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Resuno

Foi analisada a influência das células de parênquima e de finos
nas caracterïsticas rendimentos e nümero kappa e propriedades de re

sistência da polpa kraft de ambusa vulgaris A Fração de fibras da
polpa kraft com grau de deslignificaçâo otimizado número kappa 335
foram adicionados diferentes teores de células de parênquinta 0 118

236 e 354Y Os resultados obtidos demonstraram que o vulartis
é matériaprima de boa qualidade para produçâo de polpa kraft de altas
resistências e que a presença de células de parénquima influencia as

determinações do número kappa e do grau de refinamento e ocasioua em

geral redução das resisténcias da polpa l apresenLado um fluxograma
simplificado de um sistema industrial de remoção parcial e de processa
mento dos finos

1 INPRODi7ÇÃ0

Estudos anatõmicos de espëcies cìe bambu demonstram que as célu
las de parênyuima formam uma fração relativamente elevada na conslitu
ção estrutural dessasframíneas 26 Essas células de parénquima a

presentam paredes finas e são de pequenas dimensões variando no

Bcatlbuautulyctï7 de 411m a S70um de comprimento média de 110um e de
lürm a 77um de largura mdia de 43um Por causa de suas característi
cas dimensionais e provavelmente de tuas baixas resisténcias intrín
secas a presença dessas células por interferirem desfavoravelmente
nas ligações interfibras deverá prejudicar as propriedades dc reses

tència das polpas de bambu
Trabalhos de pesquisas coefirmam esse efeito prejudicial das cé

lulas de parénquima e de finos diminuindo as resistências em getal da
celulose de bambu quando presentes em altos teores 2 Trabalhos de

polpacão krafc de bambu realizados no Laboratório de Celalosc e Papel
da Universidade Federal de Viçosa tem tambëm fornecido indicações da
influcncia prejudicial das células de parènquima nas resisténcias do
papel

Os objetivos desce escudo foram analisar a influência das célu
as de parénquima nas propricdadcs fïsiconuecãnicas da polpa kraft de
bambu e detenuinar o teor ideal dessascclulasutilizandose polpa com

Trabalho apresentado no XVIII Conresso Anual da AüCP Semana do Pa

gel roalizado em 530 1nulo Brasil dc 1 a 22 dc novembro dc 935
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lrau de cieslignificaçâo otimizado

2 hiA1ER1AL L MFTOOOS

0 b mnbu utilizado néste estudo foi o Bcnnbusa vztlyarisobtìdo
de plantio industrial de 65 anos de idade localizado ao município de

Santo Amaro da Furificação 13A Colmos de bambucoletados ao acaso fo

ram transformados em cavacos por meio de picados industrial Os cava

tos foram secados ao ar classificados manualmente em peneiras com ma

lhas de 5 x Smm e de 3L x 37mm e armazenados em sacos de polietileto
para uniformização e conservação do teor de umidade Foi utilizado 0

processo kraft para produção de celulose trabalhandose com um digas
tos rotativo aquecido eletricamente com capacidade de 20 litros e do

tado de tampa com quatro reaCOres individuais com capacidade de 2 lï

tros cada um o que possibilitou a realizaçtro de quatro cozimentos si

multaneamente Foram realizados primeiramente vários cozimentos com

diferentes cargas alcalinas álcalis ativos de S 7 9 11 13 L5 17

19 21 e 23 com Na0 para os estudos de otimização do grau de des

lignificação da celulose de bambu As outras condições desses cozimcn

tos foram as seguintes sulfídez 24 temperatura 160oC tempo atë

temperatura 100 minutos tempo à temperatura 50 minutos e relaço

licorcavacos 481Após os cozimentos os cavacos foram desfibradas

em moínho Bauer com separação entre discos de 032uun foram determina

dos os rendimentos total e depurado e o teor de rejeitos utilizando

se um depurados laboratorial voith dotado de tela com aberturas de 02

mm As células deparényuima foram eliminadas das polpas utilizand

se o mesmo depurados após equipálo com uma tela de aço ínox deLCO

mesh A eficicncia dessa operação de eliminação das células de parn
quieta foi compravada pela observação da fraçia de fibras em microscn

