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BAMBU E SUAS POSSIBILIDADES INDUSTRIAIS

Azzini A e Salgado ALB
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Sao Paulo Campinas SP Brasil

jAeTCP
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1 Introduao

A utilizagao do bambu nas regioes tropicais e subtro
picais como materiaprima para a industria de celulose a papel

vem ganhando importancia economica principalmente por se tra

tar de uma materiaprima perene de rapido crescimento a forne

cer fibras longas Alem de celulose a papel os recentes traba
lhos de pesquisa desenvolvidos no Instituto Agron6mico do Esta
do de Sao Paulo IAC e Instituto de Tecnologia de Alimento

ITAL tem demonstrado a grande potencialidade do baribu rare

produgao de etanol amido e alimento
No Brasil apesar de varios trabalhos de pesquisa te

rem salientado a viabilidade tecnica de se produzir celulose de
bambu por processos convencionais essa materiaprima permane

ce ainda muito pouco utilizada provavelmente por falta de

uma maior necessidade economica aliada ao desconhecimento de

uma tecnologia especialmente desenvolvida para o bambu

Nos dias atuais a situagao do bambu quanto a sua u
tilizagao para papel a semelhante a do eucalipto no passadoque
por falta de uma tecnologia especifica para fibras curtas per
maneceu durante longo tempo como uma especie de baixo valor in
dustrial para produgao de celulose Hoje o eucalipto a nossa

principal materiaprima celulosica corn uma tecnologia de utili
zagao especialmente desenvolvida para o eucalipto desde a pro
dugao de sementes geneticamente melhoradas ate a produgao de ce
lulose a manufatura de papel de excelente qualidade que tem s
do exportado para o mercado internacional

Infelizmente os conhecimentos tecnologicos desenvol
vidos para as madeiras dificilmente se adaptam adequadamente
quando aplicados ao bambu simplesmente por se tratar de mate
riasprimas totalmente diversas em seus aspectos anatomicos
quimicos a fisicos A aplicagao de conhecimentos tecnologicos i
nadequados ao bambu tern gerado objegoes com reflexos negativos
a sua utilizagao Uma das mais frequentes objegoes levantadas
contra o bambu a com relagao a maior dificuldade de obtengao de
cavacos em comparagao com as madeiras Essa objegao reflete
muito bem a necessidade de conhecimentos tecnologicos especifi
cos pars o processamento do bambu pois no caso particular o

problema nao a da materia prima a sim do picador que nao a ade
quado para picar o colmo de bambu que por ser oco reduz a du
rabilidade das facas do picador

Trabalho apresentado no XV Congresso Anual da ABCP Semana do

Papel realizada em Sao Paulo Brasil de 22 a 26 de novem

bro de 1982



As demais objegoes levantadas contra o emprego do

bambu visado a produgao de celulose a papel sao todas de na
tureza tecnologicas e par essa razao nao invalidam as gran

der possibilidades de utilizagao dessa especie vegetal Como

fonte alternativa de fibras longas principalmente nos dias a
tuais em que as madeiras estao cada vez mais escassas a valo
rizadas Para 1988 o deficit brasileiro estimado de madeiras
e de 108 milhoes de metros cubicos sendo 21 milhoes para ma
deiras folhosas fibras curtas e 87 milhoes para madeiras c
niferas fibras longas 12

Enfim para o aproveitamento da potencialidade do

bambu como materiaprima industrial tanto para produgao de ce
lulose e papel como para a obtengao de etanol amido a alimen
tos ha necessidade de se conhecer melhor essa materia prima
em seus aspectos agronomicos e tecnologicos

O objetivo do presente trabalho foi relatado as

principais estudos realizados no Instituto Agronomico do Esta
do de Sao Paulo relacionados com a utilizagao do bambu visado
a produgao de celulose para papel etanol amido e alimento

2 Produgao de Celulose e Papel a Partir do Bambu

Os estudos com bambu no Instituto Agronomico do Es
tado de Sao Paulo foram iniciados par volta de 1960 em decor
rencia de frequentes solicitagao de informagoes sabre as pos
sibilidades de utilizagao do bambu coma materiaprima fibrosa
para produgao de celulose e papel Na oportunidade o princi
pal objetivo era o estabelecimento de uma colegao de especies
que serviria de base para as estudos comparativos entre as di
ferentes especies As Colegoes foram instaladas nas Esta5oes
Experimentais de Taui a de Campinas com as seguintes especies

Bambusa vulgaris Bambusa guadua
Bambusa vulgaris var vittata Bambusa inermis
Bambusa tuldoides Gigantochloa apus
Bam usa multiplex Gigantochloa verticillata
Bambusa textilis Gigantochloa laevis
Bambusa ventricosa Melocana baccifera
BamFu arundinaria Ochlandra travaorica
Bambusa quadrangularis leiioblatus simoni
Bambusa nitis Pseudosasa japonica
Bambusa nutans Schisostachyum lumanpao
Bam usa tulda Thyrsostachys siamensis
Bambusa stenostachya Phylostachys bambusoides
Bambusa beecheyana Phylostachys castellonis
Bambusa maligensis Phylostachys rubromarginata
Bambusa dissimulator Phlostachvss nigra
Bendrocalamus giganteus Pylohstachys purpurata
Dendrocalamus asper Phylostachys nidularia
Dendrocalamus latiflorus Phylostachys isi
Dendrocalamus strictus Phylostachys makinoi
Bambus trinii Phylostachys heterocyla
Bambusa superba Phylostachys reticulata var
Bambusa amplexifolia Phylostachys edulis

