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Resumo: Neste trabalho, objetivou-se determinar as características anatômicas dos 

traqueídeos de Pinus taeda L. em diferentes idades para a utilização da madeira na indústria 

de papel e celulose. As árvores de Pinus taeda amostradas neste estudo foram provenientes de 

áreas de plantios da empresa Klabin S.A. localizadas no município de Otacílio Costa.  Foram 

abatidas árvores de três diferentes idades (14, 16 e 19 anos) onde para cada idade foram 

amostradas nove árvores, totalizando de vinte e sete árvores. Para isso, os discos do DAP das 

27 árvores foram reduzidos em pequenos filetes para serem dissociados. A metodologia 

seguida foi de acordo com Franklin (1945). As amostras de macerado foram avaliadas por 

meio das variáveis; comprimento total (L), diâmetro total (D) e diâmetro de lume (d) onde 

foram realizadas 40 mensurações. Nos parâmetros qualitativos determinou-se o valor médio, 

máximo, mínimo e desvio padrão. De acordo com as variáveis foram avaliadas aos 

parâmetros anatômicos importantes na produção de celulose e papel, como: coeficiente de 

flexibilidade (CF), fração de parede (FP), índice de enfeltramento (IE) e índice de Runkel 

(IR). Pode-se concluir com base nos resultados obtidos neste estudo que a idade exerce 

influência sobre a qualidade da madeira, e de maneira geral, para todas as propriedades 

estudadas a madeira de 19 anos apresentou melhores valores em relação as demais idades.  
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Abstract: This work aimed to determine the anatomical characteristics of Pinus taeda L. 

tracheids at different ages for the use of wood in the pulp and paper industry. The loblolly 

pine trees sampled in this study were derived from plantations areas of Klabin SA company 

located in the city of Otacílio Costa. Three different age trees were harvested (14, 16 and 19) 

where for each age were sampled nine trees, totaling twenty seven trees. For this, the diameter 

of the disks at breast height of 27 trees were cut by small threads to be separated. The 

methodology followed was according Franklin (1945). The samples were macerated through 

evaluated variables; total length (L), total diameter (D) and diameter of fire (d) which were 

carried out 40 measurements. In qualitative parameters determined the average, maximum, 

minimum, and standard deviation According to the variables were assessed to important 

anatomical parameters in the production of pulp and paper, such as: flexibility coefficient 

(CF), wall fraction (FP) felting index (IE) and Runkel index (RI). It can be concluded based 

on the results obtained in this study that age influences the quality of the wood, and in 
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general, for all the properties studied the wood of 19 years showed better values than the other 

ages. 

Keywords: Conifers, long fiber, morphology of the tracheids. 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa uma importante posição mundial entre os produtores de celulose, 

segundo dados da BRACELPA (2013) o setor alcançou o posto de quarto produtor mundial 

de celulose.  Em 2011, o país produziu 13.952.000 toneladas de polpa celulósica, onde 

1.513.000 toneladas foram de fibra longa, representando 10,8% deste total. Dentre a produção 

de fibra longa, 5,5% corresponde a celulose branqueada e 94,5% a celulose não branqueada. 

No mesmo ano, o Brasil importou 390 mil toneladas de polpa. 

Para a produção de polpa celulósica a espécie de Pinus taeda L. é mais plantada e que 

apresenta maior destaque no país, cultivado principalmente na região do planalto do Sul e 

Sudeste brasileiro (SOUSA et al., 2007). Segundo Barrichelo et al. (1977) a espécie teve 

maior adaptação ao sul do país e serve como matéria prima para papeis de alta resistência.   

Devido a competitividade da produção de celulose com a utilização de Pinus taeda 

para papeis de alta resistência, empresas do mercado papeleiro buscam o aprimoramento do 

processo produtivo para melhorar a sua qualidade. Demuner (2011) destaca que a matéria 

prima é a principal dentre diversas variáveis do processo de produção devido a sua 

representatividade no custo total, sendo de 50 a 60%, e para sua redução, investimentos 

tecnológicos estão sendo direcionados para diminuir o consumo específico da madeira. 

 As características anatômicas apresentam grande importância sobre as características 

da polpa celulósica e características do papel formado (IPT, 1982; MIMMS, 1993). Assim 

quanto a anatomia da madeira, a espessura da parede celular, comprimento e resistência da 

fibra são fatores fundamentais na conferência da resistência do papel (DINWOODIE, 1965; 

ANDRADE, 2005). 

