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Resumo 

Neste trabalho foram usados cepos e raízes de Eucalyptus globulus Labill., de seis locais, para 

avaliar a sua qualidade enquanto matéria-prima papeleira, utilizando dois processos químicos: 

Kraft e ASAM. Avaliou-se também a introdução de dois pré-tratamentos: a) extracção com etanol 

e com água; b) água promovendo auto-hidrólise. Determinaram-se os rendimentos das 

deslenhificações, onde se obteve em média: material sem pré-tratamento 42,7% (Kraft) e 49,3% 

(ASAM); material extratadas 47,5% (Kraft) e 51,7% (ASAM); e material auto-hidrolisado 38,4% 

(Kraft) e 42,5% (ASAM). 

Fizeram-se determinações ao índice Kappa, grau de polimerização e brancura. Obtiveram-se para 

pastas sem pré-tratamento (Kraft e ASAM, respectivamente): 14 K e 36 K; 941 DP0,85 e 929 DP0,85; 

25,9% e 23,6% de brancura. Para pastas extratadas: 11 K e 18 K; 845 DP0,85 e 1004 DP0,85; 30,8% e 

35,8% de brancura. E para pastas auto-hidrolisadadas: 14 K e 20 K; 552 DP0,85 e 574 DP0,85; 27,1% e 

28,7% de brancura. 

Efectuaram-se também estudos biométricos à amostra de biomassa e obtiveram-se os seguintes 

resultados médios: comprimento de 0,9 mm, largura de fibra de 21,4 µm e de lúmen de 9,0 µm. 

Determinaram-se os principais índices de avaliação papeleira, baseados nos parâmetros 

biométricos: número de Runkel (1,4), Coeficiente de enfeltramento (43,7) e coeficiente de 

souplesse (42,5%).  

 

Palavras-chave: Kraft; ASAM; Auto-hidrólise; Extracção; Raízes e cepos; Eucalyptus globulus. 
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Abstract 

In this study we used stumps and roots of Eucalyptus globulus Labill., from six places, to evaluated 

its quality as raw-material for papermaking, using two chemical processes: Kraft and ASAM. It was 

also evaluated the introduction of two pre-treatments: a) extraction with ethanol and water, b) 

water to promote auto-hydrolysis. It was determined yields of the pulps were the material 

without pre-treatment presented 42.7% (Kraft) and 49.3% (ASAM); extracted wood 47.5% (Kraft) 

and 51.7% (ASAM); auto-hydrolyzed material 38.4% (Kraft) and 42.5% (ASAM). 

It also determined the Kappa number, the degree of polymerization and brightness. Pulps without 

pre-treatment presented values of (ASAM and Kraft, respectively): 14 K and 36 K, 941 DP0,85 and 

929 DP0,85; 25.9% and 23.6% of brightness. For pulps obtained with extracted wood: 11 K and 18 

K; 845 DP0,85 and 1004 DP0,85; 30.8% and 35.8% of brightness. For pulps from auto-hydrolyzed 

materials: 14 K and 20 K; 552 DP0,85 and 574 DP0,85; 27.1% and 28.7% of brightness. 

There has also been done biometric studies and was obtained the following average results: 

average length 0.9 mm, a fiber width of 21.4 µm and lumen widths of 9.0 µm. It was determined 

the index evaluation of paper, based on biometric parameters: number of Runkel (1.4), felting 

coefficient (43.7) and soupless coefficient (42.5%). 

 

Keywords: Kraft; ASAM; Auto-hydrolysis; Extraction; Roots and stumps; Eucalyptus globulus. 
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Abstract Extended  

Eucalyptus was introduced in many countries after its discovery, the nineteenth century, including 

Portugal and Spain. Its introduction had two major objectives: obtaining firewood (fast-growing 

species), and his ability to control and drain swampy soils. Currently their presence is not to carry 

out these objectives, but to be a raw material for the production of papermaking pulp. 

Traditionally the eucalyptus is frequently managed in coppice systems with revolutions at 9-12 

years. At the end of cycle (36 to 48 years) the stumps are uprooted, destroyed and their biomass 

incorporated on the field, or used as biomass source for heat and power generation. 

The Kraft process used soda and sodium sulphate as chemicals and is currently one of the most 

spread in the world. The ASAM process was developed in 1985 at the Hamburg University, and it 

is based sulphite process, where is added methanol and anthraquinone. The ASAM process is less 

polluting than the Kraft process, according to its inventors. Apart from these two processes were 

still made two pre-treatments: extraction (in water and in ethanol) and cooking with water 

(inducing an auto-hydrolysis, with a cooking time of four hours, at 150 °C). Physical 

determinations were made in the pulps; Kappa number (determined the amount of lignin in the 

pulp), the degree of polymerization (from viscosity measurements, leading to the determination 

of the damage caused to the length of the cellulose polymer) and brightness (by ISO). It is also 

made biometrics studies (length, fiber width, the width lumen) and determination of biometric 

index (number of Runkel, souplesse coefficient and felting coefficient). 

The yields of pulps obtained whit material without pre-treatment presented an average value of 

42.7% for Kraft process and 49.3% for ASAM process; extracted wood revealed 47.5% and 51.7% 

and auto-hydrolyzed material 38.4% and 42.5% respectively for Kraft and ASAM process. 

It also determined the Kappa number, the degree of polymerization and brightness. Pulps without 

pre-treatment presented values of (ASAM and Kraft, respectively): 14 K and 36 K, 941 DP0,85 and 

929 DP0,85; 25.9% and 23.6% of brightness. For pulps obtained with extracted wood: 11 K and 18 

K; 845 DP0,85 and 1004 DP0,85; 30.8% and 35.8% of brightness. For pulps from auto-hydrolyzed 

materials: 14 K and 20 K; 552 DP0,85 and 574 DP0,85; 27.1% and 28.7% of brightness. 

There has also been done biometric studies and was obtained the following average results: 

average length 0.9 mm, a fiber width of 21.4 µm and lumen widths of 9.0 µm. It was determined 

the index evaluation of paper, based on biometric parameters: number of Runkel (1.4), felting 

coefficient (43.7) and soupless coefficient (42.5%). 
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In conclusion, the stumps can be used as raw-material for pulp and papers industries. The auto-

hydrolysis, as pre-treatment it not advisable when the objective is the pulp to produced paper. 

The ASAM process showed higher yields and index brightness, though a lesser degree of 

delignification. 

 

Keywords: Kraft; ASAM; Auto-hydrolysis; Extraction; Roots and stumps; Eucalyptus globulus. 
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1 Objectivo 

O presente trabalho tem como objectivo geral a valorização da biomassa de cepos e raízes de 

Eucalyptus globulus Labill. obtidos nas plantações comerciais em operações de reflorestação ou 

reconversão. 

Os objectivos específicos deste trabalho, que tem por base a biomassa de cepos e raízes 

recolhidos de 6 locais em Portugal, são: 

 

 Analisar a variação existente na biometria das fibras na matéria-prima de cepos e raízes 

provenientes de diferentes pilhas; 

 Avaliar a aptidão papeleira, através da determinação de propriedades das pastas 

(rendimento, índice Kappa, grau de polimerização e brancura), utilizando dois processos 

químicos (Kraft e ASAM); 

 Estudar o efeito da auto-hidrólise através de tratamento térmico com água quente, como 

pré-tratamento; 

 Estudar o efeito da remoção de extrativos como pré-tratamento.  
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2 Introdução 

Nas plantações de Eucalyptus globulus Labill. para pasta para papel, os cepos e raízes são 

arrancados no fim do tempo de exploração, triturados e incorporados no solo. Actualmente, esta 

biomassa também está a ser utilizada como biocombustível sólido para fins energéticos, através 

da sua combustão ou gaseificação. Tentando integrar este tipo de biomassa no conceito geral das 

biorrefinarias nas suas linhas de produção de materiais fibrosos e de produtos químicos com 

maior valor acrescentado. Neste trabalho será investigado a possibilidade de efectuar pré-

tratamentos químicos à biomassa de cepos e raízes complementarmente à sua utilização como 

matéria-prima para pasta para papel.  

Os cepos e raízes são uma biomassa florestal residual, que resulta processo de fotossíntese e na 

capacidade que as plantas possuem em captar energia solar e de a transformar em energia 

química. Assim, a transformação da biomassa em energia e vice-versa é vista como um ciclo 

(normalmente associada ao ciclo do carbono) que quando em equilíbrio é considerado de balanço 

neutro, dado que o carbono libertado durante a queima da biomassa é assimilado novamente 

pelas plantas durante a fotossíntese (Silva F. , 2006; Enersilva, 2012).  

Uma forma de aproveitamento optimizado da biomassa é em biorrefinarias. Este conceito pode 

ser explicado como sendo um complexo industrial onde se integram equipamentos e processos 

de conversão da biomassa em energia (combustível, electricidade, calor) e derivados refinados 

(pasta para papel, alimentos, racções, entre outros). O objectivo principal é optimizar a utilização 

dos recursos, diminuindo os desperdícios e resíduos e maximizando o lucro e os benefícios 

(ambientais, sociais, entre outros). Actualmente tenta-se uma optimização para o uso da 

biomassa em sistemas integrados, de modo a serem sustentáveis, em termos de balanços de 

massa energética, de ciclo de vida dos nutrientes, do desenvolvimento socio-económico, da 

geração de novos produtos e serviços e de forma a diminuir as emissões de gases de efeito de 

estufa. Assim, uma biorrefinaria pode integrar vários tipos de conversão (bioquímica, química e 

termoquímica) (Embrapa - Agroenergia, 2012).  

As biorrefinarias podem-se dividir em três tipos, independentemente do tipo de biomassa que 

venha a ser utilizada (Foelkel, 2008):  

 Biorrefinarias baseadas na extracção aquosa de compostos orgânicos extratáveis;  

 Biorrefinarias baseadas em hidrólises ácidas e enzimáticas;  

 Biorrefinarias baseadas na gaseificação. 
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A dependência energética da União Europeia é elevada: por exemplo em 2007 foi 53,1%, sendo os 

transportes um dos principais causadores dessa situação e que emite cerca de 19% das emissões 

totais de gases com efeito de estufa. Numa tentativa de melhorar a qualidade do ambiente e da 

conservação dos recursos naturais, está em vigor na União Europeia a Directiva 20-20-20 

(também conhecido por Pacote Energia/Clima 20/20/20), que impõe as seguintes metas para 

2020: uma redução a nível europeu de 20% das emissões de CO2 (face a 1990), uma contribuição 

mínima de 20% de energias renováveis na energia final (10% no sector dos transportes) e uma 

eficiência energética no consumo que viabilizem uma redução de 20% (Paulo, 2010; EDP, 2012; 

DGEG).  

A biomassa é um recurso renovável que foi considerada com elevado potencial. Assim foi criado o 

Plano de Acção para a Biomassa, em conjunto com a Directiva referida, onde um dos pontos é 

visar o aumento da utilização e do desenvolvimento dos biocombustíveis (ou seja, incentivar o 

sistema de biorrefinaria) para reduzir a dependência da União das importações de petróleo e de 

gás natural.  
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3 Revisão bibliográfica 

3.1 O eucalipto no mundo 

Os principais países com plantações industriais de Eucalyptus globulus (Figura 1) são Portugal e 

Espanha (mais de 1,3 milhões de hectares), Chile e Uruguai. No Brasil, e outros países, foram 

feitas plantações de outras espécies do género Eucalyptus e híbridos. Na Europa, o sistema de 

condução mais frequente é em talhadia de curta duração – 12 a 9 anos – numa repetição de 3 a 4 

rotações (Gominho, et al., 2012; Potts, et al., 2004). 

 

Figura 1 - Eucalyptus globulus considerado Árvore de Interesse Público pelo DR nº181/2003, Série II. Situa-se na 
variante da EN nº238 (km38) na freguesia do Cabeçudo, concelho da Sertã, estima-se que tenha cerca de 100 anos 
(Foto: Paulo Moreira). 

O Eucalyptus globulus foi a espécie que mais rapidamente se expandiu para o mundo, após a sua 

descoberta. Um dos principais impulsionadores pela disseminação da sua semente foi Ferdinand 

von Muller, director do Royal Botanical Gardens, em Melbourne. Até finais do século XIX, já tinha 

sido introduzido em países como França, Chile, África do Sul, Portugal, Itália, Índia, Espanha, EUA, 

Uruguai, Argélia, Tunísia, Argentina, Peru, Equador, Zimbabué, China, Etiópia e Bolívia. 

Inicialmente a razão pela introdução do eucalipto era o facto de ajudar a secar os solos 

pantanosos e pelas suas folhas com cheiro mentolado característico, ajudando assim a prevenir e 

diminuir a ocorrência de doenças transmitidas por insectos, como a malária. Ficou conhecida 

como a “árvore da febre” e na segunda metade do século XIX já milhões de árvores tinham sido 

plantadas pela Europa. Além desta valência, outro contributo para a sua expansão foi a falta de 

combustível e madeira, sendo o eucalipto uma espécie de rápido crescimento, tornou-se 
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interessante para este fim. Chegando aos finais do século XIX, a E. globulus já estava bem 

estabelecido no Sul da Europa, Norte de África, Chile, Califórnia, Índia, entre outros (Potts, et al., 

2004).  

Em meados do século XX começaram a ser plantados povoamentos para produção industrial 

devido à expansão da indústria de pasta. O Eucalyptus globulus e o Eucalyptus grandis 

despertaram um grande interesse devido às suas propriedades anatómicas muito desejadas para 

as pastas Kraft. O E. globulus é a principal espécie e está mais adaptada a regiões temperadas; 

enquanto o E. grandis (e híbridos) dão preferência a regiões subtropicais e tropicais. Quanto a 

dados, em 1973 estima-se que estivessem sido plantados, cerca de 800 mil hectares com E 

globulus e nos últimos dez anos esta área tivesse ultrapassado os 2,5 milhões de hectares por 

todo o mundo. Os países onde apresenta maior predominância são Austrália, Chile, China, 

Colômbia, Etiópia, Índia, Peru, EUA, Uruguai, Portugal e Espanha, sendo na Península Ibéria que 

existe uma maior concentração de povoamentos. Em Portugal e Espanha existem plantações de E. 

globulus e em 2002 as áreas rondavam 700 000 hectares e 500 000 hectares, respectivamente 

(Potts, et al., 2004). Em Portugal e segundo o último Inventario Florestal Nacional (2005/06), 

existiam cerca de 739,5 mil hectares de povoamentos (puros ou mistos) com eucalipto, sendo a 

segunda espécie mais abundante no país (AFN, 2010). 

3.2 Composição química do lenho 

3.2.1.1 Polissacáridos 

A madeira é composta essencialmente por dois grandes grupos, como se pode observar na Figura 

2, substâncias de baixo peso molecular (extractivos e cinzas) e substâncias macro-moleculares 

(polissacáridos e lenhina). Na Figura 2 pode ver-se esquematicamente os constituintes da 

madeira. O primeiro é constituído pelas substâncias extrínsecas, como os extractivos, 1-6%, 

(compostos aromáticos, terpenos, ácidos alifáticos e álcoois) e as cinzas, 0-2%, (compostos 

inorgânicos na forma de sais, como sódio, cálcio e magnésio). Estas substâncias não fazem parte 

da parede celular e podem ser removidas com solventes, com alguma facilidade (Diniz, 2008). O 

seu teor varia com a espécie, condições edafo-climáticas e em algumas espécies acumula-se no 

cerne da árvore, ou seja, na parte “morta” da árvore. Desta forma, são garantidas algumas 

resistências face a ataques bióticos, que a árvore possa vir a ser alvo, e o armazenamento de 

reservas. O segundo grupo é constituído pelos componentes da parede celular, que são a 

celulose, hemiceluloses e lenhina. É considerado um grupo de alto peso molecular, onde os 

polissacáridos ocupam cerca de 60 a 75% (onde um terço são hemiceluloses e o restante é 



 ______________________________________________________________________________________ Revisão Bibliográfica 

6 
 

celulose) e a lenhina ocupa cerca de 20 a 35% dos materiais lenhosos (isentos de extractivos) 

(Diniz, 2008; Fengel & Wegener, 1989; Santos C. , 2009). 

