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RE S UMO No presente estudo com Bambusa vulgaris Schrad procurouse desenvolver um

novo processo de utilizagao do bambu visando a produgao conjunta de etanol e fibras
celul6sicas para papel Os rendimentos em fibras celul6sicas e etanol foram obtidos em
fungao da idade do colmo 1 3 e 5 anos e regiao de amostragem em cada colmo base
meio e ponta Esses rendimentos bem como outros relacionados com a fragao fibrosa
glicose e amido foram determinados ap6s o tratamento dos cavacos desfibrados com
solugao diluida de dciso sulfurico A densidade bdsica dos colmos foi determinada em
cavacos antes do tratamento dcido ou bdsico dos cavacos Os resultados obtidos

mostraram que a produgao conjunta de etanol e fibras celul6sicas a partir do bambu e
tecnicamente possivel Os rendimentos obtidos em fibras celul6sicas 4685 a 5604
porcento e etanol 1277 a 1479 litros 100 kg de cavacos foram mais elevados nas
regioes mediana e ponta dos colmos mais velhos Essa mesma tendencia foi observada para
os teores de glicose 2280 a 2641 porcento e amido hidrolisado 1899 a 2427
porcento Os rendimentos em fibras brutas ou fragao fibrosa 6935 a 7635 porcento
foi mais elevado nos cavacos provenientes dos colmos mais novos A densidade bdsica dos
cavacos nao variou em fungao da idade do colmo 0573 a 0628 gcm3 mas em fungao da
regiao de amostragem 0528 a 0683 gcm3 sendo os cavacos mais densos aqueles das
regioes mediana e ponta dos colmos
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Resumo

No presente estudo com Bambusa vulqaris

Schrad procurouse desenvolver um novo processo de utilizacao
do bambu visando a producao conjunta de etanol a fibras celul

sicas para papel Os rendimentos em fibras celulosicas a eta

nol foram obtidos em funcao da idade do colmo 13 e 5 anos e

regiao de amostragem em cada colmo base mein e ponta Esses

rendimentos bem como outros relacionados com a fragao fibrosa

glicose a amido foram determinados apos o tratamento dos cava

cos desfibrados com solucao dilulda de acido sulfurico A den

sidade basica dos colmos foi determinada em cavacos antes do

tratamento licido ou basico dos cavacos

Os resultados obtidos mostraram que a prod

cao conjunta de etanol e fibras celulosicas a partir do bambu

e tecnicamente possivel Os rendimentos obtidos em fibras ce

lulosicas 4685 a 5604 e etanol 1277 a 1479 litros100

Kg de cavacos foram mais elevados nas regioes mediana a ponta

1Trabalho apresentado no 194 Conqresso Anual de Celulose a P
pel Semana do Papel da ARCP realizado em S PauloSPBrasil
de 24 a 28 de Novembro de 1986

2 Bolsista do CrdPq
3 Bolsista da FAPFSP



dos colmos mais velhns Essa mesma tendencia foi Ohservada n

ra os teores de glicose 2260 a 2641 s e amido hidrolisado
1894 a 2427 Os rendimentos em fibras hrutas ou fracao
fibrnsa 6935 a 7635 foi mais elevado nos cavacos proveni
entes dos colmos mais novos A densidade basica dos cavacos

nao variou em funcao da idade do colmo 0573 a 0628 q cm
mas em funcao da regiao de amostragem 0518 a 0683 qcm
do os cavacos mais denGos aqueles das regioes mediana e Ponta
dos colmos

1 Introducao

Varios trabalhos de pesquisa encontra

dos na literatura especializada tem ressaltado as qrandes poss
bilidades do bambu como materiaprima celulosica para a produ
cao de papel de fibras longas Os aspectos favoraveis na uti

lizacao do bambu estao relacionados principalmente com suas c

racteristicas agronomicas aliadas ao elevado comprimento de
suas fibras celulosicas 165 a 343 mm que ocupam uma posicao
intermediaria entre as fibras do Eucaliptus spp 10 mm e a do
Pinus spp 35 mm

