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38 celulose de bambu

1 INTRODUÇAO

Os bambus pertencentes a

família Gramineae e sub
família Bambusoideae algu
mas vêzes tratados separada
mente como da família Bam

busaceae apresentam cêrca
de 45 gëneros com mais de
1000 espécies espalhadas pelo
mundo 1

Sem dúvida alguma o maior
número de espécies é encon

trado no continente Asiático
onde o bambu vegeta nas mais
variadas condições climáticas
relativamente a altitude pre
cipitação pluviométrica tem

peratura etipo de solos

Quanto às dimensões dos
colmos apresentam uma am

pla variação desde Dendroca

lamus giganteus produzindo
colmos com 30 metros de al
tura e 25 centímetros de diâ
metro até Arundinaria densi
folia com colmos de 1 metro
de altura e 05 centímetros de
diâmetro 2

Na índia onde os bambus
vegetam naturalmente cobrin
do extensas áreas cêrca de
quatro milhões de hectares
constituem a matéria prima
mais importante para a pro
dução de celulose e papel

Apesar de ser reconhecido
desde há muitos séculos como

matéria prima viável na ob
tenção de celulose e papel o

bambu é ainda hoje pouco co

nhecido em suas característi
cas agronômicas e tecnológi
cas

Algumas espécies de bambú
estudadas por Stevens 3

quanto a composição química
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apresentaram pequenas dife

renças relativamente as madei
ras e as pastas celulósicas
eram obtidas utilizandose me

nos energia e produtos quími
COS

No Brasil o bambu é pouco
utilizado e conhecido como

matéria prima celulósica Al

gumas fábricas o utilizam na

produção de determinados ti
pos de papéis e via de regra
de uma maneira pouco racio
nal por falta de conhecimen
tos agronõmicos e tecnológi
cos

O presente trabalho é parte
de um projeto de pesquisa no

qual se estuda de uma manei
ra comparativa aproximada
mente 40 espécies de bambu
Essas espécies são mantidas
em coleções na Estação Expe
mental de Tatuí e no Centro

Experimental de Campinas
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2 MATERIAL E MÉTODOS

