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RESUMO
Uma amostra de Bambus da Re

gião do Acre foi estudada sob o

ponto de vista de celulose e papel
Néste trabalho apresentase infor

mações sucintas sdbre a distribui

ção geográfiça desta graminea e

sua utilizadâo pela indústria pape
leira especialmente no continente
asiático Características gerais so

bre osolo clima e relevo são em

segguida evidenciados Avaliações
sbbre a densidade classificação e

micrometria das fibras qualidades
das pastas químicas semi

quimicas metanoquímicas e me

cânicas assim como resultados dos

alvejamentos claregméntos e do
cálculo da potencialidade de utili
zação são mostrados Concluindo
se que os Bambus do Acre são fac
tíveis de serem utilizados na fabri

cação de pasta especialmente des
tinadas amanufaturas de papel de

embalagem

INTRODUAO
A Amazónica particularmente

rica em celulose de fibra curta em

decorrência do seu elevado poten
cial de madeiras folhosas e no que
concerne a matéria de fibra longa
menos favorecida entretanto pes
quisas recentes efetuadas pelo
Projeto RADAM I mostra

ram uma larga ocorrência de
Bambu no Estado do Acre A ava

liaçãodas características desta ma

tériaprima apresentamos neste
trabalho

I O Projeto RADAMBRASIL
tem por meta primordial mápear e

avaliar recursos naturais em escala

regional e a relativo curto prazo
afim de que alcançados esses obje
tivos as regiôes mais promissoras
sob o ponto de vista de suas poten
cialidades naturais sejam submeti
das aestudos mais detalhados

Instituto Nacional de Pesquisas da Ama
zônia Manaus

DISTRBUIÇÁO
GEOGRÁFICA
DOS BAMBAS

O Bambu é umy graminea alta
de origem principálmente tropical
que cresce especialmente em bos

que monçõnico Devido a esta ca

racterística sua maior ocorrência
se verifica no continente asiático
onde aparece espontãneamente
cobrindo superfícies na índia Pa

quistão Japão Taywan Indonésia
Camboja Vietnã Tailãndia e Bir
mãnia Na India existem cèrca de
800000 hectares estimados de
Bambus 500000 dos quais são
acessíveis e estâo em exploração
No Japão a ocorrência é de 160000
hectares e em Taywan 48000 Na
Birmãnia existem aproximada
mente 9 milhões de hectares de
Bambus que poderiam sustentar
uma colheita anual de 45 milhões
de toneladas Wayman 1973 En



tre os géneros mais frequentes en

contrados nos povoamentos de
Bambus na Ásia podem ser cita
dos os seguintes como mais impor
tantes Bambúsa Dendrocalamus
Phyllostachys Arundi e Ochean

dras Doat 1967
Na África existem duas espécies

de Bambus espontâneos Arundi
naria alpina e Oxytenanthera abys
sinica eoutras espécies que foram
introduzidas Ibid

A Arundinaria alpina é encon

trada nas montanhas da África
Oriental na República dos Cama
rões entre 2000 a 3400 m de alti

tude em clima úmido pluviosi
dade de 1800 a 3000 mm sobre

solos argilosos ou vulcânicos Em
altitudes elevadas as zonas de po
voamento puros são muito abran

gentesvários milhares de hectares

no Kenya À baixa altitude os

Bambus se encontram associados
com Floresta de folhosas ou de resi
nosos Ibid

A Oxytenanthera abyssinica se

encontra em povoamentos gre

gários cobrindo algumas vêzes

grandes superfícies em condições
ecológicas extremamente variada
de 0 à 2000 m de altitude de 700 à
2000 mm de pluviosidade com es

tação seca de 3 à 7 meses

desenvolvendose em todos os ti

pos de solos com excessão de terre

nos salinos e argilosos pesados
Este tipo de Bambu é o mais resis
tente a seca Encontrase sobre as

encostas inferiores dos maciços
montanhosos e em planície parti
cularmente na Guiné Senegal
Etiópia Zaire Zâmbia Sudão Re

pública Centro Africana e Moçam
bique As hastes raramente ultra

passam 10 m de altura e 5 cm de
diâmetro sendo frequentemente
retas O estabelecimento não é de
finitivo esão factíveis em determi
nadas condições a regressões tem

porárias Ibid Bambusa vulgaris
chamado Bambu da China foi
introduzido em vários países afri

canos onde se tornou sub

espontâneo Suas exigëncias ecoló

gicas são extremamente variáveis
adaptandose nos mais diversos cli
mas enumerosos tipos de solos
Encontrase em zonas de floresta

densa bem como em savanas úmi
das abaixa altitude até 1000 m e

cresce em tufos fechados Ibid
No continente americano o gê

nero Guadua é o mais importante
Guadua angustiofolia na Colômbia
e Equador Guadua amplexifólia
desde o norte da Venezuela até a

Nicarágua e Honduras Guadua
inermes no México e Guadua su

perba no Brasil Em maiores altitu
des e em climas temperados da
América Latina o gênero Chusque

QUADRO I

é o mais freqüente Na América do
Norte existem somente duas espé
cies nativas Arundinaria gigantes
e Arundinaria tecla Huberman
MA 1959

Na Amazônia os Bambús que
são conhecido com a denominação
local de Tabocas ocorrem pelo
menos em dois gêneros Guadua e

Nastus Paul Le Cointe 1947 as

sim os relaciona
TabocaGuadua angustifolia Gua
dua glomerata Guadua morim
aparecendo especialmente na Ilha
de Marajó
Taboca da folha larga Nastus

amazônicus existindo principal
mente no Alto Purús

Taboca Grande Taboca Gigante
TaquarassúGuadua superba que
cresce em terras altas do Estado do
Amazonas e Acre

tf1117AAO DO BAA1BlI
PELAIDIISTRIA DE
CFLlLOSF F PAPF1

O Bambu é utilizado desde os

primórdios pela indústria pape
leira Constituiu fonte de matériá

prima das antigas fábricas artesa

nais da China e do Japão Doat
1967

Na atualidade sua maior utiliza

ção encontrase na Ásia principal
mente na índia e na China Entre

tanto existem fábricas na Birmâ

ElEPLOS DE FÁRICAS QUE UTILIZPt BAIÚ PA ÁSIA

PAiS OE DA SOCIEDDE TIPO D3 COZIIWFI0 QUANTIDADE FAERICADA POA A70

tJIA Eeal Pzper Mills Sulfato 14000 Tonde papel de impressão escrever

ÍDIA índia Faper Pulp Co Bissulfito de Iáagnésio 6600 Ton de Papel

tiDIA Sirpur Paper hills Sulfato 15000 Ton de Papel

t9IA The Tit 2áhur Paper Niìla Sulfato 42 G00 Ton de papel impresáaaeacreverembalá
gem e cart ão

fIA Tre Eallapur Paper htills Sulfato 8000 Ton de papel impressãooffsetduplicai

tIDIA The Yysore Paper Nills Itraft 8000 Ton de papel de impressãoescrever

fiDIA The Izt Tonal fiewsnrint
and Paper ills Pteyanagar

Sulfato de Hembú e Pasta Mecá
nica de Folhosas

20000 Ton

t1IA Orìent Paper M1ills Sulfato 36000 Tonde papel da impresaâaembalagemcre
pom cartão diversos

