Tese%20Busnardo%20parte%201.pdf
Português)

(em
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Deslignificação da madeira de Eucalyptus urophylla de origem
híbrida pelo processo kraft. II – Variações na composição física e
química do licor residual. C.A. Busnardo; C.E.B. Foelkel; A.J. Regazzi.
15º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e
Papel. 19 pp. (1982)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20Tese%20busnardo%20parte%202.pdf
Português)

(em

Aspectos da utilização de antraquinona na produção de polpa
solúvel. N.S. Butture; M.R.R. Pinho; J.V. Marengo; G.M. Borges; S.
Bugajer; C.E.B. Foelkel. 3º Congresso Latino-Americano de Celulose e Papel.
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 06 pp. (1983)
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1983_Polpa_Soluvel_Antraquinona.pdf
(em Português)

Brazil and wood energy. C Foelkel; G. Krogh. PPI - Pulp & Paper
International 25(12): 50 – 53. (1983)
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1983_Brazil+wood+energy.pdf

(em Inglês)

Branqueamento e caracterização das celuloses kraft a partir de
cozimentos conjuntos de misturas de cavacos de Eucalyptus
saligna e Acacia mearnsii. C.A. Busnardo; C.S. Benfato; J.V. Gonzaga;
C.E.B. Foelkel. 17º Congresso Anual. ABCP - Associação Técnica Brasileira
de Celulose e Papel. Volume 2: 533-550. (1984)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
06_Branqueamento%20misturas%20polpas%20eucalipto%20acacia.pdf (em
Português)
e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1984%20%20celulose%20de%20misturas%20eucalipto
%20e%20ac%E1cia.pdf (em Português)

Otimização estatística de sistema de evaporação a múltiplos efeitos.
A.S. Medeiros; C.E.B. Foelkel; S. Zornitta. 18º Congresso Anual. ABCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 29 pp. (1985)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1985.%20Otimiza%E7%E3o%20evapora%E7%E3o.pdf
(em Português)

Balanços de calor e massa no desempenho operacional da caldeira
de recuperação. A.S. Medeiros; C.E.B. Foelkel. 19º Congresso Anual. ABCP
– Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 18 pp. (1986)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1986.%20balan%E7os%20calor%20e%20massa%20cal
deira.pdf (em Português)

Los eucaliptos en la fabricación de celulosa y papel en Brasil. C.
Foelkel. Celulosa y Papel 3(5): 09 – 12. (1987)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1987_3.5_Eucaliptos_Celso+Foelkel.pdf
(em Espanhol)

Tecnologia: A meta e o desafio. C. Foelkel. Revista O Papel (Agosto): 49
– 54. (1989)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/Tecnologia_%20a_meta_e_o_desafio.pdf (em
Português)

Resultados prácticos logrados en la producción de celulosa kraft
blanqueada y adaptados a los requerimientos del medio ambiente. C.
Foelkel. 2º Congreso Internacional de la Celulosa y el Papel. AFCP –
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel. Argentina. 06 pp. (1991)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_AFCP+Argentina.pdf

(em Espanhol)

Non-chlorine bleaching. Focus on South and Latin America. C. Foelkel.
1992 International Non-Chlorine Bleaching Conference. 21 pp. (1992)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1992_Focus_South_Latin_America.pdf
(em Inglês)

Non-chlorine bleaching. Mill operations update. C. Foelkel. 1992
International Non-Chlorine Bleaching Conference. Apresentação em
PowerPoint: 11 slides. (1992)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1992_Mill_operations_update.pdf
(em Inglês)

Alternativas para o branqueamento de polpa kraft de eucalipto sem
cloro molecular. A.H. Mounteer. Orientação: J.L. Colodette. Avaliador na
banca de defesa: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFV –
Universidade Federal de Viçosa. 120 pp. (1992)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ufv/Branqueamento%20sem%20Cloro%20Molecular.pdf
Português)

(em

High substitution rates and ECF bleaching. A todays’ must. C. Foelkel.
1993 International Non-Chlorine Bleaching Conference. 20 pp. (1993)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1993_High_substitution_rates_ECF_bl
eaching.pdf (em Inglês)
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Emerging technologies. How to make the new white (and to be
incidentally happy). C. Foelkel. 1993 International Non-Chlorine Bleaching
Conference. 57 pp. (1993)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1993_How_to_make_the_new_white.p
df (em Inglês)

Competitividade pela
(Novembro): 94. (1993)

tecnologia.

C.

Foelkel.

Revista

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/02_Competitividade%20pela%20tecnologia.pdf
Português)

O

Papel

(em

Conversão do processo kraft em soda-DDA (sal di-sódico de 1,4 dihidro – 9,10 dihidro antraceno) para madeira de eucalipto. F.G.
Silva Júnior. Orientação: L.E.G. Barrichelo. Avaliador na banca de defesa:
C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. E.S.A.L.Q. – Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade de São Paulo. 194 pp.
(1994)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1994_Francides+Gomes+Silva+Junior.pdf
Português)

(em

A verdadeira eficiência da deslignificação com oxigênio. E. Ratnieks;
V. Sacon; C. Zimmer; C. Foelkel. 1º Congresso Latino Americano de
Deslignificação. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
10 pp. (1994)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1994.%20Verdadeira%20eficiencia%20do%20o2.pdf
(em Português)

Effective TCF bleaching of Eucalyptus to high brightness. D. Lazar; C.
Foelkel; D.F. Seiter. 1994 TAPPI International Pulp Bleaching Conference. 14
pp. (1994)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1995_Effective_TCF_bleaching.pdf
(em Inglês)
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Commercial TCF bleach plant design and effect of solids and thermal
balance on operations. L.D. Shackford; W.J. Miller; C. Foelkel. 1994
International Non-Chlorine Bleaching Conference. 21 pp. (1994)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_TCF_bleach_plant_design.pdf
(em Inglês)

Projeto de planta de branqueamento TCF e efeitos dos sólidos e
balanço térmico nas operações. L.D. Shackford; W.J. Miller; C. Foelkel.
1994 International Non-Chlorine Bleaching Conference. 21pp. (1994)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Projeto_planta_TCF.pdf
(Versão em Português)

Em busca da tecnologia que precisamos. C. Foelkel. Revista O Papel
(Fevereiro): 17 – 18. (1994)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/01_Em%20busca%20da%20tecnologia%20que%20precisamos
.pdf (em Português)
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Stepwise survey on oxygen delignification and pulp washing
performance. E. Ratnieks; C. Foelkel; V. Sacon; C. Zimmer. 1995 TAPPI
Pulping Conference & AICHE Forest Products Symposium. 16 pp. (1995)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/tappi/1995_Survey_oxygen_delignification_pulp_washing.pdf
(em Inglês)

Comparação dos processos de cozimento. C.E.B. Foelkel. Semana de
Atualização em Pastas Químicas. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel. 34 pp. (1995)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Compara%E7%E3o%20processos%20de%20cozimen
to.pdf (em Português)

Riocell simplifies O2 bleaching with “no moving parts” system. C.
Foelkel; R. Szopinski; K.A. King. Pulp & Paper (October). 04 pp. (1996)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Riocell_simplifies_oxygen_bleaching.pdf
(em Inglês)

Improved Eucalyptus pulp bleachability via high temperature acid
treatment. E. Ratnieks; C. Foelkel; V. Sacon; M. Sauer. 1997 International
Emerging Technologies Conference. 08 pp. (1997)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Improved_acid_treatment.pdf
(em Inglês)

Improved Eucalyptus pulp bleachability via high temperature acid
treatment. E. Ratnieks; C. Foelkel; V. Sacon; M. Sauer. 30º Congresso
Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 08 pp.
(1997)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20Improved%20acid%20treatment.pdf
Inglês)

(em
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Produção de polpa solúvel totalmente isenta de cloro a partir de
Eucalyptus spp. M.M. Costa; J.L. Colodette; J.L. Gomide; C.E.B. Foelkel.
30º Congresso Anual de Celulose e Papel. ABTCP – Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. 11 pp. (1997)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20Polpa%20sol%FAvel%20TCF%20de%20eucal
ipto.pdf (em Português)

Avaliação preliminar do potencial de quatro madeiras de eucalipto
na produção de polpa solúvel branqueada pela sequência OA(ZQ)P.
M.M. Costa; J.L. Colodette; J.L. Gomide; C.E.B. Foelkel. Revista Árvore
21(3): 385 – 392. (1997)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Polpa_Soluvel_4_Especies_Euca.pdf
(em Português)

Adição de antraquinona na polpação alcalina e sua influência na
branqueabilidade de celulose de Eucalyptus saligna. L.H. Jerônimo.
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Orientação: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade
Federal de Santa Maria. 85 pp. (1997)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/L%FAcia%20Jeronimo.pdf (em
Português)

Adição de antraquinona na polpação alcalina de Eucalyptus saligna.
L.H. Jerônimo; C.E.B. Foelkel; M.C.M. Silva; S.M.B. Frizzo. 1º Congresso
“Tecnologia da Polpa Celulósica”. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel. 06 pp. (1998)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20Adi%E7%E3o%20de%20antraquinona.pdf
(em Português)

Avaliação da qualidade da celulose kraft-AQ ECF e TCF de eucalipto.
I.M. Bulhões Gomes. Orientação: L.E.G. Barrichelo. Avaliador na banca de
defesa: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. E.S.A.L.Q. – Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade de São Paulo.
133 pp. (1998)
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https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11149/tde-20191218141131/publico/GomesIsabelMenezesBulhoes.pdf (em Português)

Aspectos básicos da produção de polpa solúvel. II: Uma revisão.
M.M. Costa; J.L. Colodette; C.E.B. Foelkel. Revista O Papel (Setembro): 66 –
73. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Polpa%20soluvel%20II%20%20marcelo%20costa.pdf (em Português)

Os efeitos da tecnologia e da capacidade da linha de fibras sobre o
consumo de químicos no branqueamento. E. Ratnieks; R. Zanchin; M.
Sauer; C. Foelkel. 31º Congresso Anual. ABTCP – Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. 07 pp. (1998)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20linha%20de%20fibras%20e%20consumo%2
0quimicos%20branqueamento.pdf (em Português)
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Pulp line technology and overcapacity effects on the bleaching
chemicals consumption – Case studies. E. Ratnieks; R. Zanchin; M.
Sauer; C. Foelkel. 1998 TAPPI International Pulp Bleaching Conference. 06
pp. (1998)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Pulpline_technology_overcapacity.pdf (em Inglês)

Araupel brings Araucaria fibers back to pulp and
manufacturing. C. Foelkel. TAPPI Journal 82(3): 14 - 16. (1999)

paper

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Araupel.pdf (em Inglês)

