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INFLUËNCIA DAS DIMENSÕES DOS CAVACOS

RY

DE BAMBUSA VULGARIS SCHRAD NO RENDIMENTO PORCENTAGEM DE

REJEITOS NUMERO KAPPA E ALVURA DA CELULOSE OBTIDA PELO

PROCESSO SULFATO

ANIZIO AZZINI

Inst Agr de Campinas

1 RESUMO

No presente trabalho deter
minouse a influéncia das di

mensões dos cavacos de Bam
busa vwlgaris Schrad no ren

dimento bruto rendimento de

purado porcentagem de rejei
tos número kappa e aalvura da
celulose obtida pelo processo
sulfato

As dimensões previamente
estabelecidas para os cavacos

foram

Tendo em vista a produção
de celulose sulfato kraft a

partir de Bambusa vulgaris
Schrad os melhores resultados

em termos de rendimento de

purado porcentagem de rejei
tos número kappa e alvura de

celulose foram obtidos com

cavacos de 60 x 08 x 06 cm

Os valores médios determina

dos para essas características
foram respectivamente 4220
115 5160 e 1250

Comp Largura Espessura
15 cm 04 om 02 cm

30 cm 08 om 06 cm

60 cm 12 cm 10 cm

O delineamento experimental
obedeceu ao esquema fatorial
3 x 3 x 3 com duas repetições
considerando comprimento lar

gura eespessura dos cavacos

de bambu

Com a finalidade de carac

terizar omaterial utilizado fo
ram determinados a densida

de básica o volume de vazias
as dimensões das fibras e a

composição química quantita
tiva

2 INTRODUÇAO

Nos últimos anos o bambu
bem como outras espécies
conhecidas como não arbóreas
vêm sendo valorizadas pela
indústria de celulose e papel
que está cada vez mais preo

cupada com o futuro supri

mento de matériasprimas
para atendera crescente de
manda mundial

Para a indústria nacional de
celulose e papel o conheci
mento das potencialidades do

bambu como matériaprima
bem como de outras espécies
não arbóreas é de real impor
tância principalmente levando
se em consideração as metas
de produções propostas no

Programa Nacional de Papel
e Celulose elaborado em 1974

Embora o bambu represente
em alguns países como a ín

dia oprincipal material fibroso
utilizado na prdução Ide celu

Iese e papel é ainda pouco
estudado tanto em suas ca

racterísticas agronõmicas co

mo tecnolbgicas
Relativamente ãs caracterís

ticas tecnolbgicas visando ã

produção de celulose Babelse
que as dimensões dos cavacos

é rum klos fatores que influem

as variáveis convencionais do
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processo sulfato Entretanto
com a finalidade de determinar

quais as dimensões mais ade

quadas dos cavacos de bambu
poucos estudos foram encon

trados na literatura especiali
zada

O presente trabalho teve por

objetivo estudar em condições
de laboratório a influência das

dimensões dos cavacas de

Bambusa vulgaris Schrad no

rendimento bruto rendimento

depurado porcentagem de re

jeitos número kappa e alvura
da celulose obtida pelo pro
cesso sulfato

Os resultados obtidos neste

trabalho poderão oferecer ãs

indústrias de celulose e pa

pel que utilizam o bambu co

mo matériaprima alguns sub

sídios para que possam obter

melhores resultados no rendi

mento equalidade da celulase
utilizandose cavacos com di

mensões mais adequadas As

fábricas de equipamentos para
essa indústria também pode
rão se utilizar desses dadas na

fabricação de picadores de
bambu

3 REVISAO DE LITERATURA

31 Influência das dimensões
dos cavacos de madeira
na obtenção de celulose

peb processo sulfato

Conforme salientaram Klei
nert e Marracini 1965 a

densidade o teor de umidade e

as dimensões dos cavacos são

os principais fatores relaciona
dos com a penetração dos rea

gentes químicos na obtenção
de celulose

Com relação ã densidade
Foelkel e Barrichelo 1975 re

lataram a existência de uma

correlação positiva entre a

densidade da madeira livre de

extrativos e o rendimento em

celulose

Nolan 1959 estudando a

influência do teor de umidade
dos cavacos no rendimento em

celulase observcu que com a

utilização de cavacos secos ao

ar o rendimento em celulose

depurada decresceu de 3 a

4

No caso das dimensões dos

cavacos Chesley e Robertson

1944 salientaram que a utili

zação de cavacos com dimen
sões reduzidas diminui o ren

dimento em celulose na or

dem de 7

Os trabalhas conduzidos par
Cable e colaboradores Farkas

e Btand et alia conforme ci

tação de Borlew e Muller

1970 demonstraram que o

rendimento em celulose e quan
tidade de rejeitos não foram

Influenciados pelo camprimen
to elargura dos cavacos

Backman 1944 utilizando
cavacos preparados manual

mente foi quem pela primeira
vez demonstrou a importãncia
na produção e qualidade da