O bambu por ser uma especie de rapi

do crescimento com elevados niveis de producao agricola mesmo
em condicoes adversas de clima e solo vem despertando o inte
resse do setor de celulose e papel localizado na Regiao Nordes

te de nosso Pais principalmente nos Estados de Pernambuco Pa
raiba Piaui Maranhao a Bahia onde a area reflorestada com
bambu ultrapassa dos 40 mil hectares Apesar da grande poten

cialidade agricola do bambu devese ressaltar que seu baixo
nivel de utilizacao como materiaprima celulosica esta intima

mente ligado a falta de conhecimentos tecnologicos especificos

desde as atividades relacionadas com a producao de biomassa ate
o processamento industrial de obtengao de fibras celulosicas e

manufatura do papel

O colmo de bambu com 408 de tecido f

broso a 50 de tecido parenquimatoso rico em amido nao deve

ser processado convencionalmente na forma de cavacos a semelha

qa das especies arboreas madeiras pois a elevada concentra

qao de amido nos cavacos 20 a 35 8 contribui para reduzir 0

rendimento de conversao em fibras celulosicas a elevar o consu

mo de reagentes quimicos durante a deslignificagao dos cavacos
Alem disso os aqucares glicose provenientes do desdobramento



do amido sao acumulados no licor negro apos a deslignificagao
elevando sobremaneira sua densidade a viscosidade dificultando
em muito sua movimentagao nas varias etapas do processamento
Principalmente por estas razoes o aproveitamento do amido an

tes da deslignificagao dos cavacos a de fundamental importancia
para uma otimizagao na nrodugao de fibras celulosicas a partir
do bambu

O objetivo do presente estudo foi determi

nar os rendimentos em fibras celulosicas e etanol obtidos a

pos o tratamento dos cavacos desfibrados de bambu com solugao
diluida 1 vv de amido sulfurico tendo em vista o desenvo

vimento de um novo processo de utilizagao do bambu Alem des

ses rendimentos outras determinacoes Como densidade basica dos
cavacos fragao fibrosa glicose e amido foram determinadas

2 Material e Metodos

No presente estudo optouse pela especie

Bambusa vulgaris Schrad por ser a mais empregada em programas
de reflorestamento com bambu visando a producao de fibras cel
losicas para panel Foram coletados nove colmos com idades de

1 3 e 5 anos provenientes da colegao de especies mantida pela
Secao de Plantas Fibrosas no Centro Experimental de Campinas

No laboratorio as amostras provenientes

das diferentes regioes de cada colmo base meio a ponta foram
transformadas em cavacos com auxilio de um picador semi indus

trial especifico para bambu Os materiais picados de acordo

com a idade e regiao do colmo foram previamente selecionados
considerando apenas os cavacos provenientes dos internodios do

colmo A amostraaem para a execucio do presente estudo fei o

tida a nartir desses cavacos selecionados a homogeneos quanto a
espessura da parede do colmo O metodo para a determinadao da

densidade basica a as condicoes de tratamento dos cavacos para

as determinagoes da fracao fibrosa fibras celulosicas glicose
amidoeetanol serao expostas a sequir

21 Densidade basica

A densidade basica dos cavacos foi determi

nada pelo metodo do Maximo Teor de Umidade conforme preconizou
FOFLKEL et alii 1971



22 Condicoes de hidrolise do amido existente nos cavacos do
bambu e sua determinacao

As diferentes amostras ce cavacos de

barnu apos o desfibramento axial ate dimensoes procimas de 3

cri de comprimento e 2 mm de esnessura foram submetidos a um tr

tamento com acido sulfurico diluido com a finalidade do hidro
lisar ou desdobrar em glicose o amido nresente nos cavacos de

bambu preservando suas frag8es fibrosas Para serem converti
das eia fibras celulosicas As condicoes desse tratamento com

relagao a concentragao de acido sulfurico 10 o base volima
tempo de reacao sob refluxo em chana de aquecimonto 120 min
e relacao entre o peso seco da amostra e volume da solucao 1
30 foram estabelecidas apos divereos estudos nreliminares o
de se procurou preservar ao maximo a integridade fisica dos ca
vacos desfibrados