aurea



21 Estudos Citologicos em Bambu

De acordo com DARLINGTON WYLIE citados por MEDINA
MEDINA 17 o numero basico de cromossomos para as especies a

siaticas a n 12 havendo especies triploides 2n 36 tetra
ploides 2n 48 a hexaploides 2n 72 Os estudos realizados
por MEDINA MEDINA 17 demonstraram que os numeros basicos de
cromossomos para as especies Merostachys spinosa Chusquea sp e
Bambusa superba sao respectivamente 21 20 a 23

22 Melhoramentc E Variabilidade Genetica Em Bambu

O melhoramento genetico do bambu visado a criagao
de uma nova especie com melhores caracteristicas agronomicas e

tecnologicas teria melhores possibilidades de exito atraves
da polinizagao cruzada como ocorre normalmente com outras espe
cies de vegetais Entretanto como o florecimento e a frutifica
gao em bambu sao fenomenos raros o desenvolvimento de novas es
pecies seria mais viavel atraves do aparecimento de plantas po
liploides pela aplicagao de produtos quimicos em regioes meri
tematicas da raiz

Na India como e relativamente mais facil se obter

sementes atraves do florecimento gregario mais ou menos regula
res das especies D strictus a B arrundinacea tem sido tents
do a aplicagao de irradiagao em sementes de B arrundinacea pa
ra se obter uma nova especie sem espinhos e comcaracteticas
mais adequadas para produgao de celulose a papel

Como no Brasil a propagagao do bambu a feita exclu
sivamente por via assexuada nao tem sido observada variagoes
geneticas nas plantas a nao ser aquelas atribuidas as influez
cias do meio ambiente Em trabalho anterior 8 foi mencionado

a existencia em Campinas de diversas touceiras de bambu das es
pecies Bambusa tuldoides Guadua flabellata a Phylostachys sp

obtidas por sementes Desses materiais uma ampla variabilidade
genetica fci observada nos descendentes da especie B Tuldoides
com grande variagoes fenotipicas entre as touceiras ese
salientar que essas sementes foram obtidas em florecimentos es
poraticos de alguns colmos cujo namero de sementes viaveis foi

bastante reduzido

23 Propagagao Vegetativa do Bambu

Tradicionalmente a multiplicagao do bambu tem sido

feita pelo desdobramento das touceiras que apesar de ser um me
todo eficiente apresenta serias limitagoes principalmente por
ser de baixo rendimento a bastante oneroso Esse metodo nao e

viavel quando se tem em mente plantagoes comerciais de bambuvi
sando a produgao de materiaprima para a industria de celulose
e papel

Em trabalho publicado em 1962 15 foram apresenta
dos os resultados de pesquisa em que so determinou o efeito de
bormonios sobre o enraizamento de pedagoes de colmo a de ramos

de Bambusa vulgaris var vittata Os resultados obtidos mostra
ram ser possivel obter ate0de enraizamento para toletes de
colmos compreeadendo dois nos a um entreno e ate 908 para

pedagos de ramos Embora alguns hormonios tenham mostrado efei
to benefico sua aplicagao para a especie em estudo nao se fez
necessaria



AZZINI e colaboradores 3 trabalhando com Dendroca
lamus giganteus observaram que diferentes substratos e a apli
cagao doacido naftaleno acetico a 005 nao influiram no en

raizamento das estacas Por outro lado a aplicagao de glicose
teve efeito negativo quadro 1

Inserir quadro 1

Sem davida alguma a multiplicagao do bambu e um

dos topicos que deve merecer a atengao dos pesquisadores prin
cipalmente tendo em mente o desenvolvimento de metodos de alto
rendimento em que se aproveite o maior numero possivel de ge

mas inclusive aquelas dos ramos a ponteiros Devese salien
tar que diferentes especies de bambu apresentam diferentes po
tenciais de enraizamento enfatizando a necessidade de se estu
dar para cada especie ou grupos de especies a influencia de

fatores fisiologicos a ambientais Esses fatores fisiologicos
devem estar relacionados com a idade do colmo epoca do ano

etc Tem sido observado sem a comprovapo de dados experi
mentais que nas condigoes do Estado de Sao Paulo a variagao
brusca da temperatura no periodo de verao e um dos principais
fatores que influi negativamente no enraizamento das estacas

de bambu

24 Propagagao do Bambu Por Sementes

Na India como salientou BHAT 10 a propagagao sexu
ada do bambu e possivel pois as duas especies mais difundidas
B arundinacea e D strictus frequentemente estao em floresci
mento gregario que persiste por 10 a 20 anos nas extensas flo
restas de bambu Essas sementes podem ser armazenadasmantendo
sua viabilidade por varios anos

Em nossas condigoes esse procedimento nao e possi
vel pois as especies aqui existentes principalmente Bambusa

vulgaris nunca floresceu e frutificou desde 1810 quando foi

descrita Para as especies Bambusa tuldoides e Phylostachys sp
tem sido observado o florescimento esporadico de alguns colmos
cuja produgao de sementes viaveis a bastante reduzida

