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1 INTRODUÇÃO

Os colmos de bambu quando ainda frescos apresentam em feral
uma coloração verde bastante intensa e um teor de umidade relativamen
te alto Apés o corte a coloração modificase gradativamente e de

pois de alguns dias tornase amareloamrronzada e o teor de wridade
decresce sensivelmente 0 bambu novo apresenta maior facilidade dc
corte nos picadorespara produção de cavacos enquanto v bambu velho
requer uma fregilénciade trocas de facas do picador cerca de 3 a 5 ve

zes maior Alem disso práticas indlstriais iudicanr que os dois mate

riais comportamse diferentemente durante a polpação kraft o que pode
ser explicado possivelmente pelas rlifererças de impregnação com o li
cor de cozimento e pelas modificações na constituição quïmica do bambu

que ocorrem durante o perïodo de estocagem e secagem
Estudos já realizados tem demonstrado que o bambu apresenta um

teor relativamente alto de amido 12 o que provavelmentefavorcce o

desenvolvimento de microoranisnos durante o período de estocagem afe
tendo negativamente a qualidade das fibras para produção de celulose e

papel A estocagem de colmos de bambu mesmo por períodos inferiores a

4 meses resulta no aparecimento de reenchas escuras irdicativas do de
senvolvímento de microorganismos A deterioração do hambu apresentase
Bundo GOPAL 3 efeitos marcantes ern todas as propriedades usuais de

resisténcia da polpa e principalmente no rendimento A estocagem e

consegiíente deterioração do bambu foram analisados mais detalhadamene

por JAUIlAKI eC alü 4 demonstrando seus efeitos prejudiciais na que
lidado da polpa

Estudos de polpação dc bambu em laboratõrio requerem geraLnen
tc que os cavacos sejam secados ao ar para uniformização do teor de u

midade e minimização do desenvolvimento de microorganismos Essa dino

nuição do teor de umidade dos cavacos poderá talvez afetar o proces
so de polpação e a qualidade da nolpa

0 objetivo deste estudo foi analisar a influéncia da qualidade
do bambu na produção de polpa hraft utilizandosc bambu novos coesa

temente colhidos nas toucciras com e sem secagem ao ar verdes e

secos e bambus estocados após a colheita por um período de cerca

de 4 meses velhos

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado o l3cnnhusa vuZyaria var Vulgaris obtido de planta

Trabalho apresenrado no XVIII Conscesso Anual da ABCP Semana do Pa

pel realizado em Sâo Paulo 13rasil dc 18 a 22 de novembro de 1485
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ção industríal de 65 anos de idade localizada no municpio de Santo

Amaro Bahia Os colmos de bambu foram transformados em cavacos per
meio de picados industrial tendo sido feita uma amostragem ao acaso

no pãtio de estocagem de uma fãbrica de celulose e papel que utiliza o

bambu como matériaprima coram analisados três tipos de cavacos de bam

bu bambu novo transformado em cavacos logo apôs o corte na flores

ta e secados ou não ao ar seco e verde respectivamente e bambu

velho transformado em cavacos apôs um período de estocagem de cerca

de 4 meses 0 bambu denominado velho neste estudoapreseatavase in

tensamente manchado por uma coloração escura indicativo de ação dc mi

croorganismos Dois dias apôs o corte na floresta tempo necessãrio pa

ra transporte transformação em cavaco e determinação do teor de umida

de parte dos cavacos cavacos novos e verdes foi submetida à polpa
ção kraft sendo outra parte primeiramente secada ao ar cavacos no

vos e secos para posteriormente apôs 20 dìas da data de colheita
ser transformada em polpa kraft Os cavacos obtidos dos colmos estoca

dos por cerca de 4 meses apõs o corte na floresta cavacos velhosfo
ram tamvãm golpeados pelo processo kraft Os teores de umidades desses

trés tipos dc cavacos são apresentados no Quadro 1

Os cozimentos kraft foram realizados em digestos rotativo aque
eido eletricamentedotado de lampa com i reatores individualizadosccm
capacidade de 2 litros cada um possibilitando a realização de 4 cozi

mentos siniultãneos As cargas de âlcali ativo utilizadas uos cozimentca

foram determinadas experimentalmente de modo a obterse polpas com nú

meros kappa cerca dc 40 As outras condiçõesde cazimento foram as se

guintes cavacos 3008 as sulfidez 241 relação licorcavacos
0

481 temperatura máxima 160 C tempo ate temperatura 100 minutos

e tempo à temperatura 50 minutos Foram realizados 2 cozimentos para
cada tipo de cavaco Apôs os cozimentos os cavacos foram passados num