PAQUISTAO Karnaphuli Paper Ftille Sulfato 30000 Ton de papel de impressão eacrevere di

versos

AIIlA Kananaturi Kraft 80 n babú
20 Fiombaz

3000 Ton

CA30JA Lsica de Chlong SulYato 8000 Ton

i7L0hSIA St ate Pzper vil Goa Sulfato 9000 Ton

rJL DoatJ Les HambocsSOUrce bentuelle de Jcaulose pourLAfriqueSn Hoie e Foréte dea TropiqueeNa 113 Naio

Junha 1957 4159



nia Filipinas Japão Paquistão
República do Khamer e Tailândia

Wayman 1973 Na índia a parti
cipação do Bambú é de 70 em re

lação atodos os materiais fibrosos
utilizados por aquele pais na obten

ção de pasta a papel Doat 1967
Doat ibid relaciona as seguin

tes unidades de fabricação em

vários paires asiáticos que utilizam

o Bambu como fonte de matéria

prima Quadro I
Como se observa o que caracte

rizam essas unidades são os seus

pequenos portes operarem em m

tegrucão vertical até a produção
de papel e seus produtos serem

consumidos no mercado local

Doat 1967
No Brasil a participação das

pastas provenientes de Bambu é
ainda muito baixa em compararão
com as pastas fabricadas de madei
ras Ver Quadro ll e somente

cinco fábricas 2 de pequenas di
mensões manufaturam esta ma

tériaprima na obtenção de celu
lose

2 Companhia Mineira de Papéis
4500 tIno Celulose sulfato

branqueada Estado de Minas Ge
rlis

Companhia Fabricadora de Pa

péis Ittjai 60tano Celulose sul
fato crua Estado de Santa Cata
rina

Companhia Industrial Brasileira
Portela 2300tano Celulose sul
fato crua Estado de Pernambuco

Indústria de Papéis Santo Amaro
SA 9000 tano Celulose soda
crua Estado da Bahia

Companhia de Papel e Papelão
Pedras Branca 1400 ano de

pastas semiquì nicas a soda Asso
ciacão Paulista dos Fabricantes de

Papel e Celulose
4MOSTRA DF BAMB FSTU

UADA
PFLA SFCAO DF CELIrLOSE

F PAPF1 DO IIYPA
A amostra estudada correspon

deu a 100 Kg de Bambu coletada
no Estado do Acrecfmapa onde
esta graminea ocorre em associa
rão com a floresta tropical em pro
porçóes variáveis de 20 á 80 em

uma área estimada de 85000 Km2
sobre solos férteis como n pod
zólico vermelhoamarelo eutró
fico e epieutrófico apresentando
argila de atividade alta e textura ar

giloso em reliìvo que varia do
suave ondulado à forte ondulado
O clima da área na classifcaçâo
Koppen é do tipo Amtropical
chuvoso com temperaturas medias
anuais de 245 PC máximas de 32
QC e mínimas de 18 QC apresen
tando variações locais em função
da maior ou menor exposição aos

sistemas atmosféricos extra

QUADRO II

Matéria prima Pasta Química

EUCALIPTO 740 422

PIRNEIRO 321 967

sAMSá 15 930

otmaos z7 8oz

Pasta semi Total

Química

28 513 768 935 6q66

q 852 326 819 2747

1 542 l7 472 1x47

q8 580 76 382 6q2

TOTAL 1106 121 83 487 1189 608 10000

Fonte Aaeecíaçíio Paulista doe Fabricantes de Papel e Celuloee Relatório

Eatatietiw 1975

Produçào Brasileira de Pastas

Químicas e SemiQuímicas segundo
a matériaprima utilizada em t

1975

tropicais Frequentemente a região
é atingida pelo fenõmeno da fria

gem que resulta do avanço da
frente polar impulsionada pela
massa de ar polar provocando
brusca queda na temperatura per
manecendo alguns dias com mé
dias em torno de 10 C A pluviosi
dade apresenta totais anuais mé
dios aproximados de 18002000
mm e no trimestre mais seco a

média nào atinge 125 mm

RADAMBRASIL

CLASSIFICAÇÃO CARACTE
RÍSTICAS

MICROMFTRICAS DAS FI
BRAS

F DENSIDADE DO BAMBI
Das pastas provenientes dos co

zimentos sodaenxofre efetuouse
a classificação dos comprimentos
segunde o procedimento TAPPI
T233 SU 64 em Classificador de
Fibras Clarck modelo M46
Das partes retidas em cada com

partimento realizouse mensura

ções em Projetor Olympus 4 P
360

As larguras das fibras e das cavi
dades foram dimensionadas em mi

croscópio monocular E Leitz com

lente ocular IOX objetiva 43 X e

fato 314
A densidade foi determinada so

bre os cavacos pelo método RC
91 TAPPI

Os resultados destes ensaios en

tão consignados na tabela n I
Em que concerne as característi

cas morfológicas os Bambus do

Acre apresentam fibras que em re

lação ao comprimento se indivi
dualizam por serem superiores às

folhosas mas inferiores aos resino

SOi

As fibras são relativamente es

treitas esuas cavidades sendo pe
quenas fazem com que as mesmas

apresentem suas paredes bastante

espessas
O coeficiente de flexibilidade se

situa abaixo dos encontrados nos

resinosos e nafaixa do apresentado
pelas folhosas comparável aos

Bambus africanos especialmente
ao Bambu do Senegal Doat 1967
Os valores apresentados permite
esperar que os papéis fabricados
das pastas provenientes dos Bam
bús da região do Acre apresentem
uma boa resisténcia à auto

ruptura dobras duplas e ao es

touro

O índice de feltragem é superior
aos verificados nos angiospermas e

nos geminospermas utilizados pela
indústria de celulose tipificando fi
bras propícias para a confecção de

papéis resistentes e que exijam
uma porosidade elevada

Considerando a importância
para a avaliação da qualidade de
uma pasta do peso médio dos com

primentos das fibras Clark 1962
calculouse este parâmetro para as

fibras das pastas do Bambú através
da fórmula

L
W

1
L

1 W2 L2 W3 L3 W4 L4 w5 L5
W

Ondel

L Péeo médio do comprimento de fibra

LL L2 L3 L4 Comprimento das fibras nos diversos oompartimentoe do danei

fioedor

MS Péeo da emoetra calculado por diferença

M Péeo inicial da anroetra



O resultado obtido foi de uma

ordem de grandeza de 4252 mm

A densidade do Bambu sç situou
na mesma faixa dos Bambus africa

nos que variam de 040 à 080
sendo superior à densidade dos resi

nosos elas folhosas qúe Iradìcio
nalmeme são manufattrradaS pelas
indústrias de pastava papel Entre

tanto isto não chega a constituir
um inconveniente uma vez que os

Bambus utilizados principalmente
pela indústria indiana apresentam
densidade correlata à observada no

