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ESTUDOS PRELIMINARES DA POLPAÇÃO DE ALTO
RENDIMENTO DE PINUS TAEDA

AB T C F

Neves JM Lima AF e Assumpção RMV Reg

Centro Tëcnico em Celulose e Papel CTCP do
Instituto de Pesquisas Tecnolõgicas do Estado de São Paulo SA IPT
Sao Paulo Brasil

I Introduão

E bastante conhecido que a matériaprima fibrosaC
tem grande influéncia nas características finais das pastas
celulósicas quer estas sejam obtidas por processos químicos
quer por processos onde predomina a ação mecãnica

No Brasil a maior experiência em processamento éE

coníferas seja nativa seja adaptada estã ligada a produãe
de pasta kraft ou então de pasta mecãnica de mó Pouca ou nE

nhuma informarão eriste sobre o comportamento das espécies
brasileiras em processos termomecãnicosou mesmo quimotermome
cãnicos os quais tem ido um grande impulso no exterior

Por outro lado uma das espëcies de coniferas que
tem sido utilizada nos reflorestamentos do sul do pais ë o

Pinus taeda particularmente pela sua boa adaptaçao ãs condi

çoes edafoclimãticas dessa região e ao baixo teor de resinas

que apresenta Tem sido citado 1 inclusive que possue
maior produtividade que o Pinus elliottii que é a segunda es

pécie mais empregada em reflorestamento na região centrosul
Essa espécie no entanto para fins de produção de pastas celu

lõsicas apresenta o incoveníente de alto teor de resina
Nos processos de produção de pastas termomecânicas

além da espécie de matériaprima fibrosa influem na qualida
de da pasta e na sua utilização final as dimensões de cava

cos o tempo e pressão de desfibramento e a prëimpregnação
cu não com reagentes quimicos

Marton e col 2 estudaram a influência das dimen
soes dos cavacos nas caracteristicas de pastas termomecãnicas
de spruce observando que cavacos de 10 mm de comprimento
produziam pastas com propriedades mecãnicas superiores à cava

cos de 16 5 e 3 mm de comprimento
A importãncia da pressão e consequentemente da tem

peratura foi apontada por Gíertz 3 e está ligada ao ponto
de amolecimento da lignina

0 tempo de retenção no desfibrados também tem influ
ência na ualidade daq pasta pois regula o trabalho feito so

bre a fibra 4
Axelson e col 5 discutiram a ímportãncia das

condiçoes de prëimpregnação com soda e sulfito de sódio nas

propriedades das pastas de spruce

Trabalho apresentado no III Congresso LatinoAmericano de Ce

lulose e Papel em São Paulo Brasil de 21 à 6 de ov err

bro de 1983
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Neste trabalho são apresentados os resultados de pol
pação termomecânica e quimotermomecânica de Pinus taeda de
13 anos de ídade Estudouse a influéncia da dimensao dos ca

vacos da pressão e do tempo de retenção no primeiro estágio
de desfibramento nas propriedades de pastas termomecãnicas
Estudouse também de maneira exploratõriaa influéncia das

concentrações de soluções de hidróxido de sõdio e sulfito de
sódio utilizadas na préimpregnação de cavacos nas caracte
rísticas das pastas produzidas Esses estudos foram realiza
dos com o objetivo de orientar os ensaios a serem feitos ém
unidade piloto

II Materiais e Métod

II1 MatériaPrima

Como matériaprima foi utilizada madeira de Pinus
taeda com 13 anos de idade Toras descascadas dessa madireire a

a
foram reduzidas a cavacos em picador industrial os quais fo
ram separados quanto ã sua granulometria em classificador de

peneiras do tipo Williams 0 material classificado foi condi
cionado e armazenado en cãmara frigorifica à 4C até o momen

to de ser processado 0 teor inicial de umidade dos cavacos

era de 5449

II2 PrëTratamento dos Cavacos

II21 Impregnação dos cavacos com vapor

Neste prétratamento realizado antes do desfibramen

to os cavacos eram colocados em uma autoclave onde recebiam

durante 15 minutos vapor vivo à pressão de uma atmosfera

II22 Impregnação dos cavacos com reagentes quimicos
Os prëtratamentos dos cavacos com reagentes quími

cos também realizados antes do desfibramento foram feitos
do seguinte modo

a Aquecimento de 100 g SE de cavacos com vapor a 01 mPa em

sistema aberto à atmosfera

b Compressão dos cavacos a uma pressão de 1014 kPa 103
kgfcm2

Para realizar esta etapa do experimento foi utilizadooapa
relho PREX fabricado pela Defibrator ABSuécia

c Tratamento dos cavacos ainda comprimidos com 2500 mL de

solução com reagentes químicos A temperatura da solução
era mantida a 60C

d Descompressão dos cavacos mantendoos imersos na solução
com eagentes quimicos por 15 minutos e à temperatura de