 

Figura 2 - Constituintes químicos da madeira (adaptado, Santos C., 2009). 

Os polissacáridos são macromoléculas constituídas por açúcares de 5 (pentoses) e 6 (hexoses) 

carbonos, em forma cíclica. Na parede celular, os constituintes essenciais (ou da biomassa 

lenhocelulósica) são a celulose, hemiceluloses e lenhina. Estes constituintes estão agrupados por 

feixes que se orientam linearmente, atribuindo-se o nome de microfibrilas. Estas estão rodeadas 

de lenhina que assegura uma posição linear e permite estabelecer ligações entre microfibrilas 

adjacentes. No espaço tridimensional, as microfibrilas estão orientadas de forma a que o ângulo 

formado seja próximo da vertical, o que garante uma elevada resistência à tracção. Esta 

característica irá ter importância nas propriedades mecânicas e tecnológicas nos produtos finais 

que a madeira de uma dada árvore poderá vir a oferecer (Pereira, et al., 2010). 

A parede celular é composta por duas paredes (primária e secundária). Na parede primária, 

podemos observar microfibrilas de celulose envolvidas por uma “malha” tridimensional 

constituída por proteínas e polissacáridos (hemiceluloses e pectina, entre outros). Quanto à 

parede secundária, esta é constituída maioritariamente por celulose, por lenhina (em camadas) e 

por hemiceluloses; quanto às proteínas, são inexistentes, e as substâncias pécticas, à semelhança 

das hemiceluloses existem em quantidades inferiores. As células encontram-se unidas por lenhina 

(Diniz, 2008; Fengel & Wegener, 1989; Santos C. , 2009) . 
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3.2.1.2 Celulose 

A celulose existe em quantidades de 40 a 50% em madeira seca, mas no caso do E. globulus 

ultrapassa estes valores fixando-se entre os 40 a 60%, sendo considerada o principal constituinte 

da madeira e encontra-se principalmente na parede secundária das células que constituem a 

parede celular (Pereira, et al., 2010). Trata-se de um polímero linear de cadeia longa, é 

considerado um polímero de elevado peso molecular e de elevado grau de polimerização. É 

essencialmente constituído por unidades de D-glucose (uma hexose com um grupo aldeído 

quando na forma linear), que quando cicliza dá origem a um anel pirano que irá originar 

estereoisómeros β, ou seja, originando uma β-D-glucopiranose. Estas unidades ligar-se-ão entre si 

através de ligações éter entre os hidroxilos do carbono 1 e os hidroxilos do carbono 4, atribuindo-

se o nome de ligação glicosídica β (1,4). Pela configuração deste tipo de ligações no espaço, 

iremos ter a formação da unidade básica da celulose, a celobiose, que é constituída pela ligação 

de dois monómeros, que estão “virados” entre si cerca de 180º sobre o plano central da molécula 

(Diniz, 2008; Pereira, et al., 2010; Fengel & Wegener, 1989). 

A cadeia de celobiose (Figura 3) torna-se longa devido a múltiplas pontes de hidrogénio 

(intramoleculares e intermolecular) que se vão dando ao longo da cadeia. Sendo uma ligação 

forte e um tanto “moldável” a estrutura consegue formar ângulos que lhe conferem uma 

estabilidade e resistência únicas. As longas cadeias de celobiose, quando associadas, orientam-se 

paralelamente dando origem a elementos fibrilares – fibrilas. Estas, em conjunto, formam um 

feixe a que se atribui o nome de microfibrila. Por fim ao grupo de microfibrilas, atribui-se o nome 

de polímero de celulose. Dependo do grau de ordenação, a celulose possui zonas de mais 

ordenação – zonas cristalinas – e zonas menos ordenadas – zonas amorfas. Esta característica de 

mais ou menos ordenação explica-se pelo paralelismo das moléculas e pela presença de ligações 

de hidrogénio intramoleculares fortes (Diniz, 2008; Fengel & Wegener, 1989). 

 

Figura 3 – Representação da estrutura da celobiose (in: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cellobiose_skeletal.png). 

Como já foi referido, a celulose tem uma estrutura rígida e estável, sendo difícil parti-la 

principalmente nas zonas cristalinas (zona mais estável e forte pelo paralelismo das microfibrilas). 
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Nas zonas amorfas existem grupos hidroxilo e oxigénios livres para formarem ligações químicas 

com outros compostos, sendo estas, zonas mais frágeis da estrutura.  

3.2.1.3 Hemiceluloses 

As hemiceluloses (Figura 4) são heteropolímeros, ou seja, estruturas polissacarídeas constituídas 

por vários açúcares (pentoses e hexoses, na forma cíclica em anel furano e pirano) e representam 

a parte não celulósica dos polissacáridos. São polímeros lineares, ramificados de monossacáridos 

e unidos por ligações glicosídicas. Estas ligações podem diferir entre ligações beta (1,4), beta (1,3) 

e beta (1,6), dando origem a monómeros como D-glucose, D-manose, D-galactose, D-xilose, D-

arabinose e ácido D-glucurónico. As designações das hemiceluloses são dadas de acordo com o 

monossacárido de maior quantidade. Normalmente as mais comuns são glucoronaxilanas 

(xilanas), glucomananas e arabinanas. Por apresentarem uma estrutura não cristalina, têm uma 

menor estabilidade de ligações sendo mais fácil “partir” as cadeias em monossacáridos. As 

hemiceluloses reforçam as microfibrilas da celulose, estando presentes nas imediações das 

estruturas associadas à celulose (cristalitos e entre os polímeros de celulose amorfa). Também 

podem constituir ligações inter-moleculares do tipo de pontes de hidrogénio, com polímeros 

vizinhos, devido ao grande número de grupos hidroxilo em seu redor (Pereira, et al., 2010; Diniz, 

2008; Fengel & Wegener, 1989). 

 

Figura 4 – Principais monossacáridos presentes nas hemiceluloses da madeira (adaptado, Pereira, et al., 2010)). 

Entre folhosas e resinosas há diferenças significativas quanto às quantidades de polímeros de 

hemiceluloses. Assim, podemos mencionar que em madeira de folhosas é comum encontrar-se 

xilanas em grandes quantidades e mananas em pequenas quantidades; e em madeiras de 
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resinosas os polímeros de mananas e xilanas aparecem em grandes quantidades (Diniz, 2008; 

Pereira, et al., 2010; Fengel & Wegener, 1989). 

3.2.1.4 Lenhina 

A lenhina (Figura 5) é um polímero polifenólico, constituinte da parede celular, que tem como 

função conferir-lhe preenchimento e rigidez, tornando-a resistente ao impacto e à compressão. 

Trata-se de um material amorfo, devido a formar uma “malha” que se vai expandindo 

tridimensionalmente nas paredes celulares. A lenhina tem como unidade base o fenilpropano 

(anel fenólico ligado a uma cadeia de três carbonos, com um grupo hidroxilo no carbono terminal) 

e formam ligações que conferem uma estrutura “entrecruzada”. Na estrutura da lenhina há que 

referir que as ligações carbono – carbono (condensação) são muito resistentes aos ataques 

químicos e que os grupos hidroxilo possuem características fenólicas com ligações éter (nas 

posições alfa e beta) (Diniz, 2008; Pereira, et al., 2010; Fengel & Wegener, 1989). 

 

Figura 5 - Unidades monómeras da lenhina (álcool cumarílico (esq.), álcool coniferílico (cent.) e álcool sinapílico (dir.)) 
(adaptado, Pereira, et al., 2010). 

Pode ter várias composições e proposições químicas, estando este facto associado à distribuição 

morfológica e idade do indivíduo em estudo. Apesar disto, existem três unidades principais e 

fundamentais que se distinguem pela ausência de substituições metóxilo no anel fenólico (álcool 

cumarílico), ou a presença de um metóxilo (álcool coniferílico) ou ainda pela presença de dois 

grupos metóxilo (álcool sinapílico) substituídos. Trivialmente, atribuem-se as designações de p-

hidroxifenilo, guaíacilo e siringilo, respectivamente. Sendo que no caso das resinosas a unidade 

mais abundante é o guaiacílico e nas folhosas a unidade siringílica (Diniz, 2008; Pereira, et al., 

2010; Fengel & Wegener, 1989) . 

As unidades monómeras de hidroxifenilo e guaíacilo são mais facilmente condensadas porque não 

possuem os dois grupos metóxilo; já a unidade de siríngilo a condensação é mais dificultada 

porque ao estarem presentes os dois grupos metóxilo, a distância entre monómeros é maior. O 

grau de condensação das lenhinas é limitado pelas quantidades e tipos de unidades monómeras 
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existentes na sua composição. Este tipo de reacção química irá afectar, em muito, a reactividade 

da lenhina e por consequência irá interferir nos possíveis processos industriais a que seja sujeita, 

como o processo de fabricação das pastas para papel. Outro factor que pode interferir no 

comportamento da lenhina é a presença de grupos funcionais como os ésteres, grupos metóxilos 

e unidades funcionais. A presença destes, em variadas quantidades, pode diversificar o 

comportamento da lenhina em termos de reactividade, em relação ao pH do meio (Diniz, 2008; 

Pereira, et al., 2010; Fengel & Wegener, 1989). 

3.2.1.5 Extractivos  

A presença de extractivos varia de árvore para árvore, dentro da espécie, depende da exposição 

da planta, entre outros factores e também varia dentro da própria árvore. Temos como prova 

disso a presença, ou não, de cerne (Freitas, et al., 2005). Os extractivos são compostos químicos 

não estruturais, de composição muito complexa e são normalmente agrupados segundo a sua 

polaridade. Representam valores de pequenas percentagens na massa seca da madeira (< 5%), 

mas têm um papel importante na durabilidade e resistência a ataques xilófagos da madeira. Mas 

a presença de extractivos nem sempre é benéfica, visto que a sua especial composição química 

poder alterar o comportamento da madeira num dado uso (Pereira, et al., 2010). 

A sua remoção é feita utilizando solventes de polaridade diferente e por uma sequência de 

polaridade (começando numa baixa polaridade e acabando numa alta). A sequência mais utilizada 

para a saída dos extractivos é diclorometano, etanol e água. O diclorometano é um solvente não 

polar e irá extrair compostos não polares como as gorduras, compostos resinosos e fenólicos 

menos polares; os solventes mais polares, como o etanol, irão extrair compostos mais polares 

como açúcares ou compostos fenólicos mais polares; por fim a água, irá retirar os restantes 

compostos polares (Pereira, et al., 2010). Os extrativos podem ser agrupados em dois grandes 

grupos: produtos do metabolismo primário e produtos do metabolismo secundário. 

Os primeiros dizem respeito aos fragmentos da biossíntese dos componentes principais das 

paredes celulares (polissacáridos, sobretudo). São compostos por açúcares, como as hexoses e as 

pentoses, que surgem a quando da formação dos polissacáridos. Devido a sua elevada polaridade, 

estes extractivos surgem sobretudo nos extratados quando são usados solventes polares (álcoois 

e água). Na árvore, apresentam maiores quantidades na zona do borne e nos anéis de 

crescimento de formação recente (Pereira, et al., 2010). 

Os produtos secundários do metabolismo dizem respeito a produtos com funções protectoras, 

isolantes ou de armazenamento de energia. Devido a estas funções estes compostos possuem 

propriedades fito-tóxicas e normalmente são constituídos por fenóis (como estilbenos, linhanas, 
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flavonóides e derivados do ácido gálhico). Em certos casos a produção de metabolitos secundários 

com função protectora, ocorrem de forma sistemática ou ocasional, como é o caso das resinas 

(árvores resinosas) e dos veios de kino (como em alguns Eucalyptus spp., Figura 6). Os produtos 

que apresentam características isolantes, ou seja, diminuem a permeabilidade da madeira, são 

compostos lipídicos (gorduras) constituídos por ácidos gordos, ácidos glicéridos e esteróis. Na 

árvore estes compostos são armazenados na zona central do tronco (cerne), onde já não é 

desempenhado o transporte da água (Pereira, et al., 2010). 

 

Figura 6 – Pormenor do Kino num exemplar de Eucalyptus ssp. (in: http://deography.com/?photo=183). 

Para muitos dos aproveitamentos tecnológicos da madeira, os extrativos apresentam grande 

influência. Pode tratar-se de um efeito benéfico, como é o caso do aumento da durabilidade 

natural da madeira e da criação de um efeito estético, por vezes muito apreciado, da cor do 

cerne. Por outro lado pode tratar-se de uma influência indesejada, como na indústria de pasta 

para papel, onde a presença em abundância de extrativos provoca um aumento do consumo dos 

reagentes durante o processo e um consequente decréscimo do rendimento em pasta; também 

pode provocar manchas na pasta, problemas no branqueamento e ainda presença de depósitos 

de resíduos de extrativos na pasta. Na indústria de transformação da madeira, como as serrações, 

os extrativos podem dificultar o processo das colagens (devido às gorduras e ceras). 

3.3 Propriedades físicas e químicas do lenho de Eucalyptus globulus 

3.3.1 Propriedades físicas  

A madeira de Eucalyptus globulus L. apresenta um cerne definido e de tonalidade castanho-

avermelhado (quando diferenciado); o borne é geralmente amarelo acastanhado. É frequente o 

fio da madeira ser espiralado e reverso. A uma humidade de 12%, o peso específico é de 720 a 

http://deography.com/?photo=183


 ______________________________________________________________________________________ Revisão Bibliográfica 

12 
 

850. Esta madeira requer uma secagem delicada, visto ser normal a criação de defeitos devido ao 

seu tipo de fio. A sua retracção volumétrica total é de 23% (com categoria muito retráctil) e um 

coeficiente de retracção de 0,62% (categoria muito nervosa) (Carvalho A. , 1997). 

Quanto às suas propriedades mecânicas, o eucalipto apresenta os seguintes valores para as 

tensões de rotura, em compressão axial cerca de 650 kg/cm2, em flexão elástica cerca de 1715 

kg/cm2 (com um índice de rigidez de 23, elástica), em fendimento 35 kg/cm2 e em tracção 

transversal 45 kg/cm2. O fim principal desta madeira é para produção de pasta para papel, mas 

também pode ser aproveitado para: estruturas maciças, carpintarias de exterior, tutores, 

travessas (ferroviárias), carroçarias de carga, mobiliário maciço (elementos estruturais e painéis), 

desenrolamento, lamelados, embalagens, paletes, cabos para ferramentas, entre outras 

utilizações (Carvalho A. , 1997). 

3.3.2 Propriedades Químicas 

No Eucalyptus globulus os valores dos polissacáridos fixam-se entre 50 e 55% para a celulose e 16 

a 24% para as hemiceluloses. O teor de hemiceluloses em Eucalyptus globulus varia de 23% a 

29%, segundo vários autores citados por Pereira et al. (2010). As principais hemiceluloses 

presentes são pentanas (23,9±4,3%, segundo Miranda & Pereira (2001)), xilose (19,1% ±0,8%, 

segundo Pereira (1988), ácidos glucurónicos (3,1% a 4,6%) e ácidos galacurónicos (1,8 a 2,2%) 

(Pereira, et al., 2010). 