Bambu do Acre

COMPOSIAO QUIMICA
DO BAMBU

As análises químicas do Bambu

foram efetuadas segundo as nor

mas do TAPPI 3 e ABCP 4

Os resultados das análises quími
cas do Bambu estão contidos na ta

bela n II

Como se observa em relação as

solubilidades os valores apresenta
dos foram relativamente elevados
Considerando a soma dos extrãti
vos em água e soda I verificase

que o seu valor foi próximo de

25 Isto explica segundo Doat
1967 a aptidão dos bambus forne
ceram a 1004 C e a pressão atmos

férica em meio alcalino pastas du
ras porém desfibráveis susceptí
veis de serem utilizadas em certos

tipos de fabricações de papéis tais
como cartão ou ondulado

Verificase que o téor em álcool

benzol é bastante elevado
assemelhandose aos Bambus afri
canos ecujo valor igualouse ao

Bambu do Gabâo Ibid sendo no

entanto inferiores aos resinosós in
troduzidos na Amazõnia Corréa
Luz 1976 esituandose ao redor
dos valores apresentados pelo Eu

calyptus saligna Mazzei Over

beck 1966
A quantidade de lignina se apro

xima das cifras encontradas nos re

sinosos enquanto que o teor de
pentosanas é da mesma ordem que
os verificados nas folhosas é infe
riores aos encontrãdos nas palhá3

O teor de celulose se enquadrou
na faixa dos resultados das folhosas
e das palhas e foi inferior aos resi
nosos

Em relação ao teor de cinzas o

valor encontrado foi da ordem de

30x sendo comparável aos apre
sentados pelos Bambus pesquisa
dos em diferentes laboratórios

Doat 1967 Mazzei Redko
1967 Tissot 1970 Redko Nis

himura 1972

TAHELANeI

ck cAPACTERI3TICA3 RCROxfRlcAS DAS FSwe E nerslDAm m numd

cAxacTlalsncAS
corPAxrlxeeos

x 1 e z ree 3 xa a n5

CCRÍLSO nA5 FtBAAS L4 VALOxFS MI03 J600 2206 L290 995 SEn

LiA J15 FIE4L u1 VAIJYES sNDI05 19 14 lA 12

LFxJiA aA3 CAVIDRDE9 Yut vAWM3YCntOS 9 l 6 6

WtOtESRE CE êLEABILIDACE C1 pl 50 63 50

Twuas y 109 151 9z BJ

RiIA CADA COPAPTIAFiYI 60 2J 30 3 26

9ISIDAE 06A

VALOR CIILIILpf 414WDD IENNDO TAPPI T 23z 9V 68

3 Technical Association of the

Pulp and Paper industry
4 Associação Técnica Brasileira
de Celulose e Papel

O teor de cinzas do Bambu do
Acre foi superior aos das folhosas e

resinosos e muito inferiores aos das

palhas bid As cinzas do Bambu

possuem uma particularidade de
conter uma grande quantidade de

sílica constituindose na principal
dificuldade encontrada na utiliza

ção industrial desta matériaprima
Tissot 1970 ao analisar este incon
veniente na indústria indiana veri
ficou que a sílica causava um maior

desgaste nas facas dos picadores do

que os normalmente encontrados
nas folhosas Isto era agravado
pelo esforço que as facas faziam

nas picagens das hastes por serem

os Bambus revestidos por uma

película muito resistente

A despeito de algumas soluções
práticas utilizadas pelas indústrias
indianas 5 para favorecera pica
gem das hastes dos Bambus e eli
minar uma parte da sílica superfi
cial algumas toneladas deste mate

rial eram introduzidas no circuito
de fabricação causando efeitos in

desejáveis em todas as etapas do
tratamento para a obtenção da ce

lulose obtida apresentava um pe
queno teor de sílica menos que
I A ação nefasta da sílica se

verificava

5 Central Pulp Mills Limited
situada próxima à cidade de Fort

Songad estado deGujaratEsta fá
brica utilizava o método de esma

gamento que consistia em passar
as hastes dos Bambus entre dois 2
cilindros canelados e após a pica

gem os cavacos eram lavados em

correntes de água
Nacional Newsprint and Paper

Mills Ltd Nepa Milq à Nepana
gar estado de Madhya Pradesh si

tuada na estrada de ferro que liga
Bombay à Nova Delhia cerca de

500 km à nordeste de Bombay
Antes da picagem esta fábrica

efetuava somente uma lavagem su

perficial nas hastes

Bengal Paper Mill Co Ltd à

Raniganj distrito de Burdwan Be

ngala Ocidental Esta fábrica mer

gulha os cavacos em uma bacia
antes da picagem ao se deposita
rem em formas de escamas sobre

os tubos dos evaporadores che

gando aconstituir cerca de 25
Igualmente a sílica se depositava
sobre os tubos da caldeira de recu

peração enas paredes do forno de
cal em forma de lupa vitrificada
causando um baixo rendimento das

instalações de recuperação e uma

má qualidade do cal reciclado
A solução encontrada pela in

dústria indiana para superar estes

inconvenientes foram de duas or

dens
Não utilizando a lama de cal eli
minando assim uma parte da sílica

Injetando nas evaporadores ao

nível do 34 efeito uma solução de

soda à I50 gI de maneira a elevar
o pH do licor O ph entre 100 a

105 proporcionava o desapareci
mento das escamas nos evaporado
res

OBTENÇAO DE PASTAS

CELhLOSICAS DOS BAMBUS
Para obtenção das pastas celu

lósicas os bambus foram transfor
mados manualmente em cavacos
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nas seguintes dimensões 70 x 06 x