Nos ultimos anos tivemos na colegao o florescimen
to e frutificagao das especies Melacona baccifera 17 Bambu
sa longispiculata B arundinacea a Dendrocalamus strictus
sas especie B Longispiculata foi a que produziu maior quanti
dade de sementes cujos seedling vao ser estudados em suas

caracteristicas agronomicas a tecnologicas

25 Produgao Agricola da Cultura de Bambu

No Brasil como a cultura do bambu e relativamente
pouco definida nao se tem muitos dados concretos de sua prod
gao por unidade de area Os dados encontrados na literatura
sao variaveis de especie para especie a dentro de uma mesma

especie varia com as condigoes edafo climatical espagamento
sistema de colheita adubagao etc

McCLURE 20 salientou produgoes de 4 toneladas de

celulose seca por acre por ano e colheita com intervalo de 3
anos para a especie Bambusa vulgaris em Trindade Essa produ
gao considerando um rendimento de convengao em celulose de

40 equivale a 25 tonhaano de colmos secos

Na India onde as especies D strictus e B arundi



nacea representam mais ce 70 da sateriaprima fibrosa utiliza
da pela industria de celulcse c oauel suas produgoes em flo

restas naturais sao da ordem de 13 tonhaano 10 Em planta
goes homogeneas de B arundinacea conduzida pela West Coast

Paper Mills o rendimento agrola obtido foi de 25 tonhaa
no de colmos secos ao ar 10 Esse rendimento a praticamente
o dobro daquele obtido com o eucalipto hibrido que tem sido

plantado em larga escala na India

Chen 11 nos Estados Unidos da America trabalhan
do com P bambusoides e Pinus taeda obteve produgoes respect
vamente de 35 e 20 tonha ano ecomateria Seca

No Brasil a produgao de B vulgaris var vittata
em solo de cerrado de baixa fertilidade no Municipio de Mogi
Guagu foi de 13 tonhaano de colmos 13 Essa produpao

foi semelhante a produgao do eucalipto nas mesmas condigoes

251 Produgao do Bambu Em Fungao do Espagamento

Para a especie B vulgaris var vittata em uma ani
ca colheita aos trigs anos nao houve diferengas significativas
entre os espagamentes de 5 7 e 9 metros entre linhas e 3 4

e 5 metros na linha As produgoes variaram de 337 a 327 ton
ha respectivamente para os espagamentos de 5 X 3m e 9 X 5 m

5 Infelizmente esse experimento nao teve continuidade por
motivos alheios a nossa vontade entretanto pesquisas futuras
devem estabelecer a densidade de plantio mais adequeda Para os
diversos grupos de especies isto e especies de porte baixo
medio e alto

Para a especie B vulgaris var vittata foram tes

tados trigs sistemas de Corte o arrasante ou total o de meia
touceira e o seletivo No Corte seletivo os colmos nascidos
no ultimo ano foram conservados nas touceiras Os dados de

produgao obtidos sao apresentados no quadro 2

252 Producao of ambu em Fungao do Sistema de Corte

Inserir auadro 2

r

Pelos dados obtidos quadro 2 as produgoes no Cor
te arrasante e seletivo foram aparentemente semelhantes en

quanto no Corte de meia touceira a produgao foi de aproxima
datpente 258 inferior daquela obtida no Corte arrasante Na re
lidade a produgao do Corte seletivo foi superior a do Corte
arrasante pois nesses dados nao foram incluidas as produgoes
referentes aos colmos do ultimo ano que sao os colmos de mai
ores dimensoes

Quanto ao sistema de Corte devese ressaltar que

embora o Corte seletivo seja o mais racional a adequado sua

viabilidade pratica e muito questionavel princigalmente quan
do se tem em mente a utilizagao industrial do bambu Como mate
riaprima celulosica

Na India conforme dados da literatura predomina o
Corte destrutivo no qual sao colhidos os colmos mais novos e

bem desenvolvidos que alem de alcangarem melhores pregos sao
facilmente retirados das touceiras por se localizarem nas par
tes mais externas das mesmas Esse sistema de Corte a denomina
do destrutivo porque eliminado gradativamente aos colmos no



L 1 V

vos elimina tambem as maiores possibilidades do aparecimento
do novos colmos resultando dai um decrescimo continuo na pro
duqao das touceiras

253 ProduQao de Bambu em Fungao da Adubagao

Quanto a adubaqao do bambu infelizmente nao temos
ainda dados experimentais quanto a formula niveis e epoca da
aplicagao dos fertilizantes Basicamente a adubaqao de uma

cultura de bambu vai depender da especie e da fertilidade do

solo

A adubaqao basica preconizada por UEDA 21 para

se aumentar a produqao de 1 tonha e de 20 30 kg de nitroge

nio 1015 kg de fosforo 1015 kg de potassio e 20 30 kg de

silica A silica embora seja um elemento nao desejavel no pro
cessamento industrial do bambu Para papel a essencial para o
crescimento do bambu embora os colmos relativamente as folhas
apresentem menores teores de silica As folhas mais velhas Sao
as mais ricas em silica que as folhas jovens 21