21 Matériaprima

O material utilizado para os

estudos tecnológicos em con

dições de laboratório foi obti

do de touceiras das espécies
Phyllostachys edulis P hete

rocycla P reticulata P nigra

Gigantochloa apus G verticil

lata Thyrsostachys siamensis

e Ochlandra travancórica que

desenvolvendo em solo do tipo
Latossolo Roxo mostrou apre

sentar em nossas condições
ecológicas bom desenvolvi

mento em relação às caracte

rísticas das espécies

Das espécies estudadas além

das diferenças quanto às di

mensões dos colmos a princi
pal ésem dúvida alguma quan

to ao tipo de rizoma As es

pécies pertencentes ao gënero
Phyllostachys apresentam ri

zomas de crescimento indeter

minado enquanto que os de

mais gëneros apresentam espé
cies com rizomas de cresci

mento determinado formando

touceiras

Para o presente estudo fo

ram colhidos 77 colmos com

2 a 3 anos de idade corres

pondendo aproximadamente à

25 kg de material para cada

espécie Após a colheita os

colmos de cada espécie tive

ram suas dimensões tomadas

segundo o seu comprimento
útil diâmetro e comprimento
dos entrenós

Na laboratório após a de

terminação do teor de umida

de os colmos foram transfor

mados em cavacos utilizando

se um picador mecânico

22 Densidade básica

A densidade básica foi de

terminada em corpos de pro

va obtidos pelo seccionamento

dos colmos de acordo com as

espécies em estudo Cada cor

po de prova era constituído

de um nó e metade do entre

nó correspondente
Em seguida os corpos de

prova foram submersos em

água até completa saturação
e seus volumes determinados

por imersão com auxílio de

uma balança hidrostática con

siderando adensidade da água
igual a umidade

Após a determinação dos

volumes as amostras foram le

vadas à estufa e mantidas a

temperatura de 105 3C até

pêso constante

A seguir a densidade básica

foi calculada pela relação en

tre pêso sêco de cada corpo de

prova e seu volume saturado

23 Dimensões das Fibras

A amostragem para o estu

do micrométrico das fibras foi

feita diretamente sobre os ca

vacos de acordo com as espé
cies Os cavacos constituintes

de cada amostra para cada

espécie foram subdivididos

longitudinalmente até dimen

sões próximas as de palitos de

fósforo

A seguir as amostras foram

postas a macerar em reci

pientes de vidro contendo so

lução composta de 50 de

ácido acético g9acial 30ro de

água oxigenada à 130 v e 20

de água destilada Afim de

acelerar o processo de deslig
nificação do material a tem

peratura foì mantida à 50C du

rante aproximadamente 2 dias

Com auxílio de um micros

cópio provido de oculares es

peciais em cada fibra foram

Peitas determinações de com

primento largura diâmetro do

lumen e espessura das paredes
num total de 350 determina

ções para cada espécie

24 Obtenção das pastas
celulósicas

Para obtenção das pastas
celulósicas utilizouse o pro

cesso sulfato que tem como

reagentes químicos o hidróxi

do de sódio e o sulfeto de só

dio Os cozimentos foram

conduzidos em digestor rota

tivo com capacidade para 20

litros aquecido eletricamente

e provido de termômetro e

manõmetro
Foram realizados num total

de 10 cozimentos com 5 repe

tições para cada espécie Em

cada cozimento empregouse o

correspondente a 2 kg absolu

temente sêco de cavacos sendo

500 g para cada espécie acon

dicionados em saquinhos de

algodão
As condições para cada co

zimento foram mantidas cons

tantes sendo 14 de alcali ati

vo referido como NaO 250

de sulfidez e relação licor ma

deira de 41 A temperatura
máxima de 160 2C foi sem

pre mantida durante 60 minu

tos sendo de 90 a 105 minu

tos o tempo necessário para

atingila

25 Cálculo de rendimento

e determinação do Número de

Permanganato NP

O rendimento em pasta ce

lulósica écalculado pela rela

ção entre o pêso absolutamen

te sêco de pasta celulósica e o

pëso absolutamente sêco de

cavacos expresso em percen

tagem

Número de Permanganato é

o número de mililitros de uma

solução decinormal de per

manganato de potássio que é

consumido por 1 g de celulose

absolutamente sêcasob certas

condições Sua determinação
foi feita de acôrdo como mé

todo ABCPC469

26 Características físicome

cãnicas das pastas celulósicas

Após cada cozimento as pas

tas celulósicas foram lavadas

desintegradas e comprimidas
manualmente para se eliminar

o excesso de água

A refinação se processou em

moinho JokroMuhle utili

zandose 16 g as de pasta ce

lulósica por panela a uma

consistëncia de 6 Os tempos

de refinação foram 30456075

e 90 minutos

Para cada tempo de refina

ção foi determinado o grau

de refinação ou grau Schop

per Riegler
Com as pastas refinadas pro

cedeuse a formação das fô

lhas em formador do tipo

RapidKothen com 2 secado

res Foram confeccionadas 7

fõlhas de prova para cada tem

po de refinação ou seja 35

fõlhas por cozimento num
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total de 175 fôlhas por espé
cie