04 cm e uma série de ensaios de fa

bricação foi realizada visando a ob

tenção de pasta química e pasta
de alto rendimento

Obtenção de Pssta Química
aKraft

Duas séries de cozimentos foram

efetuadas pelo procedimento So

daEnxofre variante do processo
Kraft a 155 C e a 170C em co

zinhador rotativo de 10 litros
aquecimento elétrico e I rpm

As condições retidas para a efe

tivaçâo dos cozimentos foram as

seguintes

raeela n n

caPalb aplaca m lalOA a mlb m acs L sarau

E1 9 Sol n 91 s LlPly Paxue Clvlo DM CIVI CLr

ra Is e eax lf IIm vewx urrsela

R F f f f f f

xa Js as zo no leo us Oo lo

asiáticos porém equivalentes aos

verificados para o Bambusa wlgg
ris schrad Doat 1967 Tissot 1970
e Azzini 1976

Entre os tratamentos os rendi

mentos apresentados pelos cozi
mentos a 155C com 3 horas de du

ração foram superiores aos da série
170fC com 1 hora e 30 minutos

As rcentagens de NaOH resi
dual foram superiores nos cozi

mentos a 155C e cresceram em

ambos os tratamentos em função
da quantidade de NaOH introdu

ZidO

Pasta Química à Soda

A mesma metodologia empre

gada para obtenção de pasta pelo
processo tipo kraft foi aplicada
para se conseguir pasta pelo trata

mento ásoda Foram realizados
dois ensaios de cocções com 2 ho

ras de montagem e 1 hora e 30 mi

Copdigões 1T0 C 155 C

1n Oattd 9eon 18 1 22 26 fs 18 fs 22 26 1

ibnorre4A 8a 18 1 22 26 1 1B 1 22 26 f

Mlnigâo 33 r 1 3r3 1

Tawp Tsp d l
taar 120 aiw 102 dw

Tryo d Mpd Pyi
trr 90 dn 180 aim

As pastas obtidas dos cozimen

tos foram desintegradas logo appós
a defasagem em Pulper de labo

ratório Allibe tendose antes re

tirado uma amostra do licor negro
para a determinação do álcali resi

dual lavadas depuradas em depu
rador Brecht Holl peneira 86
mm e desaguada até uma consis

téncia de 30 em centrifuga SA
30 AW 2 Rousselet a 1500rpm
determinandose em seguida os

rendimentos brutose depuradosre
jeitos sobre a madeira seca alvura

das pastas e índices de permanga
natos

Os resultados obtidos dos cozi
mentos Tipokraft do Bambu

apresentamos na tabela no III
No ponto de vistá prático estes

resultados significam que os Bam
bus da Região do Acre não são
difíceis de serem tratados pelo pro
cedimento SodaEnxofre A um ní
vel de 22 de NaOHMadeira seca

já se obtem pastas bem deslignifi
cadas sem taxa de rejeito proibi
tfV0

Os Nes de KMn04 dos trata

mentos a 170C foram ligeiramente
inferiores aos verificados para o

tratamento a I55C Observase

que a 18 de NaOHMadeira
seca o índice de deslignificação
apresentase baixo caracterizando

pastas relativamente duras para
ambos os tratamentos

Os rendimentos foram baixos

quando comparados com os apre
sentados pelos Bambus africanos e
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nulos de patamar a temperatura de
170 C

Os resultados dos cozimentos à

soda do Bambu podem ser vis

tos na Tabela n4 IV
As pastas químicas obtidas pelo

processo à soda são mais duras do

que as produzidas pelo processo
sodaenxofre

Os rendimentos das pastas à
soda se situaram na mesma escala

dos apresentados pelas pastas
Kraft nas mesmas condições de

tratamento

As percentagens de NaOH resi
dual foram superiores as verifica
das nos tratamentos sodaenxòfre
em decorrëncia da ação deslignifi
cante do Na2S formado no decor
rer da cocção Kraft

Comparando os dois tratamen

tos notase que com a exceção da
alvura as pastas à soda apresentam
maior Photovolt o processo à
soda não apresenta vantagem signi
ficativa na obtenção de pàsta quí
mica

Alvejamentos das Pastas Químicas
do Bambu

As pastas cruas obtidas dos cozi
mentos SodaEnxofre e à Soda do
Bambu foram alvejadas pelos pro
cessos CEHH e CEDPD

Os resultados estão consignados
nas tabelas ns V VI Vll e VIII

Como se verifica o maior con

sumo de reagentes para ambos os

alvejamentos corresponderam pa
ra as pastas que apresentaram um

índice de deslignificaçào mais

TAB81A No 0

baixo isto é cujos ns de KMn04
foram superiores a 19

Comparando os consumos de re

agentes observase que as fastas
dos cozimentos à Soda demanda
ram uma maior percentagem de al

vejantes tanto no procedimento
CEHH como noCEDPDEm

contrapartida as pastas à Sòda

apresentaram melhores alvuras e

maiores estabilidades para o pro
cessoCEDPD

Analisando os resultados apre
sentados pelos tratamentos
CEHH e CEDPD verificou
se que tanto para as pastas prove
nientes dos cozimentos à Soda
como as obtidas pelo processo So
daEnxofre o procedimento
CEDPD apresentou uma nítida

RESULTADOS DOS ALYEJAlBNTOS Cl NaOH C10Na C10Na DAS PA3TA3 CAGAS DOS COZIMENTOS SODAENxOFAE DO BAMHÕ

COZINENIO CIIIAAÇAO SODAÇAO 1 FASE C10Na 2 FASE C10Na PHOTOYOLT STAHILIDADE

DA AL9URA

IIO

CLORO CON

SUMIDO

n

NaAH

int

NaOH

cone

Cloro

ìnt

Clorro

cone

Cloro

int

Cloro

cone

ALWHA DA

PASTA

300 05 40 34 40 29 05 02 85 77

233 03 40 33 40 25 05 02 85 78

256 J3 40 30 40 25 05 02 86 BO

374 04 40 34 40 30 05 02 88 78

373 03 40 32 40 26 05 02 B6 79

3C2 J3 40 32 40 25 05 02 88 81

T AHELA No VI

RESULTADOS DOS ALVEJANEtiT05 C1 NaOHH2 02 ClR20r C10p DAS P9TA3 CAUAS DOS COZIMEN7VS SODAENIOFAE DO BAMBÕ

COZIFJ7T0 CLORAÇÃO SODAÇAO OxIDANTE 3 FASE C102 4 FASE Np Op SA FASEC10p PHOTO40LT ESTABILIDA

L
NQ

DLOAD

COSUMSDO
paOH

int

NaOH

cana

H2O2
int

H20p
cone

Cloro

int

Cloro

cone

H202
int

Hp02
cone

Cloro

inL

Cloro

cone

ALriRü DA

PASTA
DELA

DA A

307 05 40 36 10 10 26 23 10 09 13 09 93 86

2y3 03 q0 34 10 10 26 22 10 09 13 09 91 87

25á 03 40 33 10 10 26 22 10 09 13 09 90 85

304 04 40 35 10 10 26 23 10 09 13 10 95 88

37ï 03 40 34 10 10 26 21 10 09 13 10 94 BB

372 Ora 40 33 10 10 26 19 10 09 13 09 91 86



T ABBLA Na VII

HESDLTADOS DOS 1LVEiLDRrf05 ClNaOH C10Na C10Na DAS ABTA3 CAUA3 DOS C02IMENT03 A SODA DO HAIIDO

COZIF7rf0 CIgRAÇIO SODAÇIO la FASE C10Na 2a FASE C10Na PBOTOYOLT ESTABILIDADE
OR

Ha
CL O ALVURA DA DA

COtISOlQDO NaOH NaOH Cloro Cloro Clon Cloro p1STA ALVUR
int cone int tona int cone