Geralmente o eucalipto apresenta um teor de lenhina baixo, variando de 20 a 25% e 

normalmente, constituída em proporções variáveis do tipo guaíacilo e sirigilo (ou seja, tipo S/G). 

Quando a lenhina apresenta uma estrutura pouco condensada, a deslenhificação é favorecida 

obtendo-se uma boa aptidão papeleira (Pereira, et al., 2010). 

Os extractivos apresentam percentagens de 2,5 a 5%, estando obviamente, mais concentrados no 

cerne (podendo chegar a ser superior 1,5 vezes comparando com o borne). Os extractivos podem 

ser divididos em dois tipos de compostos, os ácidos gordos e os esteróis. Os ácidos gordos são 

compostos por ácido palmítico, ácido oleico e ácido linoleico. Quanto aos esteróis (muitas vezes 

representam 50% do total dos extrativos) são compostos por β-sitosterol (em grande 

quantidade), estigmaestanol, fucosterol, cicloartenol e citroestadienol. Nos extratados do 

eucalipto ainda aparecem uns esteróis específicos, os triterpenos (oleano, ursano e lupano). Nos 

extrativos existem ésteres na forma de ceras, podem chegar a ocupar metade do total dos 

extrativos, e incluem ésteres dos esteróis com ácidos gordos, ésteres de álcoois gordos com 

ácidos gordos, acilgliceróis (glicéridos) e ferulatos de ω-hidroxiácidos. Por fim, as cinzas, 

normalmente não chegam a 0,5% (Pereira, et al., 2010). 
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3.4 Caracterização da raiz e cepos 

Uma árvore pode ser classificada duma forma simples como um ser vivo de altura elevada, grande 

longevidade e provido de um caule lenhoso, perene e persistente que pode ter um grande 

diâmetro em idade adulta (Fischesser, 2005). As partes constituintes da árvore são raiz, tronco, 

ramos, folhas e em alguns casos flor e fruto. O tronco evolui em altura e expande-se através dos 

ramos de modo a ampliar a exposição das folhas ao ar e luz solar; após o abate de uma árvore, a 

pequena porção de tronco que fica no local atribui-se a designação de cepo. Por vezes a 

disposição dos ramos é semelhante à ramificação das raízes no subsolo, isto para que a sua 

estrutura esteja em equilíbrio (Rodd & Stackhouse, 2009). 

O cepo (Figura 7) é definido como a parte basal da árvore (após o corte é a porção de tronco que 

fica no terreno até às raízes lenhosas mais superiores). Deste modo, é a parte mais antiga e mais 

rica da árvore em cerne, lenho de reacção, tecidos cicatriciais e maiores teores de extractivos e 

polissacáridos (Gominho, et al., 2012). Nos cepos, a estrutura anatómica é semelhante ao tronco. 

Por exemplo, nas folhosas existem gomos que permitem o rebentamento de novas ramificações 

(varas) levando ao despontar novamente da árvore.  

 

Figura 7 - Cepo de Eucalyptus globulus após arranque (Foto: Jorge Gominho). 

As raízes têm como função a absorção de água e sais minerais do solo, a síntese de algumas 

hormonas e substâncias alelopáticas, a armazenagem de substâncias de síntese (glucose, por 

exemplo) e, não menos importante, são o suporte e fixação da árvore ao solo (Nultsch, 2000).  

Abordando sucintamente o desenvolvimento e crescimento da raiz e imaginando o órgão visto da 

medula até à periferia, sabe-se que na área mais interior está a zona medular, esta é rodeada pelo 

sistema condutor radial que assegura as passagens de água e sais minerais. Na camada seguinte 

está o procâmbio que é constituído por meristema apical que dá origem ao tecido vascular. O 
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córtex rodeia o procâmbio e é constituído por parênquima de células aclorofiladas. Por fim temos 

a rizoderme que protege as camadas internas da raiz  (Nultsch, 2000). No crescimento primário da 

raiz (ou seja, o crescimento em comprimento) o córtex mostra maior crescimento que a zona 

medular; ao passo que no crescimento secundário esta relação inverte, observando-se um maior 

espessamento ao nível da zona medular (Viegas & Cecílio, 1998).  

Antigamente, o aproveitamento dos cepos e raízes era apenas para incorporação no solo, sendo o 

material arrancado, desfeito e espalhado à superfície ou incorporado no solo por uma lavoura. 

Actualmente, os cepos e raízes adquiriram uma importância económica significativa, como fonte 

de biomassa para a obtenção de energia, devido ao decréscimo do preço das operações florestais. 

No entanto a remoção de cepos e raízes do solo é um tema controverso. Se por um lado, a 

obtenção de energia é uma mais-valia, também é certo que a remoção desta matéria vegetal vai 

comprometer a fertilidade da estação. Isto porque nutrientes (nutrientes essenciais e catiões 

base) que com o passar do tempo iam incorporar o solo, já não o vão fazer, ficando a fertilidade e 

a capacidade tampão do solo diminuídas (Gominho, et al., 2012). 

Gominho et al. (2012) fizeram a análise somativa aos cepos e raízes de Eucalyptus globulus, e 

chegaram à conclusão de que continham em média 15,1% (± 2,5) de extrativos, onde o teor em 

extrato solúvel em diclorometano era de 0,4% (± 0,2), teor em extrato solúvel em etanol era de 

10,5% (± 2,4) e por fim o teor em extrato solúvel em água era de 4,0% (± 0,2). Também 

concluíram que o total de extrativos era mais elevado em comparação com exemplares da mesma 

espécie com 9-12 anos de idade (material utilizado para a indústria de pasta). O que demonstra 

que as raízes e cepos têm um valor calórico superior, mas por outro lado este excesso de 

extrativos pode trazer problemas na indústria de pasta, por exemplo, uma vez que causa 

problemas ao nível da deslenhificação e branqueamento (Gominho, et al., 2012). 

3.5 Processos de produção de pastas para papel 

No mundo industrial existem vários tipos de pasta e consequentemente vários tipos de processos 

de produção de pasta para papel. Assim, os processos papeleiros podem dividir-se em dois 

grandes grupos, os processos químicos e os processos de alto rendimento (Figura 8). Os processos 

de alto rendimento são assim denominados, uma vez que não são usados processos estritamente 

químicos e não há uma selecção/separação química dos constituintes da madeira, como ocorre 

no processo químico. 



 ______________________________________________________________________________________ Revisão Bibliográfica 

15 
 

 

Figura 8 - Diagrama representativo dos principais e mais usuais processos de produção de pastas para papel 
(adaptado das aulas da cadeira de Engenharia dos Produtos Florestais II 2010/11). 

Dentro dos processos químicos os mais conhecidos são o processo Kraft e processo sulfito, sendo 

o primeiro o mais utilizado mundialmente (o mesmo acontece em Portugal). Nas pastas químicas, 

as taxas de rendimento são mais baixas, mas em termos de qualidade da pasta esta destaca-se, 

devido ao processo ser mais eficiente e direccionado na remoção da maior parte da lenhina e 

extractivos causando um menor dano ao nível da fibra. Desde a década de 80 que se tem vindo a 

estudar e a desenvolver alternativas para a obtenção de pastas para papel mais eficientes e 

menos poluentes, como o processo ASAM. 

Nos processos de alto rendimento, temos os processos mecânicos, termomecânicos, químico-

mecânico e químico-termomecânico. Estes processos apresentam maiores taxas de rendimento, 

como se pode verificar na Figura 9, porque é feita uma “pasta” de material lenhocelulósico onde 

todos os constituintes da madeira contam, não havendo separação dos componentes menos 

interessantes para o papel. Este tipo de pasta é utilizado para papel com um curto tempo de 

utilização (papel para jornal, por exemplo), uma vez que se trata de um processo de abrasão, o 

desgaste feito às fibras reduz a sua resistência e por consequência o seu tempo de vida útil.  

Processos de produção de pastas para papel 

Processos químicos 

Processos alcalinos 

Processo soda 

Processo Kraft 

Processo Sulfito alcalino 

Processo Sulfito neutro 

Processos ácidos 

Processo sulfito 
ácido 

Processos de alto rendimento 

Processo Mecânico 

Processo Termomecânico 

Processo Químico-mecânico 

Processo Químico-termomecânico 
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Figura 9 - Comparação dos rendimentos em pasta nos tipos de pasta (retirado das apresentações das aulas de EPF II, 
2010/11). 

 

3.5.1 Processos Kraft  

Em Portugal as pastas mais produzidas são as químicas, utilizando principalmente o processo 

Kraft. Este processo utiliza um licor branco composto por sulfureto de sódio (Na2S) e hidróxido de 

sódio (NaOH) (Miranda, 1999). É composto por quatro fases principais que podem ser descritas de 

forma muito breve: cozimento em digestores, onde são utilizadas temperaturas e pressões altas e 

é feita uma mistura entre o material lenhoso e o licor branco, obtendo-se a pasta Kraft; 

branqueamento, a pasta é submetida a reacções químicas com branqueadores activos (como 

peróxido de hidrogénio, dióxido de sódio, dióxido de cloro, azoto, ozono, ácidos) e é lavada 

originando a pasta branqueada; secagem, a pasta é depositada em tapetes rolantes e submetida a 

jactos de ar quente que fazem a pasta perder a humidade; processo de fabrico da folha (fase de 

acabamento), a pasta passa por prensas e posteriormente é guilhotinado conforme a dimensão 

pretendida. 

O ataque que a lenhina sofre é feito pelos iões hidroxilo (OH-) e hidrogenosulfito (HS-), este irá 

influenciar a reacção de deslenhificação (Gierer, 1980). As reacções da lenhina envolvem a quebra 

das ligações éter das unidades de fenilpropano, estas são facilmente quebradas dando origem a 

uma quinona metídica (Miranda, 1999; Fengel & Wegener, 1989). As ligações éter das unidades 

não fenólicas e as ligações carbono-carbono, irão sofrer reacções de cisão em separado. 

Quanto aos polissacáridos, sofrem reacções de “peeling” e reacções hidrolíticas. Ambas 

promovem a perca de polissacáridos e por consequência a diminuição do comprimento das 

cadeias de celulose. As primeiras reacções referidas, irão promover a degradação dos 

polissacáridos nos grupos terminais redutores (durante o período de aquecimento, cerca de 

100°C). As reacções hidrolíticas, ou de hidrólise dos polissacáridos, resultam na despolimerização 

destes, quebrando as ligações beta-glicosídeas (a 170 °C são mais marcantes) e dando a origem de 

um novo grupo redutor final (por cisão hidrolítica). Estes novos grupos redutores são degradados 

pelas reacções de “peeling” e mais uma vez leva à diminuição da cadeia do polissacárido 

(Miranda, 1999; Fengel & Wegener, 1989). 
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3.5.2 Processo ASAM 

O processo ASAM foi desenvolvido por dois investigadores da Universidade de Hamburgo no ano 

de 1985, pelo professor Rudolf Patt e Othar Kordsachia. No ano de 1990, a empresa Kraftlanlagen 

Heidelberg comprou a patente do processo e construiu uma instalação piloto na fábrica de pasta 

para papel Feldmühle’s Baienfurt Pulp and Paper Mill (Miranda, 1999). 

O processo ASAM é um processo alcalino, que utiliza um licor sulfito, com a adição de metanol e 

antraquinona. Assim, as pastas obtidas pelo processo ASAM têm um rendimento mais elevado, 

baixos teores de lenhina residual, elevado brilho e propriedades de resistência muito boas (Patt, 

et al., 1999; Muurinen, 2000). No cozimento das estilhas da madeira o meio continua a ter um pH 

entre 9 e 13 e o processo usa as bases Na+ e os iões (reagentes activos) SO3
2- e OH-. As 

temperaturas variam entre os 160 °C e os 180 °C e o tempo de cozimento poderá variar entre as 3 

e as 5 horas. Assim, o processo não é considerado um Organosolv, porque o metanol adicionado 

irá apenas aditivar a reacção e a antraquinona será um catalisador e guia (Miranda, 1999). 

Comparando o processo ASAM com o processo Kraft, autores como Muurinen (2000) referem que 

o rendimento pode ser superior cerca de 14 a 18%; o teor de lenhina residual é baixo, porque não 

ocorrem condensações nas estruturas da lenhina; o branqueamento da pasta é superior cerca de 

5% com o ASAM; há um menor consumo de produtos químicos inorgânicos, cerca de 10%, com o 

processo ASAM; Muurinen (2000) ainda refere que com o ASAM a pasta pode ser branqueada 

sem cloro e preserva propriedades de resistência superiores às pastas Kraft. Kordsachia et al. 

(1990) testaram árvores do género Eucalyptus com o processo ASAM onde obtiveram um índice 

Kappa inferior e as propriedades de resistência semelhantes às das pastas Kraft. 

O processo ASAM apresenta algumas vantagens em comparação com o processo Kraft, 

destacando-se as seguintes: um maior rendimento em pasta, melhores propriedades de 

resistência, é possível aplicar-se uma sequência de branqueamento com uma carga química 

menor e sem recurso ao cloro, baixo consumo de água nas lavagens sucessivas e ausência dos 

problemas de odor. Mas o ASAM também apresenta desvantagens face ao Kraft, dando destaque 

a: pressão e temperaturas mais elevadas, maiores tempos de cozimento, recuperação do 

metanol, aumento da carga química no cozimento e maiores conteúdos em maior taxa de 

incozidos nas pastas na pasta (Muurinen, 2000). 

O teor de metanol utilizado no licor branco pode variar entre 20 a 35%, sem danificar a qualidade 

da pasta. O metanol, quando adicionado aos licores, irá ajudar na impregnação do material, evitar 

as condensações da lenhina e estabilizar os polissacáridos (Kordsachia & Patt, 1988). Ou seja, o 

metanol irá minimizar a condensação da lenhina com a metilação do grupo álcool benzílico da 
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molécula de lenhina(Miranda, 1999). Assim, aumenta a deslenhificação, melhora a selectividade, 

a resistência a tracção e de ruptura são maiores e a resistência ao rasgamento é menor, 

comparando com o caso das pastas Kraft. O metanol é um produto químico tóxico e capaz de 

formar vapores inflamáveis a temperaturas relativamente baixas (devido a esta última 

propriedade é possível recuperá-lo por destilação). Visto ser um produto perigoso o seu 

manuseamento tem de ser acautelado e tomadas todas as precauções de segurança, sendo este 

um entrave ao uso deste processo (Muurinen, 2000).  

A antraquinona actua no ASAM com um sistema de catálise redox. A antraquinona irá diminuir as 

reacções de condensação na estrutura da lenhina e assim ajudar na sua degradação. Já nos 

polissacáridos irá auxiliar na estabilização oxidativa da redução dos grupos terminais e diminuir as 

reacções de despolimeração.  

O sistema de catálise redox é explicado pela Figura 10, a temperaturas moderadas a antraquinona 

(AQ) sofre uma redução, formando a antrahidroquinona (AHQ). Esta reacção é causada pela 

libertação de eletrões dos grupos aldeído do final das cadeias dos polissacáridos para a 

antraquinona, o que leva a uma redução electroquímica e à formação de grupos carboxílico dos 

grupos aldeído (estabilizando a cadeia de polissacáridos). A oxidação da molécula de 

antrahidroquinona a antraquinona dá-se devido às unidades fenólicas da lenhina reactiva 

(quinona metídica) sofrerem uma cisão nas ligações éter. Miranda (1999) sugere que com o 

caracter cíclico deste processo, a mesma molécula de antraquinona possa favorecer a 

deslenhificação e a estabilização dos polissacáridos. 

