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bambu densidade básica

RESUMO Na espécie Bambusa tuldoides Munro e algumas de suas progênies 21

determinouse a densidade básica do colmo rendimento em fibras celulósicas e dimensoes

dessas fibras A densidade básica variou acentuadamente de 0407 a 0712 gcm3
evidenciando alteraçoes nas características químicas e antômicas dos colmos As

variaçoes nos rendimentos em fibras celulósicas a quantidade de fibras no colmo pouco

influi em sua densidade básica Esta característica foi influenciada pelo diâmetro do

lúmen das fibras sendo o maior lúmen 486 microns responsável pela menor densidade

básica 0407 gcm3 O comprimento médio das fibras celulósicas da espécie Bambusa

tuldoides 197 mm e suas progênies 149 a 317 mm ocupou uma posiçao intermediária

entre as fibras de eucalipto 1Omm e pinus 35mm Em funçao do comprimento das

fibras foi possível selecionar as progênies P5 317mm P11 241mm e P13

261mm como forncedores de fibras longas
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R E S U M O

Na espécie Bambusa tuZdoides Munro e algumas de suas

progénies 21 determinouseansidade bãsica do colmo ren

dimento em fibras celulõsicas e dimensões dessas fibrasA3den
sidade bãsica variou acentuadamente de 0407 a 0712 gcm
evidenciando alterações nas características químicas e anatõ
micas dos colmos As variações nos rendimentos em fibras celu
lõsicas de 4567 a 5678 não foram significativas sugerindõ
que a quantidade de fibras no colmo pouco influi em sua densi
dade basica Esta característica foi influenciada pelo diãme
tro do lúmen das fibras sendo o maior lúmen 486 microns

responsãvel pela menor densidade bãsica0407gcm3 0 com

primento médio das fibras celulõsicas da espécie Bambusa tuZ

doides 197mm e suas progênies149 a 317mm ocupou uma po
siçao intermediãria entre as fibras de eucalipto 1Omm e pi
nus 35mm Em funçãodo comprimento das fibras foi possi
vel selecionar as progenies P5 317mm P11 241mm e

P13 261mm como fornecedoras de fibras longas

I N T R O D U ç A 0

0 bambú é um material fibroso bastante útil nas pro

priedades rurais fornecendo matériaprima para vãrios fins
desde a manufatura de objetos artesanais até alimento

A espécie Bambusa tuZdoides Munro é uma das mais di

fundidas no Brasilõ si o introduzida pelos portugueses
na época da colonizarão proveniente do continente asiático
A principal caracterstica fisiolõgica dessa espécie é o flo

rescimento esporãdico que ocorre em alguns colmos das toucei

ras porém com reduzidíssima produção de sementes Em 1964du
rante a observação desse fenõmeno no Centro Experimental dé

Campinas IAC coletaramse algumas sementes com a consequen
te obtenção de plãntulas que posteriormente desenvolveram toú
ceiras com acentuadas variações fenotípicas em relação a espé

1 Trabalho apresentado no 219 Congresso Anual de Celulose
e papel da ABCP realizado em São PauloSP Brasil de
21 a 25 de Novembro de 1988

2 Bolsista no CNPq



cie típica principalmente quanto ãs dimensões dos colmos

A disponibilidade desses materiais genéticos em cole

ção possibilitou a determinação de suas características tec

nologicasquanto ã densidade bãsica dos colmos rendimen
to em fibras celulõsicas e dimensões dessas fibras

2 M A T E R I A L E M E T O D O S

Em diversas touceiras mantidas em coleção no Centro

Experimental de Campinas IAC foram coletados 66 colmos re

presentando a espécie aambusa tuZdoides e 21 progénies des
sa espécie Para cada material genético foram colhidos trés
colmos com aproximadamente trés anos de idade amostrandose
em cada colmo suas regiões basal mediana e extrema No labo
ratõrio essas regiões amostradas foram transformadas em cauã
cos com auxïlio de um picador semiindustrial As determina

ções tecnolõgicas foram feitas em cavacos previamente sele
cionados considerandose apenas os internõdios

21 DENSIDADE BÁSICA

A densidade bãsica dos colmos foi determinada pelo
método denominado Mãximo Teor de Umidade calculado em fun

ção dos pesos úmido e seco dos cavacos e da densidade médido material fibroso do colmo livre de porosidade 153 gcm
conforme metodologia empregada por FOELKEL et al 1971