No quadro 3 encontramse teores medios de silicio
nos colmos e nas folhas de diversas especies de bambu

Inserir quadr3

Para as especies estudadas os teores de silicio no
colmo variaram de 011 para a especieDate 080

para B vulgaris var vittata

26 Caracteristicas Tecnologicas de Algumas Especies de Bambu
Como foi demonstrado no trabalho anterior 8 o col

mo de bambu oferece diversas opgoes de utilizagao industrial

nao so para produgao de celulose e papel mas tambem para pro
dugao de etanol amido e alimento Para produgao de celulose a
fragao fibrosa e a parte mais importante do colmo que sera

convertida em papel A fragao nao fibrosa constituida basica
mente pelo tecido paranquimatoso rico em substancias de reser

va amido e indesejavel no processamento pois a sua presen
ga alem de consumir reagentes quimicos baixa o rendimento de
conversao em celulose

Os colmos de bambu diferentemente das madeirasnao
apresentam elementos anatomicos no sentido radial e tanguen

cial e por essa razao so crescem em comprimento corn incrivel
rapidez Do ponto de vista anatomico o colmo e constituido ba
sicamente por feixes vasculares circundados por tecidos paren
quimatoso que predomina na parte interna do colmo

AZZINI e Colaboradores 4 demonstraram que as dife
rentes especies de bambu apresentam diferengas anatomicas mar
cantes principalmente quanto ao numero de feixes vasculares

por unidade de area e a forma desses feixes vasculares Essas

diferengas anatomicas que influem na produgao de celulose e

papel Sao caracteristicas proprias de cada especie O namero
de faixas vasculares por unidade de area para B vulgaris B
Guadua D Giganteus foram respectivamente 410267 e 256 fe
xes cm 4

As fibras que desempenham fungoes estritamente es
trutural em qualquer vegetal Sao os lementos anatomicos de

ft



maior importancia para a produqao de celulose pois sao os ele
mentos basicos da composigao do papel Sem as fibras nao exis

tiria papel As fibras sao importantes principalmente por suas
caracterzsticas morfologicas isto e por apresentarem um com

primento bem maior que a largura Muitos sao os trabalhos de

pesquisa que correlacionam as dimensoes das fibras com as pro

yriedades fisico mecanicas do papel produzido

Quanto ao comprimento das fibras existem a semelhan
qa das dimensoesdos colmos uma grande variaqao entre as mui

tas especies existentes Dentre as especies estudadas o compri
mento medio das fibras variaram desde 156 mm para P edulis
ate 343 mm para B vulgaris 141 De acordo com a clacifi
cagao da International Association of Wood Anatomist as di

ferentes especies estudadas por MEDINA CIARAMELLO 16 fo

ram grupadas em fibras de comprimento medio 091 a 160 mm
fibras moderadamente 1 as 161 a 220 mm e fibras muito lon
cas 221 a 300 mm

Morfologicamente as fibras das diferentes especies
estudadas de bambu caracterizamse por serem longas finas e

com paredes celulares grossas Alem desse tipo de fibras que

predomina na constituigao anatomica do colmo de bambu existem

outros elementos anatomicos com fungoes fisiologicas especifi
cas tais como elementos de vaso translocagao de seiva celu
las parenquimatosas que contem substancias de reserva etc

Dentre esses elementos anatomicos podese destacar fibras com

caracteristicas morfologicas diferentes semelhantes aos tra

aeldeos de pinus ou seja sao fibras mais longas de lumen

largo e paredes finas No quadro 4 sao apresentadas as dimen

soes e a porcentagem de fibras de lumen estreito a largo em qua
tro especies de bambu 16

Inserir quadro

r

Pelo dados do quadro 4 podese observar que as dif
rentes especies de bambu apresentaram diferentes porcentagens
de fibras com lumen estreito Esse fato deve influir nas carac
teristicas da celulose obtida pois a predominancia de fibras

de lumen estreito favorece a resistencia da celulose ao rasgo

e porosidade ao passo que fibras de lumen largo confere ao pa
pel maior resistencia a tragao e ao arrebentamento que sao pr
priedades fisico mecanicas que dependem das ligagoes entre as
fibras

261 Produgao de Celulose a Partir de Al umas Es ecies Sele

Os trabalhos de pesquisa realizados no Instituto Agro
nomico do Estado de Sao Paulo em Campinas tem demonstrado a

viabilidade tecnica de se produzir celulose de excelente quali
dade a partir de diferentes especies de bambu por processor

convencionais de cozimento Dentre as especies estudadas pode
se destacar como excelentes materiasprimas celulosicas as

especies B vulgaris B vulgaris var vittata Boldhami B
tuldoides e O travancorica

Nos quadros 5 e 6 podese observar os valores medios
obtidos para as dimensoes das fibras densidade basica rendi

mento em celulose a numero de permanganato em diferentes esp6



Gies de bambu

e x it ruadro5e6

As madeiras de pinus e eucalipto que representam
mais de 90 da materiaprima fibrosa nacional transformada em
celulose e papel apresentam fibras com comprimento medio de

35 a 10 mm respectivamente para pinus e eucalipto Quanto a
densidade basica da madeira os valores medios estao em torno
de 0400 gcm para os pinus a 0550 gcm para os eucaliptos