As fôlhas de prova apresen
tando uma gramatura de apro
ximadamente 60 gm foram
identificadas e acondicionadas
em ambiente com 65 de
umidade relativa e 21C de

temperatura Após a climati

zação das fôlhas executouse
os testes físicos com aparelhos
padronizados

Os procedimentos e cálculos
foram feitos conforme as nor

mas da ABCP Associação
Pécnica Brasileira de Celulose

e Papel e da TAPPI Techni
cal Association of the Pulp
and Paper Industry

3 RESULTADOS OBTIDOS
E DISCUSSAO

31 Dimensões dos colmos

As espécies estudadas apre
sentaram sob nossas condi

ções ecológicas dimensões de
colmos bastante próximas
àquelas relatadas pela literatu
ra 145 conforme dados con

tidos na tabela I

TABELA I Dimensões médias dos colmos

Compr Diâmetro Compr Pso
ESPÉCIES útil no DAP do

entrenó Verde Sëco
m cm cm Kg Kg

P edulis 440 36 150 21 15
P heterocycla 630 36 180 25 1
P reticulata 440 29 150 13 08
P nigra 450 21 200 08 05
G apus 1100 67 458 153 100
G verticilata 1000 64 550 100 63
T siamensis 700 32 2000 36 22
O travencórica 1130 94 4000 260 145

Thyrsostachys siamensis vas entre diversas espécies
formando touceiras bastante de bambu quanto a sua densi

compactas na base com 6 a 8 dade básica Na tabela II são
metros de altura apresenta apresentados os valôres obti

possibilidades de ser ampla dos com as espécies em estu
mente empregado para fins or do os quais apresentaram
namentais em parques e jar uma variação de 0788 para P
dins edulis e 0655 para T siamensis

As madeiras normalmente
32 Densidade básica utilizadas na indústria de pa

pel apresentam valores de
Em trabalhos anteriores densidade básica em tôrno de

6 7 e 8 os autores determi 0550 para as folhosas e 0450
varam diferenças significati para as resinosas

TABELA II Densidade básica de 8 espécies de bambu

Embora diversos autores te
nham observado haver corre

lação entre rendimento em pas
ta celulósica e densidade da

madeira no presente traba
lho não foi possível estabele
cer qualquer relação desse ti

po

Segundo Dadswel citado por
Pereira 9 para espécies de
um mesmo género haverá es

treita correlação entre a espes
sura da parede celular da fi

bra e adensidade básica

33 Dimensões das fibras

Muitos são ostrabalhos que
correlacionam as dimensões
das fibras com as proprieda
des do papel produzido Fi
bras com paredes celulares
mais finas durante a refinação
adquirem maior superfície de

contacto resultando pois maio
res resistências físicomecãni
cas com exceção da resistën
cia ao rasgamento

Observando as tabelas III e

IV notamos que com rela

ção ao comprimento as fibras
de bambu ocupam uma posi
ção intermediária q u a n d o

comparadas às fibras de Eu

caliptus com 1 mm e de Pi
nus com 35 mm Os valôres
médicos encontrados para o

comprimento das fibras das
espécies estudadas variaram
de 25 mm para G apus a 156
mm para P edulis

Com relação ao comprimen
to segundo Dinwoodie 10 é
importante que se tenha um

comprimento de fibra mínimo
para se conseguir uma sufi

ESPÉCIES VALORES
Médio Máximo Mínimo

Phyllostachys edulis 0788 0850 0721
heterocycla 0757 0867 0680
reticulata 0760 0826 0701
nigra 0750 0792 0702

Gigantochloa apus 0674 0849 0573
verticillata 0682 0751 0505

Thyrsostachys siamensis 0655 0718 0607
Ochlandra travancórica 0704 0815 0608

Obs

S desvio padrão
SX ërro padrão da média

C V Coeficiente de Variação

S SX CVo

0040 0010 513
0075 0019 ggg
0045 0011 600
0028 0007 383
0088 0023 1300
0077 0022 1100
0038 0011 590
0066 0018 900
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TABELA III Dimensões das fibras de P edulis P heterocycla P reticulata e P nigra