60C

e Esgtamento da solução de reagentes apõs os 15 minutos
seguido do recolhimento dos cavacos que eram conduzidos
ao desfibramento

II3 Desfibramento Pressurizado dos Cavacos

Os cavacos com ou sem prétratamento foram desfibra
dos em moinho AsplundD fabricado pela Defibrator ABSuécia
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equipamento são os mesmos descritos
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desfibramento tempo de aquecimento

mostrados junto com as tabelas de re

II4 Ensaios FisicoMecãnicoc

Separouse amostras de cada uma das polpas produzi
das no primeiro estágio de desfibramento Estas amostras fo
ram submetidas aos seguintes ensaios

a índice de drenagem apôs remoção da laténcia
b teor de estilhas Sommerville

c classificação das fibras Bauer McNett apõs depuração em

aparelho Sommerville com ranhuras de 015 mm

d alvura Elrepho

0 restante de cada polpa apôs depuração em peneira
Sommerville ranhura de 015 mm foi refinado em moinho PFI
obtendose curvas de refinação

Com as2pastas resultantes foram formadas folhas ma

nuais de 60 gm em aparelho do tipo Rapid Koethen marca

Regmed equipado com tela de 200 mesh

Após condicïonamento as folhas manuais foram subme
tidas aos ensaios físicosmecãnicos conforme o especificado
nas normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Tëcnicas

IZI Resultados e Discussão

A faixa recomendada para os cavacos de spruce uti
lizados em processos termomecanicos no exterior ë de 095 cm

38 a 159 cm 58 6 Considerando que não hã experién
cia nesse sentido com madeiras nacionais apenas para confir

mação da adequação dessa faixa de tamanhos às nossas madei
ras foram feitos ensaios de desfibramento com cavacos de Pi
nus taeda de 095 cm 38 159 cm 58 e 222 cm 78

Os ensaios foram feitos em duas pressões manométri
cas 01 e 02 MPa e dois tempos 2 e 3 minutos de desfibra
mento Nas tabelas I e II temse as características das pas
tas obtidas no primeiro estágio de desfibramento

Jã nessa fase do estudo podese observar que as di
mensões dos cavacos tem influència na fração de fibras supe
ríor a 50 mesh Os melhores resultados foram obtidos com cã
vacos de 095 cm e de 159 cm Os resultados para cavacos de

222 cm não foram bons indicando uma menor homogeneização
dos mesmos e dificuldades na impregnação com vapor

Os melhores resultados de alvura foram obtidos tam

bëm para as duas faixas menores de dimensões de cavacos fig
1 Tanto o aumento de pressão de desfibramento e consequen
temente da temperatura quanto do tempo de desfibramento in
fluem negativamente na alvura das pastas obtidas Essa inflo
ência tem sido observada em processos industriais
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Tabela I Caracteristicas das pastas termomecãnícas produzi
das com vapor à pressão de 01 MPa

Dimensão dos cavacos em cm 095 159 222

Tempo de desfibramento em min 2 3 2 3 2 3

Características

Índice de drenagem CSF em mL 422 667 323 212 739 455
apõs remoção da laténcia

Teor de estilhas Sommervilleem 9 11 20 23 42 27 26

Classíficação Bauer McNett em 7
fração 50 mesh 568 596 605 624 464 180
fraçao 100 mesh 341 277 294 321 298 583

Alwra Elrepho em 7 449 459 464 450 452 438

Tabela II Caracteristicas cie pastas termomecãnicas produzi
das com vapor à pressão de 02 MPa