Pelos dados do quadro 5 podese observar que as di
ferentes especies de bambu quanto ao comprimento das fibras
sac semelhantes as fibras de pinus consideradas fibras longas
por excelencia Para as demais dimensoes das fibras largura

lumen a espessura da parede as fibras do bambu se assemelham

as fibras do eucalipto

Quanto ao rendimento de conversao em celulose qua
dro 6 os valores obtidos para o bambu sac inferiores aqueles

obtidos quando se processa madeiras Entretanto essa inferio
ridade do bambu a compensada pelo seu maior rendimento indus

trial nos digestores devido a sua maior densidade basica Em

outras palavras o consumo especifico de material fibroso para
produgao de uma tonelada de celulose a bem menor para o bambu
do que Para o pinus Por outro lado o bambu com menor teor de
lignina principalmente na regiao da lamela media tem suas

fibras facilmente individualizadas sendo convertido em celulo
se em condigoes bem menos drasticas que as madeiras Para se

produzir celulose com um mesmo teor de lignina residual ex

presso pelo Numero Kappa ou Numero de Permanganato o consumo

de reagentes para o bambu e cerca de 3 a 4 menor que para as

madeiras alem do tempo de cozimento a temperatura maxima ser

bem menor

Devese ressaltar que as condigoes apresentadas no
quadro 6 nao sac condigoes otimizadas e sim condigoes fixa

das para um estudo comparativo entre mais 30 especies de bambu
com a finalidade de selecionar as especies de maiores potencia
lidades papeleiras Essas condigoes dependendo do tipo de celu
lose que se pretende pode ser melhorada principalmente quan
to a concentragao dos alcalis ativo e relagao licormaterial

262 Caracterist FlsicoMecanicas da Celulose de Algu

mas Especies Selecionadas de Bambu

No quadro 7 sac apresentados os resultados medios

das Caracteristicas fisicomecanicas das pastas celulosicas ob
tidas a partir de algumas especies de bambu Esses valores fo
ram obtidos aos 45 minutos de refinagao em moinho Jokro

Inserir quadro 7

Pelas Caracteristicas apresentadas no quadro 7 as



diversas especies de bambu em estudo podem ser consideradas ex
celentes materiasprimas para produgao de celulose Kraft prin
cipalmente por apresentarem eacepcional reistencia ao rasgo

e baixa porosidade propriedades essas inerentes as caracteris
ticas morfol6gicas das fibras de bambu A elevada resistencia

ao rasgo e a principal propriedade fisicomecanica que se bus
ca numa materiaprima de fibra longa visandoa produgao de ce
lulose Kraft Embora as pastas celulosicas de bambu se refi

nem com facilidade em moinho Jokro as demais propriedades fi
sicomecanicas que dependem das ligagoes entre fibras sao in
feriores aquelas obtidas com madeiras de pinus e eucalipto Es
se fato se justifica por serem as fibras de bambu relativa

mente finas longas com lumen estreito e parede celular espes
sa resultando disso fibras com menor flexibilidade

2621 Influencia da Idade do Colmo de Bambu nas Caracteris
ticas FisicoMecanicas da Celulose

No quadro 8 pode se observar a importancia da ida
de dos colmos em algumas caracteristicas da pasta celulose ob
tida a partir de B vulgaris var vittata 18

Inserir quadro 8

Esses dados do quadro 8 evidenciam a possibilidade
tecnica de se produzir celulose a partir de colmos jovens de

bambu viabilizando desse modo o aproveitamento de todos os
colmos da touceira atraves de um corte total ou arrasante em
lugar do corte seletivo dos colmos

2622 Influencia das Dimensoes dos Cavacos de Bambu da Pro

duQao de Celulose

A semelhanga do que ocorre os cavacos de madeiras

coniferas e folhosas os cavacos de bambu tambem influem na

qualidade da celulose obtida No quadro 9 sao apresentados os
valores medios para rendimento em celulose teor de rejeitos
Numero Kappa a alvura da celulose de acordo com as diferentes
dimensoes dos cavacos 2

A

Inserir quadro 9

Para se estudar a influencia das dimensoes dos Cava
cos de bambu optouse pelo esquema fatorial 3 com duas repe
tigoes estudandose o comprimento a largura e a espessura
dos cavacos de bambu As dimensoes estudadas foram 15 30 e
60 cm para o comprimento 04 08 a 12 cm para a largura e
02 06 a 10 cm para a espessuraComo o objetivo foi um es
tudo comparativo entre as diversas dimensoes dos cavacos ado
touse uma unica condigao de cozimento
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Temp ate temperatura maxima
Temp na temperatura maxima

I

25

41
160 54 C

90 min

60 min

Pelos dados do quadro 9 observase que para a pro
dugao de celulose Kraft a partir de Bambusa vulgaris os melho
res resultados em termo de rendimento depurado porcentagem de
rejeitos numero Kappa e alvura da celulose foram obtidos com
cavacos de 60 x 08 x 06 cm respectivamente para comprimen
to largura a espessura Os valores medios escontrados foram
4220 8 para rendimento depurado 115 o teor de rejeitos
516 para o numero Kappa a 125 para a alvura da celulose