pio õtico As polpas consCituídas apenas pela fraçio dc fibras apúa

detcnninaçtio do nnmcro kappa foram refinadas ern moïnho Jockro na cor

sisCCncia de 6 e utiliada para confecção de folha em formador KtT

then Rapid A análise dos resultados demonstrou yve o álcali ativo dc

13 era o mais acanse7hado proa a obtencão de polias coca em gera as

melhores caractérísticas e propricddes dc resistcncia Foram realïs

dos mais 4 corirentos kraft com esse álcali ativo nas mesmas condi
ções dos cozimcn os anterioresc as polpas foram misturadas parr oitcu

ção de quantidade suficiente de polpa para os estudos subscyUcnces 2a

influencia do teor das celulas de parsuluírna tiesses quatro cozimentcs

foram tomados cuidados especiais para cvitar perdas de células de pa

rénquina Antes dc misturar as polpas foram deteroinadas os rendimcn

tos total e depurado os teores dc rejoitos e utilizandose um depura
dor laboratorial Loith com tela dc 200 mesh os teores de células dc

parnquima e de fibrasApós misturadas as polpas dos quatro cozimentcs

a fração de fíhraa foi separada das células de parënquima utilizando

se a mesma técnica depurados dotalo de tela de 00 mesh fração dc

fibras foram adicionados diferentes teores de células dc parcngrina t

118 236 e 354 üssas polpas foram refinadas moinho Jockrc

utilizadas pararonfecção dc folhasithen Rapid Além das folhas pzr

ra testes de reli stëncia taram confeccionadas folhas extras para a dit

terminação do teor de células de paruquima remanescente após a fan
ção das follas

3 RIauLAlos r ulscussTo

A inf7uvnrin das células de pariuyuima nas prorïcddcsfsz
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mecãnicas da polpa de bambu irá depender da qualidade das fibras prin
cipal conaituince da palpa Neste trabalho de pesquisa fezse primei
ramente um estudo de otimizaçâo da fração de fibras para a seguir a

nalisar a iniluència da presença das células de parènquima na polpa de

fibras com qualidade otimizada

31 Estudos de otimização da polpa

No Quadro 1 são apresentados os números kappa os rendimentos e

as resisténcais das polpas kraft de bambu a 20 e 40SR obtidas com

diferentes cargas de álcali ativo Todos esses resultados referense à

fração de fibras obtidas apõs a eliminação das células de parênquima
Aumentos do álcali ativo resultaram em eficientes remoções de

lignina tendo essa eficiência diminuído mais sensivelmente em valoras

superiores a 1315 de ãlcali ativo A remoção da lignina do bambu é

mais intensa nas fases iniciaís da deslignificação tornandose mais

difícil a degradação e solubilização da lignina residual quando se a

tinge valores de número kappa inferiores a cerça de 30 a 35

Os rendimentos obtidos apresentaram baixos valores o que é ex

plicado pela eliminação proposital de considerável quantidade de célu

las de parénquima Os rendimentos depurados mais altos foram obtidos

com a utilização de cargas alcalinas mais baixas altos números kappa
mas os elevados teores de rejeito produzidos inviabilizam a aplicação
industrial dessas condições Um balanço razoável entre rendimento depu
rado e teor de rejeitos foi alcançado nas polpas com número kappa
próximo a 30 ou seja quando foi utilizada carga alcalina cerca de