celulose de se utilizar cavacos

com 03 cm de espessura As

dimensões utilizadas foram 35
cm para comprimento 25 cm

de largura e 005 01 03 05
e 07 cm para espessura

Backman salientou também

que quando se utilizam cava

cos com dimensões maiores
devese aumentara concentra

ção dos reagentes químicos
para se obter o mesmo grau de

deslignificação

Os trabalhos desenvolvidos

por Hartler e Onisko 1962
Colombo et alia 1964 tam

bém demonstraram que os me

lhores resultados com relação
ao rendimento quantidade de

rejeitos e uniformidade da ce

lulase foram obtidos quando
se utilizaram cavacos com

aproximadamente 03 cm de
espessure

Borlew e Muller 1970 além
de considerar a espessura
dos cavacos como a dimen

são crítica na obtenção de ce

lulose salientaram a necessi
dade de se desenvolverem mé
todos e picadores eficientes

para controlar a espessura dos
cavacos

No Brasil Stonis 1971 tam

bém confirmou a importãn
cia da espessura dos cavacos

na produção de celulose can

siderandoa como a dimensão

crítica

Stonis salientou ainda que
a classificação de cavacos

atualmente utilizada é antiqua

da e pouco eficiente pois
classificamse cavacos pelo
comprimento ao invés de clas

sificálos pela espessura

32 Influência das dimensões
dos cavacos de bambu na

obtenção de celulose pe
lo processo sulfato

Com relação ãs dimensões

dos cavacos de bambu e sua

influência na produção de ce

lulose pelo processo sulfato
poucos foram os trabalhos en

contrados na literatura especia
lizada

Jangalgi et alai 1969 ob

servaram que as dimensões
dos cavacos influíram no ren

dimento e qualidade da celu
lose obtida

Entretanto Banthia et alia

1969 salientaram que as di
mensões dos cavacos não in
fluenciaram na uniformidade
da celulose obtida

Panda 1969 considerou as

dimensões dos cavacos de
bambu como um dos fatores

que influenciou as variáveis
convencionais da processo sul

fato para se obter maior ren

dimento

4 MATERIAL E MÉTODOS

41 Material

Os colmos de bambu utili

zado na produção de celulose
foram obtidos em touceiras de
Bambusa vulgaris Schrad ini
cialmente plantadas no espaça
mento de 6 x 6 m em latossolo
roxo na Estação Experimental
de Tatuí do Instituto Agronó
mico de Campinas

42 Métodos para produção
de celulose

421 Plano de experimento

O experimento obedeceu ao

esquema fatorial 3 x 3 x 3
com duas repetições do gru

po W de acordo com Yates
citação de Gomes 1963
sendo os fatores o compri
mento largura e espessura dos

cavacos de bambu

Os 27 tratamentos divididos
em trás blocos encontramse

na tabela 1
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Tabela 1 blocos de Grupo W

GRUPO W

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3

000 001 002

012 010 011

021 022 020

101 102 100

110 111 112

122 120 121

202 200 201

211 212 210

220 221 222

15 30 e 60 cm para compri
mento 04 08 e 12 cm para
largura e 02 06 e 10 cm pa
ra espessura

Entretanto como os cavacos

foram preparados manualmen

te sem a possibilidade de se

controlar exatamente as dimen
sões obtidas foram dimensio

nados 100 cavacos tomados
Inteiramente ao acaso em ca

da tratamento para se verifi
car as variações das dimensões
estabelecidas

lume de vazios dos cavacos

de bambu procedeuse ã amos

tragem semelhante ao item

anterior

De acordo com Stamm ci

tação de Singh 1952 o volu

me de vazios nos cavacos po
de ser calculado utilizandose

a seguinte expressão

db

Vp 1 x 100 onde
Gs

422 Escolha dos calmos

Em três touceiras de Bam
busa vulgaris Schrad foram

retirados sete colmos de bam

bu com dois anos de idade

representativos das espécies
consideradas quanto ao desen

volvimento médio
O diâmetro ã altura do peito

DAP do colmo mais desen

volvido foi de 107 cm As al

turas oscilaram entre 1280 e

1920 m

423 Corte e transporte

Os oolmos foram colhidos e

seccionados em toros de 180
m a partir da base e transpor
tados para o laboratório de ce

lulose da Seção de Plantas Fi

brosas do Instituto Agronõmi
co

424 Obtenção dos cavacos

No laboratório os internó
dios dos colmos de bambu fo
ram separados com auxilio de

serra circular subdivididos e

colocados em tabuleiros para
uma prévia secagem natural

Os cavacos foram iobtidos ma

nualmente utilizandose ape
nas os internódios dos colmos
Para cada tratamento foram
obtidos aproximadamente 700

g de cavacos

Antecedendo e cada cozi

mento procedeuse ã determi

nação dos teares de umidade
dos cavacos em cada trata

mento utilizandose três amos

tras de 20 g cada uma

425 Dimensões dos cavacos

As dimensões previamente
estabelecidas para os cavacos

no presente trabalho foram

428 Determinação da den
sidade básica dos ca

vacos

Para determinação da den

sidade básica foram considera

dos 405 cavacos tomandose
inteiramente ao acaso quinze
cavacos de cada tratamento