Nas figuras 12 e 3 sao apresentadas graficamente
as diversas interag6es entre as dimens6es estudadas Pela figu
ra 4 pode se observar que a espessura dos cavacos de B vulga
ris a semelhanga do que ocorre com os cavacos de madeira foi
a dimensao critica que influiu no rendimento em celulose Em

outras palavras o maior rendimento em celulose a partir de B
vulgaris foi obtido com cavacos com espessura de 06 cm en

quanto para a espessura mais indicada a em torno de 03 cm Es
sa diferenga esti associada as diferengas anat6micas entre bam
bu e madeira

S r j ii 1 Li ra

3 Produgao de flcool a Partir de Bambu

A produgao de alcool etilico a partir do bambu ba
seiase na sacarificagao e fermentagao dos agacares obtidos
pela hidr6lise principalmente da celulose pentosanas a ami

do conforme salientaram MENEZES AZZINI 19 O bambu por a
presentar em sua constituigao quimica elevada quantidade de

amido pentosanas e celulose pode ser processado industrialmen
te visando a produgao conjunta de etanol e celulose para pa

pel Essa afirmagao se viabiliza pela pr6pria estrutura anat6
mica do colmo de bambu que apresenta em sua parte externa mai
or quantidade de tecido fibroso fibras contrastando com a

parte interna mais rica em substancias de reserva amidoEs
sa caracteristica anat6mica pode ser evidenciada pelos valores
medios da densidade basica adcares soluveis e amido determi
nado em diversas camadas concentricas do colmo de bambu con

forme mostra o quadro 10

Inserir quadro 10

Os dados do quadro 10 evidenciam a maior facilida
de de se transformar em alcool a regiao mais interna do colmo

de bambu em comparagao com a regiao mais rica em celulose fi
bras que exigem condig6es mais drasticas de hidr6lise atra
ves de acidos forte Em outras palavras a celulose o produto
quimico que predomina na constituigao das fibras por ser de



dificil hidrolise e mais viavel para ser utilizada na produgao
de papel contrastando com o amido agucares soluveis a pento
sanas que por apresentarem baixo papeleiro a serem facilmente
hidrolisaveis sao mais indicados para produgao de alcool etil
co

A utilizacao industrial do bambu visando a produ

gao conjunta de celulose papel e alcool e mais logica pois
de um lado consumo de reagentes quimicos atraves da utiliza
gao da fragao mais rica em fibras por outro lado a fragao
nao fibrosa do colmo de baixo valor papeleiro e convertida

em alcool A continuidade dos estudos tecnologicos aliado a

uma necessidade econ6mica provavelmente vai indicar a melhor
opgao de utilizacao industrial do bambu

R

Inserir quadro 11

4 Extracao de Amido a Partir de Bambu

Os tarbalhos de pesquisa conduzidos por AZZINI 69
demostraram a possibilidade de se extrair amido a partir do

colmo de abmbu a especie tida Como Guadua flabellata O amido
extraido a base de 6 a 10 sobre o peso sego do colmo a seme
lhante quanto ao tamanho a forma ao amido de arroz As pro

priedades tecnologicas desse amido estao sendo determinadas
com a colaboragao do Departamento de Ciencias da Faculdade de

Engenharia de Alimentos da UNICAMP

Como o teor de amido extraido e relativamente baixo

em relagao a fragio fibrosa obtida estudos estao sendo condu
zidos visando o aproveitamento dessa fragao fibrosa para produ
gao de celulose e papel Alem do amido e da fragao temse u
ma fragao parenquimatosa constituida por fragmentos de celu

las do parenquima contendo ainda amido em seu interior Enfim
estudos estao sendo conduzido tendo em vista o aproveitamento
integral do colmo de bambu para produgao conjunta de celulose
e amido

5 Alimento a Partir do Broto de Bambu

O broto de bambu com 30 a 40 cm de comprimentotem
sido bastante consumido como alimento humano nos paises do

Continente Asiatico sendo inclusive industrializado e exporta
do principalmente para os Estados Unidos da America No Bra

sil esse produto a consumido principalmente pelos descenden
tes das colonias japonesa a chinesa

Do ponto de vista nutritive o broto de bambu e ri
co em proteinas fragao mineral amido a agucares quadro 12

Os teores de icido cianidrico que nas especies es
tudadas variaram de 129 a 802 ppm nao inviabilizaram esse

produto para o consumo humano pois durante o cozimento esse

produto e eliminado

Inserir ccuadre 12

Teoricamente qualquer especie de bambu se presta



ALMU

Para produgao de broto cozestivel entretanto as especies
mais utilizadas sao aquelas pertencentes aos generos Phylosta
chys e Dendrocalamus com especial destaque P edulis e D la
tillorus

6 Conclusao

Como vimos essa especie vegetal conhecida vulgar
mente como bambu oferece varias opgoes de utilizadao indus
trial principalmente visando a produgao de celulose Para pa

pel alcool a amido em processamento cnjunto onde a viabili
dade tecnica e possivel pela propria natereza quimica e anato
mica do colmo de bambu Entretanto devemos ser realistaspois
o bambu nao so no Brasil mas em todo Continente Latinoameri
cano e muito pouco valorizado e estudado como materiaprima in
dustrial
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Quadro 1 Enraizamento de estacas de Dendrocalamus giganteus
em varios substratos e quando submetidos a diferen
tes tratamentos