13a 15

Os resultados obtidos demonstraram que o B vuZgaris é matéria

prima de boa qualidade para produção de polpa kraft com altas resistên

cias destacandose a resisCncia ao rasgo yue apresentou valores de

índice de rasgo superiores a 400 A 20SR as resistências à tração e

ao arrehentamento das polpas de fibras de bambu foram pouco afetadas

pelo grau de deslignificação tendo a resistència ao rasgo sido favore

cida pela utilização de cargas alcalinas mais elevadas Após refinadas

a 40SR as maiores resistèncias à tração e ao arrehentamento das pol
pas foram obtidas com os álcalis ativos de 9 a 11 e de 13 a 15 res

pectivamente enquanto as cargas alcalinas mais elevadas favoreceram

a5 resis CCncias ao rasgo

A anãlise global dos resultados indicou que o álcali ativo de

13 sería o mais recomendável cara a obtenção de polpa de fibras com

as melhores características e propriedades considerandose os seguin
tes parãmetros para essa seleção economia de álcali ativomaximizaçio
do rendimento depurado minimização do teor de rejeitos e maximização

n

das resisténcias principalmente em baixo grau de refino 20 SR para

proteção da resisténcia ao rasgo

32 Influência do teor de células de parêngttirna

A fração de fibras da polpa produzida com 13 de álcali ativo
selecionada como a que apresentava as melhores características e pro

priedades foi utilizada para os escudos dc influência do teor de cêlu

las de parcnquima Os rendimentos dos corimentos realizados para a pro
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dução dessa polpa são apresentados no Quadro 2 0 rendimento depurado
foi relativamente elevado 452 sendo a polpa constituida por 6267
de fibras 35 4R de células de parènquima e 2 de rejeitos Esse eleva

do teor de células de parênquima na po7pa de bambu deverá prejudicar
as ligaçôes interfibras afetando desfavoravelmente as resistëncias
da polpa

QUADRO 2 Rendimentos da polpakraft de Baibusa vulgaris

Tipos Rendbase cavacos Rend base polpa 7

Total 461 1000

Depurado 452 980
Rejeitos 09 20
Fibras 289 626
Parènquima 163 354

Foram preparadas diferentes misturas das frações de fibras e de

parénquima tendo os números kappa dessas misturas sido determinados

Quadro 3 As células de parénquima apresentaramse menos lignifica
das que as fibras demonstrando que o número kappa das polpas de bambu

é influenciado pelo teor de células de parènquima Deverão portanto
serem tomados cuidados especiais na determinação do número kappa de

polpas de bambu uma vez que a operação de lavagem da polpa para deter

minação do número kappa poderá resultar em perdas de células de parèn
quieta afetando o número kappa

QUADRO 3 Números kappa das polpas de Bcanbusa vtlgaris
com diferentes teores de fibras e de células
de parènquima

Relação Números

FibrasParénu ima kappa

1000 335
882178 321
764236 316
646354 282
0100 207

Durante a operação de formação de folhas manuais parte das cé

lulas de parêncuiria atravessa a tela de 150 mesh sendo eliminada Fo

ram determinados os teores fínais de células de parénquima nas folhas

manuais confeccionadas após 0 20 40 e 60 minutos de refino Quadro
4 A análise dos resultados obtidos com a polpa constituida inicial

mente por 1182 de células de parénquima demonstra que a operação de

refino resulta no corte das fibras formando uma fração de finos

na polpa constituida por pedaços de fibras e pelas células de parèn
quieta 0 teor de tinos na folha é proporcional ao teor inicial de célu

las de parénquima na polpa e à intensidade de refino

Os teores finais de finos existentes nas folhas manuais e seus

efeitos nas propriedades de resistncia das polpas dc B vulgaris ex
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QUADRO 4 Teores de célu7as de parênquiJna nas polpas e nas folhas