Adição de antraquinona na polpação alcalina de Eucalyptus saligna.
L.H. Jerônimo; C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. Revista Ciência Florestal 10(2):
31 – 37. (2000)
http://celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/antraquinona%202000.pdf
Português)

(em
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Utilização de antraquinona na produção de polpa sulfato de
Eucalyptus saligna e seus efeitos no branqueamento. L.H. Jerônimo;
C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. 1º CIADICYP – Congreso Ibero Americano de
Investigación en Celulosa y Papel. 24 pp. (2000)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_CIADICYP_Antraquinona.pdf
Português)

(em

e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_CIADICYP+AQ+Jeronimo.pdf
Português)

(em

Desafios e oportunidades para desenvolvimentos tecnológicos na
indústria de papel e celulose. C. Foelkel. 1º CIADICYP - Congreso Ibero
Americano de Investigación en Celulosa y Papel. 06 pp. (2000)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Desafios+oportunidades+tecnologicas.p
df (em Português)

Tecnologia: Aperfeiçoar ou inovar? Ainda há tempo de se decidir por
ambos. C. Foelkel. Setor 2001. Revista O Papel (Outubro): 36 - 37. (2001)
788

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_10_Tecnologia+Inovar.pdf
Português)

(em

Influência da carga alcalina no processo de polpação Lo-Solids®
para madeiras de eucalipto. F.S. Almeida. Orientação: F.G. Silva Júnior.
Avaliador na banca de defesa: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado.
E.S.A.L.Q. – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP –
Universidade de São Paulo. 131 pp. (2003)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-06112003135906/publico/fabio.pdf (em Português)

Como administrar o consumo de energia, água e outros insumos. C.
Foelkel. 29º Fórum Anave de Análise do Mercado de Celulose, Papel e
Indústria Gráfica. Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2004)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pd
f (em Português)
e
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Adm_Energia.pdf (em Português)

Eucalyptus: Forests, pulp mills and pulp markets. China Paper
Technical Conference. Apresentação em PowerPoint: 47 slides. (2005)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/China%20Paper%20Speech%202005final.pdf (em
Inglês)

TAPPI Eucalyptus tutorial seminar: Program and speakers. 2006
TAPPI EPE - Engineering, Pulping & Environmental Conference. 03 pp.
(2006)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/tappi/Eucalyptus_Tutorial_TAPPI_EPE_Conference_2006.pdf
(em Inglês)

Modern fiberlines in Latin America. C. Foelkel. TAPPI Eucalyptus tutorial
Seminar. 2006 TAPPI EPE – Engineering, Pulping & Environmental
Conference 2006. Apresentação em PowerPoint: 22 slides. (2006)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Modern%20fiberlines%20in%20Latin%20America.pdf
(em Inglês)

Environmentally friendly Eucalyptus pulp production in South
America. C. Foelkel. TAPPI Eucalyptus Tutorial. Apresentação em
PowerPoint: 27 slides. (2006)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/TAPPI%20Eucalyptus%20Tutorial%20%20Environme
ntal%20Performances.pdf (em Inglês)

Secuencias ECF y TCF de blanqueamiento de celulosa kraft de
eucalipto. C. Foelkel. Celulosa y Papel 22(3): 24 - 25. (2006)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Blanqueo+ECF+TCF.pdf (em
Espanhol)

Lavando e limpando as polpas de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 03. (2006)
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https://eucalyptus.com.br/newspt_jan06.html#quatorze

(em Português)

Washing and cleaning
Newsletter nº 03. (2006)

C.

Eucalyptus

pulps.

Foelkel.

Eucalyptus

https://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan06.html#quatorze (em Inglês)

Sequências ECF e TCF de branqueamento da celulose kraft de
eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 04. (2006)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_may06.html#quatorze

(em Português)

ECF and TCF bleaching sequences for eucalyptus kraft pulps. C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 04. (2006)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_may06.html#quatorze

(em Inglês)

Entrevista Sr. Celso Foelkel. El brasileño de los eucaliptos. Celulosa y
Papel 22(3): 29 – 32. (2006)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Entrevista+Sr.+Eucaliptos.pdf
(em Espanhol)

Environmentally sound technologies and clean technologies. Best
Available Technologies to the pulp & paper industrial segment.
Bleached kraft process. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 04 pp. (2006)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Environmentally+Sound+Technologies.
pdf (em Inglês)

Branqueamento das celuloses kraft
Eucalyptus Newsletter nº 09. (2007)

de

eucaliptos.

https://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#seis

C.

Foelkel.

(em Português)

Bleaching of the Eucalyptus kraft pulps. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 07. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_may07.html#seis

(em Inglês)
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Modernas linhas de fibras de celulose kraft branqueada
eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 07. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan07.html#quatorze

Modern bleached kraft Eucalyptus
Eucalyptus Newsletter nº 07. (2007)

pulp

(em Português)

fiberlines.

https://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan07.html#quatorze

de

C.

Foelkel.

(em Inglês)

As melhores tecnologias e práticas ambientalmente disponíveis para
produção de polpa kraft branqueada de eucalipto. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 08. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar07.html#quatorze

(em Português)

Best available technologies and best environmental practices to the
production of Eucalyptus bleached kraft pulps. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 08. (2007)
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https://www.eucalyptus.com.br/newseng_mar07.html#quatorze

(em Inglês)

Melhores tecnologias disponíveis para fabricação de celulose de
eucalipto. (Uma continuação sobre esse tema). C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 10. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#cinco (em Português)

Best available techniques to the manufacture of Eucalyptus pulp. (A
continuation on this topic). C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 10.
(2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#cinco

(em Inglês)

Evaluation of kraft pulp mill compliance with the BAT’s Environmentally sound technologies & clean technologies. (Best
Available Techniques to the pulp & paper industrial segment bleached kraft
process). C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 35 pp. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/BATs+ESTs_Questionnaire.pdf

(em Inglês)
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A fabricação de celulose kraft branqueada de eucalipto e o consumo
de água. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 09. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#quatorze

(em Português)

The Eucalyptus bleached kraft pulp manufacturing and the water
consumption. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 09. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_may07.html#quatorze

(em Inglês)

Fechando os circuitos para se reduzir ainda mais o consumo de água
na fabricação de celulose kraft branqueada de eucalipto. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 10. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#quatorze

(em Português)

Closing water cycle for further reductions on water consumption in
the manufacture of Eucalyptus bleached kraft pulp. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 10. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#quatorze

(em Inglês)
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Conversando com Alberto Mori sobre os papéis dos eucaliptos. C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 10. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#oito

(em Português)

A talk with Alberto Mori about the papers made with Eucalyptus
fibers. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 10. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#oito

(em Inglês)

Conversando com Alberto Mori sobre os papéis dos eucaliptos:
Papéis decorativos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 14. (2008)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril08.html#oito

(em Português)

A talk with Alberto Mori about the papers manufactured
with Eucalyptus fibers: Decor papers. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter
nº 14. (2008)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_14.html#oito

(em Inglês)
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"Tall oil" - Um valioso subproduto das fábricas de celulose kraft de
Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 19. (2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_19.html#quatorze (em Português)

Produção industrial de terebintina de Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C.
Foelkel. PinusLetter nº 24. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_24.html#quatorze (em Português)

Papelão ondulado. Parte 1 - Definições, histórico, benefícios,
reciclagem e mercados. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter
nº 20. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_20.html#dois (em Português)

Papelão ondulado. Parte 2: Fabricação do papelão e acabamento de
embalagens. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 21. (2010)
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http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_21.html#dois (em Português)

Papelão ondulado. Parte 3: Propriedades do papelão de importância
para seu uso como embalagens. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel.
PinusLetter nº 22. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_22.html#dois (em Português)

Lignosulfonatos obtidos a partir da lignina do Pinus. E. Foelkel.
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter nº 27. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#quatorze (em Português)

O papel como um bem cultural de fundamental valor para a
sociedade. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 28. (2010)
https://eucalyptus.com.br/newspt_junho10.html#quatorze (em Português)
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Paper as a cultural asset with fundamental value to human society.
C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 28. (2010)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju10.html#quatorze

(em Inglês)

Indicadores de desempenho e de produtividade para fábricas de
celulose e papel de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 30.
(2010)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#quatorze

(em Português)

Performance and productivity indicators to the Eucalyptus pulp and
paper mills. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 30. (2010)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct10.html#quatorze

(em Inglês)

Um guia referencial sobre ecoeficiência energética para a indústria
de papel e celulose kraft de eucalipto no Brasil. C. Foelkel. Eucalyptus
Online Book. Capítulo 19. 140 pp. (2010)
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https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf
Português)

(em

Aspectos da evolução tecnológica da fabricação da celulose e do
papel. C. Foelkel. Ciência & Ambiente 40: 49-59. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf
(em Português)

Critical overview of water consumption in the pulp and paper
industry. C. Foelkel. Workshop Kemira/VTT “Use and reuse of water in the
industries”. Apresentação em PowerPoint: 25 slides. (2011)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/Water%20in%20Pulp%20and%20Paper%20Industry.
pdf (em Inglês)

Utilização dos conceitos da ecoeficiência na gestão das emissões
atmosféricas do processo de fabricação de celulose kraft de
eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 22. 142 pp. (2011)
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https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf
Português)

(em

Utilização dos conceitos da ecoeficiência na gestão do consumo de
água e da geração de efluentes hídricos no processo de fabricação
de celulose kraft de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 23. 145 pp. (2011)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT23_AguasEfluentes.pdf (em Português)

"O Lugar do Papel" - Edição Especial da Revista Ciência & Ambiente Universidade Federal de Santa Maria – Brasil. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 33. (2011)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev11.html#quatro (em Português)

Aspectos da evolução tecnológica dos processos de produção de
celulose e papel. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 34. (2011)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril11.html#quatorze

(em Português)
802

Reflexões acerca da competitividade da indústria brasileira de
celulose kraft branqueada de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online
Book. Capítulo 27. 171 pp. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT27_CompetitividadeCelulose.pdf
Português)

(em

As futuras fábricas de celulose kraft branqueada – O que podemos
esperar para elas? C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 39. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#quatorze

(em Português)

The future bleached kraft pulp mills - What can we expect for them?
C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 39. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newseng_feb12.html#quatorze

(em Inglês)

803

Sacos, sacolas e recipientes de embalar compras no varejo Reflexões sobre um tema conflituoso e polêmico. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 40. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio12.html#quatorze (em Português)