O método utilizado foi ode
máximo tear de umidade em

pregandose a seguinte ex

pressão

1

db onde
Pu Pas 1

F
Pas Gs

db densidade básica ex

pressa em gcm3
Pu peso ao ar dos cavacos

saturados após remo

ção em papel absorven

te da água superficial
Pas peso absolutamente se

co dos cavacos conse

guido através da seca

gem em estufa a 105

3C até peso constante

Gs densidade da substãn
cia madeira

Adimitindose que a densi
dade média da substância
madeira seja de 153 gcm3
conforme citação de Foelkel
et alli 1972 a expressão aci
ma ficará

1

db
Pu

0346
Pas

427 Determinação do volu

me de vazios dos ca

vacos

Para a determinação do vo

Vp volume de vazios em

porcentagem
db densidade básica ex

pressa em gcm3
Gs densidade da substân

cia madeira que é de

153 gcm3 conforme o

item anterior

428 Determinação das di

mensões das febras de
bambu

A amostragem para a deter

minação das dimensões das

fibras dos colmos de bambu
foi feita diretamente sobre os

cavacos considerandose to

dos os tratamentos

As amostras obtidas foram

maceradas em solução conten

do uma parte de água oxige
nada a 30 cinco partes de
ácido glacial e quatro partes
de água destilada

Após a maceração foram

montadas as lâminas e em se

guida com auxílio de micros

cópio provido de ocular espe
cial com filamento móvel pro
cedeuse ã determinação do

comprimento largura espessu
ra das paredes e largura do

lúmen das fitrras

Foram preparadas 30 lãmi

nas medindose dez fibras em

cada uma num total de 300

medições

429 Análise química dos
coámos de bambu

Para a análise qufmica dos

colmos de bambu utilizouse
a serragem obtida durante a

separação dos internódios A

seguira serragem foi moída
em moilho Wiley semiindus
trial utilizandose telas de 20
40 e 60 mesh conforme gra
nulometria requerida nas diver
sas análises
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A serragem assim obtida foi
analisada pelos métodos de
Technical Association of the

Pulp and Papar Industry TAP
PI e Associação Técnica Bra

sileira de Celulose e Papel
ABCP com relação a

Solubilidade da madeira em

água quente ABCP M 468
Solubilidade da madeira em

NaOH a 1 ABCP M 568
Solubilidade da madeira em

álcoolbenzeno ABCP M

668

Celulose Cross Bevan na

madeira ABCP M 968

Lignina na madeira TAPPI

T13m54
Pentosanas na madeira

TAPPI T 15 m 58
Cinzas na madeira TAPPI

T15 m58
No apéndice são apresenta

dos os valores da densidade

básica volume de vazios di

mensões das fibras e análises

químicas Esses valores foram

determinados exclusivamente

para caracterizar a matéria

prima utilizada o que é de

grande interesse industrial

4210 Produção de Celulose

42101 Processo

Foi utilizado o processo quí
mico sulfato

42102 Condições de cozi

mento

Com a finalidade de fazer

comparações entre os trata

mentos no que diz respeito ás

dimensões das cavacas para
rendimento bruto rendimento

depurado porcentagem de re

jeitos número kappa e alvura

da celulose adotouse uma úni

ca condição de cozimento

Alcali ativo

Sulfidez

Temperatura máxima

Tempo até temperatura máxima

Tempo a temperatura máxima

Relação licormadeira

42103 Preparo do licor de

cozimento

As soluções aquosas de hi

dróxido de sbdio e sulfeto de

sódio foram preparadas e ar

mazenadas separedemente em

garrafões com capacidade pare
10 litros

Antecendo a ceda cozimento
o licor de cozimento foi prepa
rado em função da quantidade
de cavacos de bambu seco em

estufa a 105 3C porcenta
gem de álcali ativo sulfldez e

relação licorlmadeira O volume
final de cada cozimento foi

completado com água levan

dose em consideração os vo

lumes das soluções de hidró
xido de sódio sulfeto de sódio
e a quantidade de água exis

tente nos cavacos

42104 Cozimento

Os cozimentos foram condu
zidos em digestor de aço Ino

xidável com 20 litros de capa

cidade rotativo 2 rpm aque
cido eletricamente provido de
manómetro e termõmetro

Em cada cozimento foi uti

lizado oequivalente a 1800 gra
mas de cavacos secos em estu

fa a 105 3C acondicionados

separadamente em nove tubos

de tela de aço inoxidável cor

respondendo anove tratamen
tos de 20 gramas

Após o cozimento o diges
tor foi aberto e os tubos de

tela contendo a celulose fo

ram retiradas e colocados em

água A seguir a celulose obti

da em cada tratamento foi la

vada comprimida manualmen

te para eliminar o excesso de

água e pesada

42105 Cálculo de rendimen

to bruto

O rendimento bruto foi cal

culado pela relação porcentual
entre a quantidade de celulose

seca obtida em cada tratamen

to e aquantidade de cavacos

1500
2500
165C
90 minutos

60 minutos

4 11 kg

livres de umidade utilizada O

peso seco da celulose bruta

foi calculado conhecendose o

seu teor médio de umidade
que foi determinado utilizando

se trás amostras de 10 g

42106 Determinação da

porcentagem de re

eltos

Para a determinação da por

centagem de rejeitos utilizou

se oclassificador de fibras BH

612 tipo Brechet Holl com

peneiras de 05 mm

Cada amostra utilizada no

classificador foi constituída

por 1500 ml da uma suspen
são aquosa contendo equiva
lente a 10 g de celulose seca