Diâmetro Espes das paredes

Compri do

mento Largura lumen P Pr

ESPÉCIES Valõres mm micra micra micra micra

Máximo 253 2313 616 852 845

Médio 156 1478 373 549 556

edulisP Mínimo 086 700 164 257 279

S 0425 0837 1364 1328

SX 0030 0101 0189 0174

C V 0 273 224 248 238

Máximo 278 2542 702 852 988

Médio 159 1542 388 567 587

hetrocyclaP Mínimo 094 587 179 193 215

S 0404 1154 1472 1573

SX 0028 0160 0202 0215

CVó 255 297 258 267

Máximo 261 2598 558 1002 1038

Médio 157 1703 348 679 676

reticulataP Mínimo 085 1052 186 422 444

S 0423 0774 1401 1467

SX 0030 0101 0189 0202

C V 269 222 206 217

Máximo 07 004 558 673 773
J

Médio 178 1440 373 522 545

P nigra Mínimo 090 823 186
8370

301
9730

336
1 217

S 0501
SX 0035 0101 0124 0159

CV 280 224 186 223

Observ S Desvio padrão
SX morro padrão da média

CV Coeficiente de variação

ciente ligação entre fibras de

modo a distribuir as forças
de ruptura a uma grande área

da folha

Observando as dimensões

das fibras tomadas no sentido

transversal particularmente
com relação a espessura das

paredes celulares determina

mos altos valores quando
comparados com os apresen

tados pelas fibras das madei

ras

4 CARACTERISTICAS
DAS PASTAS CELULÕSICAS

OBTIDAS

Com relação ao rendimento

em pasta celulósica e número

de permanganato a análise da

variância mostrou haver dife

renças significativas aos níveis

de 5 e 1 de probabilidade
entre as espécies estudadas

Pelo teste Tukey a 5 a espé

cie O travancórica com 4431
de rendimento em pasta celu

lósica foi superior às demais
embora não apresentasse
diferença significativa quando

comparada com P reticulata e

P nigra conforme tabela V

P edulis e P heteracycla
com respectivamente 333 e

328 de número de permanga

nato forneceram as pastas
menos deslignificadas enquan

to que T siamensis com 231

apresentou o menor valor

Como há uma correlação
negativa entre rendimento e

intensidade de cozimento ex

pressa pelo número de per

manganato da pasta um me

nor rendimento pode ser con

sequência de cozimento mais

intenso No presente estudo

as diferenças entre rendimen

to não apresentaram qualquer
correlação com a intensidade

de cozimento conforme dados

constantes da tabela V

Com relação aos testes físi

cos os resultados médios ob

tidos baseados em 5 repeti

ções encontramse nas tabelas

VI e VII

A análise de variância dos

resultados obtidos para com

primento de autoruptura em

função do tempo de refinação
mostrou pelo teste F haver

diferenças altamente significa
tivas entre as espécies Pelo

teste Tukey a 5 a espécie P

nigra apresentanto um valor

médio de 6880 m para o com

primento de autoruptura foi

superior a G verticillata sem

diferir dos demais

A interação Espécie x Tem

po de refinação foi altamente

significativa indicada que as

espécies se comportam dife

rentemente segundo os tempos

J

J

J
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TABELA IV Dimensões das fibras de Gigantochloa apus Gigantochloa verticillata Thyrsostachyssiamensis Ochlandra travancórica

Compri
mento

ESPÉCIES Valores mm

Máximo 472
Médio 250

G apus Mínimo 130
S 0622
SX 0043
CV 248

Máximo 408
Médio 238

G verticillata Mínimo 137
S 0597
SX 0042
C V io 250

Máximo 346
Médio 177

T siamensis Mínimo 102
S 0357
SX 0025
CV 201

Máximo 414
Médio 220

O travancórica Mínimo 130
S 058ft
SX 0041
CV 267

Observ S desvio padrão
SX êrro padrão da média

C V Coeficiente de Variação

Diãmetro Espes das paredes
do P Pz

Largura micra micra micra
micra lumen

3093 888 1095 1110
1874 484 700 690
837 229 279 329

1848 2052 2101
0261 0289 0296

381 292 304

3350 1267 1081 1002
1679 484 611 584
745 179 258 308

2618 1907 1768
0369 0268 0250

540 311 302

3065 988 924 1153
1566 393 596 577
695 100 294 301

1815 1683 171II
0256 0237 0242

460 282 297

3680 1303 1210 1167
1679 491 607 581
802 172 301 329

2825 1718 1660
0399 0242 0234

573 283 285

TABELA V Rendimentos em pastas celulósicas e número
de permanganato Valores médios de 5 repetições