Dimensão dos cavacos em cm 095 159 222

Tempo de desfibramento em min 2 3 2 3 2 3

Características i

da Polpa apõs 14 estádio

Indice de drenagem CSF em mL 686 765 536 443 710 512

após remoção da laténcia

Teor de estilhas Sommervilleem 27 23 21 29 10 08

Classificação Bauer McNett em 7
fração 50 mesh s71 642 727 546 389 120
fração 100 mesh 294 232 182 387 461 611

Alwra Elrepho em 434 434 431 420 420 415
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Numa tentativa de verificar se o problema dos cava
cos maiores estava relacionado com problemas de homogeneíza
çao dos mesmos foi feito um prétratamento desses cavacos
com vapor em sistema aberto à atmosfera antes do desfibra
mento Deste modo os cavacos ferram tratados com vapor por 15
min seguindose a metodologia descrita no item II21 Os
valores obtídos estão indicados na tabela III

Como se pode observar os valores obtidos para a

fração acima de 50 mesh não foram bons e a alvura da pastatambëm ficou prejudicada com a impregnação
Com base nestes resultados somente as pastas produzidas com cavacos de 095 e 159 cm de comprimento foram re

finadas e feitas folhas manuais para avaliação das caracteres
ficas físicomecãnicas Na tabela IV são apresentadas essas
características cujos valores foram ajustados para um índice
de drenagem igual a 100 mL CSF

Podese observar que as melhores propriedades foram
obtidas para cavacos de 095 cm de comprimento pressao de
02 MPa e 3 min de desfibramento com exceção do índice de tração0 aumento do tempo de desfibramento em 1 min trou
xe uma melhoria nos índices de fraçao rasgo e estouro

Esses valores de propriedades fisicomecânicas das
pastas refinadas a 100 mL CSF estão abaixo dos valores obti
dos em escala industrial 7 Isso pode ser atribuído a dife
renças nos equipamentos utilizados Ë conhecido que os valo
res obtidos em equipamento de laboratõrio são indicativos da
tendència das propriedades quando são variados os parãmetros
de processo Servirão para orientar a escolha da faixa de va

reação desses parâmetros em escala piloto
Essa influèxicia do tamanho dos cavacos nas qualida

des de pastas termomecânicas também foi observada por Marton
e col 2 quando trabalharam com cavacos de spruce de vã
rios comprimentos

Tabela III Características de pastas termomecãnicas produzi
das com cavacos de 22 cm de comprimento com e

sem prétratamento com vapor

Pressão do vapor utilizado no desfibramento 01 MPa 02 MPa

Tratamento de impregnação dos cavacos Com Sem Com Sem
antes do desfibramento

i

Características das pastas

após 19 estágio

índice de drenagem CSF em mL 565 739 701 710

após remoção da latència

Teor de estilhas Sommervilleem 03 27 15 26

Classificaçao Bauer McNett em i
fraçao 50 mesh 204 464 440 389
fraçao 100 mesh 626 298 290 460

91wra Elrepho em 427 452 407 4201 J
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Tabela IV Características físícomecãnicas de pastas termo
mecãnicas de Pinus taeda dados ajustados para
100 mL CSF

fP caão de desfibramento D1 MPa p2 Mpa
imensao dos cavacos cm 095 159 095 159

empo de desfibramento min 2 3 2 3 2 3 2 3

Características das pastas
apõs 24 estágio

spessura da folha mm x 102 170 176 169 172 172 166 182 173
ÌVolume especificocm3g 29 29 29 28 26 28 28 27

Indice de tração Nmg 133 190 135 169 217 209 102 107
Indice de rasgo mNmzg 27 45 2E 35 41 46 14 20
índice de estouro 1cPam2g 045 087 062 07 082 085 038 047

opacidade 9 970 985 960 9JD 980 988 960 1980

Em continuação foram realizados alguns estudos expio
ratórios para conhecer a influència de uma etapa de impregna
ção com reagentes químicos sobre as características da pasta
de alto rendimento pasta quimotermomecãnica e orientar futu
ros estudos em planta piloto

Na tabela V temse as condiçoes de processo e as ca

racterísticas das pastas quimotermomecãnicas apõs o primeiro
estãgio de desfibramento

Tabela V Características das pastas termomecãnicas após o

primeiro estãgio de desfibramento

Concentração d gL de NaOH D 5 10

solução de

impregnação gL de S0Na 5 10 20 5 10 20 5 10 202 3

Estilhas em 9 11 07 06 09 07 06 09 05 05

Classificação fibras longas 334 219 177 247 197 186 394 515 296
fiauer McNett 50 mesh
em finos 439 592 59D 504 504 466 479 322 415