Tratamento

Arrasante Seletivo

Substrato

Inicio aos 3 anos 316 97

das estacas

Repetigao apos 3 anos 301 465 252
Total de 6 anos 617 562 395

1 2 3 4 5 Total
Porcen

297
Total de 7 anos 632 7017

Media por ano 90

tagem

72

n4 n9 n9 n4 n4 n9

Testemunha 4 3 6 6 7 26 208 a
Glicose a 02 3 3 3 2 4 15 120 ab
Glicose a 048 2 3 4 1 1 11 88 b
Acido naftaleno

ac6tico a 005 7 6 5 3 6 27 216 a

Total 16 15 18 12 18 79

Porcentagem 160 150 180 120 180 158

Tukey 5 005 CV M 275

1 Esterco composto 3 Terra latossolo roxo
2 Areia lavada 4 Esterco e Terra

5 Esterco terra a areia

Quadro 2 Produgao de Bambusa vulgaris var vittata em fungao
do sistema de corte

Inicio aos 3 anos

Arrasante Seletivo 12 touceira
Inicio aos 3 anos 316 97 143
Repetigao apos 3 anos 301 465 252
Total de 6 anos 617 562 395
Media por ano 103 94 66

Inicio aos 3 anos 316 97 143
Repetigao apos 4 anos 361 492 428
Total de 7 anos 678 589 571

Media por ano 97 84 81

Inicio aos 4 anos 392 242 206
Repet gao apos 3 anos 240 536 297
Total de 7 anos 632 7017

Media por ano 90 111 72

Media geral em thaano 97 96 73



Quadro 3 Teores medios de siiicio nas folhas e colmos de di

versas especies de bambu 1

E S P E C I E S FOLHAS COLMOS

Bambusa vulgaris 027
Bambusa vulgaris var vittata 080
Bambusa tuldoides 408 028
Bambusa nutans 219 015
Bambusa tulda 159 015
Bambusa stenostachaya 147 029
Bambusa beecheyania 307 026
Bambusa textilis 393 025
Bambusa ventricosa 411 030

Bambusa malingensis 197 030
Bambusa dissimulator 359 025
Ochlandraa travancoca 163 011

Gigantochloa veticillata 124 016
Tyrsostachys siamensis 147 023
Dendrocalamus asper 601 034

Dendrocalamus giganteus 403 029
Dendrocalamus latiflorus 252 029
Dendrocalamus strictus 915 037

1 Analise realizada na Segao de Quimica Analitica do IAC

Quadro 4 Dimensoes a porcentagem de fibra de lumen estreito

e largo em quatro especies de bambu 1

S P 2 C I E S Fibras de lumen Fibras de lumen

estreito largo

3

8 mm microns8 mm microns
Bambusa beecheyana

Parte externa 360 127 1148 640 135 2885
Parte interna 200 129 1128 800 134 2314

Bambusa nutans 910 197 1095 90 204 2494
Gigantochloa apus 815 261 1172 185 332 2661

Verticillata 525 208 1256 475 217 2893

1 Frequencia 4 Frequencia
2 Comprimento 5 Comprimento
3 Largura 6 Largura



Quadro 5 Valores msdios para dimensoes das fibras e densidade
basica em diferentes especies de bambu 1 2

Propriedades 1 2 3 4 5 6

Comprimento das fibras 343 298 189 192 308 2
mm

Largura da fibra
microns

Diametro do lumen
microns

Espessura da parede
microns

Densidade basica

gcm

1541 1621 1821 1697 1817 1670

373 343 383 17 566 491

584 639 719 690 672 600

0740 0730 0610 0620 0552 0704

1 As dimensoes das fibras foram obtidas em amos ras macera as

em solugao contendo 508 de acido acetico glacial 308 de

aqua oxigenada a 308 a 208 de aqua destilada
2 A densidade basica foi determinada conform metodo ABCPM

1470

1 Bambusa vulgaris 4 Bambusa oldhami

2 Bambusa vulgaris var vittata 5 Dendrocalamus giganteus
3 Bambusa tuldoides 6 Ochlandra travancorica

Quadro 6 Condigoes de cozimento a valores medios para o rendi
mento em celulose a numero de permanganato 1

COZIMENTOS 1 2 3 4 5 6

Alcali ativo 8 Na O 15 15 15 14 14 14

Sulfidez 8
2

25 25 25 25 25 25

Relagao licormaterial 41 41 41 41 41 41
Temperatura maxima 4C 170 170 170 160 160 160

Tempo ate temperatura 80 80 80 100 60 100

Maxima minute
Tempo na temperatura 60 60 60 60 60 60

maxima minuto

Rendimento 8 4046 4100 4242 4380 4025 4431
Numero de Permanganato 120 123 110 169 162 232

1 Cozimentos realizados em autoclave Regmed com 20 1 de ca

pacidade aquecido eletricamente a girando a 2 r p m
1 Bambusa vulgaris 4 Bambusa tuldoides
2 Bambusa vulgaris var vittata 5 Dendrocalamus giganteus
3 Bambusa olhathi 6 Ochlandra travancorica



Quadro 7 Valores medios das catcteristicas fisicor
das pastas celulosicas obtidas a partir de diversas
especies de bambu 1