Apos o tratamento dos cavacos desfibr

dos com solugeo diluida de acido sulfurico determinouse na

fragao hidrolisada a concentragao de glicose que inclui a gli
cose proveniente do desdobramento do amido e os acucares Qlic

se existentes nos cavacos antes do tratamento acido Esses a

gucares existentes nos cavacos foram dosados como glicose atra
ves de uma prova em Branco substituindose a sol diluida de a
cido pela aqua destilada

C teor de amido foi calculado em fun

gao da concentracao de glicose proveniente da hidrolise do ami
do apos o tratamento dos cavacos amido hidrolisado e da ser

ragem amido no colmo conforme metodoloqia adantada per AZZI
NI ARRUDA 1985

23 Rendimento em etanol

O rendimento em ehnol litros 100 Kg

de cavacos foi obtido teoricamente multiplicandose a concen

tragao de glicose fermentecivel pelo fator de conversao de gli
cose para etanol 056 Esse fator foi obtido considerando

os niveis normais de fermentagao 90 8 destilacao 95 de

sidade do etanol a 250C 0785 gcm a dos pesos moleculares da
glicose 180 g a etanol 46 g



24
Rendimentos da fragao fibrosa e fibras celulosicas

Apos o tratamento dos cavacos desfibrados
cam solugao dilulda de acido sulfurico as fragoes fibrosas
resultantes foram lavadas sob peneira de malha fina para reti
rar o excesso da solugao acida A seguir essas fragoes foram
secas em estufa a 105 3 ate peso constante O rendimento

da fragao fibrosa ou fibras brutas foi calculado pela relagao
porcentual entre o peso seco dessas fibras e o peso seco da a
mostra inicial de cavacos desfibrados

As fibras celulosicas de interesse a manu

fatura de papel foram obtidas a partir das fragoes fibrosas a
p6s suas deslignificagoes acida a basica Na dealignificagaIa
acida as amostras foram tratadas cam solugao composta de acido
acetico glacial 50 V aqua destilada 10 8 a agua oxigenada
40 8 O tratamento alcalino foi cam solugao de hidroxido

de sodio a 5 de concentragao Esses tratamentos tanto ac

do Como basicoforam mantidos em banhomaria ate completa ind
vidualizagao das fibras celulosicas a outros elementos anat6m
cos

A seguir as fibras celulosicas foram lavadas sabre pe
neira de malha fina 120 mesh a secas em estufa a 105 3
ate peso constante A relaggo porcentual entre o peso seco
das fibras celulosicas e o peso seco da amostra inicial de ca
vacos desfibrados forneceu o rendimento em fibras celulosicas

3 Resultados e discussao

A densidade basica dos cavacos de bambu e
as rendimentos das fragoes fibrosas a fibras celulosicas em
fungao da idade 13 e 5 anos e regiao do colmo base meio e
ponta sao apresentados nos quadros 1 e 2

A densidade basica dos cavacos nao variou

significativamente em funcao da idade do colmo 0573 a 0628
3

gcm salientando que as colmos de B vulq a partir de

um ano de idade completaram sua maturidade fisiologica princi
palmente com relagao a sua lignificagao a desenvolvimento em a
tura Esses dados coincidem com as observagoes de ITOH SHI

MAJI 1981 que constataram que a ignificarao dos colmos de

bambu se processa gradativamente com seu crescimento axial ate
o ararecimento das folhas quando atinge o nlvel maximo A par
tir dal a lignificacao dos tecidos nao se altera com a idade