 Diante da importância da determinação das características da madeira e suas 

alterações, o objetivo deste trabalho é verificar a influência da idade da madeira de Pinus 

taeda nas idades de 14, 16 e 19, mediante a determinação de suas características anatômicas 

para produção de papel Kraft para sacaria. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta do material 

As árvores de Pinus taeda amostradas neste estudo foram provenientes de áreas de 

plantios da empresa Klabin S.A., localizadas no Município de Otacílio Costa.  

Foram coletadas 9 árvores para cada idade avaliada (14, 16 e 19 anos), em um total de 

27 árvores respeitando a proporcionalidade da distribuição diamétrica, baseado no inventário 

dos povoamentos. 
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Morfologia dos Traqueídeos 

A caracterização anatômica da madeira foi baseada na morfologia dos traqueídeos 

analisados por meio de maceração. Para isso, os discos do DAP das 27 árvores foram 

reduzidos em pequenos filetes para serem dissociados. A metodologia seguida foi de acordo 

com Franklin (1945).  

As características quantitativas dos traqueídeos (comumente chamados de fibras) 

foram analisadas em software Win-cell-pro e descritas conforme às recomendações do IAWA 

Committee (1989). As amostras de macerado foram mensuradas por meio das variáveis; 

comprimento total (L), diâmetro total (D) e diâmetro de lume (d) onde foram realizadas 40 

mensurações, utilizando microscópio de luz Olympus BX 51, conectado à câmera digital 

Evolution LC. Nos parâmetros qualitativos determinou-se o valor médio, máximo, mínimo e 

desvio padrão De acordo com as variáveis foram avaliadas aos parâmetros anatômicos 

importantes na produção de celulose e papel, como: coeficiente de flexibilidade (CF), fração 

de parede (FP), índice de enfeltramento (IE) e índice de Runkel (IR). 

Análise Estatística 

Todos os dados obtidos foram submetidos a testes estatísticos de normalidade por 

Kolmogorov-Smirnov e após a comparação de médias por Análise de Variância e teste de 

Scott- Knott com significância de 5% de probabilidade, através do programa SISVAR  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises das características anatômicas dos traqueídeos, são de extrema importância 

já que influenciam diretamente na qualidade da polpa e as características do papel 

(ANDRADE, 2006). 

Os valores médios das análises das características anatômicas realizadas no estudo são 

apresentados na Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1. Morfologia dos traqueídeos das madeiras de Pinus taeda em diferentes idades. 

Parâmetros 14 anos 16 anos 19 anos 

Largura (µm) 46,25
 a
 41,35

 b
 39,12

 c
 

Comprimento (mm) 3,40
 c
 3,71 

b
 3,99 

a
 

Diâmetro do lumen (µm) 31,41 
a
 29,19 

b
 26,03 

c
 

Espessura da parede (µm) 7,42
 a
 6,54 

b
 6,08 

c
 

Índice de Runkel (IR) 0,52 
b
 0,47 

b
 0,63 

a
 

Fração da parede (FP) 32,73 
a
 29,98 

b
 35,12 

a
 

Coeficiente de flexibilidade (CF) 67,27 
b
 70,02 

a
 64,88 

b
 

Índice de enfeltramento (IE) 75,70
 c
 93,44 

b
 108,97 

a
 

Nota: Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha apresentam diferença estatística entre si pelo Teste de 

Scott-Knott ao nível de 95% de confiança. 

 

Os valores observados para largura foram superiores aos encontrados por Andrade 

(2006) para a mesma espécie, onde constatou que para a idade de 8 anos 38,61 µm e para 20 
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anos 36,60 µm. O mesmo autor obteve a tendência de diminuição da largura ao longo da 

idade, como o ocorrido nas idades em estudo. Para idade de 19 anos o valor encontrado de 

39,12 µm foi semelhante ao observado por Vivian et al. (2014) para a mesma espécie com 21 

anos que apresentou 40,55 µm.  

Para o comprimento dos traqueídeos as três idades apresentaram diferença 

significativas entre si, onde a madeira de 19 anos apresentou valor superior às demais idades 

com 3,99mm. Esse valor foi superior ao encontrado por Vivian et al., (2014) que para a 

mesma espécie com 21 anos encontrou 3,50mm de comprimento, assim como para Pinus 

taeda de 18 anos, com 3,03 mm (CASTELO et al., 2008). 