Reflexões sobre maneiras de secar as mãos: Papéis toalha, toalhas
contínuas de pano e secadores elétricos de ar quente. C. Foelkel.
Eucalyptus Newsletter nº 41. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#quatorze

(em Português)

Reflexões sobre os avanços tecnológicos do setor. C. Foelkel. Revista
O Papel (Fevereiro): 05 – 06. (2012)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.p
df (em Português)

804

Novas alternativas para as fábricas kraft. C. Foelkel. Revista O Papel
(Agosto): 10 – 11. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Novas+alternativas+fabricas+kraft.pdf
(em Português)

Relatos de Vida. GT-EUCA: Grupo de Trabalho sobre o Eucalipto. C.
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 41. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#dois

(em Português)

Permanência, conservação e restauração do papel. C. Foelkel. In:
Eucalyptus Newsletter nº 44. 20 pp. (2013)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news44_ArtigoCF.pdf

(em Português)

Aplicações da biotecnologia em processos industriais de fabricação
de celulose de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 32.
146 pp. (2013)
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https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT32_Biotecnologia_Celulose.pdf
Português)

(em

Aplicações da biotecnologia em processos industriais de fabricação
de papel de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 33. 98
pp. (2013)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT33_Biotecnologia_Papel.pdf
Português)

(em

To where and how the Brazilian kraft pulp industry will be running?
Heat & power generation versus gasification & extracted
biofuel/biomaterials? C. Foelkel. 8th International Black Liquor
Colloquium. Apresentação em PowerPoint: 29 slides. (2013)
http://celsofoelkel.com.br/artigos/Palestras/2013_BlackLiquorColloquium_Foelkel_3.pdf
Inglês)

(em
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O papel do papel. C.E.B. Foelkel. Revista Opiniões Florestal. Edição
Anuário de Sustentabilidade do Setor Florestal Brasileiro. (Junho/Dezembro
2014)
http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/3-o-papel-do-papel/
Português)

(em

e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Papel+do+Papel.pdf

(em Português)

e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Prosperidade_consumo_consciente_e_papel_do_papel.pdf (em
Português)

Para onde caminha a indústria do papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa Folha Informativa TECNICELPA 43: 14 – 15. Websites Grau Celsius. (2014)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Tecnicelpa+43.pdf

(em Português)

e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Para_onde_caminha_a_industria_do_papel.pdf (em Português)
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O papel no mundo digital. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 47. 26
pp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news47_Mundo_Digital.pdf

(em Português)

Relatos de Vida: Projeto Bacell - 1993 /1995 - Fabricação de
celulose solúvel branqueada de mercado. C. Foelkel. In: Eucalyptus
Newsletter nº 47. 16 pp. (2015)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/News47_Relatos_Projeto_Bacell.pdf
(em Português)

Relatos de Vida: International Non-Chlorine Bleaching Conferences.
C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 49. 10 pp. (2015)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/News49_Non_Chlorine_Bleaching.pdf
(em Português)

808

Cálculos, problemas e balanços aplicados ao setor de produção de
celulose e papel de eucalipto: Parte 01: Uma centena de exemplos sobre
qualidade e suprimento de madeira e processo de fabricação de celulose
(Linha de fibras). C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 38. 177 pp.
(2015)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT38_Calculos_Setor_Madeira_Celulose.pdf
(em Português)

Cálculos, problemas e balanços aplicados ao setor de produção de
celulose e papel de eucalipto: Parte 02: Cinquenta exemplos sobre
fabricação, conversão, utilização e reciclagem do papel. C. Foelkel.
Eucalyptus Online Book. Capítulo 39. 132 pp. (2015)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT39_Calculos_Papel_Fabricacao_Reciclagem.pd
f (em Português)

Cálculos, problemas e balanços aplicados ao setor de produção de
celulose e papel de eucalipto: Parte 03: Noventa exemplos sobre geração
e conservação de energia, recuperação do licor preto kraft, utilidades e
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polpação química sulfito. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 40.
238 pp. (2016)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT40_Calculos_Recuperacao_Utilidades_Energia
.pdf (em Português)

Cursos por Celso Foelkel: Gestão de Resultados Operacionais para
Supervisores e Operadores. C. Foelkel. In: Eucalyptus Newsletter nº 52.
13 pp. (2016)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Curso_Gestao_Resultados.pdf
Português)

(em

Utilização da biomassa do eucalipto para produção de calor, vapor e
eletricidade. Parte 1: Biomassa florestal & Florestas energéticas. C.
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 43. 239 pp. (2016)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT43_Florestas_Energeticas_Eucaliptos.pdf
(em Português)

810

Utilização da biomassa do eucalipto para produção de calor, vapor e
eletricidade. Parte 2: Geração de calor, vapor e eletricidade. C.
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 44. 264 pp. (2016)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT44_Geracao_Calor_Vapor_Eletricidade.pdf
(em Português)

Utilização da biomassa do eucalipto para produção de calor, vapor e
eletricidade. Parte 3: Resíduos florestais energéticos. C. Foelkel.
Eucalyptus Online Book. Capítulo 45. 235 pp. (2016)
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT45_Residuos_Florestais_Energeticos.pdf
Português)

(em

Hibridando o papel às tecnologias vencedoras. C. Foelkel.
Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 49: 12 - 13. Websites
Grau Celsius. (2016)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Papel+Tecnologias+Vencedoras.pdf
(em Português)
e
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Hibridando_papel.pdf
Português)

(em

A evolução tecnológica do setor de celulose e papel no Brasil. E.S.
Campos; C. Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 228 pp. (2016)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2017_Livro_EvolucaoTecnologica_Celulose_Papel_Brasil.pdf
(em Português)

Colóquios Internacionais sobre Celulose de Eucalipto - ICEP's International Colloquia on Eucalyptus Pulp. C. Foelkel. Eucalyptus
Newsletter nº 55. 72 pp. (2017)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago17.pdf

(em Português)

Os limites do branco do papel branco. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa Folha Informativa TECNICELPA 55: 18 - 20. Website Grau Celsius. (2018)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+55.pdf

(em Português)

e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Limites_do_branco_do_papel_branco.pdf
Português)

(em

Longa vida ao processo kraft. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha
Informativa TECNICELPA 60: 19 – 21. Websites Grau Celsius. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Longa_Vida_Processo_Kraft.pdf
Português)

(em

e
http://celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Longa+Vida+Processo+Kraft.pdf
Português)

(em

Processos tecnológicos & produtos do setor de celulose & papel. (Um
Relato de Vida e uma Coletânea de cerca de 300 artigos, palestras, cursos,
livros e teses de autoria, coautoria, orientação ou colaboração do professor
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Celso Foelkel e de Ester Foelkel). C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 78.
85 pp. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_fevereiro2020.pdf (em Português)

Reinventando o setor de celulose e papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa Folha Informativa TECNICELPA 64: 12 - 13. Website Grau Celsius. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Reinventando+Setor_C&P.pdf
Português)

(em

Galeria de imagens: Celulose. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. Acesso
em 10.01.2021:
https://www.eucalyptus.com.br/Gallery3/index.php (em Português)

Galeria de imagens: Papel. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. Acesso em
10.01.2021:
https://www.eucalyptus.com.br/Gallery4/index.php

(em Português)
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Grupo 3: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria de diversos autores brasileiros e
internacionais acerca da Qualidade da Madeira, Fibras e Polpas
Celulósicas
Inicialmente, gostaria de mencionar aos amigos leitores que
recentemente foram criadas por mim duas extensas coletâneas de
referências bibliográficas sobre a anatomia, química, topoquímica,
formação, estrutura e ultraestrutura das madeiras, que podem ser
encontradas e aproveitadas nos dois links a seguir:
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out2020.pdf (em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dez2020.pdf (em Português)
Sugiro uma cuidadosa busca sobre os temas que lhes interessar nas
mesmas, já que elas contêm centenas de excelentes referências
bibliográficas com links aos arquivos dos materiais
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Por essa razão, as minhas referências nessa seção não serão tantas,
apenas algumas dezenas de textos sobre o Eucalyptus e sobre o
Pinus que me foram úteis para a preparação desse curso:

O uso do Pinus elliottii brasileiro para a fabricação de celulose e
papel. B.V.P. Redko; J.P.M. Guimarães. 2ª Convenção Anual. ABCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 15 pp. (1969)
http://celso-foelkel.com.br/artigos/outros/25_Pinus%20elliottii_Beatriz.pdf
(em Português)

Resultados preliminares de celulose e papel com Pinus alienígenas
do Brasil. C. Zvinakevicius; C.A.L. Aguiar; S.L. Polak. 2ª Convenção Anual.
ABCP - Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 08 pp. (1969)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/pinus%20alienigenas%20no%20brasil02.pdf
Português)

(em
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Wood density of radiata pine: Its variation and manipulation. D.J.
Cown. New Zealand Forest Service Reprint 478. 13 pp. (1974)
https://www.researchgate.net/publication/257410309_Wood_density_of_radiata_pine
_its_variations_and_manipulation (em Inglês)

Correlação entre o teor de lenho tardio e densidade básica para
espécies do gênero Pinus. J.O. Brito; L.E.G. Barrichelo. IPEF Circular
Técnica nº 30. 04 pp. (1977)
https://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr030.pdf

(em Português)

A madeira de Pinus caribaea var. hondurensis como matéria-prima
para produção. L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito; H.T.Z. Couto. 11º Congresso
Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 08 pp.
(1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1978_Pinus_caribaea.pdf
Português)

(em
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O melhoramento dos caracteres da madeira frente à produção de
celulose e papel. J.O. Brito; L.E.G. Barrichelo; M. Ferreira. IPEF – Instituto
de Pesquisas e Estudos Florestais. Boletim Informativo 6(19): 95-115.
(1978)
https://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf19.pdf (em Português)

Efeitos da fertilização na qualidade da madeira. W.S. Jacob; E.A.
Balloni. I Congresso Brasileiro de Qualidade da Madeira. IPEF – Instituto de
Pesquisas e Estudos Florestais. Boletim Informativo 6(20): Seção C. 09 pp.
(1978)
https://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf20.pdf

(em Português)

Melhoramento genético da densidade básica da madeira de
eucalipto. M. Ferreira; P.Y. Kageyama. I Congresso Brasileiro de Qualidade
da Madeira. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Boletim
Informativo 6(20): Seção A. 12 pp. (1978)
https://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf20.pdf

(em Português)
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A variação da densidade básica da madeira de Eucalyptus spp. em
função da idade e qualidade de local. C.A. Ferreira; M. Freitas; M.
Ferreira. I Congresso Brasileiro de Qualidade da Madeira. IPEF – Instituto de
Pesquisas e Estudos Florestais. Boletim Informativo 6(20): Seção B. 10 pp.
(1978)
https://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf20.pdf