manuais de Bcrnbta vuZgaris

Teores iniciais de pa Tempo de refino Teores finais de

rénquima nas polpas min finos nas folhas

0 104

118
20 134
40 154
60 163

0 175

23 6
20 200
ti0 209
GO 244

0 1

35 4
20 260
40 212
60 59 5

trapoladas para 20 e 40SR e o tempo necessãric para ti ir esse

graus de refino são apresentados nas Figuras l e praença dos

finos na polpa prejudicou sensivelmente as propriedades de resis

tãncia tendo essa influéncia sido proporcional em geral ao teor

de finos Apenas a resistncia ao rasgo a 40SR foi favorecida pe

la presença dos finos 0 efeito prejuücial dos firo ras resistcn

A C07IP AUTORUPTURA Km
D ÍtJ UICE DE ARR 58EfJ TAMENTO

O C B A
C Ia DICE OE HArr

0 TEttPO GE REFINO milwtOSl

50 30o c5 So

45 30 60 83

40 320 5 8G

SS 300 50 73

30 200 10

23 2G0 40 63

O 240 33 L0 O

IS 230 SD 55
O

1 O 200 35 30 L

6

IBO30
43

1
D

O 3 10 IS 30 23

TEOR U FIKOS gl

FIfCHA Inf LJÕncia cto teor de fïnos na resis

tmTCías c rctinamcnro da polpa kraft

de N vulgaris a 20oSR
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cias da polpa pode ser explicado provavelmente pela diminuição das

ligações interfibras As células de parènquima apresentaram pronun

ciada influencia nos graus Schopper Riegler cias polpas determinados

em diferentes tempos de refino Isso indica que o grau SchopperRie
gler que deveria medir o grau de refinamento das fibras é fortemen

te influenciado pelo teor de células de parènquima não correspondeu
do conseqüentemente âs caracterïsticas de refinamento das fibras

A CGAlP AUTORUPTURA Km
0 ÍNDICE DE AR REBENTAMENTO

C UJOICE DE RASGO
O A A

p TEMPO DE REFINO miranoe

so seo es eo

s so so es

so axo ss eo

as soo so s A

ao 2eo as ro

b 2G0 b e3

a0 20 a3 60
D

Ib 220 30 33

10 200 23 30
O

6 1e0 20 S

O Y b IS M 23

TEOR pr FINOS 4

FIGURA 2 In fluència do teor de finos nas resis

tèncias e refinamento da polpa kraft

de T3 vulparis a 4USR

0 Ceor ideal de finos na polpa deverá ser estabelecido em cada

fâbrica considerandose a qualidade da polpa desejada e a disponibi
lidado ou a necessidade de aquisição de equipamentos para remoção dos

finos A maximização das resistências a exceção do rasgo a níveis
mais altos de refino deverâ ser obtida com a remoção total dos finos

o que entretanto causarâ significaute decréscimo no rendimento Ids

se fator econõmico da produção deverâ também ser considerado

4 REMOÇÃO E APROVEITAMENI0 INDUSTRIAIS DOS FINOS

Um fluxograma simplificado de um possível sistema industrial

de remoção parcial e dc processamento dos finos é apresenCado na Figu
ra 3
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PIGllRA 3 Fluxograma simplificado de um sistema indusCrial de

remoção parcial e de processamento dos finos

A rcmoçâo das finr cclulas dcplënqui c ílrasi
deverá iniciarse no pátio de cavacos eliminandose dc processo a fra

ção subdimensionada que é separada na peneira selecionadora A elimina
ção dessa fração favorecerë a opcraço d cozimento c r1arzí em nc

çpor teor de finos na poír coo c eqlcuCe relhorí ualide A c

liminação dos finos dos cavacos não scsL suficiertc srsldo necessfrio e

liminar também pelo menos parcialmente a fração de filos na polgao
que deverá ser real irado duranta as operaçï7es de proccssalnontn da pol
pa 0 equipamento a ser utiliado nessa segunda eCapa de remoção dos fi
nos não foi estabelecido para a escala indusCríal éndo genericaloene
denominado de Sistema Separador dc Pinos no fluxograma sitap7ilícado
descrito na Figura 3 0 uso dl aparas um sistema que deverá reter as

fibras e possibilitar a eliminação dos finos talvez não Síia saficirx

te mas a eficícncia de remoção podcxã ser aumeulada pela insCalação de

uma bateria de sisCrmea em serie

A eliminaçao dos finoscnrLonne resuliadrs obtidos inste es Cudo
favorecerá a qualidade da polpa mresullará ron dcsvantacem em me

por rendimento

Corno os finos constituidprinciurlmente pw cclulas da parén
quieta provavelmente ricas erl âriio deverão ser um sulproduto do pro

cesso estudos estão sendo desenvolvidos pelos autores visando a ucili

zação desse resíduo como rnatcriaprima para obtenção de amido
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