
Bambu uma fibra a ser

descoberta pelo setor
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que lhe vem à cabeça

quando se fala em bambu

Artesanato Decoração

Diferentemente do que muitas pesso

as pensam o bambu tem uma infini

dade de outras formas de utilização

que se estendem da construção civil à

gastronomia e à medicina Aqui seu

uso promissor no setor de celulose e

papel é o que mais nos interessa
Conciliando características de fi

bras longas e curtas para a fabricação

do papel o bambu tem enorme poten

cial jáque sua resistência permite apli

cações típicas de fibras longas como

sacos multifolhados caixas de papelão

ondulado e cartões dúplex além de

uma grande variedade de outros tipos

de papéis para embalagem Com a mis

tura do bambu às fibras curtas ainda

existe apossibilidade de fabricação de

qualquer tipo de papel

A celulose de bambu no entanto
não é comercializada internacional

mente em grande escala tendo ficado

estritamente ligada aos mercados
locais do continente asiático Esse

produto não tem status de commodity

Os grandes produtores do Ocidente

como o Canadá os Estados Unidos e

países da Europa pouco se interessam

pela fibra de bambu já que não têm

clima adequado ao cultivo Além disso

como a Ásia não produz o suficiente
para exportar não representa uma

ameaça nem sinal de oportunidade

para os ocidentais destaca Hans Klei

ne secretário executivo da Associação
Catarinense do Bambu

O que dizer quanto ao Brasil
A fibra de bambu não seria uma

matériaprima interessante para

a produção de celulose em nosso

país Apesar da resposta afirmativa

os avanços para transformar essa

possibilidade em algo concreto são
mínimos Há desconhecimento e

desinteresse sobre o assunto tanto por

parte das empresas do setor quanto

dos pesquisadores em geral afirma

Antonio Salgado consultor técnico

do Grupo João Santos e pesquisador

científico aposentado pelo Instituto

Agronômico de Campinas IAC

Para Kleine a chave para entender

esse paradoxo está no próprio modo de
desenvolvimento da indústria de celu

lose de eucalipto O enorme sucesso

na produção e na exportação da fibra

curta branqueada de eucalipto com

tecnologia desenvolvida no Brasil dá

a sensação de que fizemos bem mais do

que nossa obrigação pontua Para ele

a celulose de bambu poderia ocupar a

lacuna hoje deixada pela celulose de

fibra longa que temos de importar para

dar conta da grande demanda existente
O bambu entraria exatamente nessa

faixa de mercado como alternativa em

potencial inicialmente para substituir

essas importações e depois para se

tornar talvez a nova estrela do mer

cado nacional e internacional de fibra

longa vislumbra Kleine

O que falta acontecer então para o

bambu realmente ganhar esse espaço

Na visão do professor Antônio Ludo

vico Beraldo associado da Faculdade

de Engenharia Agrícola Unicamp a

questão tem resposta simples investi

mento Se houvesse a destinação de

apenas 1 dos recursos para o genoma

do eucalipto a bambucultura poderia

dar um grande salto de qualidade

defende ele Salgado concorda Faz

se necessário desenvolver tecnologias

agrícolas especialmente para a indús

tria e equipamentos de campo sobre

tudo os relacionados à mecanização

do corte da planta Assim poderíamos

ampliar também a gama de produtos
resultantes do bambu

PARTICULARIDADES QUE PODEM