305 05 40 31 40 27 05 0l 93 85

306 10 40 37 qo 28 05 01 90 84

TABELA Na VIII

AESIILTADOS DOS ALVETAIQ4NI08 I Cl BaOHft202 C10p Bp02 C10p IDAS PASTAS CINl9 DOS COZIITfOS 1 90D1 DO BANIDO

COZINENTO CLONAÇIO SODAÇAO ORIDANTE
3a FASE C10p qa FASE HpOp Sa FASEC10p PHOTOVOLT ESTABILI

tla Clom eon ALVURA DA DADE DI

sonido NaON NoOA HzOp H2p2 Cloro Cloro H2O2 Hpp2 Cloro Clon
PASTA LLVORA

int cone iat cone SnL cone int cone ivL cone

9G 91 9t f S R 4 tt Á

305 17 q0 38 10 30 26 23 10 09 13 10 95 89

ì6 36 q0 37 10 10 26 23 10 09 13 11 93 89

vantagem sobre o tratamento
CEHH em decorrência de se

rem os bióxidos de cloro e os peró
xidos reativos mais seletivos à lig
nina proporcionando melhoresga
nhos em alvura e maiores estabili
dades

Pelos resultados observados as

pastas químicas obtidas do Bambu
da região do Acre sâo factíveis de
serem alvejadas pelos processos
CEHH e CEDPD e as alvu
ras apresentadas são comparáveis e

algumas vêzes superiores aos das
pastas branqueadas de folhosas e

resinosas normalmente comerciali
zadas no Brasil

Refinas das Pastas Químicas
As pastas cruas dos cozimentos

SodaEnxofre foram refinadas em
moinhos Jokro Bauer e Ho
landesa As pastas alvejadas pro
venientes do mesmo tratamento
sofreram engrossamento nos equi
pamentos Jokro e Bauer en

quantoque as pastas cruas e alveja
das do tratamento à Soda sofreram

a acão de refinagem em moinho
Bauer

Metodologicamente as condi
cões do refino tanto para as pastas
cruas e alvejadas nos três equipa
mentos assim foram conduzidas

Jokro 16 g de pasta sêca le
vada autua consistência de 6
com cinco pontos de refino dos
quais o primeiro o ponto zero

pasta bruta cobrindo uma escala
de SR que foi de I1 SR até 63
S R

Bauer 16 g de pasta seca a

uma concentração de 02 subme
tidas autua potência de refino de
372 KW com circulação forçada e

área de contacto de 38 divisões no

equipamento Foram realizadas

passagens sucessivas o máximo
três até atingir o grau de engros
samento desejado

Holandesa 200 g de pasta
seca com uma consistência de I
A massa foi inicialmente desinte
grada no próprio equipamento

operação realizada com os discos

separados por 30 minutos
adicionandose em seguida a carga
correspondente a 7735g unindo
se em seguida os discos Quatro
pontos de refino foram obtidos por
período de 35 minutos

Como se observa pelos gráficos
de nQS I il IIIdV V VI VII e VIII
as pastas químicas dos Bambus da
região do Acre refinamse sem difi
culdades

As pastas cruas dos cozimentos
SodaEnxofre são mais gordas
apresentando uma maior facilidade
de serem refinadas

Comparando o tempo de refino

gasto pelas pastas cruas provenien
tes dos cozimentos SodaEnxofre a

I55 C e a 170 C em relaçâo ao

percentual de NaOHMadeira seca

introduzido verificouse que as

pastas fabricadas com o menor

percentual de álcali demandaram
um menor tempo para atingir um

grau de engorda superiora 45 SR



Esta ocorrência que poderia cons

tituir uma anomalia está talvez re

lacionada com o teor remanes

cente de hemiceluloses que nas

pastas fabricadas com um percen
tual menor de álcali poderia ser

superior aos das pastas obtidas
com quantidades maiores de

NaOHMadeira seca Esta hipótese
é confirmada no refino das pastas
alvejadas cujos graus de engorda
foram conseguidos para as pastas
cruas fabricadas com maiores pro

porções de reagentes Conside
rando cação dos agentes químicos
dos alvejamentos os quais não so

mente atacaram as hemiceluloses
restantes nas pastas cruas obtidas

eRYSJsoox xór R Ixxc

auxI

BAMBO SODA EN XGFRE IBBe

YOLLLY MO 1Oa 00

YYYTOL YIMYTOL

u ex ou

óó o dÓx noe

ao nível de 18delNaOH como

também causaram efeitos degrada
tivos maiores nas cadeias celulósi

cas das pastas cruas conseguidas
com maiores teores de álcali tor

nando as pastas fabricadas aos ní

veis de 22 e 26 de NaOH mais

aptas a ação dos refinos
CaraMerísticas Mec9nicas dss Pas

tas Químicas do Bambu

Das pastas cruas e alvejadas refi

nadas obtevese fòlhasdeensaio

em formador Rapid Khõten com

gramatura aproximada de 65 gm2

6 A M BÚ SODA EN XÓFRE ITO C

MOROLY MO lOa RO

BAMBU SODAEN XÓF RE 170 e

YORBFY NO lOaRO

Rxocnso e e o v o

r 1 0 V R 6

Acondicionouse essas amostras

em sala climatizada com 650 5

UR e 22 2Q C por um tempo de

12 horas erealizouse os testes de

resistências obedecendo os padrões
das normas da A B C P Associa
ção Técnica Brasileira de Celulose

8 BAMBOSOBA ENXSFREITOC

YoaYLY xo voa RO

e

YROCLf LO 4l XN

FIO URA FIOVRA FIYYXAO

Yixyos
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BAMBO SODA ENOF RE I33O