(em Português)

Melhoramento genético da qualidade da madeira. M. Ferreira; P.Y.
Kageyama. 3º Congresso Florestal Brasileiro. Revista Silvicultura nº 14. 05
pp. (1978)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1978_Melhoramento+genetico+densidade+m
adeira+eucalipto.pdf (em Português)

Variabilidade radial da madeira de Pinus caribaea var. hondurensis.
L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito. IPEF 18: 81 – 102. (1979)
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr18/cap04.pdf (em Português)
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Estudo das características físicas, anatômicas e químicas da madeira
de Pinus caribaea var hondurensis para a produção de celulose kraft.
L.E.G. Barrichelo. Tese Livre Docência. USP – Universidade de São Paulo.
173 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Estudo%20das%20caracteristicas.pdf
(em Português)

Pinus caribaea var. hondurensis – Principais características da
madeira sob o ponto de vista tecnológico. L.E.G. Barrichelo. IPEF
Circular Técnica nº 85. 10 pp. (1980)
https://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr085.pdf (em Português)

Pinus caribaea var. hondurensis - Principais interações entre as
características da madeira e os rendimentos e qualidade da celulose.
L.E.G. Barrichelo. IPEF Circular Técnica nº 86. 09 pp. (1980)
https://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr086.pdf (em Português)
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A madeira de Pinus caribaea var. hondurensis como matéria-prima
para a produção de celulose. L.E.G. Barrichelo. IPEF Circular Técnica nº
87. 05 pp. (1980)
https://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr087.pdf

(em Português)

Estudo comparativo da qualidade da madeira do Eucalyptus saligna,
procedência de Coff's Harbour, e madeira de origem híbrida,
procedência de Canela, introduzidos na região de Guaíba-RS. C.A.
Busnardo; J.V. Gonzaga; E.P. Benites; C. Dias; S. Menochelli; C. Schmidt.
16º Congresso Anual. 3º Congresso Latino Americano de Celulose e Papel.
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. V. 4: 1073- 1091.
(1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/12_E.salignaemGuaiba.pdf
Português)

(em

Influência do ritmo de crescimento na densidade da madeira de
Pinus elliottii Engelm var elliottii. J.C.D. Pereira; L.E.G. Barrichelo;
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H.T.Z. Couto; I.P. Jankowski; J.L. Timoni. 16º Congresso Anual. ABCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 09 pp. (1983)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Ritmo_crescimento_Pinus_densidade_madeira.pdf
(em Português)

Influência de desbaste na qualidade da madeira de Pinus taeda L.
para produção de celulose kraft. T.S. Muner; L.E.G. Barrichelo. 16º
Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel.
21 pp. (1983)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Qualidade_madeira_desbaste_Pinus.pdf
Português)

(em

Métodos de determinação de qualidade de madeira. B.R. Vital. Boletim
Técnico nº 01. SIF – Sociedade de Investigações Florestais. 23 pp. (1984)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1984_Metodos_determinacao_densida
de.pdf (em Português)
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Variabilidade longitudinal e radial da madeira de Eucalyptus grandis.
L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito. 17º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 08 pp. (1984)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1984_Variabilidade_longitudinal_radial.pdf
(em Português)

Influência da procedência e classe de diâmetro sobre as
características da madeira de Eucalyptus grandis. M.A. Carpim; L.E.G.
Barrichelo. 17º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel. 12 pp. (1984)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1984_Classe_diametro_qualidade_ma
deira_ eucalipto.pdf (em Português)

Variação das características da madeira de eucalipto para diferentes
espécies, idades e locais. L.E.G. Barrichelo; A.H. Nariyoshi; O. Beig; A.S.

825

Diniz. 17º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel. 15 pp. (1984)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1984_Qualidade_madeira_eucalipto.pd
f (em Português)

Variação do rendimento em celulose sulfato ao longo do tronco do
Eucalypytus grandis Hill ex Maiden e E. saligna Smith. V. Manfredi.
Dissertação de Mestrado. USP – Universidade de São Paulo. 103 pp. (1985)
https://www.eucalyptus.com.br/VailManfredi/
1985_Variacao_Rendimento_Celulose_Tronco.pdf

(em Português)

Wood of Pinus radiata in Spain: Characteristics and utilization in
kraft pulp mills. J.V. López. 18º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 13 pp. (1985)
https://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1985_Pinus_radiata_Spain.pdf
Inglês)

(em
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Análise da madeira de compressão em Pinus oocarpa e Pinus strobus
var. chiapensis. Composição química. M. Tomazello Filho; L.E.G.
Barrichelo; J.C. Costa. IPEF 31: 69 – 73. (1985)
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr31/cap08.pdf (em Português)

A adubação mineral e seus efeitos sobre os anéis de crescimento da
madeira de Pinus caribaea var. bahamensis. J.O. Brito; E.S.B. Ferraz;
L.E.G. Barrichelo; H.T.Z. Couto. IPEF 32: 05 – 17. (1986)
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr32/cap01.pdf
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Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em PowerPoint: 28 slides. (2010)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2011_Plantios+Clonais+ES+BA.pdf
Português)

(em

Estratégias de seleção em testes de progênies visando à obtenção
de clones de eucalipto para a indústria de celulose. I.V. Furtini. Tese
de Doutorado. UFLA – Universidade Federal de Lavras. 112 pp. (2011)
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J.L.P.C. Lousada; M.E.C.M. Silva; A.P. Câmara; S.M.G. Rocha; J.C.L.
Oliveira; O.C. Campoe; R.L. Carneiro; C.A. Alvares; M. Tomazzelo Filho;
F.M. Figueiredo; R.F. Oliveira. Forest Ecology and Management 458:
117743. 10 pp. (2020)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037811271931285X?via%3Di
hub#! (Referência – em Inglês)

Modelo matemático para predecir las propiedades físicas en madera
de Eucalyptus nitens para diferentes alturas y edades del árbol. C.
Rozas; C. Montero. Ciência Florestal 30(4): 980 – 994. (2020)
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/viewFile/32493/pdf

(em Espanhol)

Genetic correlations among pulpwood and solid‑wood selection traits
in Eucalyptus globulus. H. Nickolas; D. Williams; G. Downes; P. Tilyard;
898

P.A. Harrison; R.E. Vaillancourt; B. Potts. New Forests 51: 137 – 158.
(2020)
https://www.researchgate.net/publication/333487705_Genetic_correlations_among_p
ulpwood_and_solid-wood_selection_traits_in_Eucalyptus_globulus (em Inglês)

Livro: Qualidade da madeira de eucalipto proveniente de plantações
no Brasil. G.B. Vidaurre; J.G.M. Silva; J.C. Moulin; A.C.O. Carneiro. Editora
UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. 221 pp. (2020)
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11606/1/digital_qualidade-da-madeira-deeucalipto.pdf (em Português)

Desafios práticos das pesquisas de qualidade da madeira. G.B.
Vidaurre. IV Webinar PPGCTM 2020. Programa de Pós-Graduação em Ciência
e Tecnologia da Madeira. UFLA – Universidade Federal de Lavras. Webinar.
Vídeos YouTube. Canal Ciência e Tecnologia da Madeira/UFLA. (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=YyFiQNheB74

(em Português)

899

Variabilidade da madeira de eucalipto. J.G.M. Silva. Congresso Florestas
Online 2020. Webinar. Vídeos YouTube. Canal Florestas Online. (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português)

Qualidade da madeira e a produção de celulose. F.J.B. Gomes. 8ª
Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas. Apresentação em PowerPoint:
36 slides. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Qualidade+Madeira_Fernando+Gomes.
pdf (em Português)

Qualidade da madeira de Corymbia para a indústria florestal. S.M.G.
Rocha. Congresso Florestas Online 2020. Webinar. Vídeos YouTube. Canal
Florestas Online. (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português)

900

Selection of eucalypt clones with higher stability in pulp yield. T.S.
Souza; B.M. Lima; J.L. Lima; A.M. Aguiar; D.C. Dias; G.D.S.P. Rezende;
M.A.P. Ramalho. Revista Árvore 44: Artigo e4403. 09 pp. (2020)
https://www.scielo.br/j/rarv/a/fwmzxWHSmDKXT5k8fBm5YnP/?lang=en&format=pdf
(em Português)

Qualidade da madeira de eucalipto proveniente de plantações no
Brasil. G.B. Vidaurre. Congresso Florestas Online 2020. Webinar. Vídeos
YouTube. Canal Florestas Online. (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=nHoZQkg4kUk (em Português)

Wood anatomy of field grown eucalypt genotypes exhibiting
differential dieback and water deficit tolerance. I.G.A. Bueno; E.A.T.
Picoli; R.M.S. Isaias; K.L.B. Lopes-Mattosa; C.D. Cruz; K.N. Kuki; E.A.V. Zauza.
Current Plant Biology 22. Artigo 100136. 08 pp. (2020)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214662819302166 (em Inglês)

901

Selection of eucalypt clones with higher stability in pulp yield. T.S.
Souza; B.M. Lima; J.L. Lima; A.M. Aguiar; D.C. Dias; G.D.S.P. Rezende;
M.A.P. Ramalho. Revista Árvore 44. Artigo e4403. 09 pp. (2020)
https://www.scielo.br/pdf/rarv/v44/0100-6762-rarv-44-e440103.pdf (em Inglês)

Relação dos componentes químicos da madeira com aspectos da
produção de celulose e papel. G.V. Cardoso. I Semana de Celulose do
LCP - Laboratório de Celulose e Papel. UFV – Universidade Federal de
Viçosa. Apresentação em PowerPoint: 32 slides. (2020)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2020_Relacionando+Processo+Kraft_Compon
entes+Madeira.pdf (em Português)

Fatores bióticos e abióticos. J. Diana. Website TodaMateria.com.br.
Acesso em 12.01.2021:
https://www.todamateria.com.br/fatores-bioticos-e-abioticos/ (em Português)

902

NUQMAD – Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira. UFES –
Universidade Federal do Espírito Santo. Acesso em 12.01.2021:
https://www.nuqmad.com.br/ (Website – em Português)
https://www.nuqmad.com.br/trabalhos/ (Publicações – em Português)

LCP – Laboratório de Celulose e Papel. UFV – Universidade Federal de
Viçosa. Acesso em 12.01.2021:
https://www.lcp.ufv.br/ (Website – em Português)
https://www.lcp.ufv.br/download/
Português)