 

Figura 10 – Esquema da reacção redox que a molécula da antraquinona sofre durante o processo ASAM (in: 
http://www.icantbelieveitsalawblog.com/post/16931009024/hydrogen-peroxide-is-apparently-chemical-free). 

 

http://www.icantbelieveitsalawblog.com/post/16931009024/hydrogen-peroxide-is-apparently-chemical-free
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3.5.3 Principais propriedades da qualidade do papel  

O estudo da anatomia da madeira permite-nos compreender o comportamento do material 

quando submetido a uma transformação agressiva, como o processo de fabricação de pasta para 

papel. Este conhecimento prévio é uma ferramenta útil para ajustar da melhor forma o processo 

industrial de modo a obter o melhor produto final. 

No início do estudo do comprimento das fibras, começou-se por admitir que este tinha uma 

grande importância para as propriedades do papel, essencialmente nas suas propriedades de 

resistência. Actualmente reconhece-se que para além do comprimento das fibras, outras 

características são essenciais para a determinação da qualidade de uma fibra papeleira. No 

entanto, o comprimento das fibras tem contributo para propriedades como as resistências à 

tracção, rebentamento e rasgamento. As fibras mais longas apresentam uma menor possibilidade 

de se separar da restante estrutura do papel (até quando submetidas a um certo esforço) e uma 

maior capacidade de desfibrilamento (aumento de possíveis ligações entre fibras) (Dinwoodie, 

1965; Barrichelo & Foelkel, 1976). 

A largura das fibras, de forma geral, não tem influência sobre as propriedades das pastas 

celulósicas, mas para certos autores as larguras têm uma correlação negativa com a resistência e 

rebentamento. Assim, para fibras com maior largura as pastas obtidas terão uma menor 

resistência ao rebentamento (Dinwoodie, 1965; Barrichelo & Foelkel, 1976). 

A espessura da parede das fibras contribui para a resistência das pastas. Assim, quanto maior for 

a espessura da fibra, maior será o seu teor em celulose e maior será a resistência mecânica. Existe 

assim uma correlação positiva entre a espessura da parede e o rendimento obtido na produção 

de pasta. Se a parede da fibra for muito espessa a sua estrutura manter-se-á dura e tenderá a 

manter a forma original na pasta, atribuindo relevos ao papel (o que pode não ser desejável). As 

pastas produzidas por este tipo de fibra apresentam uma alta resistência ao rasgamento. As fibras 

de espessuras delgadas podem sofrer colapso devido às forças de compressão durante a 

formação da folha de papel. Formam papel mais denso e devido a serem delgadas dão uma certa 

flexibilidade ao papel, ocorrendo maior ligação entre as fibras, dando maior resistência (tracção e 

rebentamento) e menor opacidade (Foelkel & Barrichelo, 1975). 

Quanto às suas formas, no plano transversal, podem adquirir formas tubulares e circulares. As 

fibras que adquirem forma tubular, quando na estrutura do papel, não se ajustam perfeitamente 

às vizinhas. O que dará origem a espaços vazios, ficando o papel com pouca densidade, baixa 

resistência (tracção e rebentamento) e com alta opacidade. Nas fibras que adquirem uma forma 
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circular, este ajustamento é mais perfeito, os espaços vazios são menores e os problemas acima 

indicados são reduzidos (Foelkel & Barrichelo, 1975). 

3.5.3.1 Índices biométricos 

Os índices biométricos mais utilizados são o índice de enfeltramento, coeficiente de souplesse e o 

número de Runkel. Foram desenvolvidos para haver uma base de comparação e referência entre 

pastas e para que seja mais fácil interpretar o potencial que um dado material possui para a 

formação de uma boa pasta. Actualmente a sua utilização não é frequente e vários autores 

recomendam o seu abandono ou a sua revisão. Deste modo devem de ser vistos apenas como 

índices indicativos e não como limites rígidos.  

O índice de enfeltramento traduz a relação entre o comprimento e a largura da fibra e irá traduzir 

a capacidade de entrelaçamento das fibras. Irá ocorrer uma correlação negativa entre este índice 

e o diâmetro do lúmen, uma vez que a largura da fibra está de alguma forma relacionada com o 

diâmetro do lúmen. Este índice também está relacionado com a resistência ao rasgamento e ao 

rebentamento (Foelkel & Barrichelo, 1975). 

O coeficiente de souplesse (ou flexibilidade) revela a relação entre o diâmetro do lúmen e a 

largura da fibra, sendo apresentado normalmente em percentagem. À semelhança do índice de 

enfeltramento, o coeficiente de souplesse traduzirá a capacidade das fibras se entrelaçarem. 

Assim, deduz-se que quanto maior esta relação maior será a flexibilidade da fibra e maior a 

possibilidade de ligações inter-fibras durante o fabrico da pasta para papel. Com uma maior 

flexibilidade as fibras também irão apresentar uma maior resistência à tracção e ao rebentamento 

(Foelkel & Barrichelo, 1975). 

O número de Runkel define a razão entre duas vezes a espessura da parede celular e o diâmetro 

do lúmen. Runkel chegou a esta fórmula depois de observar o comportamento das fibras. 

Chegando à conclusão de que o material com menor número de Runkel produz uma melhor 

pasta, visto apresentar uma boa capacidade de interligação entre as fibras. Ao passo que, as fibras 

com maior número de Runkel produziam uma pasta de menor qualidade (Foelkel & Barrichelo, 

1975).  

3.6 Pré-tratamento com água quente 

A auto-hidrólise aplicada ao material lenhocelulósico é um pré-tratamento que tem como fim a 

dissolução das hemiceluloses recorrendo a um cozimento com água destilada, a uma temperatura 

e pressão elevadas. Durante este processo, as estilhas são impregnadas com alguma facilidade, 
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evoluindo o processo duma forma uniforme. A reacção ocorre principalmente ao nível da 

estrutura das xilanas, ocorrendo clivagens ao nível dos grupos acetilo dando a origem à produção 

do ácido acético (Gütsch, et al., 2012). Devido a esta reacção dá-se a acidificação do meio (pH≈3). 

A clivagem hidrolítica das hemiceluloses resulta na formação de monómeros solúveis com a água, 

estando este processo dependente da intensidade da auto-hidrólise (atribuindo a designação de 

P-factor). Na hidrólise também pode ocorrer despolimerizações das cadeias de celulose, levando à 

formação de glucose C-6. Esta reacção é favorável para a produção de pasta, uma vez que auxilia 

a ocorrência de reacções de “peeling” (Gütsch, et al., 2012). Durante a degradação dos 

polissacáridos, ocorrem duas fases a velocidades diferentes: a primeira é mais rápida, as 

hemiceluloses estão facilmente alcançáveis e acabam por ser dissolvidas em larga escala; a 

segunda fase é mais lenta, o ataque é feito às hemiceluloses menos acessíveis e são dissolvidas 

numa menor escala. Os açúcares resultantes irão sofrer reacções de degradação adicionais 

(reacções de desidratação) e com intensidade crescente de auto-hidrólise, resultando uma 

conversão para compostos de furano (Testova, et al., 2011). Quando se passa para o cozimento 

Kraft, a remoção de lenhina é superior, dando origem a uma pasta com um teor residual de xilana 

de cerca de 3%, no caso das folhosas. Durante a pré-hidrólise (ácida) o principal componente 

dissolvido é a xilana (passando para xilose monomérica e/ou xilose oligomérica). 

A celulose não é muito atacada devido à sua estrutura ordenada e resistente. Deste modo o 

acesso à fracção cristalina é dificultada, mesmo assim ocorre despolimerizações por clivagem 

aleatória nas ligações glicosídicas mais expostas (pontas, exterior da cadeia) (Testova, et al., 

2011). 

A lenhina em condições de auto-hidrólise não sofre um ataque muito agressivo estando apenas 

relacionado com as condições de temperatura e pressão do processo. Ocorre clivagem homolítica 

nas ligações éter da lenhina levando-a a despolimerizar. Assim, o licor resultante da auto-hidrólise 

fica contaminado com componentes da lenhina (Testova, et al., 2011; Gütsch, et al., 2012). 

 Já em condições de pré-hidrólise (ou seja, hidrólise ácida) a lenhina é dissolvida e quando a 

temperatura desce acaba por precipitar. Este precipitado tem-se mostrado um problema porque 

vai provocar entupimentos e incrustações a nível das canalizações e tubagens dos equipamentos 

industriais. A fim de contornar este problema, estão a ser feitos estudos de forma a conseguir 

evitá-los; sendo até à data a forma mais eficiente de diminuir a precipitação da lenhina, a 

utilização de tempos e temperaturas mais curtos de cozimento. Além deste problema, as grandes 

quantidades em teor de lenhina nos hidrolisados também causam problemas para a recuperação 

dos componentes dos polissacáridos (Gütsch, et al., 2012). 
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4 Material e métodos 

4.1 Material 

Neste trabalho utilizaram-se estilhas de cepos e raízes de Eucalyptus globulus Labill. provenientes 

de processos de reconversão ou reflorestação em seis povoamentos florestais (Figura 11). Os 

locais diferem entre si na morfologia de terreno e tipo de clima: cinco locais sofrem uma 

influência Atlântica (Vale Andorinho, Loure, Farrestelo, Herdade dos Fidalgos e Taipadas) e um 

tem influência Mediterrânica (Serra d’Ossa). A caracterização dos povoamentos encontra-se na 

Tabela 1, quanto ao tipo de plantação, idade dos cepos e raízes, número de rotação, ano do 

último rebentamento da toiça e última data de corte. 

 

Figura 11 - Distribuição geográfica dos locais de recolha de material (imagem gerada a partir de Google Earth, com 
825,88 km de altitude de visualização). 

Tabela 1 – Caracterização dos tipos de exploração onde foi recolhido o material (tipo de plantação, número de 
rotações, ano de rebentamento na última talhadia, ano de corte e arranque de cepos e raízes). 

Local 
 

Tipo de 
exploração 

Idade 
Número 

de rotação 
Ano do último 
rebentamento 

Data de corte 

Vale Andorinho (VA) Alto fuste >35 1ª - Novembro de 2010 

Farrestelo (F) Talhadia 24 2ª 1998 Julho de 2010 

Herdade dos Fidalgos (HF) Talhadia 38 4ª 2008 Julho de 2010 

Loure (L) Alto fuste >35 1ª - Novembro de 2010 

Serra d’Ossa (SO) Talhadia 40 4ª 2010 Fevereiro de 2010 

Taipadas (T) Talhadia 42 4ª 2006 2007 

 

Em cada local os cepos e raízes foram arrancados, triturados e empilhados no terreno 

(constituindo uma pilha por cada local). Na altura em que foi recolhido o material, as pilhas 
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estavam no campo há cerca de 6 a 8 meses. Em cada pilha foi feita a recolha de material 

(aproximadamente 15 kg) de forma aleatória em diversos pontos de amostragem em redor da 

pilha. O material de cada pilha foi associado numa única amostra, constituindo uma amostra por 

local (Figura 12).  

 

Figura 12 – Pilha do material em estudo num dos locais de recolha (Foto: Jorge Gominho). 

No laboratório, cada amostra foi seca a 60 °C até obter massa constante. O material foi limpo 

para remover inertes indesejáveis (terra e areia) e cortado em estilhas. Foi feita uma 

caracterização quanto à densidade básica e composição química (Gominho, et al., 2012). 

De cada amostra pesou-se cerca de 1,5 kg e triturou-se num moinho de facas Retsch SM200 de 

modo a formar estilha com cerca de 3 cm de comprimento e 0,5 cm de largura. O material moído 

foi crivado para retirar o serrim e serradura. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Biometria das fibras 

Pequenas estilhas de cada amostra foram colocadas em frascos com solução de Franklin (peróxido 

de hidrogénio e ácido acético 1:1) em estufa durante 48 horas a 60 °C. Lavou-se o material 

desfibrado em água corrente. Fez-se a montagem de uma gota da suspensão entre lâmina e 

lamela com água destilada. Para cada amostra prepararam-se duas lâminas. 

As lâminas foram observadas com um microscópio Leitz DIALUX 22 EB equipado com um sistema 

de análise de imagem semi-automático Leitz ASM-68K e foram feitas medições de comprimento, 
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largura total e largura de lúmen em 20 fibras inteiras por cada lâmina, dando um total de 40 fibras 

medidas por cada amostra. A espessura da parede foi calculada como: 

                    
                                 

 
 

Com base nestas determinações efectuou-se o cálculo dos seguintes índices biométricos: 

                             
                

                
     

 

                            
                    

                
 

 

                 
                     

                
 

4.2.2 Pré-tratamentos 

4.2.2.1.1 Extração do material 

Pesaram-se cerca de 60 g de cada amostra, foram colocados em cartuchos de papel de filtro num 

sistema de Soxhlet (Figura 13) e extrataram-se com etanol e agua destilada a 50% (v/v) até a 

solução ficar transparente quando em contacto com o material. Fez-se uma lavagem por filtração 

com água destilada até que esta ficasse transparente em contacto com a amostra. O processo 

total levou cerca de uma semana. 

 

Figura 13 – Baterias de Soxhlets para a extracção das amostras.  
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4.2.2.1.2 Auto-hidrólise 

O processo da auto-hidrólise foi efectuado numa autoclave para micro-cocções. Os digestores de 

volume conhecido (100 ml) são aquecidos por um óleo através da transferência de calor. Os 

digestores são encaixados num sistema rotativo e combinados de forma perpendicular. 

Cerca de 60 g de material de cada amostra foram repartidos por 6 digestores (10 g em cada) e 

adicionaram-se 50 ml de água destilada, a cada um. Os digestores foram postos no interior do 

equipamento a uma temperatura de 150 °C durante 4 horas. Findo esse tempo, foi retirado uma 

porção do licor produzido durante o processo e medido o respectivo pH. O material foi filtrado 

com água destilada abundantemente de forma a retirar o licor e posto em cadinhos filtrantes, 

secos a 100 °C até peso constante e pesados de forma a determinar o rendimento do tratamento. 

Destaque da Figura 14 quanto às diferenças visuais entre a estilha auto-hidrolisada e as restantes. 

  

Figura 14 – Diferenças visíveis de cor entre os tipos de estilha estudadas antes dos cozimentos (material sem pré-
tratamento (1), material extratado (2) e material hidrolisado (3)). 

 

4.2.3 Processos de deslenhificação 

Foi feita a deslenhificação das amostras utilizando dois processos - processo Kraft e o processo 

ASAM – nas condições indicadas na Tabela 2. Utilizaram-se nos processos de deslenhificação os 

seguintes materiais: a) amostra inicial, sem qualquer tratamento; b) amostra após extracção; c) 

amostra após tratamento com água quente para auto-hidrólise. Para cada caso foram feitas duas 

repetições. 

(3) 

(1) 

(2) 



 ________________________________________________________________________________________ Material e Métodos 

26 
 

Tabela 2 - Condições operatórias dos processos Kraft e ASAM. 