Y01LLY MO IOB RO

rooenm cL o ro

r 3 A u R A r

e Papel TAPPI Technical Asso
ciation of the Pulp and Paper in

dustry eAFNORAssociation
Française de Normalisation

Os resultados obtidos são de
monstrados nas tabelas n9s IX X
XI e XII

As características mecânicas das

pastas cruas e alvejadas dos Bam
bús da Região do Acre no que diz

respeito aautoruptura e estouro

se equivalem aos das pastas das fo
lhosas Entretanto as resistências
ao rasgo são semelhantes e algu
mas vêzes superiores aos dos resi
nosos Em relaçâo às dobras

duplas os valores apresentados es

tâo na mesma escala dos encontra
dos nas essências de fibra curta
sendo no entanto inferior aos das
madeiras de fibra longa

Os papeis dos Bambus sâo poro
sos e esQonjosos eapresentam uma

trareparencla nublosa para certas

fabricações são necessários visa
rem um refino de pasta clim apare
lhos que forneçam os cortes de fi
tiras ou em misturas com pastas de
fibras curtas As pastas de Bambus
constituem então um comple
mento propicio às pastas de folho
sas ou de palhas

Considerando os parâmetros de

fabricação observase que os pa
péis provenientes das cocções a

ISS C com 3 horas de patamar

BAMBO 60DA EN OFRE I33e

YORLY XO p11X0

OOLO ILXX

F I u Y A

apresentaram as suas resistências
moderadamente superiores aos veri

ficados Para os cozimentos a 170

C significando que se poderá re

baixar de alguns pontos a tempera
tura de cocção rápida sem afetar

TaaacA n n

as caracterfstias mecânicas dos

papéis
No que diz respeito aos percen

tuais de álcali as resistências das

pastas decresceram da menor para
a maior quantidade de NaOH in

troduzido oque énormal em ra

zão das características do ataqque
com maior quantidade de NaOH
causarem frequentemente uma

maior degradação da celulose
Em que concerne os alvejamen

tos as pastas alvejadas em cinco
fases forneceram papéis que apre
sentaram uma nítida vantagem em

comparação aos das pastas bran
queadas com o hipoclorito por se

rem os agentes qquímicos bióxido
de cloro e peróxidos mais seletivos
e atacarem a celulose com menor

intensidade do que normalmente o

obervado no alvejamento
CEHH

A análise das características me

cãnicas dos papéis refinados entre

os equipamentos evidencia que as

pastas engrossadas nos moinhos
Bauer e Jokro apresentaram
resistências superiores aos das pas
tas refinadas no moinho Holan
deza eentre múltiplos fatores que
influenciaram nesta ocorrência de
vem ser levados em condidera
ção avelocidade de retino e o ân

gulo de corte BRECHT 1967
Em relação aos processos de fa

bricação as resistências das pastas
cruas obtidas pelo processo à Soda
são mais fracas do que as conse

guidas pelo processo SodaEnxo
fre Esta diferença também foi ob
servada para as pastas alvejadas
Ver Quiadro no III
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pU ADR 0 Ms III

GUADAO COMPARATZVO DAS CARACTERI STICA9 DB RESI STENCIAS DAS PA9TA3 CADA9 E ALVEJADAS 008 PYOC 69903 SODAENXOFAE H A

90DA AFIIADA3 EN MOINHO HAUER

PASTAS CRUAS

PROCESSO OZIMENZO AUTORVPTVRA RASGO g ESTOVRg DOBRAS POROSIDADE LZBVAA MACIEZ ALONGAM3MO

Ns m 1009m2 lOÓQm2 NSL Seg1000c Se9SOee Se9100ec

SODA

221GC 305 4303 141 20 410 9 34 4 10

BCDaO
F2E

221OC 298 4952 149 24 550 25 20 43 15

BODAEYD
FRE 303 5332 154 30 1430 54 23 43 20
22155oC

PA9TA3 ALVEJADAS

PRCG ESSO CG2IAENTO TIPO DE AUTORU RASGO g E9TOUR0 L09RA3 POROSIDADE LISURA MACIEZ ALONCAME11

4 ALVEJAMEYTO PTURA por Cgcm2 DUPLAS Seg10004 Seg50c a SeglOWe
m 100çm2 Es

MUITO

SODA CEhA 119 34 00 10 PoROSO 15 34 06

21 JGDC 305
CEDPD 1610 40 00 10 2 13 39 30

BODA ExO
GEHH 3796 3 15 60 35 20 44 15

293
FRE

221J0C CEDPD 4573 62 12 50 13 22 3 13

SODAEIX CEHH 3372 91 14 0 1 15 40 12
FAS 303

22155C CEDPD 4330 33 20 60 29 16 72 10

T 18811 áR

CAAACTflitSTICAS DAS PASTAS CAGAS DOS COZIIQNIUS 1 80D1 DO BlÕ IM RDOIIO DO ICRE 888UGf1D08 IáTBOPOLlD08 1 45 S

IWACEN NO BAUEIì

E7TPl370 C02Inb

NR

Alri0RUPIUEA

m

AA300 g

por

100gm2

ESTVIá0

KgDm2
100gm2

DOBitA3

DUP713

áA

POáOSIDADE

SeglOOee
LISURA

Ssg50eo

MACIEL

Ssgl00e e

AU780AIln0

9Ji 305 4308 141 20 q10 9 14 47 10

306 4645 145 14 430 5 13 38 10

OBTENÇÃO DE PASTAS

DE ALTO
RENDIMENTO DO BAMBU
As amostras do Bambu da região

do Acre foram tratadas pelos pro
cedimentos SemiQuímico e

Mecanoqulmico visando a ob

tenção de pastas de alto rendi
mento
Pasta SemiQuímica do Bambu

O processo utilizado para o en

saio de fabricação desta categoria

de pasta foi oNSSC e as seguiu Os resultados dos cozimentos

tes condições de tratamentos fo NSSC são mostrados na Tabela

ram estabelecidas n4 XIII

COZIMffifl0 8a2803 8a2C03 Pmtemulr iá Pekemar dg Diluição

HR
teamediário fínikiw

30T 24 B

1 D 1IOc 3n165c 4 5 1

30B IB 6



TAS i L A No I

CAFYTE26IICAS DAS PASTAS ALVEJADAS W9 C02IMENT05 SODAENXOFRE DO BAM63 DA EGIAO DO OLRE RE6ULTAW3 INT6RPoLAW9 A q5D SR MOACEX NO OCRO E BAUEI