(Teses e dissertações para downloading – em

LQCE – Laboratórios de Química, Celulose e Energia. Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade de São Paulo. Acesso
em 12.01.2021:
https://lqce.org/ (Website – em Inglês)
https://lqce.org/e-library/ (E-Library – Publicações)
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Grupo 4: Algumas referências de literaturas publicadas em mídia
eletrônica e de autoria ou coautoria de diversos autores brasileiros e
internacionais acerca da Produção e Qualidade de Cavacos de
Madeira

906

Métodos de determinação da densidade básica de cavacos para
coníferas e folhosas. C.E.B. Foelkel; M.A.M. Brasil; L.E.G. Barrichelo. O
Papel (Agosto): 57 - 61. (1972)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1972_Metodos_OPapel.pdf
Português)

(em

Pátio de cavacos e pátio de madeira. D. Pestelli. 5ª Convenção Anual.
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 06 pp. (1972)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1972_Patios_Toras+Cavacos.pdf
Português)

(em

Estudos sobre a influência da espessura dos cavacos de eucalipto
sobre a qualidade da celulose kraft correspondente. J.O.M. Andrade;
C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel. O Papel (Outubro): 55 - 59. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1978_Espessura_cavacos.pdf (em Português)

907

Influência da temperatura de armazenamento de eucalipto na
qualidade da madeira e da celulose kraft. C. Zvinakevicius; C.E.B.
Foelkel; J.R. Andrade. O Papel (Novembro): 73 – 80. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1978_Temperatura_cavacos.pdf
Português)

(em

Influência da morfologia dos cavacos de madeira de Eucalyptus
urophylla de origem híbrida na qualidade da celulose kraft. L.C.
Couto. Orientação: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFV –
Universidade Federal de Viçosa. 137 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Luiz%20Carlos%20Couto.pdf
Português)

(em

Estudo da influência da deterioração de cavacos de eucalipto nas
propriedades da celulose kraft. C.E.B. Foelkel; C. Zvinakevicius. O Papel
(Julho): 40 – 48. (1979)

908

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1979_Deterioracao_Cavacos.pdf
Português)

(em

A utilização da serragem da madeira de eucalipto na produção de
polpa celulósica. C.E.B. Foelkel; L.C. Couto; J. Kato. O Papel (Setembro):
57 - 64. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1979_Serragem_madeira.pdf (em Português)

Efeito da estocagem de cavacos de Pinus elliottii sobre a polpação
kraft e aproveitamento de subprodutos. A.F. Lima; J.C. Gerytch; M.C.S.
Jordão; M.L.O. D’Almeida; R. Coraiola. 13º Congresso Anual. ABCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 09 pp. (1980)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1980_Efeito_estocagem_madeira_Pinus.pdf (em
Português)

909

Influencia de la astilla - sobre espesor en el pulpaje kraft. R. Gonzales
Murilo. 16º Congresso Anual. ABCP – Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel. 06 pp. (1983)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Cavacos_madeira_Pinus_polpacao_kraft.pdf
Espanhol)

(em

Influencia de los finos del astillado en las propiedades de la pulpa. R.
Sanjuán Dueñas; R. Ortega Garcia; R. Fuentes C. 16º Congresso Anual.
ABCP – Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 12 pp. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Finos_cavacos.pdf (em
Espanhol)

Optimization of radiata pine chip geometry for the kraft cooking
process. F. Steffens; A.C. Rodriguez. 21º Congresso Anual. ABTCP –
Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 07 pp. (1988)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1988_Chip_geometry.pdf (em Inglês)

910

Cavacos de boa qualidade . O resultado de uma adequada técnica de
picagem a peneiramento. J.V. Don. 22º Congresso Anual. ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 22 pp. (1989)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1989_Cavacos_boa_qualidade.pdf
(em Português)

Remoção de materiais sólidos na lavagem da madeira em fábricas de
celulose. J. Herrera; R.A. Rostirolla; J.C. Pereira; N. Cabeda; E. Ratnieks.
22º Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. p.: 615 - 621. (1989)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Lavagem+Toras+Madeira.pdf
Português)

(em

Technical evolution of chip screening. D.E. Smith; S.R. Javid. 22º
Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
p.: 79 - 92. (1989)
911

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Technical+evolution+chip+screening.p
df (em Português)

Interface recebimento de madeira X produção de polpa:
Estabelecimento de relações práticas sobre índice de qualidade. C.A.
Busnardo; S. Menochelli; J.V. Gonzaga; R. Rostirolla. 22º Congresso Anual.
ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. p.: 35-55. (1989)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/02_Interface%20recebimento%20madeira%20e%20pol
pacao.pdf (em Português)
e
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/04%20Busnardo%20e%20coworkers.pdf
Português)

(em

Celulose de madeira de Eucalyptus citriodora: Influência do tamanho
de cavacos. C.R. Miranda; L.E.G. Barrichelo. 23º Congresso Anual. ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 35 pp. (1990)
912

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1990_Madeira+Eucalyptus+citriodora.pdf
(em Português)

Chip quality. A key to pulping uniformity and productivity. W.S. Fuller.
24º Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 16 pp. (1991)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Chip+Quality_Bill+Fuller.pdf
Português)

(em

Cozimentos kraft com madeira de Eucalyptus grandis de diferentes
densidades básicas e dimensões dos cavacos. T.R. Wehr; L.E.G.
Barrichelo. O Papel (Maio): 33 - 41. (1993)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1993_Tim_Wehr.pdf (em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1992_Cozimento_madeira_Eucalyptus
_grandis_diferente_densidades.pdf (em Português)

913

Modeling the effect of chip size in kraft pulping. N. Agarwal; R.
Gustafson; S. Arasakesarji. Paperi ja Puu - Paper and Timber 76(6/7): 411 –
417. (1994)
https://www.semanticscholar.org/paper/Modeling-the-effect-of-chip-size-in-kraftpulping-Agarwal-Gustafson/f6efae18c63af6052615f72f6cc4a0fa242e3307 (Resumo e
bibliografia - em Inglês)

Peneiramento de cavacos de madeira para o processo de celulose. T.
Jonsson; J.B. Bielagus; R.G. Redondo. ABTCP - Associação Brasileira Técnica
de Celulose e Papel. 07 pp. (1998)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Peneiramento+Cavacos.pdf (em
Inglês)

Chip cracking improves kraft cooking. D. Smith; B M. Muschinske.
Acrowood Corporation. 15 pp. (1998)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Chip+Cracking+Improves+Kraft+Cooki
ng.pdf (em Inglês)

914

Natural dirt in wood chips. TAPPI Classical Method T 265 cm-99. TAPPI –
Technical Association of the Pulp and Paper Industry. Standard Methods. 08
pp. (1999)
https://www.ebookonlinesale.com/tappi-t265-cm-99 (em Inglês)

A new tool for pulp morphology analysis. G. Gillet; P. Lafaverges; Jc
Kerneís; J. Sabater; C. Voillot; R. Passas; R. Pascal; D. Rech. 34º Congresso
Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 15 pp.
(2001)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Morfi+Fibras.pdf (em Inglês)

Preparo da madeira: Investir no início do processo pode gerar
economia aos produtores de celulose e papel. R.M. Savastano. Revista
O Papel (Julho): 86 – 87. (2001)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Preparo+Madeira_Inicio_Operazoes.pdf
(em Português)
915

Redução do consumo específico de madeira no processo kraft.
Preparo da madeira e a sua influência na qualidade da pasta
celulósica. E.J. Amaral; R.S. Almeida; W.M. Sousa. Seminário “Preparação
da Madeira para Produção de Celulose”. ABTCP – Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. (2002)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Preparo+%20Madeira_Processo+Kraft.
pdf (versão Texto: 08 pp. – em Português)

e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Preparo+Madeira_Reduzindo+Consumo
+Especifico.pdf (versão Apresentação em PowerPoint: 54 slides – em Português)

Estudo da qualidade da polpa obtida de serragem, de minicavacos de
madeira e de resíduos de celulose de Eucalyptus ssp. C. Pedrazzi;
S.M.B. Frizzo; C.E.B. Foelkel; P. Oliveira. 35º Congresso Anual. ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. (2002)

916

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202002b.pdf (Texto com 07
pp. - em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Poster_Minicavacos+Serragem+Rejeito
s.pdf (em formato de Poster – 01 pp. – em Português)

Variação da densidade a granel de cavacos de Eucayptus saligna em
função de suas dimensões e da umidade. M.C.H. Souza; E.R. Reis; K.P.
Serafim; C. Pedrazzi; S.M.B. Frizzo; P. Oliveira; C.E.B. Foelkel. 35º
Congresso Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
(2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202002c.pdf
(Texto com 07 pp. - em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Poster_Densidade+granel+cavacos.pdf
(em formato de Poster – 01 pp. – em Português)

917

Influência de comprimentos de cavacos de híbrido de Eucalyptus
grandis x E. urophylla na densidade aparente e qualidade de fibras
para obtenção de polpa celulósica. R.T. Medeiros; L.E.G. Barrichelo; F.G.
Silva Jr.; A.A. Castro Neto. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel. Apresentação em PowerPoint: 35 slides. (2003)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/21_comprimento%20cavacos%20e%20qualidade%20m
adeira%20e%20fibras_PPT.pdf (em Português)

Wood chip physical quality definition and measurement. F. Ding; M.
Benaoudia; P. Bédard; R. Lanouette; C. Lejeune; P. Gagné. Pulp and Paper
Canada 106(2): 27 – 32. (2005)
https://pdfs.semanticscholar.org/55e1/c1e75a20cf745ce867e45c62ef2e8d20b850.pdf
(em Inglês)

Efeito da lixiviação ácida de cavacos de eucalipto no processo kraft.
E. Moreira. Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa.
127 pp. (2006)
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https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/3107/1/texto%20completo.pdf
Português)

(em

Estudo da lixiviação ácida para remoção de metais antes do
cozimento kraft e seus efeitos no processo. E. Moreira; J.L. Colodette;
J.L. Gomide; R.C. Oliveira; A.J. Regazzi; V.M. Sacon. 39º Congresso Anual.
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em
PowerPoint: 36 slides. (2006)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/05_2006_Lixiviacao%20cavacos.pdf
(em Português)

Chip geometry. Methods to impact the geometry of market chips. A.
Bjurulf. Tese de Doutorado. Swedish University of Agricultural Sciences. 43
pp. (2006)
https://pub.epsilon.slu.se/1251/1/Chip_geometry.pdf (em Inglês)

919

Chip quality optimization and chipper condition monitoring concept.
S. Silenius; K. Aura. TAPPI Engineering, Pulping, & Environmental
Conference. Technical Association of the Pulp and Paper Industry. 08 pp.
(2006)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Chip+Quality+Optimization.pdf(em
Inglês)

