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DESFIBRAMENTO DO BAPIBU VISANDO A PRODUÇÃO
CONJUNTA DE CELULOSE E AMIDO I EXTRA

ÃO DE AMIDO I

AB CP
AZZINIA 2 Reg

Instituto Agronômico do Estado de São Paulo BRASIL

1 Introdução

Vários trabalhos de pesquisa tem demonstrado a via
bilidade técnica de se produzir celulose e papel a partir de

bambu por processos convencionais cie desliguificação Entre

tanto o processamento convencional do bambu na forma de ca

vacos tem gerado alguns inconvenientes relacionados com seu

processamento industrial Esses inconvenientes estão associa
dos à presença do amido que deve ser eliminado extraído do

processo quando se tem em mente produções mais otimizadas
de pasta celulósica de fibras longas

Em recente trabalho de pesquisa AZZINI 2 demons

troi junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Patente n4 8104413 a possibilidade de se extrair amido

do colmo de bambu transformado em cavacos apõs seu desfibra
mente em presec a água Os teores de polissacarideos do

sados como amido no colmo de bambu são variãveis dependen
do da espécie e dos métodos de determinação Hino 5 AZZINI

et alii 3 e MENEZES AZZINI ó obtiveram valores de ami

do dosados no colmo variando de 3 a 45

0 objetivo deste trabalho tendo em vista a produ
ção conjunta de celulose e amido foi determinar

a 0 teor de amido que se extrai dos cavacos de bam

bu após seu desfibramento na presença da água
b A granulometria e composição química desse amido

c As dimensões das fibras da fração fibrosa re

sultante do desfibramento dos cavacos

2 Material e Métodos

No presente estudo foram utilizados colmos da espé
cie tida como Guadua flabellata provenientes da coleção
existente no Centro Experimental de Campinas do Instituto

Agronômico do Estado de São Paulo Devese salientar que as

touceiras dessa epécie foram obtidas através de sementes e

não por via assexuada como normalmente ocorre em bambu

No laboratório os colmos após terem sido dimensio

nados quarto ao comprimento diãmetro basal e densidade bãsí

ca foram reduzidos a cavacos com auxílio de um picadorde
bambu semiindustrial Em seguida amostras desses cavacos

foram transformadas em serragem para se determinar os teores

de amido pentosanas e açúcares solúveis Os açúcares solúveis
referidos como glicose foram extraídos com álcool etílico a

80 e determinados colorímetricamente através de reação com

1 Trabalho apresentado no III Congresso Latino

Americano de Celulose e Papel em São Paulo Brasil de

21 à 26 de Novembro de 1983

2 Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimen

to Científico e Tecnológico CNPq



com fenol e ácido sulfúrico utilizandose solução de glicose
como padrão 0 resíduo obtido livre de açúcares apõs a extra

ção com álcool etílico foi tratado com ácido perclórico a 52

para a extração do amido que foi determinado pela reação com

fenol e ácido sulfürico empregandose o amido solüvel de bata

ta como padrão 4 0 teor de pentosanas foi determinado pelo
método ABCP C 870 1

Com a finalidade de se extrair o amido localizado
principalmente no interior das células da parênquima os cava

cos foram desfibrados na presença da água em aparelho desin

tegrador tipo liquidificados de uso doméstico Apõs o desfibra

mento dos cavacos obtevese uma suspensão de amido em conjunto
com outros residuos além de duas outras frações uma fibrosa e

outra parenquimatosa Por decantações o amido foi separado dos

residuos sendo em seguida secado e armazenado

A desfibragem dos cavacos ë praticamente a ünica eta

pa que deve ser incluída no processamento normal do bambu vi

rando a produção de celulose Para a extração do amido essa

etapa ë decisiva pois é durante o desfibramento longitudinal
dos cavacos que grande parte dos grãnulos de amido são libe

rados das células parenquimatosas e arrastados pela água 0 pro
cedimento básico para se produzir conjuntamente celulose e ami

do pode ser esquematizado conforme mostra o gráfico 1

0 estido micromëtríco do amido de bambu e das fibras
provenientes daração fïbrosa foi realizado em microscõpio
provido de ocular especial com filamento móvel A análise quí
mica do amido de bambu foi realizada no Departamento de Cién
cias da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP segun

do métodos preconizados pelo OMOA 7

3 Resultados e discussão

No quadro I aparecem as dimensões médias do compri
mento diãmetro basal e densidade bãsica do colmo de bambu da