Após a passagem das fibras
através da peneire a quantida
de de material retirada rela

cionada com o peso inicial de

10 g e multiplicada por 100
expressou a porcentagem de

rejeitos baseada na quantidade
de celulose em cada tratamen

to A seguir relacionouse a

porcentagem de rejeitos em

função da quantidade de cava

cos de bambu empregada

42107 Depuração e cálcu
lo do rendimento

depurado

Depuração consiste na sepa

ração dos rejeitos da celulose
bruta Para a depuração da ce

lulose utilizouse o mesmo

classificador de fibras descrito

no item anterior tendo a celu

lose bruta inicialmente passa
do por um desintegrador pa
drão a 3000 rpm durante dois
minutos

O rendimento depurado foi

calculado a partir do rendimen

to bruto e da porcentagem da

rejeitos de acordo com Pereira

1969

42108 Determinação do nG
mero kappa

O número kappa é por de

finição onúmero de mililitros
de uma solução decinormal de

permanganato de potássio que
reage com uma grama de ce

lulose depurada absolutamen

te seca sob certas condições
específicas e cuidadosamente

controladas Os resultados são

corrigidos para dar um consu

mo de 50 da solução deci
normal de permanganato de

potássio adicionada
A determinação do número

kappa foi feito de acordo com

o método ABGP C 569
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42109 Detenninação da al

vura da celulose

depurada

A determinação da parcenta
gem de alvura da celulose de

purada foi feita no Instituto de

Pesquisas Tecnológicas em apa
relho Photovolt utilizandose

quatro falhas de celulose para
cada tratamento com duas re

petições As folhas utilizadas
foram confeccionadas em apa
relho tipo Rapid Kothen com

gramatura aproximada de 60

gma

5 RESULTADOS

51 Dimensões dos cavacos

As dimensões médias das

cavacos em cada tratamento

encontramse na tabela 2

Tabela 2 Dimensões médias

dos cavacos de bambu

Dimensões Dimensões
Valores estabelecidas médias

dos cavacos dos cavacos

cm cm

Comprimento Mínimo 1500 1499
médio 3000 3051
Máximo 6000 6048

Largura mínima 0400 0375
média 0800 0772
máxima 1200 1170

Espessura mínima 0200 0182
média 0600 0570
máxima 1000 0972

52 Rendimento Bruto

Os valores dos rendimentos

brutos obtidos em cada Tra

tamento esua análise estatís

tica encontramse nas tabelas

3 e 4 Para a análise da variân

cia os resultados foram trans

formados em arc sen põr
centagem conforme Snedecor

1946

Tabela 3 Rendimentos brutos dos 27 tratamentos nas duas repetições

Trata
BLOCO 1

Trata

mentos la 2a
mentos

repetição repetição

8

BLOCO 2
Trata

la 2a mentos

repetição repetição

8

BLOCO 3

1 2
repetição repetição

B 8

1 3958 3302 10 3987 3545 19 3100 3001

2 4054 3823 11 3953 3465 20 3901 3557

3 4167 3849 12 3840 4050 21 3377 3212

4 3963 3675 13 3843 3440 22 3532 3389

5 4082 3486 14 4690 3998 23 3684 3891

6 9705 4263 15 3549 3501 24 4118 9015

7 3906 3766 16 392 3691 25 3413 3598

8 4259 9412 17 4864 4412 26 3355 3644

9 3803 3736 18 4768 3912 27 3859 4394

s 10642

x 3818

CV 28

significativo ao nível de 5

de probabilidade

significativo ao nível de 1

de probabilidade

C Comprimento
L Largura

Espessura
componente linear

q quadrático
desvio padrão

s estimativa da média

CV coeficiente de variação

53 Redbmento depurado

Os valores dos rendimentos

depurados obtidos em cada tra

tamento esua análise estatís

tica encontramse nas tabelas

5 e 6 Para análise da variãncfa

os resultados foram transforma

dos em arc sen porcenta

gem conforme Snedecor 1946
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Tabela 4 Análise da variáncia para rendimento hruto