Parâmetros  Kraft ASAM 

Alcali activo (Na2O) (% peso seco de madeira) 25 25 

Grau de sulfitização - 70:30 

Sulfidez (%) 30 - 

Metanol (% volume de licor) - 30 

Antraquinona (% peso de madeira) - 0,1 

Razão licor:madeira (ml/g) 5 5 

Temperatura máxima ( °C) 170 170 

Tempo (Tmáx.)(min.) 90 90 

Pressão estimada (bar) * 7 7 

 

O álcali activo é a soma das concentrações molares de álcali presentes no licor e calcula-se pela 

seguinte fórmula: 

                                          

A sulfidez no processo Kraft apresenta-se em percentagem e é o quociente entre as 

concentrações molares de Na2S e as concentrações molares utilizadas no álcali activo. 

             
    

         
     

O grau de sulfitização no processo ASAM é o quociente entre a quantidade de Na2SO3 e NaOH, 

utiliza-se no processo ASAM e calculou-se pela seguinte fórmula. 

                     
      

    
 

Para preparar um litro de lixívia Kraft, foram necessários 18,87 g de N2S, 45,16 g de NaOH e água 

destilada. Adicionaram-se os reagentes a um pouco de água destilada num balão volumétrico de 

um litro e dissolveram-se com o auxílio de um agitador automático. Acertou-se o volume até 

perfazer o volume pretendido e reservou-se. 

Para se preparar um litro de lixívia ASAM, coloca-se um balão volumétrico num agitador 

automático e num banho de gelo. Adicionam-se as quantidades de Na2SO3 (71,18 g) e de NaOH 

(19,35 g) e dissolvem-se com um pouco de água destilada. Adiciona-se o volume de metanol e o 

volume de água restante. Agita-se mais um pouco e aguarda-se que fique à temperatura 

ambiente. Quanto à adição da antraquinona, esta é feita no momento em que o material é 

colocado nos digestores em quantidade equivalente a 0,1% do peso da amostra. 
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Os cozimentos foram feitos no equipamento das micro-cocções. O equipamento foi calibrado 

para trabalhar a 170 °C (cerca de 7 bar de pressão). Todos os ensaios foram feitos durante hora e 

meia. 

Adicionaram-se cerca de 5 g de amostra a cada digestor e 25 ml do licor respectivo (relação 

licor:madeira de 5:1); colocaram-se os digestores no mecanismo rotativo e certificou-se que estes 

ficavam totalmente submersos pelo óleo mineral e sem fugas de material. Passado o período de 

cocção, os digestores foram retirados do equipamento e arrefecidos em gelo. 

Procedeu-se à filtração por vácuo e retirou-se a maior parte do licor com o auxílio de água 

destilada (na Figura 15 está presente a malha utilizada durante as filtragens das pastas). Passou-se 

a amostra para um misturador (fabricado pela Waring Comercial) triturando-se durante um 

minuto. A amostra foi de novo filtrada até que a água passasse transparente para o kitazato. 

Recolheu-se a amostra para um papel de filtro, previamente tarado, adicionou-se um pouco de 

etanol a 50% e fez-se pressão sobre a “bolacha” de modo a que quando se for desmontar o kit a 

amostra fique num todo. Secou-se em estufa a 100 °C ate peso constante. 

   

Figura 15 – Malha utilizada para as lavagens do material após ao cozimento (esquerda); pasta Kraft (de um material 
com prévia auto-hidrólise) ao centro; e pasta ASAM extratada (direita). 

4.2.4 Formação de folhas 

A formação das folhas foi uma operação necessária para se poder determinar as propriedades 

ópticas das pastas. Devido à irregularidade da superfície das “bolachas”, a margem de erro desta 

determinação era bastante elevada. As máquinas necessárias para a formação das folhas são da 

Britsh Pulp Evaluation Apparatus.  

Pesou-se cerca de 2 g de cada amostra (peso seco) e deixou-se em água durante uma noite. 

Passou-se para um desintegrador calibrado para 600 x 25 rpm com um pouco de água quente 

(Figura 16 (2, 3 e 4)). Foi colocada num jarro de 2L de água destilada e transferiu-se para um 

formador de folhas semi-automático (T205 os-71) (Figura 16 (5, 6, 7 e 8)). Colocaram-se 2 a 3 
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folhas de papel mata-borrão sobre a pasta e accionou-se a libertação de folhas (por ar 

comprimido); retiraram-se com cuidado e foram transferidas para uma prensa (T205 os-71) com 

uma alternância de folhas mata-borrão e discos metálicos, previamente limpos com acetona a 

98% (Figura 16 (9, 10 e 11)). Depois de ter todas as folhas na prensa, accionou-se o mecanismo da 

prensa por um período de 2 minutos a 4 bar; Viraram-se as folhas e voltou-se a accionar o 

mecanismo por mais 4 minutos (Figura 16 (12, 13, 14 e 15)). Transferiram-se as folhas para discos 

de secagem e deixou-se secar ao ar livre (Figura 16 (16, 17 e 18)). Foram colocadas na estufa até 

atingirem peso constante. 

    
(1) (2) (3) (4) 

    

(5) (6) (7) (8) 

    
(9) (10) (11) (12) 

 
 

  

(13) (14 (15) (16) 

  

 
 
 
 

 

(17) (18)   

 
Figura 16 - Etapas da formação das folhas. 
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4.2.5 Determinação das propriedades ópticas  

Nas propriedades ópticas foi medido o grau de brancura do papel, ou seja, a reflectância medida 

no comprimento de onda de 457 nm (banda do azul). Este atributo está geralmente associado ao 

amarelecimento da pasta, é originada pela presença da lenhina residual. Assim quanto maior a 

quantidade de lenhina presente na pasta, menor o grau de brancura da pasta.  

A brancura foi determinada com o auxílio de um espectrofotómetro de cor (Figura 17), segundo a 

norma ISO 2470:1999, com uma fonte de iluminação D65 (correspondente à luz do dia, mas com 

maior intensidade de radiação ultravioleta) e com uma variação do comprimento de onda de 

360nm a 740nm. 

 

Figura 17 – Espectrofotómetro de cor utilizado para as medições, conforme a norma ISO 2470:1999. 

Iniciaram-se as medições com uma superfície preta para que o aparelho reconheça a brancura 

nula (ou seja, o negro) e de seguida fizeram-se as medições nas folhas das amostras. Em cada 

folha foram feitas 5 medições, como indica a Figura 18, e calculado um valor médio por folha.  

 

Figura 18 - Esquema das medições da brancura no espectrofotómetro de cor. 

 

4 

1 

5 

2 3 
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4.2.6 Determinação do Índice Kappa 

Procedeu-se à determinação do índice de micro-Kappa pela Norma TAPPI UM 246. Este método 

consiste na determinação do grau da deslenhificação, através da medição do teor de lenhina 

residual presente na pasta. 

O processo baseia-se na oxidação da lenhina com permanganato de potássio e o que sobra reage 

com tiossulfato de sódio. Através do volume gasto em tiossulfato, determina-se o teor de lenhina 

residual. A Figura 19 mostra a transformação que o material sofre durante a determinação do 

índice Kappa. 

 

Figura 19 – Transformação da pasta durante a determinação do índice Kappa: pasta a analisar (esq.), durante o 
ensaio (cent.) e pasta analisada (dir.). 

Pesou-se 0,200 g de cada amostra, adicionaram-se 10 ml de água destilada e deixou-se repousar 

por uma noite. Retirou-se a água (sem a desperdiçar) à amostra e macerou-se num almofariz. 

Desintegrou-se o material com um desintegrador de ultra-som (UP200H, da Dr. Hielscher). 

Adicionou-se mais 70 ml de água destilada, perfazendo 80 ml.  

Titulou-se a amostra num titulador Titralab (TIM865 Titration Manager e ABU52 Biburette) que 

adicionou à amostra 10 ml de permanganato de potássio (KMnO4 a 0,1N) e 10 ml de ácido 

sulfúrico (H2SO4 a 4N); deixou-se reagir por 10 minutos e adicionou-se 2 ml de iodeto de potássio 

(KI a 1N); Iniciou-se a titulação com tiossulfato de sódio (Na2S2O3 a 0,1N). O titulador determina o 

volume de tiossulfato consumido no teste (R1), um índice Kappa (E1, não se trata do valor final) e o 

volume de permanganato consumido no teste (E2). Com o volume de permanganato consumido 

no teste (E2), calculou-se a percentagem de permanganato consumido:  

  
     

 
 

  - Volume de permanganato consumido no teste (E2); 

  – Volume inicial de permanganato de potássio. 

Com a percentagem de permanganato consumido, procura-se o factor de correcção (f) na tabela 

fornecida pela norma. Esta correcção é necessária porque a quantidade de pasta utilizada deve de 



 ________________________________________________________________________________________ Material e Métodos 

31 
 

ser a necessária para um consumo de permanganato de potássio a 50% do volume total, quando 

isto não acontece, o volume calculado é corrigido para um consumo de 50%. Este factor de 

correcção (f) irá multiplicar com o índice Kappa determinado pelo aparelho (E1) e irá ser 

determinado o Kappa corrigido (Kcor). Com este Kappa corrigido, é possível calcular a lenhina 

residual pela seguinte fórmula. 

                               

4.2.7 Determinação da viscosidade 

A viscosidade é uma propriedade que permite estimar o grau de degradação da celulose, através 

do grau de polimerização. Normalmente é determinada quando se faz algum tratamento químico 

(ou mecânico) agressivo à celulose, como é o caso da cozedura do material. Assim quanto menos 

viscosa for a amostra, menor será o seu grau de polimerização e por consequência, a cadeia 

celulósica será mais curta, ou seja está mais degradada. Fez-se a determinação da viscosidade 

seguindo a norma SCAN-CM 15:88. 

Foram pesados cerca de 0,12 g de cada amostra e colocados em frascos de vidro escuro. Foi 

adicionado um pouco de água destilada, em quantidade conhecida e foram adicionados 3 

pedaços de cobre. Os frascos foram bem fechados e colocados num agitador Stuart Scientific 

(Flask skaker SF1) durante cerca de 15 minutos e a 750 rpm. Adicionou-se cobre II etilenodiamina 

(CED a 1mol/l) em quantidade igual à da água destilada e procedeu-se a uma preparação de CED a 

50% para preencher o restante volume dos frascos, na totalidade. Fecharam-se os frascos e 

garantiu-se que não ficaram bolhas de ar no interior, de seguida voltou ao agitador para mais 40 

minutos à mesma rotação. 

O preparado foi transferido para copos de vidro. Utilizou-se um viscosímetro de 1 ml, de modo a 

determinar o tempo de fluxo; são apontados os tempos de fluxo e efectuados os seguintes 

cálculos. 

          

     – Rácio de viscosidade 

  - Constante de viscosidade, anteriormente determinado. 

   – Média dos tempos de fluxo contabilizados em cada amostra. 
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Com o auxílio das tabelas existentes na norma, determinou-se o valor do número de viscosidade 

por concentração ([η]C) e calculou-se o valor do número de viscosidade([η]). Procedeu-se ao 

cálculo do grau de polimerização com a seguinte fórmula. 
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5 Resultados 

5.1 Caracterização biométrica das fibras 

A Tabela 3 apresenta os valores médios e os desvios-padrão referentes às medições do 

comprimento, espessura da parede, largura do lúmen e largura das fibras de cada local analisado. Na 

última linha apresentam-se as médias e desvios-padrão de todas as medições efectuadas (240 

medições para cada variável). Pode verificar-se que, em média, os comprimentos variaram entre 0,8 

mm e 1,1 mm, correspondendo respectivamente, aos valores das amostras de Taipadas (T) e Serra 

d’Ossa (SO) e da Herdade dos Fidalgos (HF). Os desvios padrão do comprimento das fibras medidas 

foram cerca de 0,19 mm. 

Tabela 3 - Média e desvio padrão, por local, das medições do comprimento das fibras, espessura da parede, largura do 
lúmen e largura da fibra. 

Local  
Comprimento   Espessura Parede  Largura Lúmen   Largura Fibra   

(mm)  (µm)  (µm)  (µm)  

Farrestelo  0,9 (±0,17)  5,8 (±1,3)  8,7 (±3,5)  20,2 (±4,0)  

Herdade dos Fidalgos  1,1 (±0,19)  7,2 (±1,6)  7,7 (±2,1)  22,2 (±4,2)  

Loure  1,0 (±0,21)  6,4 (±1,7)  9,7 (±2,4)  22,5 (±3,6)  

Serra d’Ossa  0,8 (±0,21)  6,5 (±1,5)  9,4 (±3,0)  22,5 (±4,2)  

Taipadas  0,8 (±0,20)  5,8 (±3,2)  9,2 (±3,0)  21,7 (±4,4)  

Vale Andorinho  0,9 (±0,18)  4,8 (±1,6)  9,4 (±3,4)  19,0 (±3,9)  

Média  0,9 (±0,19)  6,1 (±1,7)  9,1 (±3,0)  21,4 (±4,3)  

 

Verifica-se que para as larguras das fibras, a amostra de Vale Andorinho (VA) apresenta o valor mais 

baixo com 19,0 µm, e as de Loure (L) e Serra d’Ossa (SO) o maior com 22,5 µm. Para a largura do 

lúmen, a amostra da Herdade dos Fidalgos (HF) verifica-se o valor menor com 7,7 µm, ao passo que a 

amostra de Loure (L) o valor maior com 9,7 µm. Por fim, a menor espessura de parede foi encontrada 

na amostra de Vale Andorinho (VA) com 4,8 µm e o maior na amostra da Herdade de Fidalgos (HF) 

com 7,2 µm.  

Os desvios padrão tiveram alguma semelhança de comportamento dentro de cada variável estudada, 

excepto a espessura de parede das amostras de Taipadas (T), onde verifica-se que foi 3,2 µm 

enquanto os valores das amostras dos outros locais foi de 1,5 µm. Nas medições das larguras das 

fibras, obteve-se uma variação inferior, com 3,6 µm em Loure (L) e uma variação superior em 

Taipadas (T); para as larguras do lúmen verificou-se um desvio padrão inferior na amostra da 

Herdade dos Fidalgos (HF), com 2,1 µm e um superior no Farrestelo (F) com 3,5 µm; por fim nas 
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espessuras de parede, observou-se uma menor variação na amostra de Farrestelo (F), com 1,3 µm e, 

como já foi referido, uma maior variação de desvio padrão na amostra de Taipadas com 3,2 µm. 

De uma forma geral, as medições das fibras mostraram em média 21,4 µm, 9,1 µm e 6,1 µm para a 

largura das fibras, largura do lúmen e espessura de parede, respectivamente, com um desvio padrão 

de 4,3 µm, 3,0 µm e 1,7 µm, respectivamente. Na Figura 20 podem ser observadas algumas das fibras 

medidas. 

  

Figura 20 - Fibras do material estudado. Na imagem da esquerda pode-se observar um vaso o meio das fibras.  

5.1.1 Índices biométricos 

Na Tabela 4 estão presentes os índices biométricos, número de Runkel, coeficiente de enfeltramento 

e coeficiente de souplesse (%) ou flexibilidade. Para o número de Runkel, observa-se que a amostra 

de Vale Andorinho apresenta o menor valor (1,0), a da Herdade dos Fidalgos o maior (1,9) e a média 

para as amostras de todos os locais é 1,4. O menor coeficiente de enfeltramento pertence às 

amostras das Taipadas (35,1), o maior à de Herdade dos Fidalgos (50,6) e a média fixa-se em 43,7. 

Quanto ao coeficiente de souplesse o menor valor pertence à amostra da Herdade dos Fidalgos 

(34,9%), o maior à de Vale Andorinho (49,4%) e a média é de 42,5%. 