espëcie tida como Gflabellata Quanto ao comprimento lOm e

diãmetro do colmo 6cm essa espécie podé ser considerada como

de porte médio semelhante à espécie Bvulgaris uma das mais

utilizadas em programas de reflorestamento visando a produção
de celulose e papel na região nordeste de nosso Pais Para a

densidade básica do colmo o valor médio obtido 0485 gcm3
foi menor que àqueles normalmente apresentados para a maioria

das espëcies de bambu Esse fato está relacionado com a maior

quantidade de tecido parenquimatoso presente no colmo dessa

espécie em estudo

Os teores de amido pentosanas e açücares solüveis no

colmo de bambu transformado em serragem foram respectivamente
de 2692 1590 e 779 sobre o peso seco do colmo A prin
cipal concentração de amido no colmo de bambu se verifica no

tecido parenquimatoso que se constitui em tecido de armazena

mento de reservas Esse tecido representado por células retan

gulares de paredes delgadas predomina na região mais interna

da parede do colmo de bambu onde se verifica menor concentração
de fibras celulósicas de interesse para produção de celulose e

papel Durante o desfibramento dos cavacos as células do parên
quima se rompem liberando os grànulos de amido que são arras

tados pela água Pela própria constituição anatomica os cava

cos de bambu se desfibram longitudinalmente com relativa faci

lidade pois no colmo áe bambu não existe elementos anatômicos
no sentido radial e tangencial

0 desfibramento dos cavacos para a produção de celu

lose é um importante procedimento industrial pois ao mesmo tem



s

Grãfico 1 Esquema para o processamento do bambu visando a produção
conjunta de celulose e amido
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Quadro I Dimensões e densidade bãsica do colmo de bam

bu da espécie tida como Gflabellata 1

Valor Comprimento
Diámetro
basal

Densidade
beaica

m cm gcm3

máximo 1060 620 0529

médio 976 560 0451

mínimo 830 480 0401

3 127 075 004

8x 073 043 OOI

CVx 1304 1336 803

l Médias de três determinações
S desviopadrão
ex erropadrão da média

OV coeficienee de variação



po em que se purifica a fração fibrosa do colmo de bambu se

obtem amido um produto valioso como matériaprima indus
trial e como alimento humano A produção conjunta de celulo
se e amido representa novas perspectivas de utilização do
bambu pois com a retirada do amido elevase o rendimento
de conversão em celulose reduzindo o consumo dos reagentes
químicos Por outro lado a auséncia do amido no processamen
to reduz a viscosidade do licor negro facilitando seu ma

nuseio

No quadro II são apresentados os valores máximos
mínimos e médios das frações resultantes do desfibramento
dos cavacos de bambu Os valores médios para as frações fi
brosa parenquimatosa e solúvel em âgua foram respectivamen
te de 61769 2305 e 1518 sobre o peso seco do colmo A

fração fibrosa já semiprocessada é facilmente convertida em

pasta celulõsica por processos convencionais de desliguifica
ção 0 amido conforme mencionado anteriormente foi obtido
a partir da fração solúvel em água por decantação

Os dados do quadro III mostram que o teor médio
de amido obtido foi de 853 sobre o peso seco do colmo re

presentando cerca de 60i da fração solúvel em ãgua e 329 do
total de amido dosado no colmo Esses dados podem ser otimi
zados através de um desfibramento mais eficiente

Quanto a granulometria o amido de bambu com 555
microns de comi emento pode ser considerado pequeno em com

paração com o amido de batata que apresentou comprimento mé
dio de 2025 microns conforme dados do quadro IV 0 amido
de bambu quantoàs dimensões e forma ê semelhante ao amido
de arroz e portanto deve apresentar características tecno

lógicas similares No grãfico 2 são apresentadas as fotomi
crografias do amido de bambu e batataapõs o tratamento com

solução de iodo
A composição química do amido de bambu relativa

mente aos teores de glicose amilose fibras proteína gor
dura e cinzas é apresentada no quadro V 0 elevado teor de

glicose 9829 confere a esse subproduto da produção de

celulose a possibilidade de ser convertido em álcool etilí
co e ser utilizado na prõpria fábrica como fonte energética
Neste particular o rendimento alcoólico de 1 tonelada de
amido é de aproximadamente 500 litros Com esse rendimento

alcoólico a produção de uma fãbrica que processa 100 tondia
de bambu é de aproximadamente 4000 litros por dia