F VARIAÇhO GL SQ QM F

Blocos 5 883707 176741 1560

C 2 431811 215904 19 OG

C1 1 403648 403648 3569

Cq 1 28163 28163 248 ns

L 2 553296 276648 2942

L1 1 918393 418393 3694

Lq 1 134903 134903 1191

E 2 572314 286157 2526

E1 1 391667 391667 3458

Eq 1 180647 180647 1595

CL 4 15172 03793 030 ns

CE 4 77374 19393 171 ns

C1E1 1 54340 54390 480

LE 4 268033 67006 591

L1E1 1 239800 239800 2117

CLE 6 137846 10604 093 ns

Resíduo 29 271825 11326

Total 53 3211378

tabela 5 Rendimentos depurados dos 27 tratamentos nas duas repetições

Trata
BLOCO 1

Trata
BLOCO 2

Trata
BLOCO 3

mentos la 2a mentos la 2a
mentos

la 2a
Pepetição Repetição Repetição Repetição Repetição Repetiçâo

B 8

1 3958 3302

2 3576 3575

3 36II0 3653

4 3929 3674

5 9002 3485

6 4110 4027

7 3891 3766

8 4148 9293

3 3803 3736

s 10673
x 3731
CV 28

significativo ao nível de 5
de probabilidade

ó

10 3985 3535 19 3100 2996

11 3953 3462 20 3375 3484

12 3439 3557 21 3376 3211

13 3812 3438 22 3532 3389

14 3781 3926 23 3537 3710

15 3549 3497 24 4015 3863

16 3922 3641 2 34 l3 3598

17 3628 4189 26 3355 3649

19 9256 3898 27 3560 3809

significativo ao nível de 1
de probabilidade

C comprimento
L largura
E espessura

I componente linear

q quadrático
s desvio padrão

x estimativa da média

CV coeficiente de variação
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Tabela 6 Anâlise de variância pararendimento dépurado 54 Porcentagem de rejeitos

As porcentagens de rejeitos
em cada tratamento e sua res

pectiva análise estatística en

F VARZA O GL SQ QM F contramse nas tabelas 7 e 8

Para a análise da variância os

Blocos 5 361228 7224G 634 dados foram transformados em

c z 364899 182949 16oz arc sen porcentagem con

c1 1 327565 327565 s76 forme Snedecor 1946

Cq 1 37334 37334 328 ns

8 2 620
L 3 99951 47475 417

X 4 69
L1 1 68034 68034 597

CV 558
1 26917 26917 236 ns

E 2 174771 87385 767 significativo ao nível de 5

El 1 19881 19881 175 ns de probabilidade

Eq l 159890 154890 1359 signlficativo ao nível de 1

CL 4 21312 05328 047 ns de probabilidade
C1L1 1 00828 00828 007 ns

CE 4 45274 11318 099 ns
C comprimento

C1E1 1 22940 22940 201 ns
L largura

LE 4 43982 10995 096 ns
E eSpeSSUra

L1E1 1 36270 36270 318 ns
I COmpOnente linear

q quadráticoCLE 6 141244 23541 207 ns

Reaiauo 2a z739oz 11391
S deSVlO padrão
x estimativa da média

1bta1 53 lszlos3
CV coeficiente de variapão

Tabela 7 Porezntagem de rejeitos sobre a quantidade de cavacos de barbu livres da

umidade

Trata

mentos

IILOCO

la
Repetição

1

2a

Repetição

Trata

mentos

BLOCO

la
Repetição

2

2a
Repetição

Trata

mentos

GLOCO 3

la a

Repetição Repetição

8 8

1 OOD 000 10 002 010 19 OCO 005

2 478 248 11 000 003 20 026 073

3 487 196 12 9G1 493 21 OG 001

4 034 001 13 D31 OC2 22 000 000

5 080 001 19 909 072 23 147 181

6 595 236 15 000 004 29 103 152

7 015 000 1G 000 000 25 000 000

8 111 119 17 1236 229 26 OGO 000

9 0 00 000 18 512 064 27 299 535
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Tabela 8 Análise da variãncia para porcentagem de rejeitos

F VARIAÇÃO GL SQ QPS F

Blocos 5 1366178 273235 397

C 2 13470 06739 010 ns

L 2 4160215 2080107 3023
L1 1 3388054 3388059 4925

Lq 1 772161 772161 1122

E 2 5276268 2638139 3835
E1 1 5064000 5064000 7361

Eq 1 212268 212268 308 ns

CL 4 239823 59957 087 ns

CE 4 249506 62376 091 ns

LE 4 1880851 470212 683

L1E1 1 1552959 1552959 2257

CLE 6 409212 68202 099 ns

Resíduo 24 1651144 68798

Total 53 15246660

55 Número kappa

Os valores obtidos para o nú
mero kappa em cada tratamen
to e sua respectiva análise
estatística encontramse nas

tabelas 9 e 10

s 4624
x 4043
CV 114

significativo ao nível de 5
de probabilidade

significativo ao nível de 190
de probabilidade

C comprimento
L largura
E espessura
I componente linear

q quadrático
s desvio padrão
x estimativa da média
CV coeficiente de variação

Tabela 9 Número kappa dos 27 tratamentos nas duas Yepetigões

r

Trata
mentos

BLOCO 1

la 2a

Repetição Repetição

Trata
BLOCO 2

mentos 1a 2a
Repetição Repetição

8 8

1 102 113 10

2 635 720 11

3 548 577 12

4 266 197 13

5 175 126 14

6 931 1020 15

7 260 186 16

8 466 567 17

9 98 122 18

Trata

mentos

BLOCO 3

la 2a
Repetição Repetição

171 255 19 197 212

108 131 20 396 435

717 867 21 114 125

15 184 22 102 116

680 554 23 805 8 8

125 140 24 836 76Q

106 138 25 148 170

734 822 26 104 X21
667 602 27 1030 1020



tos

Tabela 10 Análise da variáncia pararCanero kappa SB AIVUrB da CeIUIOSe depu
rada

Os resultados relativos aI

F vAR1ção rL sa Qy F
vura da celulose depurada em

cada tratamento bem como sua

respectiva análise estatística
9locos 5 766275 153zss ns encontramse nas tabelas 11 e