Tabela 4 - Índices biométricos por local. 

Local  Número de Runkel  
Coeficiente de 
enfeltramento  

Coeficiente de 
souplesse (%)  

Farrestelo  1,3 44,3 42,9 

Herdade dos Fidalgos  1,9 50,6 34,9 

Loure  1,3 45,4 43,3 

Serra d’Ossa  1,4 37,2 42,0 

Taipadas  1,3 35,1 42,4 

Vale Andorinho  1,0 49,8 49,4 

Média 1,4 43,7 42,5 

 



 _______________________________________________________________________________________________________ Resultados 

35 
 

5.2 Pré-tratamentos 

5.2.1 Auto-hidrólise 

Na Tabela 5 estão expressos os resultados referentes ao rendimento em material resultante da auto-

hidrólise (como pré-tratamento), contabilizando a matéria sólida seca e calculado em relação à 

massa seca inicial. A média de rendimento da auto-hidrólise foi de 72,2% e o pH médio do licor de 

3,41. Pode-se observar que os rendimentos foram semelhantes entre as amostras dos vários locais, 

variando entre 70,5% a 74,4%. A amostra da Serra d’Ossa apresenta o menor valor (70,5%) e a 

amostra de Loure o maior rendimento (74,4%). Quanto aos pH dos licores das auto-hidrólises, os 

valores variaram entre 3,10 e 3,83 (respectivamente para Vale Andorinho e Loure). 

Tabela 5 – Rendimento (% em relação à massa inicial seca) e pH dos licores finais do material pré-tratado por auto-
hidrólise. 

Local  Auto-hidrolisado (%)  pH final  

Farrestelo  72,0 3,44 

Herdade dos Fidalgos  73,4 3,45 

Loure  74,4 3,83 

Serra d’Ossa  70,5 3,45 

Taipadas  71,9 3,18 

Vale Andorinho  70,8 3,10 

Média 72,2 3,41 

5.3 Deslenhificação 

5.3.1 Rendimento em pasta 

Na Tabela 6 estão expressos os resultados referentes ao rendimento médio em pasta para papel das 

várias amostras por local, de acordo com o processo de deslenhificação utilizado e por tipo de pré-

tratamento (extração e auto-hidrólise). Se tomarmos em consideração apenas o processo de 

obtenção das pastas para papel, os rendimentos em pasta foram sempre superiores para o processo 

ASAM, registando valores médios que se situam entre 42,5% a 51,7% em comparação com 38,4% a 

42,7% para as pastas deslenhificadas pelo processo Kraft.  

Considerando a origem das amostras, os rendimentos médios variam com o processo e pré-

tratamento mas, no entanto, as amostras da Serra d’Ossa (SO) revelaram sempre rendimentos 

inferiores quando comparados com os outros locais. O valor de rendimento mais elevado foi de 

53,4% para as amostras de Herdade dos Fidalgos (HF) e Farrestelo (F) com material pré-extratado e 
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os valores mais baixos de 36,0% para as de Vale Andorinho (VA) e Serra d’Ossa (SO) com material 

auto-hidrolisado.  

Tabela 6 - Rendimentos em pasta (% da massa seca do material colocado no digestor) pelos processos Kraft e ASAM de 
todos as amostras: material sem tratamento e material com pré-tratamentos de extracção e auto-hidrólise  

Local  
Material sem pré-tratamento  

Pré-tratamento  

Extracção  Auto-hidrólise  

Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  

Farrestelo  44,1 50,9 48,2 53,4 40,1 43,4 

H. Fidalgos  44,7 51,1 48,3 53,4 39,9 43,9 

Loure  45,3 50,9 48,7 53,1 40,9 44,0 

Serra d’Ossa  39,2 46,5 44,9 48,8 36,0 40,0 

Taipadas  40,4 47,5 47,0 49,9 37,3 43,0 

V. Andorinho  42,8 48,9 47,8 52,0 36,0 40,7 

Média  42,7 49,3 47,5 51,7 38,4 42,5 

Desvio Padrão  2,5 2,0 1,4 2,0 2,2 1,7 

 

A remoção dos extractivos antes da deslenhificação permitiu obter rendimentos mais elevados para 

os dois processos de obtenção de pasta, em especial para o caso do processo Kraft. As amostras que 

sofreram auto-hidrólise apresentam rendimentos inferiores. 

Recriou-se uma relação entre a largura das fibras e os rendimentos obtidos, mas como não havia 

correlação entre resultados (R2 ≈ 0,00009), não foi possível chegar a uma conclusão lógica.  

5.3.2 Grau de polimerização e viscosidade 

Os resultados referentes aos graus de polimerização são calculados a partir das medições de 

viscosidade efectuadas para as pastas dos vários ensaios e estão expressos nas tabelas Tabela 7 e 

Tabela 8. Sendo o grau de polimerização calculado a partir da viscosidade, o seu comportamento 

será igual, assim apenas se irá fazer referência ao primeiro.  

O grau de polimerização varia para as pastas produzidas pelo processo Kraft de 517 DP0,85 a 1004 

DP0,85 enquanto para o processo ASAM varia de 494 DP0,85 a 1233 DP0,85. Os maiores valores de DP0,85 

são apresentados pelas pastas obtidas com material extratado como pré-tratamento, com 1233 

DP0,85 para a amostra de Loure em processo ASAM, enquanto o menor valor de polimerização foi 

apresentado pela pasta ASAM de Vale Andorinho (VA) com 494 DP0,85 produzida com material após 

auto-hidrólise. 
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Tabela 7 - Tabela comparativa dos graus de polimerização (DP
0,85

) das pastas para todos os tratamentos e tipo de 
cozimento. 

Local  
Material sem pré-tratamento  

Pré-tratamento  

Extracção  Auto-hidrólise  

Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  

Farrestelo  919 917 844 913 573 631 

H. Fidalgos  913 1056 817 1128 517 599 

Loure  949 1052 890 1233 541 650 

Serra d’Ossa  952 787 846 925 559 545 

Taipadas  1004 822 863 805 546 527 

V. Andorinho  908 938 813 1016 574 494 

Média  941 929 845 1004 552 574 

Desvio Padrão  36 112 29 156 22 62 

 

Tabela 8 - Tabela comparativa das viscosidades ([η]) das pastas para todos os tratamentos e tipo de cozimento. 

Local 

Material sem pré-
tratamento 

Pré-tratamento 

Extracção Auto-hidrólise 

Kraft ASAM Kraft ASAM Kraft ASAM 

Farrestelo 836 834 768 830 521 574 

H. Fidalgos 830 960 743 1026 470 544 

Loure 863 956 809 1121 492 591 

Serra d'Ossa 866 716 769 841 509 496 

Taipadas 912 747 784 732 496 479 

V. Andorinho 825 853 739 924 522 449 

Média 855 844 769 912 501 522 

Desvio Padrão 33 102 26 142 20 56 

 

5.3.3 Índice de deslenhificação 

A Tabela 9 regista os valores médios dos índices Kappa e a Tabela 10 os valores calculados para a 

lenhina residual nas pastas. Sendo a Tabela 10 calculada a partir dos valores obtidos na Tabela 9, o 

comportamento irá ser igual, assim apenas se irá fazer referência aos índices Kappa.  

Os índices Kappa variam de 6 a 26 para as pastas Kraft e de 8 a 44 para as pastas ASAM, dependendo 

do tipo de pré-tratamento. Quanto às médias globais dos tratamentos ambos os processos 

apresentam menor valor para o material livre de extrativos (11 no processo Kraft e 18 no processo 

ASAM). Podemos destacar as pastas sem qualquer pré-tratamento e processadas pelo ASAM como 
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tendo um maior valor médio de Kappa (36). Quanto ao local de origem das amostras, Serra d’Ossa 

(SO) apresenta o maior índice Kappa, com 44 (ASAM sem pré-tratamento); enquanto a amostra de 

Loure (L) apresenta o menor, com 6 (material pré-extratado e material auto-hidrolisado, ambos pelo 

processo Kraft). 

Tabela 9 - Tabela comparativa dos índices Kappa das pastas obtidas com todos os tratamentos e tipo de cozimento. 

Local  
Material sem pré-tratamento  

Pré-tratamento  

Extracção  Auto-hidrólise  

Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  

Farrestelo  10 40 12 17 12 9 

H. Fidalgos  11 19 10 8
1
 9 11 

Loure  13 37 6 19 6 13 

Serra d’Ossa  18 44 16 17 17 24 

Taipadas  17 34 9 23 26 38
1
 

V. Andorinho  16 40 10 23 12 26 

Média  14 36 11 18 14 20 

Desvio Padrão  3 9 3 6 7 11 
1
Existência de incozidos numa das repetições.  

Tabela 10 - Teor de lenhina residual das pastas para todos os tratamentos e tipo de cozimento. 

Local 
Material sem pré-tratamento 

Pré-tratamento 

Extracção Auto-hidrólise 

Kraft ASAM Kraft ASAM Kraft ASAM 

Farrestelo 1,3 5,2 1,6 2,2 1,5 1,2 

H. Fidalgos 1,4 2,5 1,3 1,1
1
 1,2 1,5 

Loure 1,7 4,8 0,8 2,5 0,8 1,7 

Serra d'Ossa 2,4 5,7 2,1 2,2 2,2 3,1 

Taipadas 2,2 4,4 1,2 3 3,41 5,0
1
 

V. Andorinho 2,1 5,2 1,3 3 1,5 3,4 

Média 1,9 4,6 1,4 2,3 1,8 2,6 

Desvio Padrão 0,5 1,1 0,4 0,7 0,9 1,5 
1
Existência de incozidos numa das repetições.  

Analisando os dados ao nível do pré-tratamento, verifica-se que o material sem qualquer pré-

tratamento da Serra d’Ossa (SO) processada em ASAM apresenta o índice mais elevado (44); por 

razão inversa as amostras do local de Farrestelo (F) submetidas ao processo Kraft mostram o valor 

mais baixo (10). Das amostras de material extratado, dá-se destaque à de Loure (L) que obteve o 

valor mais baixo produzidas pelo processo Kraft (6); já as amostras de Taipadas (T) e Vale Andorinho 

(VA) apresentam o valor mais alto (23), ambas pelo processo ASAM. Por fim pelo pré-tratamento de 
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auto-hidrólise, as amostras de Taipadas (T) pelo processo ASAM apresentam o maior de índice 

Kappa, com 38; e a amostra de Loure (L) o menor valor (6). 

5.4 Cor 

A Tabela 11 apresenta os dados referentes à brancura (%ISO). As pastas apresentam valores médios 

entre 18,8 e 45,1%, sendo a variação para as pastas Kraft de 21,2 a 34,2% e para as pastas ASAM de 

18,8 a 45,1%. Pode-se observar pelas médias globais que o pré-tratamento da extração dá origem a 

pastas com maiores valores (30,8% para Kraft e 35,8% para ASAM). Os valores mais baixos são 

apresentados pelo local da Serra d’Ossa (SO) com 18,8%, enquanto o valor mais alto pertence à 

amostra oriunda da Herdade dos Fidalgos (HF) com 45,1%. 

Tabela 11 - Tabela comparativa da brancura de todos os tratamentos e tipo de cozimento. 

Local  
Material sem pré-tratamento  

Pré-tratamento  

Extracção  Auto-hidrólise  

Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  Kraft  ASAM  

Farrestelo  21,7 23,7 31,1 36,1 29,7 30,1 

H. Fidalgos  22,3 32,9 34,0 45,1 32,6 32,9 

Loure  25,8 21,0 30,5 31,5 27,3 28,8 

Serra d’Ossa  28,6 18,8 28,0 34,0 24,7 25,8 

Taipadas  29,0 20,7 27,1 31,4 21,2 24,3 

V. Andorinho  28,3 24,4 34,2 36,5 27,3 30,3 

Média  25,9 23,6 30,8 35,8 27,1 28,7 

Desvio Padrão  3,3 5,0 2,9 5,1 3,9 3,2 
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6 Discussão 

6.1 Características biométricas 

A medição do comprimento das fibras é importante pois quanto maior for, maior será a 

resistência do papel à tracção e ao rebentamento (Pereira, et al., 2010). Na Tabela 12 estão 

reunidos alguns resultados obtidos por autores que estudaram a biometria das fibras do lenho do 

tronco da espécie Eucalyptus globulus. Comparando-os com os dados adquiridos neste trabalho 

(Tabela 3) verifica-se que os valores estão dentro do esperado, visto as medições obtidas 

variarem de 0,8 a 1,1 mm. Apenas Silva (1998) apresenta um valor inferior (0,68 mm), o que 

poderá estar relacionado com a idade do material utilizado, uma vez que é oriundo de sistemas 

de produção intensivos e de muito curta rotação (1 ano), o que contribui para que a fibra seja 

mais curta.  

Tabela 12 – Valores dos comprimentos, espessuras, larguras das fibras e largura dos lúmens de Eucalyptus globulus 
determinados por alguns autores (adaptado). 

Autor (Carvalho A. , 1962) (Jorge, 1994) (Silva, 1998) 
(Miranda, et al, 

2001) 

Idade (anos) 20 10 – 13 1 7 

Comprimentos 
(mm) 

0,76 – 1,25 0,94 – 0,97 0,68 0,78 – 1,03 

Espessuras (µm) 2,7 – 4,4 2,2 – 2,3 3,2 3,8 – 5,6 

Larguras das fibras 
(µm) 

13,5 – 19,8 12,8 – 13, 2 14,7 14,5 – 22,2 

Larguras do lúmen 
(µm) 

– 8,4 – 8,7 8,2 6,9 – 11,0 

 

O comprimento das fibras é uma característica importante do material para fins papeleiros, isto 

porque o papel é um “emaranhado” (enfeltrado) de fibras e a sua resistência mecânica irá 

depender da qualidade desse emaranhado, ou seja, irá depender da soma das superfícies de 

contacto entre fibras. Assim, quanto mais compridas forem, maior será esta superfície (Seabra & 

Oliveira, 1972). A Tabela 13 apresenta a classificação das fibras, segundo o seu comprimento, 

sugerido por Seabra & Oliveira (1972) e que referem que as fibras extremamente curtas, muito 

curtas e moderadamente curtas não são susceptíveis para a produção de pasta celulósica pois a 

qualidade pode ser comprometida, embora esta conclusão esteja sempre dependente do fim 

pretendido para uma dada pasta. Seguindo esta classificação, as amostras dos locais de 

Farrestelo, Taipadas e Serra d’Ossa apresentam fibras moderadamente curtas, enquanto as 

restantes amostras apresentam fibras de classificação média.  
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Tabela 13 - Classificação do comprimento das fibras tendo em vista um fim papeleiro (Seabra & Oliveira, 1972). 

Classificação para o comprimento das fibras 

Designação Comprimento (µm) 

Extremamente curtas < 500  

Muito curtas 500 – 700 

Moderadamente curtas 700 – 900  

Médias 900 – 1600  

Compridas > 1600 

 

A espessura da parede é uma característica anatómica normalmente associada à rigidez da fibra. 

Segundo vários autores citados por Pereira et al. (2010), as espessuras superiores conferem à 

fibra uma maior capacidade de sofrerem desfibrilhamento durante a refinação (aumentando o 

potencial de ligações interfibrilares, o aumento da área de ligação entre as fibras e o aumento de 

resistência à tracção do papel), maior hidratação e consequente inchamento (aumento do volume 

e áreas de ligação, levando a maior resistência), produção de papel com estrutura aberta, com 

maior volume específico e maior opacidade.  