Como foi visto anteriormente apõs o desfibramento
dos cavacos resultaram além do amido duas outras frações
uma fibrosa e outra parenquimatosa A fração fibrosa que
representou cerca de 60i dos cavacos foi submetida a uma

maceração ácida com a finalidade de se proceder o dimensio
namento de suas fibras visando sua conversão em celulose

para papel A anãlise micrométrica desse material celulõsi
co revelou as seguintes dimensões médias

comprimento 224 mm

largura 1827 microns

parede celular 564

lumen 699

Estudos posteriores deverão ser conduzidos com a

finalidade de se determinar a composição química e anatômi
ca da fração parenquimatosa resultante do desfibramento dos

cavacos



Quadro II Teores das frações fibrosa parenquimato
sa e solúvel em água obtida após o desfibramento dos

cavacos da espécie tida como Guadua flabellata 1

Valores Fração
fibrosa

Fração pa

renquimatosa
Fração so

lúvel em

ãgua

7 7

Máximo 6973 2876 2771

Médio 6176 2305 1518

Minimo 4368 1759 1036

S 662 358 404

Sx 171 092 104

CV2 1072 1554 2662

1 Médias de 15 repetições
S Desviopadrão

Sx Erropadrão da média

CV Coeficiente de variação



Quadro III Teores de amido no colmo e na fração
solúvel em água para a espécie tida como Gfla

bellata 1

Valores
Teor de amido

sobre peso se

co do colmo

Teor de amido

na fração so

lúvel em água

7

Mãximo 1044 8538

Médic 853 5867

Mínimo 689 3768

S 081 1184

Sx 021 305

CVi 955 2018

1 Médias de 15 repetições
S Desviopadrão

Sx Erropadrao da média

CV Coeficiente de variação



Quadro IV Dimensões dos grãnulos de amido de bambu

em comparação com o amido solúvel de batata

Valor
Amido

de

bambu

Amido solüvel
de

batata

microns microns

Máximo 1163 4991

Médio 555 2025

Minimo 136 885

S 156 762

Sx 015 076

CV 2824 3765

1 Médias de cem determinaçõés
S Desviopadrão

Sx Erropadrão da média

CV Coeficiente de variação
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Quadro V Composição química do amido de bambu

da espécie tida como Gflabellata 1

Componentes Teor

Glicose 9829

Amilose 2397

Fibra 028

Proteína 067

Gordura 051

Cinzas 057

1 Valores baseados sobre o peso seco do amido



u eonclusoes

Conforme as condições específicas em que o presente
estudo foi conduzido podese tirar as seguintes conclusões

a Foi demonstrada a possibilidade técnica de se ex

trair amido do colmo de bambu após o desfibramento dos cava

cos

b Para a espécie tida como GFlabellata o teor mé
dio de amido extraído foi de 8539 sobre o peso seco dos ca

vacos

c Além do amido apõs o desfibramento dos cavacos
obtevese duas outras frações uma fibrosa e outra parenquima
tosa

d A maceração ácida da fração fibrosa resultou em

pasta celulósica com fibras de 224mm de comprimento

e A produção conjunta de celulose e amido é uma no

va opção tecnológica de utilização industrial do bambu com

reais vantagens em relação ao processamento convencional na

forma de cavacos

RESUMO

Trnem vista a produção conjunta de celulose e ami

do os cavacos de bambu da espêcie tida como Guadua flabellata
foram desfibrados em presença da água resultando as fraçoes
fibrosa parenquimatosa e solúvel em água 0 amido por decan

tação foi obtido a partir da fração solúvel em água A fração
fibrosa foi submetida a uma maceração ácida para se determinar

as dimensões de suas fibras celulõsicas
Os resultados médios obtidos apõs o desfibramento

dos cavacos foram de 853 de amido 6ì76 de fração fibro
sa e 2305 de fração parenquimatosa 0 amido de bambu com

aproximadamente 5 microns de comprimento apresentou a seguinte
composição química 9829 de glicose 2397 de amilose 028
de fibras 067 de proteína 051 de gordura e 057 de cin
zas

0 comprimento mëdio das fibras obtidas a partir da

fração fibrosa foi de 224mm

BAMBOO SHREDDING FOR THE COMBINED PRODUCTION OF PULP AND

STARCH I TARCH EXTRACTION

SUMMARY

The bamboo chips of the species reporred as Guadua

flabellata were defibered in water presente for the combinéd

production of celulose and starch

After chips shredding were obtained 853 of starch

and 6176 of fibros fraction which can be utilized for

papermaking manufacture The starch was extracted by
decantation from the material soluble in water The bamboo
starch has about 5 microns of length with the following
chemical composition



glucose

amylose

fiber

protein

fat

ash

98297 over dry material

23977

0287

0677

0517

0577
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