refinados Bauercom separação entre discos de 02mm para individuali

zação das fibras As polpas foram depuradas em depurados laboratorial

Voithdotado de tela com abertura de 02mm para determinação dos seu

dimentos Foram tomados cuidados especiais durante o processamento das

polpas para evitar perdas de cclulas de parénquimasAs polpas foram rc

finadas em moinho Jockro na consisténcia de 61 e as folhas manuais
para os testes de resisténcia foram confeccionadas em formador KUcnen

Rapid
As normas de teste utilizadas foram as preconizadas pela ABCP

3 RESULTAllOS E llISCUSSAO

As características das polpas kraft produzidas com os dieren

tes tipos de cavacos de bambu incluindo o número kappa os rendimen

tos total e depuradoos teores de rejeitos são apresentados no Quadro
1 Para obtenção de número kappa semelhantes 387 a 396 foi nece

QUADRO 1 Números kappa e rendimentos das polpas kraft de bambe

Tipo de Tempo de Teor de Alcali Número Rendimenkosl
bambu estocagem umidade ativo kappa

dias 1 1 Total Depurado Rejeït

Velho 120 271 133 396 531 503 2
Novo e verde 2 489 115 393 550 517 3S
Novo e seco 20 112 105 387 553 525 28

tempo aproximado
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sário utilizar uma carga alcalina maior para o bambu estocado por ter

ca de 120 dias 1357 de âlcali ativo que para o bambu novo 105 é
115 de âlcalí ativo ìndicando que perïodos de estocagem relativa
mente longos resultam em maior exigència de âlcali para a polpaçãoOs
rendimentos tanto total comodepurado de bambu velho foram finfe
riores aos dos bambus novos o çlue provavelmente pode ser explica
do pela ação prejudicial dos microorganismos que desenvolveram durar
te a estocagem na degradação dos carboidratos estruturais

Nas Figuras 1 a 4 são apresentadas as caracterïsticas de refi
namento e de resistènciasfisitomecãnicas das polpas produzidas com

os díferentes tipos de cavacos de bambu Apesar do bambu velho ter

apresentado facilidade de refino ligeiramente superior as diferenças
foram pequenas demonstrando que o tempo de estocagem do bambu e o

teor de umidade dos cavacos não apresentam efeito significativo no re

finamento das polpas figura 1 As resistências à tração e ao arre

bentamento e o alongamento da polpa produzida com bambu velho foram
inferiores aos do bambu novo principalmente em graus de refino

mais baixos demonstrando o efeito prejudicial da estocagem dos col

mos de bamh nessas propriedades da polpa Figuras 2 3 e 4 0 teor

de umidade dos cavacos de bambu novo secagem ao ar dos cavacos a

presentou pequena influéncia nas propriedades das polpas tendo os ca

vacos secos apresentado ligeira superioridade A resisténcia ao rasgo
das polpas produzidas com os diferentes tipos de cavacos apresentaram
pequenas diferènças e apesar da polla produzida com bambu velho ter

apresentado alguma superiorídade a diferènça não foi pronunciada Fi
gura 5

A análise global dos resultados obtidos indica que a estocagem
dos colmos de bambu por perïodos de cerca de 4 meses resulta em resu

mo nas seguintes consegUéncias
maior exigència do âlcali ativo para polpação
menores rendimentos tanto total como depurado cerca de 22
diminuição das resistências à tração c ao arrebentamento
dimínuição do alongamento
alguma melhoria da resistência ao rasgo

A secagem ao ar livre dos cavacos não apresentou efeito adver

so tendo inclusive resultado em menor exigência em âlcali para polpa
ção e em alguma melhoria na desLignificação e nos rendimentos total é
depurado indicando que parafacìlitar o processamento em laboratório
os cavacos podem ser previamente secados sem prejuízo de qualidade da

polpa
Os resultados obtidos neste estudo devem ser analisados com al

guma restrição uma vez que os bambus novo e velho não eram oriun

dos da mesma área de plantio o que poderá ter influenciado os resul

tados Apesar dessa restrição este estudo incü ca que a estocagem do

bambu por períodos relativamente longos cerca de 4 meses deve ser e

vitada
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