Utilizando os dados dos autores em referência, observa-se que as medições para a espessura da 

parede obtidas foram ligeiramente superiores em todos os casos (Tabela 3). Apenas a amostra de 

Vale Andorinho (VA) apresenta um valor médio mais baixo e coloca-se dentro do intervalo de 

medições de Miranda et al. (2001). Este facto pode resultar da idade do material (sendo cepos e 

raízes estão no local desde a data da plantação, ou seja, uma média de 40 anos) o que poderá ter 

influência na espessura da parede; o lenho de reacção presente no material estudado também 

pode conferir às fibras maiores espessamentos. De uma forma geral, pode concluir-se que a 

espessura das fibras das raízes e cepos é superior às presentes no lenho do tronco.  

A largura das fibras não é uma característica biométrica selectiva na escolha de uma boa fibra 

para produção de pasta. Apesar disto, é preferível uma fibra larga para que haja uma maior zona 

de contacto e, deste modo, maior resistência mecânica e um melhor índice de enfeltramento, ou 

seja, de entrosamento entre fibras (Seabra & Oliveira, 1972). Comparando os valores obtidos com 

os apresentados pelos autores, observa-se que Jorge (1994) e Silva (1998) obtiveram dados 

inferiores. Talvez se deva à idade do material e ao método usado, uma vez que utilizaram material 

com 10 a 13 anos e material muito jovem, respectivamente. Os intervalos de medições obtidos 

por Carvalho (1962) e Miranda et al. (2001) englobam as medições obtidas, apesar de estarem 

mais próximos do limite superior. Para Seabra & Oliveira (1972), as larguras das fibras variam 

entre 12 a 21 µm; nas estudadas, as medições ultrapassaram este intervalo e apenas as amostras 

dos locais do Farrestelo e Vale Andorinho estão contidos (apesar de se tratar de valores altos).  
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Jorge (1994) e Silva (1998) obtiveram valores inferiores aos obtidos nas medições feitas ao lúmen 

das fibras, excluindo a amostra da Herdade dos Fidalgos (HF) com um valor de 7,7 μm. Miranda et 

al. (2001) obtiveram valores de 6,9 a 11,0 μm que contêm os obtidos no material medido. Por 

isso, pode-se concluir que as larguras do lúmen das fibras das raízes e cepos são superiores às do 

tronco. 

6.1.1 Índices biométricos  

A Tabela 14 contém exemplos dos índices biométricos determinados por vários autores, que irão 

servir de base de comparação com os dados obtidos. Na obra de Miranda (1999) não são 

contemplados os índices biométricos, mas uma vez que existam dados para os calcular, foram 

determinados.  

Tabela 14 – Índices biométricos de Eucalyptus ssp. determinados por alguns autores (adaptado). 

Autor (Silva M. , 1998) 
(Barrichelo & Foelkel, 

1976) 
(Santos S. , 

2005) 
(Miranda, 1999) 

Espécie 

E.
 g

lo
b

u
lu

s 

E.
 c

a
m

a
ld

u
le

n
si

s 

E.
 g

lo
b

u
lu

s 

E.
 g

ra
n

d
is

 

E.
 g

ra
n

d
is

 x
 

E.
u

ro
p

h
yl

ia
 

E.
 g

lo
b

u
lu

s 
 

Furadouro 
Vale de 

Galinhas 

Número de Runkel 0,83 0,83 0,64 0,53 0,6 1 1,4 

Coeficiente de 
Enfeltramento 

45,5 44,1 60 57 49,8 50,2 55,2 

Coeficiente de 
Souplesse (%) 

56 56 61 66 63 48,8 41 

 

O coeficiente de souplesse, ou flexibilidade, relaciona a largura do lúmen e a largura da fibra logo, 

quanto maior o coeficiente de souplesse, menor a largura da fibra e por consequência, maior a 

sua flexibilidade (Pereira, et al., 2010). Comparando com os dados da Tabela 14, os coeficientes 

obtidos foram inferiores (excepto quando comparado com a referência de Miranda (1999), que 

apresenta o valor mais baixo). Assim as fibras estudadas mostraram-se mais largas que as da 

bibliografia, podendo-se deduzir que possuem uma menor flexibilidade. Dentro dos coeficientes 

determinados, a amostra do Vale Andorinho apresenta fibras mais flexíveis e delgadas, ao passo 

que a amostra da Herdade dos Fidalgos apresenta o inverso. Segundo Seabra & Oliveira (1972), as 

fibras que estão no intervalo de índice de souplesse entre 30 a 50 traduzem a existência de uma 

superfície de contacto reduzida e uma aderência fraca, conduzindo a uma baixa resistência 

mecânica da pasta. Também é descrito pelos mesmos autores, que devem ser preferidas fibras 

com índice de souplesse superiores, ou próximos, a 50. 
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O coeficiente de enfeltramento retrata a relação entre o comprimento e a largura da fibra. Assim, 

as fibras finas e compridas apresentam valores de coeficiente elevados o que indica uma boa 

característica papeleira visto apresentarem resistência ao rasgamento. Apesar disto, não se 

atribui uma importância significativa a este coeficiente, mas dá-se preferência a fibras com 

coeficientes elevados (Seabra & Oliveira, 1972). Observando os coeficientes de enfeltramento 

obtidos pode observar-se que os valores são mais baixos que os referidos na Tabela 14. Apenas a 

referência de Silva (1998) apresenta valores mais próximos dos obtidos (44,1 para Eucalyptus 

camaldulensis e 45,5 para Eucalyptus globulus), o que não é de estranhar uma vez que utilizou 

material muito jovem. Desta forma pode-se deduzir que as fibras estudadas têm larguras mais 

acentuadas que as referidas pelos autores.  

O número de Runkel avalia a aptidão das fibras durante o processo da fabricação do papel 

(velocidade a que a maquinaria pode laborar, operações de acabamento que o material pode 

receber) e as propriedades finais que o papel venha a adquirir (gramagem e rigidez) (Pereira, et 

al., 2010). Segundo os dados da Tabela 14, o número de Runkel obtido nas várias amostras 

analisadas é superior, excepto para a referência de Miranda (1999) que obteve valores superiores. 

O número de Runkel relaciona a espessura da parede da fibra com a largura do lúmen, ou seja, é 

uma relação da largura da fibra, o que pode intensificar a ideia apresentada anteriormente, onde 

as fibras utilizadas são mais largas. Segundo Foelkel & Barrichelo (1975), um número de Runkel 

inferior a 0,5 confere à fibra uma boa produção de papel, visto dar uma boa resistência à tracção. 

Para Dinwoodie (1965), se o número de Runkel for inferior a 1, o papel adquire uma boa 

conformabilidade e uma boa sobreposição das fibras, características importantes para um bom 

papel de impressão e escrita. Visto estes parâmetros serem apenas indicativos e com base na 

informação disponível, deduz-se que o material pode não ser o mais indicado para papel de 

impressão e escrita, mas poderá ser utilizado para papéis especiais, como os texturados. 

6.2 Pré-tratamentos 

Na extração não foram contabilizados os teores em extractivos, tendo sido apenas feita uma 

lavagem ao material. Gominho et al. (2012) estudaram as propriedades químicas dos cepos e 

raízes dos mesmos locais aqui apresentados e concluíram que, em comparação com o lenho do 

tronco, os cepos e raízes apresentavam um maior teor de extrativos (principalmente os solúveis 

em etanol e água) e teores de lenhina e polissacáridos semelhantes aos presentes no tronco de 

Eucalyptus globulus. Apresentam valores médios de extrativos de 15,1% (± 2,5), onde 0,4% (± 0,2) 

diz respeito ao extrato retirado com diclorometano, 10,5% (± 2,4) com etanol e 4,0% (± 0,2) de 
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extratado em água (Gominho, et al., 2012). Houve uma variação moderada entre locais, obtendo-

se um coeficiente de variação de 17,0% de média.  

A Tabela 15 apresenta as quantidades percentuais de material que foi removido no hidrolisado e 

correspondeu em média a 27,8%. Foelkel (2012) refere que as auto-hidrólises em madeira de 

Eucalyptus removem 12 -20%, a temperaturas de 160 a 170 °C. Refere ainda que nesta remoção, 

de 20% de material, pode estar agregado os seguintes componentes: compostos formados pela 

degradação da lenhina (2 a 5%), grupos de acetilo e uranilo hidrolisados (4 a 5%), extrativos 

solúveis em água quente (cerca de 1%), hidrolisados de polissacáridos (como monómeros e 

oligómeros, 8 a 10%) e outros compostos (como furfural, 1 a 2%). Deste modo, e de acordo com 

os dados obtidos, espera-se que a auto-hidrólise tenha retirado hemiceluloses, extractivos e 

pequenas quantidades de lenhina e celulose. 

Tabela 15 - Quantidades retiradas ao material durante a auto-hidrólise (% do material inicial). 

Local  Massa retirada (%)  

Farrestelo (F)  28,0 

H. dos Fidalgos (HF)  26,6 

Loure (L)  25,6 

Serra d’Ossa (SO)  29,5 

Taipadas (T)  28,1 

Vale Andorinho (VA)  29,2 

Média  27,8 

 

O pH resultante da auto-hidrólise é ácido (cerca de pH 3,5), devido às reacções químicas a que o 

material é exposto. Foelkel (2012) também faz referência a este valor de pH para os hidrolisados, 

atribuindo a causa deste decréscimo à hidrólise dos grupos acetilo e uranilo das hemiceluloses. 

Como foi referido anteriormente, o meio é acidificado devido à formação de ácido acético 

resultante do ataque químico sobre a estrutura das xilanas, como explicado na introdução. Seria 

interessante que em trabalhos posteriores se determinasse qual a composição química do licor e 

do material sólido resultante. 

6.3 Deslenhificação 

Na Tabela 16 estão enunciadas as médias finais para o rendimento, índice Kappa e grau de 

polimerização (DP0,85), referentes ao processo Kraft para estilhas sem tratamento e após 

respectivos pré-tratamentos. Os dados apresentados encontram-se calculados na base do 

material inicial antes de pré-tratamento. Na Tabela 17 estão presentes alguns dos principais 



 ____________________________________________________________________________________________________ Discussão 

45 
 

trabalhos consultados a fim de facilitar a comparação e explicação dos resultados obtidos. Em 

alguns dos exemplos foram escolhidos os dados com as condições de deslenhificação mais se 

aproximavam das analisadas (dando preferência à sulfidez e álcali activo). Os trabalhos 

consultados referem-se todos a lenho do tronco, visto não existirem trabalhos realizados com 

raízes e cepos, que se tenha conhecimento, e deu-se maior primazia a trabalhos feitos com 

Eucalyptus globulus. 

Tabela 16 – Valores médios para o rendimento em pasta calculado como % em relação ao material inicial e 
respectivos índice Kappa e viscosidade   

 
Kraft  

 
Material sem pré-

tratamento 
Material extratado 

Material 
Hidrolisado 

Rendimento  42,7 41,3 27,7 

Índice Kappa 14,3 10,6 13,7 

DP
0,85

 941 845 552 

 

Os rendimentos obtidos para a deslenhificação do material tal qual foram inferiores aos 

referenciados por outros autores em trabalhos como Fardim et al. (2004) que refere valores entre 

53-61,2% para rendimento com a E. grandis. A idade do material e condições de deslenhificação 

são outras das variáveis que influenciam o rendimento e Miranda (1999) obteve um rendimento 

superior de 55,1% (Tabela 17). Carvalho et al. (2000) também obtiveram valores superiores, mas o 

álcali activo e a temperatura utilizados foram inferiores ao utilizado neste trabalho prático o que 

pode levar a uma diferença expressiva, Carvalho (1999) obteve também um rendimento superior 

(52,1%) e utilizou um alcali inferior (17%) e uma temperatura ligeiramente inferior.  

Tabela 17 - Alguns dos principais trabalhos de deslenhificação Kraft realizados por diversos autores (adaptado). 

Kraft 

Autor 
(Carvalho, et 

al., 2000) 
(Fardim, et 
al., 2004) 

(Pedroso,et al., 
2003) 

(Miranda, 
1999) 

(Miranda, et 
al., 2002) 

(Carvalho 
M. , 1999) 

Espécie 
Eucalyptus 

globulus 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalyptus 

globulus 
Eucayptus 
globulus 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalyptus 
globulus 

Alcali activo (%) 17 – 24,4 15,5 - 23,3 10,9 - 22,8 15 15 17 

Sulfidez (%) 30 23,3 - 31,1 0 – 60 30 30 30 

Temperatura 
(°C) 

152 - 160 160 - 170 152 – 181 170 170 161 

Tempo (min.) 90 - 40 – 195 90 120 90 

Rendimento (%) 50,8 53,0 - 61,2 48,1 - 64,4 55,1 57,0 - 59,1 52,1 

Índice Kappa 11,8 14,9 - 31,9 7,5 - 69,3 22,6 13,2 - 18,4 12,9 

DP
0,85

 1140 1090 - 1417 655 – 1619 - - 1271 
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Quanto aos pré-tratamentos, observa-se que o material submetido à auto-hidrólise teve um 

elevado decréscimo no rendimento em pasta quando calculado em relação ao material inicial. Isto 

deve-se ao facto de na auto-hidrólise se ter removido cerca de 28% do material inicial e de esta 

actuar sobretudo na parte polissacárida (principalmente hemiceluloses). Os rendimentos obtidos 

nas pastas previamente extractadas sofrem um ligeiro decréscimo (cerca de 2%) porque ao 

efectuar-se a extração há libertação de polissacáridos voluntariamente pela acção da passagem 

dos solventes (efeito de arrastamento). A extração é um processo que utiliza solventes de 

diferente polaridade (tradicionalmente começa numa baixa polaridade – solvente como 

diclorometano – acabando num solvente de alta polaridade – como o etanol e a água). Sendo os 

polissacáridos estruturas de polaridade alta, quando a lavagem é feita por solventes, como a água 

e o etanol, as estruturas acabam por se romper nas zonas mais frágeis das ligações (como as 

extremidades das cadeias polissacáridas) e/ou em complexos polissacáridos intimamente ligados 

a substâncias extratáveis.   

Os índices Kappa obtidos estão dentro do esperado segundo a bibliografia consultada. Carvalho et 

al. (2000) apresenta um valor inferior, mostrando que teve uma deslenhificação mais eficiente, 

uma vez que apresenta um rendimento superior. O índice Kappa apresentado está nos intervalos 

obtidos por Fardim et al. (2004), Pedroso et al. (2003) e Miranda et al. (2002). Pedroso et al. 

(2003) apresenta um intervalo de valores alargado (7,5 a 69,3) o que talvez se deva às vastas 

combinações de condições de cozimento. Miranda (1999) encontra valores de Kappa um pouco 

acima dos obtidos, o que pode ser explicado pela idade muito jovem do material utilizado e pelo 

facto das raízes e cepos serem estruturas de reserva, ao contrário dum tronco jovem. Carvalho 

(1999) determinou um índice Kappa ligeiramente inferior ao obtido (12,9), poderá indicar que 

obteve uma deslenhificação mais eficiente, visto ter tido um rendimento superior, ou o material 

utilizado teria menos lenhina inicialmente. 

 Através do índice Kappa pode-se extrapolar a quantidade de lenhina residual duma pasta. Desta 

forma, verifica-se que as pastas sem pré-tratamento apresentam maiores valores de Kappa e 

portanto de lenhina residual (14,3), enquanto as pastas de material previamente extratado 

apresentam menores valores de Kappa (10,6). Quanto às pastas de material tratado com auto-

hidrólise, o valor de índice Kappa é apenas ligeiramente inferior à pasta sem pré-tratamento; o 

que se explica pelo facto de este pré-tratamento poder facilitar a saída de componentes da 

lenhina que se encontram mais fragilizados ou em situações de rotura.  