22 FIBRAS CELUL6SICAS

As fibras celulõsicas foram obtidas apõs o tratamen

to dos cavacos com solução ãcida altamente solubilizantecom
posta de ãcido acético glacial 50 ãgua oxigenada 40 é

agua destilada 10 Esse tratamento foi conduzido sob tem

peratura de 704C até completa deslignificação dos cavacos e

consequente individualização de seus elementos anatõmicos 0
rendimento de conversão de cavacos em fibras celulõsicas foi
calculado porcentualmente em função dos pesos secos das fi

bras e da amostra inicial dos cavacos

23 DIMENSOES DAS PIORAS CELUL6SICAS

As fibras celulõsicas obtidas no ïtem anterior foram
dimensionadas quanto ao seu comprimento largura lúmen e es

pessura da parede celular Essas determinações foram realizã
das em microscõpio provido de oculares especiais com filamen
to mõvel apõs a coloração das fibras com solução de safrani
nina a 1

3 R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O

Os resultados referentes à densidade bãsica e rendi
mento em fibras celulõsicas obtidos em colmos de s tuldoi
des e suas progénies são apresentados no quadro T

A densidade bãsica variou de 0407 a 0714 gcm3evi
denciando alterações nas caracterïsticas químicas e anatõmi
cas dos colmos com reflexos na sua utilização como matéria
prima celulõsica para produção de papel A menor densidade
bãsica estã associada ao maior custo de exploração do mate



rial fibroso bem como ao maior consumo volumêtrico desse ma

terial por tonelada de celulose produzida MACHADO et a11987

Os valores da densidade bãsica obtidos situaramse

entre ãquels das madeiras dos pinus 0400 gcm3 e eucaliptos
0550 gcm que são nossas principais ma têriasprimas celu

lõsicas

Quanto ao rendimento em fibras celulõsicas os resul

tados obtidos de 4567 a 5678 não foram significativos e vi

denciando que esta caracteristica do colmo não influi na den

sidade bãsica A menor densidade do colmo 0407 gcm foi
obtida em amostras cujas fibras celulõsicas apresentaram o

maior lúmen 486 microns As fibras de maior lúmen são mais

flexíveis devendo conferir ao papel maior resistència ã tra

ção arrebentamento e alongamento ao passo que as fibras mais

rígidas de menor lúmen estão associadas a uma elevada porosi
dade e alta resisténcia ao rasgo do papel produzido conforme

relatado por MACHADO et al 1987

No quadro 2 alêm do lúmen são apresentados os valo

res obtidos para o comprimento largura e espessura da parede
celular das fibras celulõsicas

0 comprimento ê a principal caracteristica morfolõgi
ca das fibras celulõsicas pois através dele se caracterizam
os materiais fibrosos em fornecedores de fibras curtas e lon

gas Em nosso Pais as fibras celulõsicas são obtidas bãsica
mente dos eucaliptos e pinus respectivamente fornecedores de

fibras curtas 1Omm e longas 35mm

As fibras de Bambusa tuldoides com comprimento médio
de 197 mm podem sercõneraad scomo semilongas pois ocu

oa uma posição intermediãria entre as fibras dos eucaliptos é

pinus Entre as progènies estudadas observouse uma grande
variabilidade no comprimento das fibras com valores que agro
ximaram tanto das fibras curtas como longas Algumas proge
nìes como as de prefixo P5 P11 e P13 destacaramse por
fornecerem fibras consideradas longas respectivamente com va

fores médios de 314 241 e 261mm

No quadro 3 são apresentadas as frequèncias da dis

tribuição das fibras em diversas classes de intervalor de com

primento
A semelhança da espêcie B tuldoides suas progénies

ocuparam classes cujos intervalordecomprimento variaram de

085mm a 336 mm Para as progénies 5 11 e 13 com fibras

mais longas as classes ocupadas foram mais amplas com valo

res variando de 085mm a 756mm Esse maior comprimento de fi

bra evidencia as grandes possibilidades tecnolõgicas dessas

progénies como matêriaprima fornecedora de fibras longasprin
cipalmente para atender os mercados regionais de produçao de

celulose para papel

Os dados obtidos relacionados com as progènies 5 11

e 13 deverão ser complementados com estudos agronõmicos rela

cionados com as produções agrícolas desses materiais

4 C O N C L U S Õ E S

A partir dos resultados obtidos neste estudo foi pos
sivel tirar as seguintes conclusões



a As progénies de Bambusa tuZdoides Munro apresenta
ram acentuadas variações naensiaa e asica dos colmos com