Quantificacão da madeira recebida: Um problema resolvido?
Avaliação dos diferentes métodos de medição de madeira usados
atualmente. N.C. Paccot; F. Cox Z.; R.N. Peters. 40º Congresso
Internacional ABTCP/Zellcheming. Associação Brasileira Técnica de Celulose
e Papel. 18 pp. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Quantificazao+Madeira_Recebida.pdf
(em Espanhol)

O processo de impregnação dos cavacos de madeira de eucalipto
pelo licor kraft de cozimento. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book.
Capítulo 15. 97 pp. (2009)
920

https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT15_ImpregnacaoCavacos.pdf
Português)

(em

Material de Curso: Linha de fibra: Preparo da madeira para polpação.
A. Mokfienski. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
Apresentação em PowerPoint: 22 slides. (2009)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2009_Preparo+Madeira_Mokfienski.pdf
Português)

(em

On the wood chipping process – A study on basic mechanisms in
order to optimize chip properties for pulping. L. Hellström. Tese de
Doutorado. Mid Sweden University. 46 pp. (2010)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:343868/FULLTEXT01.pdf (em Inglês)

Influência da geometria do cavaco na polpação kraft. G. Coelho; R.L.
Farias; C.A. Gomes; R.G. Marques. 43º Congresso Anual. ABTCP –

921

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em
PowerPoint: 32 slides. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2010_Geometria_cavaco.pdf (em
Português)

Control de dimensiones del astillado en la industria de celulosa.
R.A.R. Santos. Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de
Viçosa. 64 pp. (2011)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/5917/1/texto%20completo.pdf
Espanhol)

(em

Efecto del sobre espesor de las astillas de Pinus radiata en el
proceso de cocción kraft. P.A.M. Neira. Dissertação de Mestrado. UFV –
Universidade Federal de Viçosa. 88 pp. (2012)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/5929/1/texto%20completo.pdf
Espanhol)

(em

922

Dimensões de cavacos industriais de eucalipto e relações com
polpação, resistência e morfologia de fibras na polpa. J.P. Grande.
Dissertação de Mestrado. UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”. 87 pp. (2012)
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/99756/grande_jp_me_botfca.pd
f?sequence=1&isAllowed=y (em Português)

Improved continuous digester controls using wood chip analyzer at
Zellstoff-Celgar. J. Chircoski; M. Leclerc; L.Morissette. Texo Consulting. 10
pp. (2013)
http://www.texocc.com/images/files/Improved%20Continuous%20Digester%20Controls%20using%20
Wood%20Chip%20Analyzer%20at%20Zellstoff%20-%20final%20r1.pdf (em Inglês)

Polpa e papel II. Matérias-primas fibrosas para celulose e papel.
Pátio de madeiras. U. Klock. UFPR – Universidade Federal do Paraná.
Apresentação em PowerPoint: 116 slides. (2014)
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http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/polpaepapel/patio2014.pdf
Português)

(em

A short supply chain to guarantee wood-chip quality. R. Deboli; M.
Ruggeri; A. Calvo. Applied Mathematical Sciences 8(132): 6589 – 6598.
(2014)
http://www.m-hikari.com/ams/ams-2014/ams-129-132-2014/deboliAMS129-1322014.pdf (em Inglês)

Impact of wood chip leaching pretreatment on wood chemical
composition. R.B. Santos; J.L. Gomide; P.W. Hart. Tappi Journal 14(1): 09
– 14. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2015_Wood_chips_leaching.pdf
Inglês)

(em

Influência da idade e do diâmetro da madeira na qualidade dos
cavacos. R.C. Giacomin. 48º Congresso Internacional de Celulose e Papel.
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 10 pp. (2015)
924

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Diametro+Toras_Qualidade+Cavacos_T
.pdf (versão Texto: 10 pp. – em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Diametro+Toras_Qualidade+Cavacos_A
.pdf (versão Apresentação em PowerPoint: 33 slides – em Português)

Influência da dimensão e qualidade dos cavacos na polpação.
S.K.C.A. Camargo; T.J. Silva; D.M. Costa. Revista Eletrônica em Gestão,
Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria 19(3): 813 – 820. (2015)
https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/18558/pdf (em Português)

Impacto da qualidade dos cavacos gerados na Fibria unidade
Aracruz no processo de polpação kraft. C.R. Soprano. 48º Congresso
Internacional de Celulose e Papel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Impacto_Qualidade+Cavacos_PPT.pdf
(versão Apresentação em PowerPoint: 11 slides – em Português)
e
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http://www.revistaopapel.org.br/noticiaanexos/1469413374_7ca815cad8d419314639cca58f5140c4_115155996.pdf
O Papel, 2016 – 06 pp. – em Português)

(Revista

The impact of log moisture content on chip size distribution when
processing Eucalyptus pulpwood. J-P van der Merwe; P. Ackerman; R.
Pulkki; D. Längin. Croatian Journal of Forest Engineering 37(2): 297 – 307.
(2016)
https://hrcak.srce.hr/file/256591 (em Inglês)

Importance of the hardwood chips quality for pulp production. A.
Geffert; J. Geffertová. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen 58(2): 73 − 80.
(2016)
https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/08-02-16_1_0.pdf (em Inglês)

Influência do tempo de armazenamento (TPC) da madeira no aceite
de cavacos de eucalipto para a fabricação de polpa. R. Lima; G.S.
Cardoso; G. Proença; W.G. Costa. 50º Congresso Internacional de Celulose
926

e Papel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 08 pp.
(2017)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Armazenamento+Picagem+Cavacos.pdf
(em Português)

Aumento da produção e eficiência operacional na área de preparo de
cavacos, através de novas ferramentas de controle da picagem. S.B.
Santiago; T.E.S. Segura; F.B. Mattiazzo; L.R. Pimenta; M.J. Steyer. O Papel
80(5): 92 – 97. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Qualidade+cavacos_Controle+Operacio
nal.pdf
(em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Controle+picagem+madeira.pdf
(Apresentação em PowerPoint: 23 slides – em Português)

Avaliação das perdas de madeira no processo de produção de
cavacos para obtenção da polpa celulósica. A.R.C. Araújo. Revista O
Papel 80(12): 74 - 81. (2019)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Perdas+Madeira+Cavacos.pdf
(em
Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Perdas+Madeira+Preparo+Cavacos.pdf
(Versão Apresentação em PowerPoint: 72 slides – em Português)

Aumento da qualidade do cavaco aceito. Suzano - Três Lagoas –
Fábrica 1. G.S. Lima; T. Paternostro. 1º Encontro de Operadores de Pátio
de Madeira & 5º Encontro de Operadores de Linhas de Fibras. ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em
PowerPoint: 21 slides. (2019)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Aumento+Qualidade+Cavacos_Tres+La
goas.pdf (em Português)

Variações na densidade básica da madeira versus impacto no
processo produtivo. C. Jardim. 1º Encontro de Operadores de Pátio de
Madeira & 5º Encontro de Operadores de Linhas de Fibras. ABTCP –
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em
PowerPoint: 34 slides. (2019)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Qualidade+Madeira+Densidade+Basica
.pdf (em Português)

Steaming of wood chips: Experimental determination of heating
times and effect of different parameters. H. Broberg. Dissertação de
Mestrado. KTH - The Royal Institute of Technology. 39 pp. (2019)
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353778/FULLTEXT01.pdf (em Inglês)

O caminho para os cavacos de alta qualidade. Valmet. Acesso em
10.01.2021:
https://www.valmet.com/pt/celulose/patio-de-madeiras/ (em Português)
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Estudos sobre a deslignificação da madeira de Eucalyptus urophylla
de origem híbrida, pelo processo kraft, para produção de celulose.
C.A. Busnardo. Orientação: C. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFV –
Universidade Federal de Viçosa. 216 pp. (1981)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Carlos%20Busnardo.pdf (em Português)

Cinética das reações da etapa da deslignificação principal do
processo de polpação sulfato de eucalipto. S. Bugajer; R.M. Assumpção
Viegas. Celulosa y Papel 2(2): 22 – 26. (1986)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1986_2.2_Cinetica+Kraft.pdf
Português)

(em

Proceso discontinuo de pulpaje kraft con preimpregnación de
astillas. C. Cristoffanini; R. Melo. Celulosa y Papel 3(5): 18 - 22. (1987)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/15_Processo%20
discontinuo%20de%20pulpaje%20kraft%20con%20preimpregnaci%F3n.pdf
Espanhol)

(em
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Improved penetration of pulping reagents into wood. J.L. Minor; E.L.
Springer. Paperi ja Puu – Paper and Timber 75(4): 241 – 246. (1993)
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1993/minor93b.pdf (em Inglês)

Measurement of delignification diversity within kraft pulping
processes. B.S. Boyer. Tese de Doutorado. IPST – Institute of Paper
Science and Technology. 232 pp. (1998)
https://pdfs.semanticscholar.org/dd49/7c73cf99e05a90a5fd851f14a6625a987874.pdf
(em Inglês)

Polpação
kraft
convencional
e
modificada
de
Eucalyptus.
Características tecnológicas e dissolução dos carboidratos e lignina.
H. Fantuzzi Neto; J.L. Gomide; J.L. Colodette. Congresso "Tecnologia de
Fabricação da Pasta Celulósica". ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel. p. 59 - 68. (1998).
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/ABTCP/1998_Polpas_Kraft_convencional_mod
ificada.pdf (em Português)

Monitoramento da remoção dos constituintes da madeira de
Eucalyptus e consumo de reagentes em processo kraft contínuo
modificado. J.M. Almeida; J.L. Gomide. 32º Congresso Internacional Anual.
ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 18 pp. (1999)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Remo%E7%E3o%20constituintes%20madeira%20eucal
ipto%20processo%20kraft.pdf (em Português)

Estudos de maximização de rendimento e monitoramento da
degradação dos constituintes da madeira de Eucalyptus em processo
kraft contínuo. J.M. Almeida. Tese de Doutorado. UFV – Universidade
Federal de Viçosa. 156 pp. (1999)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Dissolucao_constituintes_madeira_proc
esso_kraft.pdf (em Português)

934

Aspectos fundamentais da polpação kraft de madeira de
Eucalyptus. J.L. Gomide; H. Fantuzzi Neto. O Papel (Março): 62 - 67.
(2000)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Dissolu%E7%E3o%20constituintes%20madeira%20euc
alipto%20cozimento%20kraf.pdf (em Português)

Produção de celulose kraft de Eucalyptus utilizando processos
batch de deslignificação convencional e seletiva. J.L. Gomide; H.
Fantuzzi Neto. O Papel (Abril): 90 – 96. (2000)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Arquivo%2016%20%20Produ%E7%E3o%20de%20celulose%20kraft%20de%20eucalyptus.2000.pdf (em
Português)