 O aumento do comprimento médio dos traqueídeos em função do aumento da idade e 

a tendência inversa da largura média dos traqueoides em relação ao comprimento também foi 

constatado por Andrade (2006). 

A dimensão dos traqueídeos segundo Shimoyama e Barrichelo (1991), é de extrema 

importância na polpa celulósica, já que de maneira geral, quanto maior o comprimento do 

traqueídeo maior será a resistência do papel. 

Esse comportamento do aumento do comprimento em função da idade foi verificado 

também por Panshin e Zeeuw (1980) onde os comprimentos dos traqueídeos possuíam 

tendência de aumento em função do aumento da idade das árvores. 

Dessa forma o aumento do comprimento dos traqueídeos em relação a idade é 

explicado pela existência de uma maior proporção de lenho tardio à medida que ocorre o 

desenvolvimento das árvores onde o lenho tardio apresenta traqueídeos de maiores 

comprimentos e menores diâmetros quando comparados ao lenho inicial (HASSEGAWA, 

2003).  

Assim pode-se também observar a diferença significativa dos diâmetros do lumen, 

onde a idade de 14 anos obteve maiores diâmetros (31,41µm) quando comparado com as 

idades de 16 e 19 anos (29,19 e 26,03 µm respectivamente). Estes valores foram inferiores ao 

encontrado por Castelo et al. (2008) onde o Pinus taeda com 18 anos obteve um diâmetro 

com 35,11 µm, já o valor observado por Vivian et al. (2014) foi próximo do encontrado, com 

27,73 para Pinus taeda com 21 anos. 

Para espessura da parede, assim como as outras variáveis também apresentou 

diferença entre as idades, com 7,42;  6,54 e 6,08 µm, para 14, 16 e 19 anos respectivamente. 

O valor para a idade de 19 anos foi semelhante ao valor obtido por Vivian et al. (2014) com 

6,41 µm. Porém os valores foram inferiores aos encontrados para P. taeda com 9,33 µm 

Castelo et al. (2008), e P. elliottii com 8,80 µm BARRICHELO, (1984).   

Dessa forma para os autores Shimoyama e Wiecheteck (1993) os traqueídeos com alta 

fração parede tendem a ser mais rígidos, apresentando menor grau de colapso no processo de 

formação do papel, podendo prejudicar as ligações interfibras, ocasionando, assim, a 

diminuição das resistências à tração e estouro, aumentando a resistência ao rasgo e os valores 

de volume específico aparente. 

O índice de Runkel foram obtidos valores que diferenciaram estatisticamente entre si 

nas idades estudadas. O maior valor observado, foi para idade de 19 anos, com 0,63; este 

valor foi superior ao obtido por Vivian et.al (2014) com 0,46%. Já os valores médios 
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encontrados por Klock (2000) para o lenho inicial de 0,329 e lenho tardio de 0,769 de Pinus 

taeda aos 11 anos de idade, considerando a média dos lenhos, são superiores aos desta pesquisa.  

 Hassegawa (2003) observou variação inferior a encontrada no estudo para o Índice de 

Runkel, com 0,26 a 0,32 no lenho inicial e 1,37 a 1,64 no lenho tardio, de Pinus taeda com 

25. 

 Para o processo de produção de papel, o Índice de Runkel avalia o grau de colapso dos 

traqueídeos; quanto mais baixo for o índice de Runkel, maior será o grau de colapso dos 

traqueídeos, proporcionando maior superfície de contato, com isso, estabelece um maior 

número de ligações entre eles, o que resulta em um papel com maior resistência à tração e ao 

estouro (VASCONCELOS, 2005). 

 Os valores obtidos para este índice foram abaixo de 2, onde para Rocha e Potiguara 

(2007) a qualidade da fibra com índice até 0,25 é considerada como excelente para papel; de 

0,25 a 0,50 é muito boa; de 0,50 a 1,00 é boa; de 1,00 a 2,00 regular, e acima de 2,0 não deve 

ser usada para papel. Ainda Menegazzo (2012), relata que inúmeras pesquisas mostraram que 

este índice possui o mesmo tipo de relação com a qualidade da polpa que a espessura da 

parede celular e a fração parede. 