do colmo Para a esoacie T vulnaris o
turn dos colmos se cornnlcta

cendn a riRuir a lterais o

tativo dos colmos e Ce 7etc anus fim dos

cao esverdeada secam e gradativamente se

desenvolvimento em al

iette seis moses anar

f51has n ciclo t7ene

ruais n ceri a colora

deterioram

uadro 1 Densidade basica do colmo e renrlimentos da fracao fibro

sa e fibras celulosicas en funcao da idade do colmo Oe bambu N

dias de cinco reneticoes

Determinacoes 1

Idade do colmo

1 ano 3 ands 5 anos

Teste F Tukev

5

CV

M

Densidade

basica qcm 0573 0628 0619 196 ns 1316

Fracao

fibrosa M 7613 a 7534 a 6935 b 1104 395 664

Fibras

celulosicas

desligni

ficacao ac

da M 5073 a 4832 b 4889 b 1939 218 548

desligni

ficacao ba

sica 8 5516 5409 5380 159 ns 443

Significativo so navel de 1 8 de probabilidade

1 Valores relacionados com peso seco inicial da amostra



nuadro 2 Densidade hisica do colmo e rendimentos da fracao

fibrosa e fibras celulosicas em diferentes recrioes do colmo

de brambu 16dias de cincoren0tiroes

Regioes do rOlmo

Determinacoes 1 Teste F Tukev CV

bass I meio I Ponta 58 3

Densidade

basica qcm

Fracao

fibrosa M

Fibras

celul5sicas

desligni

ficacao a

cida 8

desligni

ficacao ba

sica 8

0518 c 0619 b 0683 a 4734 0041 763

7635 7281 7216 297 ns 752

5126 a 1 4986 al 4 85 b 11 39 1 176 1 444

5604 a 15444 al 5257111341 162 1370

Significativo ao nfvel de 1 8 de nrobabilidade

1 Valores relacionados com o peso seco inicial da amostra

nuanto as regioes do colmo base mein e Ponta a densidade b

sica dos cavacos variou de 0518 a 0683 qcm sendo os main
res valores obtidos nas rgios mediana e Ponta do colmo Esses

valores sao semelhantes aqueles obtidos com o eucalipto 0530

gcm a superiores aos do pinus 0412 gcm conforme dados
obtidos porPARRICIIELLn RnITn 1976

As fracoes fibrosas ou fibras brutas obti

das ap6s a hidr6lise do amide existents nos cavacos variaram
com a idade dos colmos de 60 a 7613 quadro 1 sendo os

menores valores o on colmos com 5 anos de idade Para

as diferentes regioes do colmo base meio e nonta nao houve

diferentas significativas entre os rendimentos da fracao fibro
sa 7216 a 7615 8 quadro 2 Esses dados ressaltam que o

tratamento dos cavacos com solucao dilufda 10 de acido sul

furico apenas desdobrou o amido em glicose nao alterando a a



parencia fisica dos cavacos Apos esse tratamento observou
se apenas um leve escurecimento dos cavacos

Os rendimentos em fibras celulosicas
foram quantificados apos as deslignificacoes acida e alcalina
das fragoes fibrosas 110 tratamento acido onde o navel de
lignina residual nas fibras celulosicas foi praticamente nulo
os rendimentos tanto em fungao da idade como da regiao do co
mo variaram de 4685 a 5126 8 nuadros 1 e 2 sendo os me

nores valores obtidos nas extremidades dos colmos com 5 anos
de idade Na deslignificagao basica os rendimentos obtidos
foram ligeiramente superiores aos do tratamento acido 5257 a
5604 com a mesma tendencia de menor quantidade de fibras
celulosicas nas extremidades dos colmos

Nos quadros 3 e 4 sao apresentados
os teores medios de glicose amido e etanol obtidos apos o

tratamento dos cavacos com solugao diluida de acido sulfurico

Pelos dados obtidos observouse que
a concentragao de glicose na ragao hidrolisada apos a sacari
ficagao do amido pela solugao acida diluida variou em fungao
da regiao do colmo 2336 a 2641 e idade 2280 a 2558 8
sendo os valores mais elevados obtidos nas regioes mediana e
extremidade dos colmos com 3 e 5 anos de idade Nessas dete

minagoes estao incluidos os acucares dosados como glicose e
xistentes nos cavacos desfibrados antes do tratamento com aci
do diluido A concentragao desses agucares foi de 161 a 1708
e de 152 a 180 respectivamente em fungao das diferentes
regioes e idades dos colmos

Os teores de amido hidrolisado ou

desdobrado apos o tratamento dos cavacos variaram com a idade
1965 a 2229 8 a regiao do colmo 1899 a 2427 8 sendo os
valores mais elevados fornecidos pelas regioes da ponta dos co
mos com 3 e 5 anos de idade Com esse tratamento a base de

acido sulfurico diluido a 1 de concentragao foi possivel el
minar de 83 a 85 do amido exittente nos cavacos de bambu A

concentragao de amido observada nos cavacos antes do tratamento
acido foi de 2548 a 2601 8 em fungao das idades a de 2280 a
28518 em fungao das regioes dolmo Esses dados mostraram que
o teor de amido no colmo nao foi influenciado pela idade mas
pela regiao de amostragem sendo a regiao basal do colmo a que
apresentou a menor concentragao de amido