Experiencia industrial: Implementación Proceso Lo-Solids™ en CMPC
Celulosa Santa Fé. F. Valdebenito. Celulosa y Papel 16(4): 10 – 14. (2000)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_16.4_Low+Solids+Santa+Fe.pdf
Espanhol)

(em
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Efeito da quantidade de extrativos e da accessibilidade do licor na
polpação kraft de clones de Eucalyptus. J.M. Almeida; D.J. Silva. 34º
Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 13 pp. (2001)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Extrativos+Impregnacao.pdf
Português)

(em

Estudio técnico-económico de uso de rechazo de clasificación de
pulpa cruda. S. Vera; J. Paz; M. Osses; K. Sanhueza. 09 pp. (2001)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Arquivo%2018_Estudio%20t%E9cnicoecon%F3mico%20de%20uso%20de%20rechazo%20de%20cl.pdf (em Espanhol)

New ways of chemical pulping. A. Tuomi. IX Technical Seminar of
Cellulose and Paper. 09 pp. (2001)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Chemical_pulping_Tuomi.pdf
Inglês)

(em

Towards complete impregnation of wood chips with aqueous
solutions. Part 5: Improving uniformity of kraft displacement batch
pulping. S. Malkov; P. Tikka; R. Gustafson; M. Nuopponen; T. Vuorinen.
Paperi ja Puu - Paper and Timber 85(4): 215 - 220. (2002)
http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512261944/article5.pdf (em Inglês)

Implementação de uma eficiente etapa de impregnação na polpação
kraft de eucalipto. F.J. Silva; P.S.G. Maciel; M.R. Silva; M.A.L. Peixoto.
35º Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 09 pp. (2002)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Etapa_Impregnar_Cavacos.pdf
Português)

(em

937

Towards complete impregnation of wood chips with aqueous
solutions. Part 1: A retrospective and critical evaluation of the
penetration process. S. Malkov; P. Tikka; J. Gullichsen. Paperi ja Puu –
Paper and Timber. 14 pp. (2002)
http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512261944/article1.pdf (em Inglês)

Efficiency of chip presteaming. Result of heating and air escape
processes. Nordic Pulp and Paper Research Journal 4. 13 pp. (2002)
http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512261944/article6.pdf (em Inglês)

Importância da densidade e do teor de carboidratos totais da
madeira de eucalipto no desempenho da linha de fibra. A. Mokfienski;
J.L. Gomide; J.L. Colodette; R.C. Oliveira. 3rd ICEP – International
Colloquium on Eucalyptus Pulp. 14 pp. (2003)
https://www.eucalyptus.com.br/icep01/alfredo_mokfienski.pdf (em Português)

938

Modeling the process of water penetration into softwood chips. S.Y.
Malkov; V.A. Kuzmin; V.P. Baltakhinov; P. Tikka. Journal of Pulp and Paper
Science (April). 16 pp. (2003)
http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512261944/article7.pdf (em Inglês)

Efecto del tiempo de cocción en el proceso de producción de pulpa
de Eucalyptus. M. Osses M.; K. Sanhueza M.. X Jornadas Técnicas de la
Celulosa y el Papel. Apresentação em PowerPoint: 35 slides. (2003)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Efecto+Tiempo+Coccion.pdf
Espanhol)

(em

Estudos sobre a impregnação kraft de cavacos de Eucalyptus spp.
M.M. Costa; J.L. Gomide; M. Zanuttini; E. Souza; M. Brum Neto. 37º
Congresso Internacional. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose
e Papel. 11 pp. (2004)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Impregna%E7%E3o%20paper%20marcelo%20costa%2
0abtcp2004.pdf (em Português)

Estudos sobre a impregnação de cavacos de Eucalyptus spp. 37º
Congresso Anual. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
Apresentação em PowerPoint: 45 slides. (2004)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Impregna%E7%E3o%20cavacos%20euca%20by%20Ma
rcelo%20Costa%20PPT.pdf (em Português)

Revalorización de los nudos de rechazo provenientes de plantas de
celulosa. M. Pereira; R. Melo; R. Gajardo. Celulosa y Papel 20(3): 16 - 20.
(2004)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/01_Revalorizaci%F3n%20de%20los%20nudos%20de%
20rechazo%20provenientes%20de%20pl.pdf (em Espanhol)

940

Alkali impregnation of hardwood chips. M. Zanuttini; M. Citroni; V.
Marzocchi; C. Inalbon. Tappi Journal 4(2): 28 - 30. (2005)
https://www.researchgate.net/publication/290076169_Alkali_impregnation_of_hardw
ood_chips (em Inglês)

Impregnação de madeiras de eucalipto e pinho em processos de
polpação alcalina. Efeitos da pré-vaporização e da impregnação
pressurizada. M.C. Inalbon; M. Zanuttini; V. Marzocchi; M. Citroni; C.
Pieck. O Papel 66(4): 77 – 82. (2005)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Impregna%E7%E3o%20cavacos%20eucalipto%20e%2
0pinus%20abtcp%20o%20papel%20com%20e.pdf (em Português)

Impregnabilidad de la madera de Eucalyptus nitens. V.N. Salas
Langer. Trabalho de Titulação. Universidad Austral de Chile. 66 pp. (2005)
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fifs161i/doc/fifs161i.pdf (em Espanhol)

941

Diffusion of chemicals into green wood. A. Jacobson. Dissertação de
Mestrado. Georgia Institute of Technology. 132 pp. (2006)
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/10516/jacobson_aaron_200605_
phd.pdf (em Inglês)

The top ten factors in kraft pulp yield. M. MacLeod. Paperi ja Puu –
Paper and Timber 89(4). 07 pp. (2007)
http://kraftpulpingcourse.knowledgefirstwebsites.com/f/Top_Ten.pdf (em Inglês)

Conceitos e tecnologias de cozimentos batch e contínuos. F.G. Silva
Jr. Seminário sobre Tecnologias de Cozimento. ABTCP - Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em PowerPoint: 51 slides. (2007)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/18_tecnologias%20cozimentos%20batch%20e%20conti
nuos.pdf (em Português)

942

Comportamento dos constituintes químicos da madeira de eucalipto
na polpação Lo-Solids™. L.R. Pimenta; J.L. Gomide; J.L. Colodette; N.H.
Shin. 3rd ICEP - International Colloquium on Eucalyptus Pulp. 14 pp. (2007)
https://www.eucalyptus.com.br/icep03/170Pimenta.text.pdf

(em Inglês)

Extended impregnation in the kraft cook - An approach to improve
the overall yield in eucalypt kraft pulping. H. Wedin; M.E. Lindström; M.
Ragnar; H. Kommun. Nordic Pulp and Paper Research Journal 25(1): 07 –
14. (2009)
https://www.researchgate.net/publication/287774264_Extended_impregnation_in_th
e_kraft_cook__An_approach_to_improve_the_overall_yield_in_eucalypt_kraft_pulping (em Inglês)

Extended impregnation in kraft cooking of softwood: Effects on
reject, yield, pulping uniformity, and physical properties. K.
Karlström. Tese de Doutorado. Royal Institute of Technology (KTH). 50 pp.
(2009)
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https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:280057/FULLTEXT01.pdf (em Inglês)

Dynamics of impregnation in Eucalyptus kraft pulping. M.C. Inalbon;
J.I. Bernal; M.A. Citroni; M.A. Zanuttini. 4th ICEP – International Colloquium
on Eucalyptus Pulp. Apresentação em PowerPoint: 76 slides. (2009)
https://www.eucalyptus.com.br/icep04/18_Inalbon.et.all.pdf (em Inglês)

Avaliação dos processos kraft convencional e Lo-SolidsTM para
madeira de Pinus taeda. F.A. Gomes. Dissertação de Mestrado. USP –
Universidade de São Paulo. 99 pp. (2009)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-23062009083702/publico/Fabiana_Gomes.pdf (em Português)

Modelación, simulación y control de un digestor continúo de pulpa.
D. Melo; E. Canales. Celulosa y Papel 25(5): 02 – 8. (2010)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2010_25.5_Simulacion+Digestor.pdf
Espanhol)

(em

944

Análise de distúrbios de compactação de cavacos de eucalipto em
digestores contínuos fase vapor. F.M. Correia. Dissertação de Mestrado.
UFV – Universidade Federal de Viçosa. 146 pp. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/02_DissertacaoFlavioCorreia.pdf
Português)

(em

Effects of extended cooking times in the production of Eucalyptus
pulps. M.A. Osses; J.L. Gomide. Celulosa y Papel (Marzo): 13 – 15. (2012)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Extended_Cooking.pdf

(em Inglês)

Further insights into extended-impregnation kraft cooking of birch.
H. Wedin; J. Fiskari; K. Kovasin; M. Ragnar; M.E. Lindström. Nordic Pulp and
Paper Research Journal 27(5): 890 – 899. (2012)
https://www.researchgate.net/publication/236216142_Further_insights_into_extende
d-impregnation_kraft_cooking_of_birch (em Inglês)

945

Efeito da anatomia no fluxo da água em madeira de Eucalyptus e
Corymbia. T.C. Monteiro. Tese de Doutorado. UFLA – Universidade Federal
de Lavras. 131 pp. (2014)
http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/3442/1/DOUTORADO%20Efeito%20da%2
0anatomia%20no%20fluxo%20da%20%C3%A1gua%20em%20madeira%20de%20E
ucalyptus%20e%20Corymbia.pdf (em Português)

Hardwood kraft pulping kinetics. D. Almeida; H. Jameel; P. Hart; R.
Santos. 7th ICEP - International Colloquium on Eucalyptus Pulp. 09 pp.
(2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Diego+Almeida1.pdf (em Inglês)

New developments in pulping technology. M.A. Andrade; O. Pikka. 7th
ICEP - International Colloquium on Eucalyptus Pulp. Apresentação em
PowerPoint: 61 slides. (2015)

946

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/11.1.Olavi+Pikka.SLIDES.pdf
Inglês)

(em

Eldorado Brasil Celulose: The first two operation years. L.R. Pimenta;
T.E.S. Segura; F.B. Mattiazzo. 7º ICEP – International Colloquium on
Eucalyptus Pulp. 10 pp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1.2.Tiago+Segura.MANUSCRITO.pdf
(Texto:10 páginas – em Português)

Métodos estatísticos e redes neurais aplicados a modelos preditivos
em digestor contínuo de celulose kraft de eucalipto. F.M. Corrêa. Tese
de Doutorado. UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. 183 pp.
(2016)
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/305509/1/Correia_FlavioMarcelo_D.
pdf (em Português)