100 mesh

lwra 7 Elrepho 439 448 442 374 403 380 337 304 364

Pressão manométrica de vapor 01 N1Pa e tempo de desfibramento 2 min

A figura 2 ilustra a variação do teor de estilhas
da pasta após o desfibramento que tende a diminuir com a ele

vaçao da concentraçao de NaOH e de Na2S03
A variaçao da fração de fibras Longas 50 mesh

em função da concentração das soluções de soda e de sulfito
é mostrada na figura 3 0 aumento desta fração quando se em

prega concentraçoes de soda com 10 gL parece indicar que hã
uma ação sinérgica dos reagentes quando se utiliza no pré
tratamento soluçoes com aquela concentração de soda

A figura 4 mostra e decrëscimo ocorrido com o grau
de alvura a mediàa que a concentração da solução de prétra
tamento é aumentada
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Na tabela VI são apresentados os valores das propriedãdes mecãnicas das pastas quimotermomecãnicas

Tabela VI Propriedades mecãnicas das pastas quimotermomecã
nicas

Concentração
da solução

gL de NaOH 0 5 10

de impregna
ção gL de Na2S03 5 10 20 10 20 5 10 20

Espessura2da folha 162 156 155 162 160 163 157 159
mm x 10

Volume específicocm3g 27 26 25 27 25 26 25 26

índice de traçãoNmg 158 116 106 147 141 170 107

Indice de rasgomNm2g 25 19 15 15 18 22 25 18 i

Ïndice de estouro2 055 038 044 025 046 047 053 0321
kPam g

Opacidade 7 970 987 980 980 980 987 980 970
J

Pressão manométrica de vapor 01 MPa e tempo de desfibramento 2 min

Nas figuras 5 e 6 estão ilustrados respectivamente
a variação do índice de tração e do índice de rasgo em funrão
das concentrações de NaOH e Na2S0 na solução de impregnaçao

A variação destas propriedades observada no presente
estudo também foi observada por Axelson 5 que fez estudos
de prétratamento com Na SO com madeiras de spruce Esse
autor considera que as csndções de prêimpregnaçâo tem que
ser otimizadas para se conseguir pastas com boas propriedades

Observandose as figuras 5 e 6 verificase que os

melhores índices de tração e rasgo foram obtidos com concen

trações de hidrõxído de sõdio de 10 gL e de sulfito de sódio
de 10 gLIsso é coerente com os dados da classificação Bauer

McNett pois essa pasta apresentou apõs desfibramento maior
teor de fração superior a 50 mesh A alvura no entanto foi

a roais baixa de todas e os estudos deverão ter prosseguimento
cem vistas a otimizar as propriedades mecãnicas e principal
mente a alvura
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IV Conclusões

Os ensaios de laboratório de processamento termomecãnico
de Pinus taeda aclimatados no Brasil indicaram que cava

cos de 22 cm de comprimento não produzem pastas com boas
características nao sendo portanto recomendados para pro
cessamento industrial

Os melhores resultados foram obtidos para pastas termome

cãnícas a 100 mL CSF produzidas de cavacos de 095 cm de

comprimento utilizandose pressão de 02 MPa e tempo de

desfibramento de 3 min e deverão ser tomados como base

para ensaios em escala piloto

Aumentandose a pressão de desfibramento de 01 para 02
MPa obtemse uma melhoria nas características das pastas
porém em detrimento da alvura das mesmas

As propriedades mecânicas de pastas produzidas a partir
de cavacos com 159 cm foram sempre inferiores ãquelas de

cavacos de 095 cm Assim em processos industriais é re

comendável regular os picadores de modo a que a mistura

entre 095 cm 38 e 159 cm 58 tenha uma participa
ção maior da fração próxima a 095 cm 38

Os estudos exploratórios de impregnação com soluções de

hidróxido e sulfito de sódio indicaram que melhores resul

todos de fração acima de 50 mesh indico de tração e rasgo
foram obtidos com soluções a 10 gL de soda e também sulfi
to de sódio A alvura no entanto foi prejudicada e estu

dos para otimização dessas condições deverão ter prosse

guimento
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