FrJIPZ1 E02PESJ

y4

F30iàM P

ALVEJWtiJ

AV10RVPSVG

n

RASCD ypoi

SOJÇi
E6OVRO

CgCm2
100gm2

WQA6DULA6

Nf

POROEIDADE

ey1000G
LfSURA

SegSMC
NAC IEZ

9eg100GC

ALOX61Yta0

J00 CEiH 46J 102 25 130 q 19 J 20

C2VPD 6129 22 2 350 22 35 20

290
C 3d0 E9 10 a0 6 26 p 15

cED2J 3611 51 Ol 30 2B 25 3J ifi

296 Cé F 2940 J9 OJ 20 6 26 J6 06

JOIBJ

2 S00 233 35 00 20 4 5 J6 06

JOq
CZn 5160 60 20 90 9 24 4 20

C6DPp 5523 06 30 180 15 28 JS 0

3J3
Ci3i J499 5 10 0 30 25 J5 12

CIvJ 2i3 55 3 50 2 JJ II 20

3J2

39óJ 59 1 60 219 J9 J1 2j

COPD 3922 SJ 1o J0 32 3 32 10

S J92 102 20 150 22 20 35 13

SPD S cú2 26 Jo a2J 44 16 J3 15

298

64 36 6 15 60 JS 20 4a 15

Ci00 459 62 12 50 11 22 J 13

296

c 46Ga 0 3 J0 6 25 36 I0

6nR
C30êJ 4352 9 11 30 a0 22 34 13

b

a 54 9i 15 110 16 1B 3a 12
G

GED2J 5055 96 2 210 1B 10 34 la

CEYH 302 91 ì4 O 1 15 a0 12
30

J 4 19C d3 20 60 29 16 2 30

EiH qB32 9C 20 q0 30 1B 3 12

302
c6DPD 5452 5 20 00 29 20 J9 1

T AH HL1 FR xII

CllüCTEHiHTICA3 LA3 PASTAS 1L4E71D19 DOS COZIMERTOS 1 SODA DO BAI DA AEO120 DO ICRE AESULTIDOS IPTPRFOLADOS

1 45 aH MOAOH DO HlUffit

COZIMEMM PROCESSO DE AUTORU RISCO Par ESTOURO DDHRlIA1 POROSIDIDE LISURA MICISL IIOHO61aNf0

EyIPd11NNT0 AL4EJAxEafO PAIRA

o

100gm2 xglam2
100gm

PLAS

RR

Segl00aa SegI50 3egl00ac

CEHR 1719 3q 00 10 MUITO 15 34 06

305
POROSO

CIDPD 1610 40 00 10 14 18 39 10
BAUFa

CEPA 2 T54 TS 00 20 40 21 38 12

306

CIDPD 5422 162 25 1320 60 19 33 20

Os Bambus estudados são facil
mente tratados pelo procedimento
ao sulfito neutro e apresentaram seu

índice de deslignificação alto com

um NQ de KMnO4 com resultados
muito baixos para este tipo de coc

ção

Ao contrário do que se observa
com as madeiras cujas pastas obti
das por este procedimento ainda se

apresenta bastante lignificada ne

cessitando para sua utilização de
um tratamento mecânico comple
mentar As pastas dos Bambús do

Acre mostraramse bem deslignifìca
das e no conjunto suás característi
cas se relacionam mais como pas
tas químicas do que pastas semi

quimicas As pastas são claras e em

relação ao rendimento e dureza
são semelhantes aos das pastas quí
micas SodaEnxofre As quantida
des de SO2 livre e combinado nas

lixivias residuais não chegam a ser

relevantes que tornem as con

diçôes retidas proibitivas para o

tratamento em ermos de realiza

ção industrial

Clareamento das Pastas Semi

Quimicas do Bambu
As pastas cruas obtidas dos cozi

mentos ao sulfito neutro foram
submetidas a um processo de cla
reamento com H2O2 peróxido de

hidrogénio usualmente aplicado
para as pastas de alto rendimento
com percentuais ascendentes a fim
de se analisar o comportamento
evoluído das alvuras frente a este
clareaste

Os resultados dos clareamentos

das pastas SemiQuímicas são vis
tos na Tabela N9 XV



Como era esperado a pasta pro
veniente do cozimento com maior

percentagem de reagente ofereceu
uma maior facilidade de clarea
mento e ao nível de 5 de H2O2

apresentou um Photovolt satisfa
tório ao contrário da pasta obtida
com 18 N2SO3 e 6 Na2 CO3

cuja alvura apresentada no nível
mais alto de clareante pode ser

considerada como medíocre
medíocre
Características Mecinicas das Pas
tas SemiQuímicas do Bambu

As pastas cruas e clareadas fo
ram refinadas em moinho

Bauer com a mesma metodolo

gia aplicada para as pastas quími
cas até atingir um grau de engorda
desejado

Os resultados dos ensaios das

pastas cruas e clareadas são vistos
nas Tabelas Ns XV e XVI

As resistências mecânicas das

pastas cruas e clareadas são razoá

veis mas inferiores às apresentadas
pelas pastas químicas

Entre os tratamentos observase
que as resistências dos papéis obti
dos das pastas fabricadas com me

nor percentagem de reagentes fo
ram melhores tendo como único
inconveniente de apresentar uma

porosidade um tanto elevada mas

que não chega a ser um problema
significativo na utilização dos pa
péis
Pastas Alcalinas Mecanoquimica
do Bambu

Procedeuse com as amostras do
Bambu da região do Acre ensaios
de fabricação de pasta de alto ren

dimento por cocções alcalinas a

baixa temperatura seguido de uma

passagem em desfibrador
Três séries de cozimentos foram

efetuados pelo método SodaEnxo
fre Asquantidades de álcalis intro
duzidos variaram de 18 à 26 Os
estudos foram realizados com três
diferentes temperaturas à 100 C
125 C e 135 QC com o tempo na

temperatura de patamar variando
de 3 à 9 horas em úm cozinhador
rotativo de 10 litros aquecimento
elétrico e I rpm

Logo após o término dos cozi
mentos foram retiradas uma pe
quena quantidade de lixívia para a

determinação de NaOH residual
Em seguida os cavacos ainda im

pregnados foram lavados e encami
nhados para o desfibrador Sprount
Waldron Mod D2202 potência
de desfibragem de 40 CV disco nQ

17804 com afastamento dos dis
cos na ordem de cinco unidades de

polegadas para a obtenção de pas
tas Os demais procedimentos fo
ram idênticos aos efetuados para as

pastas químicas para a determina
ção dos rendimentos brutos e de
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purados rejeitos sobre a madeira

seca alvura das pastas e índices de
KMnO4 Os resultados dos cozi
mentos Mecanoquímico do
Bambu estão indicados na Tabela
NQ XVII