FAZER A DIFERENÇA
As fibras de bambu apresentam

um aspecto peculiar apesar das ca
racterísticas semelhantes às da fibra

longa do pínus como por exemplo

tamanho largura e produtividade

têm comprimento ente 116 e 616

mm Isso significa que não se enqua

dram unicamente como fibra longa

nem curta A principal propriedade

do bambu porém talvez seja mesmo

o tempo de corte

Para estar pronto para o primeiro

corte o bambu leva aproximadamente

três anos Depois podese realizar a
colheita a cada dois anos Para o euca

lipto esse tempo sobe para sete anos

e no caso do pínus não é menor do

que 15 anos No período de 13 anos

o bambu permite ser explorado até

seis vezes enquanto o pínus ainda não

possibilitou nenhum corte ressalta

Osmarino Borges Filho engenheiro

agrônomo atuante nas grandes áreas

de plantio em Pernambuco

Os brotos de bambu que emergem

do solo na primavera ou no início do

verão crescem muito rapidamente

atingindo sua altura final entre quatro

e seis meses quando se formam os

galhos e as folhas Durante esse tempo

a espécie mais comum em territórios

brasileiros a Bambusa vulgaris pode

crescer até 20 cm por dia Quando

termina a fase de crescimento os col

mos passam por um período de ama

durecimento em que aumentam sua

resistência mecânica até completarem

três anos Com idade de três a seis anos

consideramse maduros os colmos que

já podem serusados em construção ci

vil na fabricação de móveis laminados

e pisos ou ainda em outras aplicações

que exigem a máxima resistência física

do material A partir do sexto ano co

meça a diminuir a resistência motivo

pelo qual não se recomenda o uso de
colmos muito velhos

Outra vantagem apresentada pelo

bambu e que conta muito no processo

de fabricação de celulose a dispensa

de replantio por mais de 100 anos Os

novos brotos surgem espontaneamente
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a cada ano O eucalipto rebrota após o

corte feito aos sete anos mas exige

replantio depois de quatro ciclos isto

é no 28 ano O pínus deve ser replan

tado depois de cada corte feito entre
15 e 20 anos

O bambu também se caracteriza

pela alta resistência ao rasgo e pelabai

xaporosidade decorrentes daestrutura

morfológica de suas fibras compridas

e estreitas compouco lúmen e paredes

celulares espessas Seu poder calórico
assemelhase ao das árvores lenhosas

e em sua composição química desta

camse elevadas proporções de cinzas e

pentosanas baixa proporção de lignina

e alta solubilidade em água quente

álcool benzeno e soda

Acontece que nada é perfeito O

bambu também tem desvantagens para

o setor A principal está no fato de con
ter sílica e amido A sílica dificulta a

recuperação do licor negro enquanto o

amido acelera a degradação do bambu

durante a estocagem O amido dos

colmos também atrai insetos além de

muitos tipos de fungos O ataque que

ocorre somente depois do corte dos
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colmos pode ser evitado pelo trata

mento com tanino ou outros fungicidas

usados para tratar madeira em geral

comenta Kleine Tanto a sílica quanto o

amido precisam ser removidos do pro

cesso de fabricação de celulose algo

feito sem dificuldade e com tecnologia

simples plenamente desenvolvida para

lidar com essa matériaprima

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Os gêneros de bambu dividemse