CARACTER STICAS 1 2 3 4 5 6

Refinagao 4 SR 348 337 353 430 410 400

Gramatura gm 586 590 585 580 581 600

Auto ruptura km 67 67 65 58 64 68

Elongagao 40 42 38 37 39 38

Fator de rasgo 2845 3254 2191 2260 2860 2926
Fator de estouro 502 542 472 439 515 470
Dobras duplas n4 1529 1487 958 555 1541 1313

Porosidade S 1100 cm 27 31 46 35 30 38

Peso especifico apa 0507 0516 0529 0522 0536 0533

rente gcm
Volume especifico 197 194 189 191 186 189

aparente cmg
Espessura mm 0116 0114 0110 0110 0115 0120

1 Valores medios obtidos aos 45 minutos de refinagao em moi
nho Jokro

1 Bambusa vulgaris 4 Bambusa tuldoides

2 Bambusa vulgaris var vittata 5 Dendrocalamusanteus

3 Bambusa oldhami 6 Ochlandra travancorica

Quadro 8 Influencia da idade do colmo de Bambusa vulgaris var
vittata em algumas caracteristicas fsicomecanicas
de celulose 1 2

CARACTER STICAS D A D E D O C O L M O

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

Refinayao 4 SR 436 437 495 486

Auto ruptura km 59 65 62 61

Elongagao 31 35 35 30

Fator de rasgo 2288 2277 2257 2131
Fator de estouro 402 436 457 410

1 Valres medios obtidos aos 45 minutos de refinagao em moi
nho Kokro

2 Celulose obtida pelo processo a 15 como Na O



Quadro 9 Influencia das dimensoes dos cavacos de Bambusa vul

garis nas caracteristicas da celulose Kraft

Dimensoes dos cavacos

comlarg e espes 1 2 3 4 5

cm 8 N4

000 15 x o4 x 02 3380 3380 1075 2540

612 15 x 08 x 10 3938 3576 363 6775 2230

021 15 x 12 x 06 4008 3666 342 5625 1250

191 30 x 04 x 06 3819 3802 018 2315 1890
110 30 x 08 x 02 3784 3744 040 1505 2940

122 30 x 12 x 10 4484 4068 416 9755 840
202 60 x 04 x 10 3836 3828 0075 2230 1715
211 60 x 08 x 06 4336 4220 115 5165 1255
220 60 x 12 x 02 3769 3770 1100 2540

001 15 x 04 x 06 3766 3760 006 2130 2010

010 15 x 08 x 02 3709 3708 0015 1195 2480
022 15 x 12 x 10 3945 3498 447 7920 1150
102 30 x 04 x 10 3642 3625 016 1990 1990
111 30 x 08 x 06 4344 3854 490 6170 1140
120 30 x 12 x 02 3525 3523 002 1325 2375
200 60 x 04 x 02 3782 3782 1220 2425

212 60 x 08 x 10 4638 3908 730 7780 990

221 60 x 12 x 06 4340 4047 288 6345 1200
002 15 x 04 x 10 3051 3048 0025 2045 1930

011 15 x 08 x 06 3479 3430 050 4105 1525

020 15 x 12 x 02 3294 3294 001 1195 2025

100 30 x 04 x 02 3460 3460 1090 2115
112 30 x 08 x 10 3788 3624 164 8115 1005

121 30 x 12 x 06 4066 3939 128 7980 1125

201 60 x 04 x 06 3506 3506 1590 2115
210 60 x 08 x 02 3499 3499 1125 2590
222 60 x 12 x 10 4101 3684 417 10250 940

1 Rendimento bruto 4 Numero Kappa
2 Rendimento depurado 5 Alvura

3 Rejeitos

Quadro 10 Valores medios da densidade basica aqucares solu
veis e amido em tres camadas concentricas do colmo
de bambu B vulgaris 1

V A L O R E S Camada Camada Camada

Externa Media Interna

Aqucares soluveis M 210 364 377
Amido

3
2966 4087 4107

Densidade basica gcm 0765 0506 0428

1 Os valores em porcentagem se referem a materia seca



Quadro 11 Rendimento alcoolico em bambu a madeira 1 2

R E N D I M E N T O B A M B U M A D E I R A

Rendimento em 1 ton 340 100 a 200

Rendimento em 1haano 8500 2500 a 5000

1 Rendimento baseado numa mesma produgao agricola de 25 ton
haano tanto para bambu como para madeira

2 Os dados referentes as madeiras foram publicados na Revis
ta Brasil Agucareiro em margo de 1980 a se referem a 38 es
pecies

Quadro 12 Composigao quimica do broto de algumas especies de
bambu 1

Analise quimica Dendrocala Bambusa Bambusa Bambusa

mus gigan vulgaris vulgaris tuldoides
teus var

vittata

Proteina bruta 4610 4243 3968 36 1
Tanino mg100 g 3900 3780 3950 3980
Fibras 654 786 1000 1371
Cinzas 8 1013 1243 1309 1532
Amido 8 1835 1514 13 797 855
Agucares totais 1350 1714 1926 2016
HCN ppm 52 802 129 324

1 Analise realizadas no Instituto de Tecnologia de A imento
ITAL
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