Os resultados obtidos mostraram

que é possível se obter dos Bambus
do Acre pastas Mecanoquimicas
por cocçôes alcalinas a baixa tem

peratura

Analisando os parãmetros reti
dos em relação aos resultados
apresentados as seguintes conside

rações poderão ser feitas
No que diz respeito a percen

tagem de reagente introduzido
aquele que evidenciou ser mais
aconselhável para obtenção desta

categoria de pasta foi o cozimento
efetuado a um nível de 18 de
NaOH por fornecer pastas com ca
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racteristicas nitidamente mecano

quimicas alto rendimento e baixo

grau de deslignificação Os en

saios efetuados nos demais níveis
de NaOH apresentaram pastas de

caracteristica química com durezas
elevadas

A temperatura mais adequada
para o tratamento se situou ao ni
vel de 100C em razão de propiciar
maiores acréscimos nos rendimen
tos e dá acelulose fabricada pro
priedades inerentes às pastas de

alto rendimento
Pelos resultados apresentados

nos diferentes tratamentos pode
se concluir como aconselhável

para a fabricação dt pastas
mecanoquimicas dos Bambús as

condições de tratamento retidas

para o cozimento de n 321 o que
em termos de realização industrial
é uma vantagem não somente pela
rapidez do ciclo de cocção como

também por um menor dispêndio
de calor

As pastas mecanoquimicas do
Bambu obtidas são susceptíveis de
serem alvejadas por processo clás
sicoCEHH ou em cinco fases

CEDPDporém a quantidade
de claro seria muito importante o

que torna proibitivo os seus empre
gos Um simples clareamento com

o hiPoclorito poderia ser sugerido
porém o dispêndio de reativas seria

ainda muito elevado
É importante observara possibi

lidade da cocção do Bambu a

100C e pressão atmosférica que é

tecnologicamente vantajosa uma

vez que existem poucas matérias

primas fibrosas capazes de forne

cerem com condições bastantes

simples pastas com qualidades sa

tisfatórias Esta possibilidade de

cocção sem pressão representa
uma vantagem para as regiões
como a Amazónia onde se poderia
implantar pequenas unidades inte

gradas de pasta e papel utilizando
este procedimento de fabricação
para a obtenção de papéis de em

balagens

Csracteristicas das Pastas Cruas do

Tratamento Mecanoquimirn
As pastas cruas obtidas Pelo pro

cedimento Mecanoquim5co fo

ram refinadas em moinha Bauer

a um grau de engorda superior a

45 SR
Para a efetivação dos ensaios

fisicomecânicos procedeuse de

maneira análoga aos executados

para as pastas químicas esemi

químicasOs resultados estão con

signados na tabela no XVIII
Como se pode observar as pas

tas cruas da amostra dos Bambus
do Acre fabricadas pelo pprocedi
mento Mecanoquimico fornece

xaate n zzzz

ram papéis cujas resistências va

riaram de uma maneira geral em

sentido inverso aos rendimentos
com exceção do fator rasgo que
teve resistências variando no

mesmo sentido com valores cres

centes acima de 100 credenciando
esta matériaprima pode ser utili
zada na fabricação de papéis de

embalagem que exijam alta resis

tência nesta caracteristica

FABRICAÇO
DE PASTA
MECANICA

Para o estudo de pasta mecâ

nica as hastes do Bambu foram
transformadas em cavacos de pali
tos obtendose cerca de 200 g de
material por ensaio realizado Em

seguida os cavacos foram submer

sos em água por um período de 12

horas e submetidos a teste de fabri

cação em desfibrador Sprout Wal

dron Mod D2202 potência de

desfibragem de 40 CV disco no

17804 Inicialmente o equippa
mento operou com os discos afas

tados de 30 unidades de polegadas
para se obter a madeira parcial
mente triturada

Posteriormente na obtenção das

pastas o afastamento dos discos foi
da ordem de 5 unidades de polega
das Com o mesmo afastamento

procedeuse o refino da pasta a
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uma consistência de 25 com

passagem sucessiva até a obtenção
de um vSR superior aSOObtevese
folhasdeensaio com gramatura
aproximada de 100 gm2 para ava

liação das características mecâni
cas

Os resultados estão na Tabela Nv
XIX

Como se verifica com exceção
do fator rasgo cuja resistência

apresentou a nível razoável as de

mais podem ser consideradas me

díocres quando comparadas com

as madeiras tradicionalmente utili
zadas na obtençâo de pasta tritu
rada Se eventualmente os Bambus
do Estado do Acre vierem a ser uti
lizados na obtenção de pasta mecâ

nica haverá necessidade de se in

corporar à pasta fabricada uma

percentagem de celulose de fibra

Tonga de coníferas para melhorar
as suas características mecânicas

POTENCIALIDADE
DE UTILIZAÇAO

DOS BAMBUS

Considerando os ensaios realiza
dos esabendose que uma área

aproximada de4250000 ha pode
ria ser constituída essencialmente
de Bambus èm decorrência da as

sociação desta graminea com a flo

resta tropical variar de 20 à 80
para um total de 8500000 ha
calculouse a potencialidade de

utilização desta matériaprima si
mulando unidade de produção que
venham a produzir pasta química
alvejada pastas semiquímicas ou

pastas mecanoquímicas com capa
cidade de produçâo hipotética 100
500 e 1000 toneladasdia

Para efetivaçâo dos cálculos
levouse em consideração os se

guintes fatores

a Rendimento 40para as pastas
químicas alvejadas 42 para as

pastas semiquímicas NSSC e

48 para as pastas alcalinas

mecanoquimicas
b Dias de fabricação 350

c Rendimento do Bambu hectare
hectare Tomouse a média da in
dústria indiana 18 hectare

Tissot 1970
Os resultados dos cálculos sâo

mostrados no Quadro no IV
Como se observa a floresta mo

novegetal dos Bambus do Acre
tem condições de explotabilidade
para assegurar o suprimento de fu
turas fábricas de pastas que ve

nham localizarse nessa região
CONCLUSAO

Considerando o potencial da
área coberta e os resultados dos
ensaios realizatlos podese con

cluir que os Bambus do Acre são
factíveis de serem utilizados na fa

bricação de pasta a papel especial
mente em unidades de produção
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que venham utilizar esta matéria

prima na obtenção de pasta de alto

rendimento destinado a manufa
tura de papéis de embalagens
constituindo assim fonte de atra

ção para investimento naquela re

giâo
SUMMARY

Sample from Bamboo of the

Acre Region were studied from the

pulp and papei stand point in this

Paper to show up short informa
tions about the geographical distri

bution of this gramineous plant and
its utilization in the pulp and Paper

principally in the asiatic mainland

General characteristics abou soil

and relief its are following to make

evident The valluations about the

density classification and micro

metry of the fiber qualities of the

chemical semichemical chemi

chanical and mechanical ppulps as

well as the results of the bleaching
semibleaching and the rough cal
culation of the potencial utilization
its are showed It follows that

Acres Bamboos are feasible to

making pulp and Paper principally
in the manufacture of the paper
board
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