Rendimento Número de
ESPÉCIES Permanganato

Phyllostachys edulis 3935 333
heterocycla 3967 g2g
reticulata 4121 323
nigra 4071 316

Gigantochloa apus 3773 232
verticillata 3937 239

Thyrsostachys siamensis 3576 231
Ochlandra travancórica 4431 232

de refinação Neste caso pro
vavelmente as curvas da resis
tência à tração se cruzam em

determinado ponto
Das regressões estudadas

linear quadrática cúbica e

quártica com relação aos tem

pos de refinação apenas a li
near foi significativa ao

nível de 1 de probabilidade
Pelo teste F da análise de

variãncia da resistência ao ar

rebentamento em relação ao

tempo de refinação houve di

ferenças altamente significati
vas entre as espécies A espé
cie P nigra apresentando um

valor de 5905 foi estatistica

mente superior as demais
pelo teste Tukey a 5

Os tempos de refinação fo

ram significativos ao nível de

1 de probabilidade para as

regressões linear e qua
drática A interação es

pécie xtempo foi também sig
nificativa

De acordo com citação de

Pereira estudos com Pinus

taeda revelaram influência da

espessura da parede celular

das fibras na resistências à

tração e arrebentamento das

pastas celulósicas As maiores
resisténcias foram obtidas

quando as fibras apresenta
vam paredes celulares mais
finas

Considerando a resistência
ao rasgamento das pastas ce

lulósicas as espécies também

mostram diferenças altamente
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TABELA VI Valores médios das características físicomecânicas das

pastas celulósicas estudadas de acôrdo com diversos

graus de refinação

m
án

m
m

m
c

á
m r c tn ó

N O
ro
F

a
Ri

o NC
l F N O N N iam

m

C

a A
d bq O

N

N a0i B FO 6
W Ç m 7 o

m
Z W v w o

U o
c
d mó mG c G m á h0 W aW 4i

cr
7 t7 ti

á â
A ó

ó W o m
3
o

C
A á

0
o

W E Z7 U

30 22 553 1684 331 3935 22 45 0484 207 Q5
45 32 560 1495 432 5367 29 128 0507 197 19

P edulis 60 43 554 1387 476 6327 37 207 0519 193 35
75 58 561 1276 516 6597 38 246 0542 184 G3
90 72 556 1091 531 7223 41 524 0584 171 269
30 25 566 1796 374 4213 2Ci 48 0477 210 04
45 37 563 1730 458 5105 29 141 0503 199 8

P hetierocycla 60 50 565 1595 521 5823 ì8 247 0524 191 58

75 61 563 1513 585 6965 40 492 0533 185 151

90 79 565 1306 605 8022 46 730 0580 172 824

30 26 590 1608 346 4227 27 56 0488 206 04

45 38 591 1498 456 5159 1 183 0505 198 33

P reticulata 60 54 590 1469 523 6306 38 363 0531 189 78

75 64 590 1439 540 6783 40 508 0541 184 156

90 80 585 1183 587 7293 44 748 0592 L69 740
30 22 577 2510 463 4908 3 100 0497 201 04

45 32 567 2335 552 6180 36 272 0512 195 21

P nigca 60 42 570 1989 630 7191 38 448 0526 190 40

76 63 668 1941 645 7488 45 565 0638 186 70

90 70 568 1657 662 8635 47 895 0569 176 295

TABELA VII Valõres médios das características físicomecãnicas das

pastas celulósicas estudadas de acõrd o com diversos

graus de refinação

ç á
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m
N O N

I
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N
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SL
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N
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1 O F N O N M 0M ro ti
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U
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y 8 a
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à
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m
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m
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W