 A variável fração de parede é a relação que deve ser avaliada de forma inversa ao 

coeficiente de flexibilidade. Sendo esperados valores inferiores a 40%, para que as fibras não 

sejam extremamente rígidas (NIGOSKI et al., 2011). 

 Os valores obtidos para a fração de parede foram abaixo do esperado de 40% e entre 

as idades estudadas apresentaram diferenças significativas, com valores próximos ao 

encontrado em P. taeda 33,29% (CASTELO et al., 2008), 32% para P. taeda com 21 anos 

(VIVIAN et al., 2014). Ainda De acordo com Watson e Dadswell (1961) quanto menor for a 

Fração Parede, maior será o esticamento, a resistência ao estouro e à tração do papel, uma vez 

que as fibras são mais flexíveis e se interligam com facilidade. 

O coeficiente de flexibilidade (CF) relaciona o diâmetro do lúmen e a largura da fibra, 

quanto maior seu valor, mais flexível será a fibra, ocorrendo maiores possibilidades de 

ligações entre as mesmas, o que aumentaria as resistências à tração e ao estouro 

(SHIMOYAMA e WIECHETECK, 1993). Assim obteve-se valores com diferença 

significativa entre as idades em estudo, porém os valores médios para esta variável foram 

superiores para idade 16 (70,02%), e as idades 14 e 19 anos não apresentaram diferença entre 

si com 67,27 e 64,88% respectivamente. Estes valores estão próximos aos observados para P. 

taeda por Castelo et al. (2008) com 66,71%, Vivian et al. (2014) com 68%, e para P. 

tecunumanii, Shimoyama e Wiecheteck, (1993) encontraram valores médios de 64,00%. 

Os valores obtidos para o Índice de enfeltramento apresentaram diferenças 

significativas e foram de 75,70; 93,44 e 108,97 para 14, 16 e 19 anos respectivamente, Vivian 

et al (2014) para a mesma espécie com 21 anos apresentou valor inferior para este índice com 

86. Foelkel (1976) obteve menor valor do que os encontrados no estudo para Pinus taeda (63) 

com 11 anos, já Hassegawa (2003) em árvores com 25 anos observou variação de 71,3 a 76,2 

no lenho inicial e 91,4 a 92,9 no lenho tardio 

 Segundo os autores Mogollón e Aguilera (2002), o índice de enfeltramento, quanto 

maior o seu valor, maior será a resistência ao rasgo do papel. Assim a idade de 19 anos 

apresentou melhor valor quando comparado com as demais idades.  
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Dueñas (1997) afirma que as coníferas apresentam geralmente valores próximos ou 

superiores a 100 neste índice, resultado do maior comprimento das fibras, 2 a 5mm, o que 

denota sua qualidade para a produção de papel. 

Ainda Nigoski et al. (2011) relata que para a produção de papeis de boa qualidade é 

necessário valor de índice de enfeltramento superiores à 50, o que foi encontrado para todas 

as idades estudadas. 

4. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir com base nos resultados obtidos neste estudo que a idade exerce 

influência sobre a qualidade da madeira, e de maneira geral, para todas as propriedades 

estudadas a madeira de 19 anos apresentou melhores valores em relação as demais idades.  

Desta forma, as informações geradas no estudo poderão servir de base para um melhor 

planejamento futuro em empresas produtoras de polpa celulósica e papel. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRADE, A.S. Qualidade Da Madeira, Celulose e Papel em Pinus taeda L.:Influência da 

Idade e Classe de Produtividade, Curitiba, 2006. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia 

Florestal) Universidade Federal do Paraná. 

BARRICHELO, L. E. G.; KAGEYAMA, P. Y.; SPELTZ, R. M.; BONISH, H. S.; BRITO, J. 

O.; FERREIRA, M. Estudos de procedências de Pinus taeda visando aproveitamento 

industrial. IPEF, Piracicaba, n. 15, p. 1-14, 1977. 

BRACELPA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL. Dados do Setor. 

Disponível em: Acesso em:  06 abril. 2013 

CASTELO, P. A. R.; MATOS, J. L. M.; DEDECEK, R. A.; LAVORANT, O. J.; Influência 

de diferentes sítios de crescimento sobre a qualidade da madeira de Pinus taeda. FLORESTA, 

Curitiba, PR, v. 38, n. 3, jul./set. 2008.    

DEMUNER, W. P. Predição do impacto da madeira em fábrica Kraft de eucalipto. 2011. 