em dois grandes grupos os entoucei

rantes com grupos de colmos quase

impenetráveis e de formato arredon

dado com espaços livres entre as

touceiras e os alastrantes que formam

florestas homogêneas com colmos

mais distanciados entre si a permitir
o acesso

Quanto à temperatura os alas
trastes desenvolvemse em climas

subtropicais mais frios enquanto os

entouceirantes preferem climas tro

picais mais quentes e geralmente são

pouco tolerantes a geadas O bambu

raramente floresce o que dificulta mui

to aidentificação exata das espécies O

Inbar Instituto do Bambu e do Rattan

recomenda o plantio comercial de

apenas cerca de 20 espécies explica
Beraldo

Os bambus são pouco exigentes em

relação ao tipo de solo mas certamente

produzem mais em solos leves e férteis

respondendo bem ao uso de adubos

Em geral preferem solos bem drenados

e não aceitam banhados areia pura ou

solos muito argilosos

Com exceção da Europa onde
atualmente é cultivado em viveiros

e parques o bambu ocorre natural
mente em todos os continentes Seu

desenvolvimento acontece melhor em

regiões de muitas chuvas distribuídas

ao longo de todos os meses do ano o

que não impede porém o crescimento

ainda que com menor produtividade

em regiões menos chuvosas ou com

precipitações concentradas apenas em

certas épocas do ano

Os países do Sudeste Asiático

como a China a Índia a Tailândia as
Filipinas a Indonésia o Vietnã o Japão

e o SriLanka figuram como a maior

região produtora de bambu em todo

o mundo Tradicionalmente usavam

apenas florestas naturais até a metade

do século passado quando passaram

a plantar e a industrializar o bambu

ampliando a escala de produção

Na América Latina também há

grandes reservas naturais especial

mente uma do gênero Guadua que se

estende por 180 mil quilômetros qua

drados no Estado do Acre parte daBo

livia e do Peru além de outras florestas

naturais no Equador na Colômbia no

Paraguai e nos países do Caribe

ENTRAVES E DESAFIOS

Apesar das diversas características

favoráveis do bambu e das perspectivas

de mercado existentes para a fabrica

ção de celulose e papel apenas uma

empresa atua com esse segmento no

Brasil Tratase do Grupo João San
Bambusa vugaris vittata variação da espécie de bambu mais encontrada
no Brasil



Fontes UFVOsmarino BorgesAntonio SalgadoCláudio Angeli Sansígolo UnespFCA Importante os dados representam a méuba

podendo haver divergência de acordo com qualidade da madeira da região pesquisada e da tecnologia existente

tos situado na região Nordeste com

duas unidades fabris Itapagé MA e

Cepasa PE

A Itapagé mantém uma plantação

de cerca de 40 mil hectares de bambu

considerada a maior área de plantio

comercial do mundo Também explora
áreas florestais de terceiros nos Estados

vizinhos das regiões Norte e Nordeste

fomentando pequenos empreendedores

e fornecendo empregos durante todo

o ano sobretudo para operadores no

corte da planta realizado quase com

pletamente de forma manual

No momento a Itapagé encontrase

inativa em processo de reforma para

a substituição da caldeira de recupera

ção Esperase que a partir do primeiro

semestre de 2009 a empresa passe a

produzir anualmente 144 mil toneladas

de papel sendo 100 fabricados àbase

de celulose de bambu A Cepasa produz

70 mil toneladas por ano de papel

Enquanto o Brasil tem ficado para

trás por não se mostrar capaz de gerar

espírito de coletividade e construir

uma associação nacional forte e com

metas e planos bem definidos a Índia e
a China conseguem elevar o número de

investimentos na produção de bambu

por associações especializadas e uma

rede de comércio estabelecida

Na tentativa de reverter tal pano

rama o governo brasileiro realizou

por intermédio do Ministério do

Meio Ambiente um seminário no

VIII Congresso Mundial de Bambu

com o objetivo de estruturar uma
rede nacional e fortalecer a base no

País Durante o evento realizado

em Brasília em setembro de 2006

foi assinado um acordo para a criação

do Centro de Pesquisa e Aplicação do

Bambu e Fibras Naturais na Universi

dade de Brasília A iniciativajá repre

senta um passo mesmo que tímido

para um futuro promissor i

Ça esifill sobre o bambu

Nas Ilhas Formosa alguns povos acreditavam na lenda de que o primeiro

homem e a primeira mulher saíram de nós diferentes de um mesmo colmo
de bambu

É a planta que apresenta o crescimento mais rápido do planeta Algumas
espécies podem crescer até um metro por dia

Apresenta características de fibra longa e curta da longa

proporciona a resistência da curta melhor superfície dafolha
Udo papel u 1

UUU

Existem cerca de 1200 espécies de bambu no mundo

73 das casas existentes em Bangladesh são feitas
de bambu r
0 bambu é fonte básica de alimentação para os ursos panda na rU
China U
Foi a primeira planta a se desenvolver normalmente na região de

Hiroshima e Nagasaki no Japão após a destruição causada pela
bomba atômica na 2a Guerra Mundial 111 r r
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Bambu Pínus Eucalipto

Comprimento de fibra 116 a 616 mm 155 a 468 mm 07 a 12 mm

Largura 75 a 292 pm 215 a 428 pm 20 pm média

Produtividade média 25 thaano 232 thaano 45 m3haano

Densidade Área 7x35m 408
plantasha

2 x 25 em torno 2000

plantasha

1100 a 1500

plantasha

Celulose 492 555 De 52 a 55

Lignina 146 266 Entre 27 e 32

Balança comercial Potencial exportador Forte dependência
de importações

Significativo
exportador mundial
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