ó
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W
oo p ó

A M
tó W

R om y
y

P oau
N N G Ó a Q d

d
O

F C7 U C

30 25 603 3486 388 5590 35 620 0507 197 13
40 37 603 3298 436 6335 40 789 0526 190 35

G apus 60 60 597 2754 523 6560 44 1518 0552 181 189
75 68 605 2468 560 6639 48 2212 0590 169 548
90 76 600 2180 625 6988 49 1373 0615 163 1064

30 22 595 2857 326 4713 33 307 0484 207 07
J

45 34 591 2704 387 5369 37 587 0500 200 14

G verticillata 60 53 588 2499 470 5612 40 1187 0526 182 60
75 65 591 2206 523 6414 45 1825 0556 180 164
90 74 600 1987 550 6722 48 1539 0588 170 484
30 21 599 2344 312 6058 37 162 0505 204 08

45 30 588 2180 398 6782 38 313 0533 192 16

T siamensis 60 43 595 2029 463 6867 40 585 0558 183 41

75 60 593 1945 517 6738 45 870 0585 176 106

90 71 596 1732 641 6640 45 1371 0601 167 250

30 25 611 3316 434 6058 37 722 0505 198 16

45 40 606 2928 470 6782 38 1313 0533 189 38

travancóricaO 60 60 601 2774 502 6867 40 2285 0558 179 157

75 69 600 2404 523 678 45 1548 0585 170 377

90 76 604 2226 587 6640 45 1283 0601 163 738



significativas As espécies G

apus e O travancórica foram

as que apresentaram os maio

res valores respectivamente
28370 e 27294

Os tempos de refinação fo

ram diferentes sendo a regres
são linear significativa
Quando comparamos as espé
cies relativamente a essa ca

racterística em determinados

pontos de refinação são cons

tatadas diferenças altamente

significativas Portanto as

curvas que relacionam essa

resistência como tempo de

refinação devem se entrecru

zar

De acôrdo com alguns auto

res aresistëncia ao rasgamen

to está diretamente relaciona

da com a espessura da parede
celular das fibras

Para a resistëncia ao dobra

mento nas pastas celulósicas
determinouse diferenças signi
ficativas ao nível de loco de

probabilidade tanto para as

espécies como para os tempos
de refinação O teste Tukey
a 5 revelou superioridade
das espécies O travancórica
G apus G verticillata e T sia

mensis

A análise de variância da re

gressão relacionando essa re

sistência com o tempo de refi

nação mostrou efeito linear

altamente significativo A

resistência ao dobramento au

menta com o tempo de refina

ção mas de uma maneira

diferente segundo a espécie

O pêso específico aparente
em função do tempo de refina

ção foi diferente estatistica

mente entre as espécies a ní
veis de 5 e 1 de probabilida
de pelo teste F O teste Tukey
a 5oia mostrou que as espécies
G apus com 0558 e O travan
córica com 0556 foram supe

riores as demais e que esta últi

ma não apresentou diferença
com relação a espécie T sia

mensis

As regressões linear e

quadrática r relacionando

pêso específico aparente e tem

po de refinação foram alta

mente significativas A intera

ção Espécie x Tempo de refi

nação não foi significativa
indicando que os tempos se

comportaram da mesma ma

neira para todas as espécies
estudadas

5 CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos po
demos concluir

a A espécie O travancórica
em condições de laboratório

apresentou melhores caracte

rísticas do ponto de vista de

produção de celulose e papel

b De um modo geral todas
as espécies apresentaram alta

resistëncia ao rasgamento re

lativamente as madeiras folho
sas eresinosas

c Os papéis produzidos
apresentaram baixa resistên
cia apassagem do ar ou seja
são bastante porosos e ma

cios
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