C 2 709626 3704813 1732 12 Para análise da Vafiã nCia

cl 1 za3caa3 7438803 1140
os resultados foram transfor

cq 1 497c323 497oaz3 23z4
modos em ar sen porcen

L 7 152345337 76422668 35726 togam conforme Snedecor

1946
L1 1 142404444 192404949 G6572

Lq 2 10440693 1G440893 4881 S 18043
E 2 244042609 122021302 57043 X 2425
E1 1 235417877 235417877 110000 CV 74

Fq 1 8624727 8624727 9032 significativo ao nível de 5
CL 4 3615185 903796 422 de probabilidade
c1L1 I 166266 1664266 77e significativo ao nível de 1k

d8 probabilidade
CE 4 5077785 12G9446 593

c1E1 1 zos27o4 zosz7o4 97a C comprimento
L largura

LE 4 845363ïA 1147093 9885
E es essurap

L1E1 1 76933704 76433709 35700 I componente linear
CLE 6 2131688 3552b1 166 ns q quadrático
Resíduo 24 5133873 213911 S desvio padrão
Total 53 505610748 X eStimatiVa da média

CV coeficiente de variação

Tabela 11 Alvura da celulose depurada dos 27 tratamentos nas suas repetições

Trata

mentos

BLOCO

ia
Pepetição

1

a
Repetição

Trata

motos

BLOCO

la
Repetição

2a
Repetição

Traia

mentos

BIACO

1

Repetição

3

2a
Repetição

B 8 t 8 8

1 260 24E 10 222 180 19 198 188

2 118 105 11 258
a

238 20 155 150

3 120 130 12 125 105 21 260 145

9 180 198 13 193 203 22 263 160

5 338 25U 14 100 128 23 98 103
6 80 b8 15 250 225 24 100 125
7 156 185 16 255 230 25 213 210

8 128 123 17 98 100 26 248 270
9 255 253 18 105 135 27 90 98
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Tabela 12 Anãlise da variãacia para alvura da celulcse

F VARIAÇÃO GL SC Ot P

Blocos 5 114467 22893 ns

C 2 126060 60030 165 ns

C1 1 07282 07282 022 ns

Cq 1 112773 112778 39ti n s

L 2 2263571 1131785 347b

L1 1 2036329 2036329 6254

Lq 1 227292 227242 693

E 2 6842164 341082 ì0503

E1 1 6917920 6417920 18863

Eq 1 694243 G9743 2132

CL 9 30716 07679 024 ns

CE 9 129657 32514 099 ns

C1E1 1 104676 104676 321 ns

LE 9 1265999 31b49C 972

LiEl 1 763267 7G 326 2344

CLE 6 269135 54864 138

Resíduo 24 73li73 32557

Tota1 53 117187

6 DISCUSSãO

Levandose em considera

ção a imprecisão do método

manual utilizado na obtenção
dos cavacos de bambu foram

observadas algumas variações
entre as dimensões estabeleci

das e as dimensões médias ob

tidas conforme os dados cons

tantes da tabela 2

As análises das variânciás qua
se encontram nas tabelas 4 6

8 10 e 12 mostram a influência
do comprimento largura e es

pessura dos cavacos de bam

bu no rendimento bruto ren

dimento depurado porcenta
gem de rejeitos número kappa
e alvura da celulose obtida pe
lo processo sulfato

61 Rendimento bruto

Pela análise da variância que
se encontra na tabela 4 ob

servase que as interações li

neares entre comprimento e

espessura foram positivas e

altamente significativas Portan

to os maiores valores para ren

dimento bruto foram obtidos

com as dimensões máximas dos

cavacos isto é 60 cm para
comprimento 12 cm para lar

gura e 10 para espessura

Esses resultados coincidem

com aqueles obtidos por Jan

galgi et aiii 1969 que salien
taram ser o rendimento em

celulose influenciado pelas di

mensões dos cavacos ide bam

bu

Por outro lado Stonis 1971
trabalhando com cavacos de

Eucaliptus spp concluiu que o

comprimento e largura dos ca

vacos não influíram no rendi
mento em celulose Segundo
Stonis a espessura dos cava

cos foi a dimensão crítica na

obtenção de celulose sulfato

62 Rendimento depurado

Pelos dados da análise da

variância da tabela 6 observa

se que as interações duplas
entre as dimensões dos cava

cos não foram significativas
Considerando o comprimento

e largura dos cavacos verifi

couse que os melhores resul

tados para rendimento em ce

lulose depurada foram obtidos

nos tratamentos onde o com

primento e a largura dos ca

vacos foram máximas isto é
60 e 12 cm

Entretanto para a espessura
dos cavacos os maiores rendì

mentos depurados foram obti
dos com cavacos de 06 cm

Nos tratamentos onde a espes
sura foi de 10 cm o rendimen
to em celulose depurada de
cresceu