947

Influence of chip presteaming conditions on kraft pulp composition
and properties. M. Bäckström; A. Jensen; E. Brännvall. Holzforschung
70(5): 393 – 399. (2016)
https://www.researchgate.net/publication/282149801_Influence_of_chip_presteamin
g_conditions_on_kraft_pulp_composition_and_properties (em Inglês)

Efeito da impregnação prolongada dos cavacos no rendimento e
branqueabilidade da polpa kraft de eucalipto. G.S.L.B. Souza.
Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 75 pp.
(2016)
https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/8691/1/texto%20completo.pdf
Português)

(em

Efeito da impregnação prolongada dos cavacos no rendimento e
branqueabilidade da polpa kraft de eucalipto. G.S.L.B. Souza; F.J.B.
Gomes; J.L. Colodette. 49º Congresso Internacional. ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 11 pp. (2016)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_IMPREGNACAO+PROLONGADA.pdf
(em Português)

Increased pulp yield by prolonged impregnation in softwood kraft
pulping. D. Tavast; E. Brännvall. Nordic Pulp & Paper Research Journal
32(1): 14 – 20. (2017)
https://www.degruyter.com/downloadpdf/journals/npprj/32/1/article-p14.xml (em
Inglês)

Os fatores de sucesso para a alta qualidade da celulose. Veracel
Celulose. Apresentação em PowerPoint: 20 slides. (2017)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Fatores+Sucesso+Qualidade+Celulose.
pdf (em Português)

Química da madeira e dos processos de cozimento e de
branqueamento. V. Lucas. Curso intensivo “Processo de Produção de
Pasta”. TECNICELPA-Portugal. 100 pp. (2017)
949

https://www.tecnicelpa.com/files/20170607_VitorLucas.pdf (em Português)

The limits of delignification in kraft cooking. E. Brännvall. BioResources
12(1): 2081 – 2107. (2017)
https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_12_1_Brannvall_Revie
w_Limits_Delignification_Kraft_Cooking/5090 (em Inglês)

Impregnation in krat pulping. Explanatory mechanism and useful
predictions.
M. Zanuttini. 8th ICEP – International Colloquium on
Eucalyptus Pulp. Apresentação em PowerPoint: 92 slides. (2017)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.5.Pulping_Zanuttini.pdf

(em Inglês)

Enhancing Eucalyptus kraft pulp yield and bleachability. G.B. Souza;
C.B. Souza; M. Zanão; D.P. Almeida; F.J.B. Gomes; J.L. Colodette. 8th ICEP
– International Colloquium on Eucalyptus Pulp. Apresentação em
PowerPoint: 41 slides. (2017)
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2.1.Pulping_Colodette.pdf
Inglês)

(em

Análise de distúrbios de compactação de cavacos de eucalipto em
um digestor continuo Compact Cooking G2. M.E.D. Blonski; G.F. Moura;
C.G.L. Araújo; C.V.C. Santos. O Papel 9(12): 87 – 92. (2018)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Compactacao+Cavacos+Digestor.pdf
(em Português)

Wood permeability in Eucalyptus grandis and Eucalyptus dunnii. R.N.
Rezende; J.T. Lima; L.E.R. Paula; P.R.G. Hein; J.R.M. Silva. Flor@m Floresta e Ambiente 25(1). 07 pp. (2018)
http://www.scielo.br/pdf/floram/v25n1/2179-8087-floram-25-1-e20150228.pdf (em
Inglês)

Sci-Tech Service Oy. P. Tikka. Acesso em 10.01.2021:
https://www.scitech.fi/ (Website – em Inglês)
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https://www.scitech.fi/articles/ (Artigos – em Inglês)
https://www.scitech.fi/doctoral-theses/ (Teses de Doutorado – em Inglês)

The kraft pulping course. M. MacLeod. Acesso em 10.01.2021:
https://www.kraftpulping.com/home_kraft_pulping.html (Website – em Inglês)
e
https://www.kraftpulping.com/bonus_articles.html (Artigos em polpação kraft – em
Inglês)
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Grupo 6: Uma seleção de referências publicadas e disponibilizadas
na literatura em mídia eletrônica acerca da Qualidade de Celuloses
Obtidas pela Mistura de Cavacos de Madeiras de Diferentes Espécies
e/ou Clones (“Mix de Madeira”)

Produção de celulose kraft a partir de misturas de madeiras de Pinus
strobus var. chiapensis e Eucalyptus urophylla de origem híbrida.
R.C. Oliveira. Dissertação de Mestrado. Orientação: C.E.B. Foelkel. UFV –
Universidade Federal e Viçosa. 197 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Rubens%20Chaves%20Oliveira.pdf
Português)

(em

Produção de celulose kraft a partir de misturas de madeiras
de Eucalyptus saligna e Acacia mearnsii. A.W. Petrik; C.A. Busnardo;
J.V. Gonzaga; A.F. Milanez. 17º Congresso Anual. ABCP – Associação
Técnica Brasileira de Celulose e Papel. 28 pp. (1884)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/02%20%20celuloses%20de%20misturas%20de%20euc
alipto%20e%20acacia%20Petrik.pdf (em Português)

The effect of wood chips blending degree on kraft pulp quality. F.
Martinez; C.H. Hani; P.R. Peralta. 18º Congresso Anual. ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 08 pp. (1985)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1985_Effect+Wood+Chips+Blends.pdf
(em Inglês)

Estudo de polpação química da mistura de Gmelina arborea Roxb e
Pinus caribaea variedade hondurensis. A.A. Correa; F.J.L. Frazão. 22º
Congresso Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.
32 pp. (1989)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1989_Polpas_Gmelina_Pinus.pdf (em
Português)
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Misturas de polpas brasileiras com o eucalipto. V. Sacon; S.
Menochelli; E. Ratnieks. 27º Congresso Anual.
ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 11 pp. (1994)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1994_Misturas_polpas_1.pdf (em
Português)

Propriedades papeleiras de misturas de polpas: Fibras de eucalipto,
aparas destintadas e fibras longas. E. Ratnieks; E. Mora; M.A.L. Martins.
27º Congresso Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel. 12 pp. (1994)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1994_Misturas_polpas_2.pdf (em
Português)

Influência dos cavacos de Eucalyptus dunnii sobre o processo de
produção de celulose kraft de Eucalyptus grandis. F.G. Silva Jr. O
Papel (Junho): 19 - 21. (1994)
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http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/39_influencia%20cavacos%20E.dunnii.pdf
Português)

(em

Mix de madeiras: A busca do melhor desempenho global. I.M.B.
Gomes; A.M. Pereira; P. Yodoval. 31º Congresso Anual. ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 14 pp. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_mix%20madeira%20isabel.pdf
(em Português)

Celulose kraft produzida a partir das madeiras de bracatinga
(Mimosa scabrella) e eucalipto (Eucalyptus saligna) misturadas em
diferentes proporções. R.H. Araújo. Orientação: Celso Foelkel.
Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 99
pp. (2004)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/UFSM_TESE_Rafael.pdf
Português)

(em
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Celulose kraft produzida a partir das madeiras de bracatinga
(Mimosa scabrella) e eucalipto (Eucalyptus saligna) misturadas em
diferentes proporções. R.H. Araújo; C. Foelkel, P. Oliveira. Website Grau
Celsius. 20 pp. (2004)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Bracatinga+Eucalipto_Hardt.pdf
Português)

(em

Utilização de misturas de cavacos industriais com resíduos de
serraria provenientes de madeiras de Eucalyptus grandis de
diferentes idades para produção de pasta kraft. A. Maron; J.M. Neves.
Ciência Florestal 14(1): 205 – 221. (2004)
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/download/1794/1060
Português)

(em

Misturas de madeira de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla,
Eucalyptus globulus e Pinus taeda para produção de celulose kraft
957

através do processo Lo-Solids®. A.G.M.C. Bassa. Dissertação
Mestrado. USP – Universidade de São Paulo. 170 pp. (2006)

de

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-08032007162226/publico/AnaBassa.pdf (em Português)

Qualidades da folha de polpa kraft em diferentes proporções de
Pinus taeda L. e de Eucalyptus dunnii M. E. J. Cit. Dissertação de
Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 65 pp. (2007)
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/4659/dissertacao_
Everilton%20Jos%c3%a9%20Cit.pdf?sequence=1&isAllowed=y (em Português)

Mixtures of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla and Pinus
taeda woodchips for production of kraft pulping using the Lo-Solids
process. A.G.M.C. Bassa; F.G. Silva Jr.; V.M. Sacon; E. Patelli. TAPPI
Engineering, Pulping and Environmental Conference. 50 pp. (2007)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
02_mixtures%20euca%20and%20pine.pdf (em Inglês)
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Advantages and disadvantages of the Lo-Solids® kraft pulp
production process based on Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla and loblolly pine wood chip mixtures. A.G.M.C. Bassa; F.G.
Silva Jr.; A. Bassa; V. Sacon. TAPPSA – Technical Association of the Pulp
and Paper Industry of South Africa. Apresentação em PowerPoint: 39 slides.
(2007)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Pinus+Eucalyptus+Blends.pdf
Inglês)

(em

Características técnicas das madeiras de eucalipto e Pinus para
papéis higiênico e toalha: Uma revisão bibliográfica. E. Campos.
ABTCP Tissue - 1º Simpósio e Exposição Latino-Americano de Tissue. ABTCP
– Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Apresentação em
PowerPoint: 26 slides. (2010)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/2010_Fibras_eucalipto_pinus_para_tissue.pdf
Português)

(em
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A influência da mistura de cavacos de Pinus e de Eucalyptus na
produção de pasta termomecânica. R.F. Barboza. Monografia de
Conclusão de Curso. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 75 pp. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_37.html#quatorze (Citado por E. Foelkel)

Impact of qualitative management of feeding wood mix on process
and pulp quality. P.N. Pignaton; F. Costa Neto. 7º ICEP – International
Colloquium on Eucalyptus Pulp. (2015)
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Patricia+Pignaton.SLIDES.pdf
(Apresentação de slides: 14 slides – em Português)
e
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/4.3.Patricia+Pignaton.MANUSCRIPT.pd
f (Texto: 07 páginas – em Português)
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Sustentabilidade no uso das madeiras
Um compromisso com as futuras gerações
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Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a
seus leitores, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os
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Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o
Eucalyptus Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br
Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da
PinusLetter, bem como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores
informações
Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

Origem da Imagem de Madeiras de Raiz e Toco: http://www.fepaf.org.br/download/EBOOK_AMBAR.pdf
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