Quanto ao rendimento em etanol os
resultados obtidos variaram em fungao da idade do colmo 1308



a 1479 litros100 Kg de cavacos e regiao de amostraqem 1277
a 1432 litros100 Kq de cavacos Esses rendimentos alco613

cos em conjunto com os rendimentos em fibras celul6sicas 4685
a 5604 evidenciram a grande potencialidade do bambu Como m
teriaprima industrial para a produgao conjunta de energia e

fibras celul6sicas para papel Esse novo processo de utiliza

gao do bambu e mais competitivo que o processo convencional na

forma de cavacos cujos rendimentos em fibras celul6sicas varia
ram de 37 a 42 conforme dados encontrados na literatura esoe
cializada

Quadro 3 Teores de glicose amido e etanol em fungao da ida
de do colmo de bambu Medias de trios reretic6es

Determinagoes 1

Idade do colmo

1 ano 3 anos 5 anos

Teste F rukey

58

CV

8

Glicose nos

cavacos 8 152 1 165 205 ns 1741

Glicose na fragao
hidrolisada 8 2336 b 2554 ab 2641 a 3 285 1410

Amido hidrolisado

M 1965 2103 2229 137 ns 1607

Amido no colmo

W 2548 2592 2601 006 ns 1316

Etanol litros

100 Kg de cay 1308 b 1403 ab 1479 a 354 285 1410

Significativo ao navel de 5 8 de probabilidade
1 Valores relacionados com o peso seco inicial da amostra



Quadro 4 Teores de glicose amido e etanol obtidos em difere
tes regioes do colmo de bambu 116dias de tres reneticoes

Determinacoes 1

Reqiao do colmo

ase teio Ponta

este P Pukev

W

C V

g

Glicose nos

cavacos 8 170 166 166 021 ns 1867

Glicose na fraca

hidrolisada B 22 12493 aY2558 a 2215 223 1101

Amido hidrolisad

M 1899 1971 b 2127 a 1134 301 1216

Amido no colmo
i

M 2280 b2610 a
i
1851 a 1364 274 902

Etanol litros

100 Kg de cay 1277 b1340 aL 32 a 2215 223 1101

Significativo ao n1vel de 1 s nrobabilidade

1 Valores relacionados com o peso seco inicial da amostra

4 Conclusoes

Coosiderando as condicoes especificas

em que o nresente estudo foi conduzida nodese tirar as sequin
tes conclusoes

a A densidade basica dos cavacos de

Bambusa vulgaris Schrad nao variou em funcao da idade do colmo
0573 a 0628 gcm mas em funcao da regiao de amostragem no
colmo 0518 a 0 683

3
gcm sendo os cavacos mais densos aqueles

provenientes das regioes mediana a nonta dos colmos



b Os rendimenos Ca fracao fibrosa 6935
a 7635 e fibras celulosica 4685 a 5604 foram mkis el

vados nas regioes basal c mediana dos cnlmos mail novos princi
palmente com relacio a deslignificacao icida onde o navel de lict
nina residual nas fibras foi praticamente nulo

C Os teores de alicose 2280 a 2641

amido 1899 a 2427 8 e etanol 1277 a 1479 litros 100 Kq
de cavacos foram mais elevados em cavacos das extremidades
dos colmos

d O tratamento dos cavacos desfibrados

com solucao dilufda de acido sulfurico 10 de concentragao

base volume nao alterou o aspecto ffsico dos cavacos apenas
tornandoos levemente escurecidos Com esse tratamento foi

nossfvel retirar de 83 a 85 do amido existente nos cavacos de

bambu permanecendo a fracao fibrosa dos cavacos praticamente
inalterada

e Com a execucao do presente estudo de
monstrouse a viabilidade tecnica de um novo processo de utili

zagao do bambu tendo em vista a producao conjunta de etanol e
fibras celul6sicas para papel
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