Portanto a espessura dos

cavacos de Baunbusa vulgaris
ã semelhança do qus ocorre

com os cavacos de madeira
foi a dimensão crítica que in

fluiu no rendimento em celu

lose

Esse resultado coincide com

aqueles obtidos por Backman

1944 Hartler e Onisko 1926
e Colombo et alii 1964 que tra
balhando com cavacos de ma

deira salientaram que a espes
sura de 03 cm é a maior indi

cada na obtenção de oelulose

Portanto a espessura dos ca

vacos de bambu para obter o

maior rendimento foi de 06 cm

enquanto para cavacos de ma

deira foi de 03 cm Essas dife

renças existem provavelmente
por se tratar de matériasprimas
anatomicamente diferentes

Os rendimentos depuradas
variaram desde 4220 obtido
com cavacos de 60 x 08 x 06
cm até 2996 obtido com

cavacos de 15 x 04 x 10 cm

Considerando todos os tra
tamentos o rendimento médio
em celulose depurada foi de

3731 considerado baixo
pois Ciaramello e Azzini 1970
trabalhando nas mesmas con

dições com a mesma matéria

prima obtiveram 4047
Entretanto conforme os tra

balhos de Nolan 1959 e Ches

ley Robertson 1944 o rendi

mento em celulose depurada
pode descrever até 11 quan
do se utilizar cavacos secos

com dimensões reduzidas

No presente trabalho foram

utilizados em alguns tratamen

tos cavacos secos com dimen

sões reduzidas Os teores de

umidade estiveram entre os li

mites de 17 nos cavacos

maiores e 6 nos cavacos

menores

63 Porcentagem de rejeitos

As maiores porcentagens de

rejeitos foram determinadas

nos tratamentos onde as di

mensões dos cavacos para

largura e espessura foram res

pectivamente de 12 e 10 cm
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isso porque a interação linear

entre largura e espessura fai

positiva e altamente significa
tiva conforme os dados da

análise da variância da tabela

8

O comprimento das cavacos

levandose em consideração as

dimensões estudadas não in

fluiu na porcentagem de rejei
tos Esse resultado coincide
com a citação de Borlew e

Mulier 1970 e Stonis 1971
que afirmaram a porcentagem
de rejeitos não influenciada peio
comprimento dos cavacos de

madeira

64 Número kappa

Conforme salientou Barri

chelo 1971 o número kappa
está relacionado com o teor

de lignina residual que acom

panha as fibras

Os menores valores para o

número kappa foram obtidos

nos tratamentos onde o com

primento alargura e a espes
sura dos cavacos foram res

respectivamente 15 04 e 02
cm

O valor mais elevado para
o número kappa foi determina

do quando se utilizaram cava

cos com 60 x 12 x 10 cm

pois pela análise da variância
da tabela 10 as interações li

neares entre o comprimento e

espessura e entre largura e

espessura foram positivas e

altamente significativas

65 Alvura da celulose depu
rada

Pelos dados da análise da

variância da tabela 12 obsenra

se que os menores valores

para a alvura da celulose foram

obtidos nos tratamentos onde

os cavalos apresentaram di

mensões máximas para a lar

gura eespessura isto é 12 x

10 cm O comprimento dos

cavacas considerando as di

mensões de 15 30 e 60 cm

não influiu na alvura da celu

lose

Os maiores valores para a

alvura da celulose foram de

terminados nos tratamentos

onde a largura e espessura

dos cavacas foram respectiva
mente 04 e 02 cm

7 CONCLUSóES

Dos resultados obtidos po
dem ser tiradas as seguintes
conclusões

a Os rendimentos mais ele

vados em celulose bruta e de

purada foram determinados
nos tratamentos ande as di

mensões dos cavacos de bam

bu foram respectivamente de

60 x 08 x 10 cm e 60 x 08 x

06 cm para comprimento lar

gura eespessura

b Os maiores rendimentos
em celulose depurada foram
obtidos quando se utilizaram
cavacos de bambu com 06 cm

de espessura

c Nas tratamentos onde a

espessura dos cavacos de bam
bu foi de 10 cm o rendimento
depurado decresceu

d A espessura dos cavacos

de Bambusa vulgaris Schrad
foi a dimensão crítica que in
fluiu no rendimento em celulo
se depurada obtida pelo pro
cesso sulfato

e Considerando as dimen
sões estudadas o comprimen
to dos cavacos de bambu não
influiu na porcentagem de re

jeitos ealvura da celulose

f A maior quantidade de

rejeitos e o menor valor para
alvura da celulose foram ob

tidos quando se utilizaram ca

vacos com 12 cm para largu
ra e 10 cm para espessura

g O número kappa mais

elevado fai obtido quando se

utilizaram cavacos de bambu
com as dimensões de 60 x 12
x 10 cm

h Tendo em vista a produ
ção de celulose sulfato kraft
a partir de Bambusa vulgaris
Schrad os melhores resultados

em termos de rendimento de

purado porcentagem de rejei
tos número kappa e alvura da

celulose foram obtidas com

cavacos de 60 x 08 x 06 cm

Os valores médios determina

dos para essas características
foram respectivamente 4220
115 5160 e 1250

8 SUMMARY

The influente of chip dimen

sions of Bambusa vulgaris

Schrad on the total yield per

centage of screenings kappa
number and pule brightness
was determined by using the

sulphate process
The chip dimensions studied

were

Length Width Thlckness

15 cm 04 cm 02 cm

30 08 06
60 12 10

The experimental design fol

lowed the factorial 3 x 3 x 3
with two repetitions

The basic density yoid volu

me dimensions of fibers and

chemical compositian of the

bamboo utilized in this work
were determined

The best resuits in terms of

screening yield percentage of

screenings kappa number and

pulp brìghtness were obtained

with chip dimensions of 60 x

08 x 06 cm The average va

lues for these characteristics

were respectively 4220
115 5160 and 1250
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TABELA 19