Olhando para os graus de polimerização, verifica-se em Carvalho et al. (2000) e Fardim et al. 

(2004) valores superiores aos obtidos, ou seja, os polímeros de celulose são mais longos e menos 
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danificados. Pode dever-se à relação álcali activo / sulfidez utilizada pelos autores que tenha sido 

menos agressiva que a utilizada no presente trabalho. Pedroso et al. (2003) apresenta um 

intervalo de DP0,85 que engloba o valor obtido. A sulfidez utilizada por Pedroso et al. (2003) vai de 

0 a 60% o que reforça a ideia que a relação álcali activo / sulfidez influência o tamanho do 

polímero de celulose e a sua degradação. Carvalho (1999) obteve um grau de polimerização 

superior o que poderá indicar que o ataque químico foi eficiente e actuou ao nível dos outros 

constituintes, respeitando o polímero de celulose; outra explicação é a possibilidade da fibra ter 

um comprimento superior à estudada.  

Nos dados obtidos podemos observar na pasta proveniente de estilha sem qualquer pré-

tratamento, obteve um DP0,85 superior aos restantes, querendo dizer que os polímeros de 

celulose foram pouco danificados (como referido anteriormente). Quanto ao material submetido 

a uma auto-hidrólise, ele apresenta um grau de polimerização mais baixo, devendo-se ao ataque 

sofrido pelas hemiceluloses e também (mas em pequena escala) pela celulose. Desta forma, como 

a malha celulósica ficou comprometida com a remoção das hemiceluloses, a pasta fica mais frágil, 

(até para manusear durante os procedimentos de análise, as folhas formadas eram fáceis de 

rasgar). Nas amostras submetidas ao pré-tratamento de extracção, apesar do grau de 

polimerização ser ligeiramente mais baixo, a sua resistência ao manuseamento era semelhante às 

amostras sem pré-tratamento. Também não podemos esquecer a origem e o meio de 

crescimento do material estudado. Este foi exposto a condições adversas onde o crescimento é 

comprometido e dificultado, o que provoca vários pontos de tensão (lenho de reacção), podendo 

levar a uma diminuição do tamanho esperado do polímero de celulose. 

Na Tabela 18 estão as médias finais referentes ao processo ASAM e respectivos pré-tratamentos 

para o rendimento, índice Kappa e grau de polimerização (DP0,85). Os dados apresentados 

encontram-se calculados na base do material inicial sem qualquer pré-tratamento. Na Tabela 19 

estão presentes alguns dos principais trabalhos consultados a fim de facilitar a comparação e 

explicação dos resultados obtidos. Em alguns dos exemplos foram escolhidos os dados com as 

condições de deslenhificação que mais se aproximavam das analisadas. Os trabalhos consultados, 

à semelhança da Tabela 17, referem-se todos a lenho do tronco, visto não existirem trabalhos 

realizados com raízes e cepos, e deu-se maior primazia a trabalhos feitos com Eucalyptus 

globulus. 
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Tabela 18 - Dados extrapolados para a base do material inicial para o processo ASAM. Valores médios para o 
rendimento em pasta calculado como % em relação ao material inicial e respectivos índices Kappa e viscosidade   

 
ASAM 

 
Material sem pré-

tratamento 
Material extratado 

Material 
hidrolisado 

Rendimento  49,3 45,0 30,7 

Índice Kappa 35,5 17,9 20,2 

DP
0,85 

929 1004 574 

 

Os rendimentos obtidos são inferiores aos observados na bibliografia, à semelhança do processo 

Kraft. Patt et al. (1999) obteve um rendimento muito próximo do obtido no presente trabalho 

(49,7%) com Picea spp. Miranda (1999) e Kordsachia et al. (2002) obtiveram valores de 

rendimento superiores pelas mesmas razões apontadas anteriormente nos rendimentos de Kraft 

(idade do material, condições de cozedura mais eficientes e menos agressivas). Quanto a Puthson 

et al. (1997) obtiveram um rendimento com Eucalyptus camaldulensis inferior ao apresentado 

utilizando uma razão de licor:madeira de 4:1 (inferior à utilizada) e um rendimento superior 

utilizando a mesma razão que a utlizada durante os processos aqui apresentados (5:1). 

Tabela 19 - Alguns dos principais trabalhos de ASAM realizados por diversos autores (adaptado). 

ASAM 

Autor (Miranda, 1999) 
(Patt et al., 

1999) 
(Kordsachia et al., 1992) 

(Puthson et al., 
1997) 

Espécie Eucalyptus globulus Picea spp. Eucalyptus globulus 
Eucalyptus 

camaldulensis 

Alcali activo (%) 17,5 25 22,5 25 22,5 

Metanol (%) 30 15 25 20 

Grau de Sulfatização  70:30  80:20 80:20 (0,8) 70:30 (0,7)  80:20 

AQ (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Temperatura (°C) 170 175 180 180 

Tempo (min.) 150 120 90   135 105 

Rendimento (%) 62,8 63,9 65,7 49,7 55,2 56 46,5
1 

50,5
2 

Índice Kappa 31,1 37,1 43,3 19,9 10,2 14,6 16 28,3 

DP
0,85

 - - - 1453,1 1199 1221 844,8 949,3 
1
 Razão licor:madeira de 4:1; 

2 
Razão licor madeira de 5:1 

O índice Kappa obtido foi superior comparando com os dados obtidos por Patt et al. (1999), 

Kordsachia et al. (1992) e Puthson et al. 1997); no caso de Patt et al. (1999) não era de prever um 

Kappa superior, visto as coníferas possuírem uma quantidade de lenhina superior às folhosas, 

talvez se deva à idade do material, pelo facto das raízes e cepos serem “armazéns” de extrativos e 

lenhina, e/ou devido às condições de deslenhificação; Kordsachia et al. (1992) usou um maior 

tempo de cocção, levando o material a uma maior exposição ao choque químico e, 
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consequentemente, permita a saída duma maior percentagem de lenhina, diminuindo assim o 

índice Kappa; quanto a Puthson et al. (1997) obteve um ataque superior à lenhina com menor 

quantidade da razão licor:madeira, mas em ambos os casos o Kappa foi inferior (talvez se deva às 

condições de cocção). Miranda (1999) obteve um índice Kappa superior, com a mesma duração 

de cozimento, devido às características do material analisado e ao álcali activo inferior; nos 

valores de Kappa obtidos pelo mesmo autor, a tempos superiores, pode-se observar que quanto 

maior o tempo de deslenhificação, maior a percentagem retirada de lenhina e 

consequentemente, menor o índice Kappa.  

Nos dados obtidos, repara-se que nas pastas produzidas com material extratado a remoção de 

lenhina é superior que no caso da auto-hidrólise (índice Kappa mais baixo com 17,9). Pode 

explicar-se pelo facto da extracção actuar sobre a parte dos extractivos presentes no material 

lenhocelulósico e poder arrastar consigo alguma parte da lenhina. Quanto à auto-hidrólise, esta 

irá actuar sobre os polissacáridos (preferencialmente, hemiceluloses), com alguma remoção de 

lenhina, mas em muito menor quantidade. Tendo o material utilizado características de suporte e 

armazenagem, isto pode levar a que existam quantidades de extractivos e lenhina altas, levando a 

valores altos de lenhina, como os observados.  

Os graus de polimerização obtidos são superiores aos obtidos por Puthson et al. (1999) e 

inferiores aos obtidos por Kordsachia et al. (1992) e Patt et al. (1999). Não existe registo de grau 

de polimerização das pastas do trabalho de Miranda (1999). Puthson et al. (1997) obtiveram graus 

de polimerização semelhantes aos obtidos em Eucalyptus camaldulensis. Kordsachia et al. (1992) 

obtiveram um grau de polimerização superior ao obtido pelas razões apontadas anteriormente. O 

dano causado aos polímeros de celulose é acentuado no pré-tratamento de auto-hidrólise, onde 

se observa um decréscimo de 355 DP0,85. A auto-hidrólise retira abundantemente as 

hemiceluloses danificando as partes terminais dos polímeros de celulose e também vai 

promovendo alguma retirada dos restantes constituintes (em quantidades muito reduzidas).  

Para trabalhos futuros seria interessante fazer algumas combinações de sulfidez e álcali activo 

com o fim de encontrar o melhor licor para o material aqui apresentado. Também seria 

interessante fazer uma mistura com o material utilizado convencionalmente e avaliar até que 

ponto esta mistura poderia ser feita à escala industrial, sem que a pasta visse a sua qualidade 

diminuir. Seria também interessante avaliar o poder calorífico do licor negro de ASAM e do Kraft 

para um aproveitamento energético. 
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6.4 Cor 

A Tabela 20 refere os dados obtidos para os processos Kraft e ASAM em relação à brancura das 

pastas. Na Tabela 21 estão apresentados os dados referentes à bibliografia consultada, onde 

constavam dados de brancura (%ISO) para ambos os processos.  

Tabela 20 - Dados obtidos da brancura (%ISO). 

 
Kraft ASAM 

 
Material sem 

pré-tratamento 
Material 

extratado 
Material 

hidrolisado 
Material sem 

pré-tratamento 
Material 

extratado 
Material 

hidrolisado 

Brancura 
(%ISO) 

25,9 30,8 27,2 23,6 35,8 28,7 

 

Nas pastas Kraft a brancura aproxima-se da referência de Fardim et al. (2004), que utilizou 

material de Eucalyptus grandis. Carvalho (1999) em Eucalyptus globulus obteve a brancura de 

43,3%, bastante superior à obtida com o material analisado; mais uma vez, poderá dever-se às 

condições de cozimento de ambos os casos ou à qualidade do material utilizado. A presença de 

extrativos e lenhina influencia a brancura da pasta e pode ver-se isso nos dados obtidos. As pastas 

sem pré-tratamento tiveram uma brancura inferior, ao passo que as pastas de material 

previamente extratado tiveram uma brancura superior. Quanto às pastas de material tratado com 

auto-hidrólise, a brancura foi ligeiramente superior às pastas sem pré-tratamento porque existiu 

uma saída de lenhina superior, como comprova o índice Kappa, e assim a pasta adquiriu uma 

brancura superior.  

Tabela 21 - Alguns dos principais trabalhos de Kraft e ASAM realizados por diversos autores (adaptado). 

 
Kraft ASAM 

Autor 
(Fardim, et 
al., 2004) 

(Carvalho M. 
, 1999) 

(Kordsachia, et al., 
1992) 

(Puthson,et al., 1997) 

Espécie E. grandis E. globulus E. globulus E. camaldulensis 

Rendimento 
(%) 

53,0 - 61,2 52,1 55,2 56 46,5 50,5 

Brancura  
(% ISO) 

26,0 - 37,7 43,3 45,2 43 25,8 27,5 

Índice Kappa 
(K) 

14,9 – 31,9 12,9 10,2 14,6 16 28,3 

 

Quanto ao processo ASAM, os dados obtidos são baixos em relação aos da bibliografia 

consultada. Kordsachia et al. (1992) apresenta valores mais altos (43,2 e 43,0%), que poderão 

dever-se às condições de cozimento. Puthson et al. (1997) obtiveram brancuras mais próximas às 
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obtidas em E. camaldulensis. A presença de extractivos e lenhina influenciam a qualidade da 

brancura e este facto pode ser observado tanto no processo Kraft como no ASAM. À semelhança 

do que aconteceu no processo Kraft, nas pastas sem pré-tratamento e nas previamente 

extratadas, pode verificar-se que no caso das extratadas a brancura foi superior, dentro dos 

ensaios feitos. Nas pastas de material auto-hidrolisado a brancura foi maior que no caso das 

pastas sem pré-tratamento, visto também ter existido uma saída (menor que nas pastas 

previamente extratadas) de lenhina, como comprova o índice Kappa. Olhando para os dois 

processos, o comportamento foi semelhante, ou seja, as pastas de material extratado 

apresentaram uma brancura superior e as pastas sem pré-tratamento o valor mais baixo de 

brancura. 

6.5 Comparação entre Kraft e ASAM 

É possível observar-se que ambos os processos têm comportamentos semelhantes entre tipo de 

pré-tratamento, rendimento obtido e índice Kappa, ou seja, ambos apresentam melhores 

rendimentos nas estilhas submetidas a extracção e rendimentos inferiores quando submetidas à 

auto-hidrólise. Excepto no grau de polimerização, que no processo Kraft apresenta maior valor no 

material sem pré-tratamento e no processo ASAM apresenta o material extratado. O processo 

ASAM causa menor dano nos polímeros de celulose (principalmente na pasta previamente 

extratada). Mas o processo Kraft foi mais eficiente ao nível da remoção da lenhina. É sabido que 

numa deslenhificação, a principal tarefa é retirar a maior quantidade de lenhina e tentar causar o 

menor dado aos polissacáridos. As reacções de degradação que ocorrem durante a 

deslenhificação são o principal factor para a perca de polissacáridos. Essas reacções, que ocorrem 

em meio alcalino e atacam tanto as hemiceluloses como a celulose, atacando principalmente por 

meio de reacções de peeling (ataque as grupos redutores terminais) e por reacções de hidrólise 

(Fengel & Wegener, 1989). Comparando os dois processos do ponto de vista do rendimento e 

tendo em conta as considerações anteriores, podemos referir que o processo ASAM foi mais 

selectivo durante a deslenhificação porque, apesar de ter tido valores mais elevados de índice 

Kappa, causou menor dano ao polímero de celulose e obteve rendimentos superiores. No 

processo Kraft observam-se valores inferiores de índice Kappa, mas maior dano ao nível do 

polímero de celulose, diminuindo o rendimento em pasta. O que poderá significar que a lenhina 

retirada nas pastas de Kraft estaria bastante entranhada na malha polissacárida, obrigando assim 

a um ataque mais forte, o que levaria à perca de material polissacárido. 



 ____________________________________________________________________________________________________ Conclusão 

52 
 

7 Conclusões 

 Não foram observadas diferenças significativas da biometria das fibras na biomassa de 

cepos e raízes entre as seis pilhas estudadas. 

 Os cepos e raízes de Eucalyptus globulus no fim do ciclo de exploração mostraram poder 

ser utilizados como matéria-prima fibrosa para fins papeleiros.  

 Dos dois processos para a produção de pasta para papel testados, Kraft e ASAM, o 

segundo mostrou maiores rendimentos e índices de grau de brancura superiores, apesar 

de menor grau de deslenhificação. 

 A utilização da auto-hidrólise, como pré-tratamento no processo de produção de pasta 

para papel, não parece ser aconselhada do ponto de vista papeleiro, dado que diminui a 

qualidade da pasta. 

 A utilização da extracção como pré-tratamento pode ser aconselhada, dado que se 

verificaram nas pastas obtidas rendimentos mais elevados e menores índices Kappa. 

 

 

 

Perspectivas de futuros trabalhos 

De forma a responder a questões que este trabalho não elucidou dever-se-ia estudar: 

 O potencial papeleiro da pasta obtida a partir dos cepos e raízes efectuando a 

determinação das suas propriedades físico-mecânicas. 

 Testar outras combinações de variáveis do processo de deslenhificação e de outros tipos 

de pré-tratamentos. 

 Testar a incorporação de madeira e de cepos e raízes em diferentes proporções.  
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