Monografia (Graduação em Engenharia Industrial Madeireira) – Universidade Federal do 

Espírito Santo, Jerônimo Monteiro. 

DINWOODIE, J.M. The relationship between fiber morphology and paper properties: A 

review of literature. Tappi Journal, v.48, n.8, p.440-447, Aug. 1965 

FRANKLIN, G. L. Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin 

composites, and a new macerating method for wood. Nature, v. 155, n. 3924, p. 51, 1945. 

FOELKEL, Celso Edmundo Bochetti; SANI, A. Presente, passado e perspectivas futuras na 

utilização do eucalipto pela indústria de celulose no Brasil. ABCP. Semana do Papel. São 

Paulo:ABCP. Cenibra. p.141-156. 1976. 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

HASSEGAWA, M. Qualidade da madeira de Pinus taeda L. de procedência da África do Sul. 

Curitiba, 2003. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Setor de Ciências 

Agrárias, Universidade Federal do Paraná. 

IAWA - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOOD ANATOMY. List of microscopic 

features for wood identification. IAWA Bulletin, Oakland, v. 10, n. 3, p. 226-332, 1989. 

IPT. Celulose e papel. São Paulo: IPT, 1982. v. 2: tecnologia de fabricação de papel. 402. 

KLOCK, Umberto. Qualidade da madeira juvenil de Pinus maximinoi H. E. Moore. Curitiba, 

2000. 347f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Setor de Ciências Agrárias, 

Universidade Federal do Paraná. 

MENEGAZZO, M.L. Características morfológicas de celuloses branqueadas de pinus e 

eucalyptus em analisador óptico automático de fibras Botucatu 2012. Dissertação apresentada 

à Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP 

MIMMS, A. Kraft pulping, a compilation of notes. Atlanta. TAPPI PRESS. ed.2, 181p. 1993. 

MOGOLLÓN, G.; AGUILERA, A. Guía teórica y práctica de morfología de la fibra. Mérida: 

Universidad de Los Andes, 2002. 48 p. 

PANSHIN, A.J.; DE ZEEUW, C. Textbook of wood technology. 4 ed. New York: 1980. 

722p. 

ROCHA, C. B. R.; POTIGUARA R. C. V. Morfometria das fibras das folhas de Astrocaryum 

murumuru var. murumuru Mart. (ARECACEAE). Acta Amaz., 2007, vol.37, no.4, p.511-516. 

SHIMOYAMA, V. R. S.; BARRICHELO, L. E. G. Influências de características anatômicas 

e químicas sobre a densidade básica de madeira de Eucalyptus. In: CONGRESSO ANUAL 

DE CELULOSE E PAPEL, 24., 1991. São Paulo. Anais... São Paulo: ABTCP, 1991, p. 23-36 

SHIMOYAMA, V. R. S.; WIECHETECK, M. S. S.; Características da madeira e da pasta 

termomecânica Pinus patula var. tecunumanii para produção de papel imprensa; Série 

Técnica IPEF, Piracicaba, v.9, n.27, p.63 – 80, Ago.1993. 

SJÖSTRÖM. E. Wood Chemistry fundamentals and applications. New York. Academic 

Press. 223p. 1981. 

SOUSA, R. C.; GIOVANINI, E. P.; LIMA, I. L.; FLORSHEIM, S. M. B.; GARCIA, J. N. 

Influência da idade e da posição radial na densidade básica da madeira e dimensões dos 

traqueídos em Pinus taeda L. IF Série Registro, São Paulo, n. 31, p.27-32, 2007. 

VASCONCELOS, F. S. R. Avaliação do processo SuperBatch™de polpação de Pinus taeda. 

2005. 106 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005. 

 



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 

Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

VIVIAN, M.A.; SEGURA, T.E.S; JUNIOR, E.A.B; SARTO, C.; SCHIMIDT, F.; JUNIOR, 

F.G.S; GABOV, K; FARDIM, P. Qualidade das madeiras de Pinus taeda e Pinus sylvestris 

para a produção de polpa celulósica kraft. Scientia Forestalis, volume 43, n. 105 março de 

2015. 

WATSON, A.J.; DADSWELL, HE. Influence of fibre morphology on paper properties – Part 

1. Fibre length. APPITA, Carlton, v.14, n.5, p. 168-178, mar. 1961. 