TratG

mento

Médio

Valores

báximo

em gcm

Plinimo Desvio

Coeficiente
de

Variação 8

1 0619 0895 0361 0067 2439
2 OSES 0326 0425 0056 2171
3 0567 0717 0473 0031 1242
4 0608 0819 0466 0050 1852
5 0553 0789 036E 0049 1976
6 0536 0726 0433 0044 1687
7 0525 D761 09C7 0037 1601
E 0574 UFiP7 0483 C029 1130
9 0583 OE12 0392 0051 1971

10 0551 0761 OA09 0041 1664
11 0567 0805 031 0070 2793
12 0547 0639 04E1 0023 939
13 047 0620 0358 0035 1503
14 6559 0766 0973 0028 1151
15 095 0791 03ti7 OOti3 2395
16 0565 6829 0344 0071 2243
17 0549 0643 0446 0029 1199
18 0531 D722 123 0039 1647
19 0516 0599 0408 6030 1298
20 OSEO 0632 093 0016 530
21 0608 0@22 0343 0060 2224
22 0601 0734 0263 0070 2631
23 017 0571 0427 0020 884
24 0539 0667 0396 0033 1388
2s os3 D66z 0G7 oDZa 9s1
26 0937 0735 0337 0061 2586
27 0521 CE05 0432 0023 991

Calores

0561 0727 c4o9
médic Q

Tabela 13 Densidade básica dos cavacos em cada tratamento
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10 APENDICE TABELA 14

Trata

A seguir são apresentados entoa
OS V810reS enCOntradOS naS de Médio t4áximo t4ínimo Desvio

Coeficien

terminações da densidade bá te ae

sita volume de vazios dimen variação

sões das fibras e análise qui
mICBS quantitativas dos COI 1 5972 7661 4177 435 1644

mos de bambu 2 6178 7235 4626 367 1343
3 6312 6922 5335 203 725

101 Densidade bá81Ca dOS
4

5
6045
6372

6955
7606

4704
4899

324
317

1212
1125

C8Y8COS 6 6184 7183 5276 285 1040
7 6576 7352 5049 243 833

Na tabela 13 encontramse
8
9

6267
6204

6857
7449

5530
4717

187
331

672
1205

valores obtidos para densidade 10 6415 7339 5049 264 929
básica dos cavacos de bambu 11 6314 7716 4762 456 1630

em cada tratamento
lz 6440 6870 5842 148 519
13 6831 7671 5966 225 743
4 6361 6922 5406 185 658
15 6120 7612 4853 911 1517

102 VOILLIne de V82i08 d08 16 6324 7762 4606 463 1652
C8V8COS 17 6430 7098 5816 190 666

18 6543 7248 5302 252 870

encontramseNa tabele 14
19 6641 7395 6103 193 656
20 6229 6760 58 88 105 381

aa porcentagens dos VOIU m@S 21 6046 7736 4652 389 1454

de vazios dos cavacos de bam
22

23
6091
6633

8289
7222

4899
6265

455
132

1688
448

bu em cada tratamento 2a 6491 7423 5660 216 750
25 6338 6961 5693 154 549

Dimensões das fibras10 3
z6 6sos 7a4o szl6 400 1387
27 6608 7169 6064 199 508

As dimensões das fibras de

Bambusa vulgaris encontram
valores

Se na tabela 15
médio 6351 7341 5273

Tabela 15 Dimensões das

fibras de Barnbusa Yulgaris Tabela 14 Volume de vazios dos cavacos em cada tratamento

TABELA 15

Valores Comprimento Largura Lumen EeDaeauree tlea paredes

em em em 1 Darede 2a Dareda
mllmetroe microne mlCrone

Módio

Máximo
Mínimo
Desvio
Coeficiente de

Variarão

307 1760 434 663

525 5004 2160 1440

105 648 108 288

016 058 029

3144 8232 2692

663
1404
252
027

104 Análises químicas

Na tabela 16 encontramse

os valores obtidos cama aná

lises químicas dos colmos de

Bambusa vulgaris conforme

foi especificado em Material

e Métodos Esses valores são

médias de duas determinações

Tabela 16 Análises químicas
dos colmos de Bambusa vul

garis

TABELA 16

2855

Análises químicas Valores em porcentagem

Celulose Cross Bevan 492

Lignina 145

Pentosanas 223

Solubilidade em água quente 150

Solubilidade em álcool benzeno 52

Solubilidade em NaOH a 1p 334

Cinzas 18