valores variando de 0407 a 0712 gcm

b Os rendimentos em fibras celulõsicas obtidos de

4567 a 5678 não apresentaram diferenças significativas en

tre si evidenciando que esta característica não influiu na

densidade bãsica do colmo

c A menor densidade bãsica
em colmos cujas fibras celulõsicas

486 microns

d 0 comprimento médio das
cie B tuZdoides 197mm é de suas

ocuparam uma posição intermediãria
liptos lOmm e pinus 35mm

0407 gcm3 foi obtida

apresentaram o maior lúmen

fibras celulõsicas da espé
progénies 149 a 317mmj

entre as fibras dos euca

e As progénies 5 11 e 13 podem ser consideradas co

mo fornecedoras de fibras longas pois o comprimento médio de
suas fibras celulõsicas foram respectivamente de 317 241
e 261 mm

S U N N A R Y

BASIC DENSITY AND CELLULOSIC FIBER CONTENT IN
BAMBUSA TULDOIDES PROGÉNIES

Basic density of the cuim its cellulosic fiber content

and dimension of these fibers were determined in twenty one

progénies of Bambusa tuZdoides Munro and the tipical species
as a control

The basic density presented a high variation from
0407 to 0712 gcm3 This variation denotes some chemical and
anatomical modifications in the culm The cellulosic fiber
content 4567 to 5678 presented a less pronunced variation
suggesting that the culms fiber content did not influence
its basic density This characteristic depends on the cell

cavity diamether

The smallest volve for basic density 0407 gcm3was
obtained with the highest cell cavity diameter The average
fiber tength of Bambusa tuZdoides 197 mm and its progénies
149 to 317 mm too anintermediate position between those
of Eucaliptus 1Omm and Pinus 35mm

It was possible recognise these progénies P5 P 11
and P 13 with long fibers respectively with 317 241 and
261 mm
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QUADRO I Densidade bãsica dos colmos e rendimento em fibras

celulõsicas em progénies de Bambusa tuZdoides Mé
dias de seis repetições

PROGENIES DENSIDADE BÃSICA FIBRAS CELUL6SICAS

NQ gcm

1 0654 4567
2 0407 5601
3 0584 5388
4 0517 5194
5 0555 5515
6 0515 5675
7 0477 5428
8 0541 5321
9 0516 4899

10 0483 5658
11 0517 5626
12 0473 5351
13 0466 5544
14 0712 4835
15 0524 5627
16 0485 5390
17 0468 5023
18 0514 5678
19 0638 5031
20 0553 5287
21 0520 5593

B tuldoides 0646 5153

F 885 156 NS

DMS Tukey 5 0137
CV 1193 806



QUADRO II Comprimento largura lúmen e espessura da parede
celular das fibras celulõsicas em progénies de

Bambusa tuldoides Médias de 100 fibras para o

comprtmentofibras para as demais dimensões

PROGENIES COMPRIMENTO LARGURA LOMEN PAREDE
CELULAR

N4 mm microns microns microns

1 194 1763 321 721
2 160 1686 486 600
3 232 1805 442 688
4 173 1557 371 643
5 317 1741 371 685
6 220 1693 407 645
7 149 1470 328 571
8 191 1500 300 600
9 182 1613 371 621

10 197 1592 360 621
11 241 1670 342 614
12 182 1507 307 600
13 261 1642 321 664
14 204 1457 257 600
15 192 1445 257 595
16 188 1600 314 643
17 228 1400 314 543
18 207 1570 228 671
19 207 1469 286 593
20 191 1528 286 621
21 224 1834 364 735

197 1499 271 614

F 2437 1371 2633 741
DMS Tukey 54 037 235 065 085
CV I 1141 642 834 591



QUADRO III Frequéncia dos intervalos de comprimento de fi
bras celulõsicas em progénies de Bambusa tuldoi
des

PROGE
NIES

028 085
a a

084 168

164
a

252

253
a

336

337
a

420

421
a

504

505
a

588

589
a

672

673
a

756

N4 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 1 34 54 11
2 4 54 36 1
3 29 40 21 8 2
4 2 51 43 4

5 12 24 28 18 11 4 2 1
6 2 24 46 26 2
7 4 64 27
8 1 34 57 7 1
4 2 50 40 8

10 1 43 42 13 1
11 1 24 39 22 11 1 1 1
12 1 51 37 10 1
13 17 36 32 10 I 4 1
14 40 41 14 4 1
15 2 41 43 14
16 3 45 37 13 2
17 28 44 21 7

18 1 33 46 19 1

19 1 34 48 15 2
20 43 43 14
21 1 28 45 20 3 3

BtuZ

doides 37 44 14


