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Questão: /Question: 
 

 

Caro Celso, a pergunta em questão se refere a um processo que 

chamam de "Micronização" e é uma das etapas na preparação da 
Celulose de Bambu. Consultei o amigo Invitti sobre o assunto, mas tive 

uma resposta muito generalizada razão pelo qual consultei o amigo 

Bonilla que é consultor do grupo João Santos. Concordas com o Bonilla 

na resposta abaixo ou você tem mais coisas para acrescentar.  
 

“Caro Paulo, 
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                      O micronizador é um equipamento que permite desfibrar 

os cavacos de bambu em maior ou menor grau, conforme a regulagem 

que se faz nele. Com o  desfibramento dos cavacos, os parênquimas que 

se encontram no meio das fibras se liberam e é possível separar os 
mesmos das fibras por peneiramento em peneiras vibratórias com 

malhas apropriadas.  

Os finos ou parênquimas contem o amido (que é a reserva nutricional da 

planta) e uma percentagem de lignina maior que as fibras, 
consequentemente separando os parênquimas das fibras antes do 

cozimento é possível reduzir em maior ou menor grau (dependendo da 

quantidade de parênquimas separados) o ingresso dos mesmos ao 

cozimento, reduzindo assim (em maior ou menor grau) o ingresso do 
amido e da lignina ao cozimento alcalino dos cavacos, o que deverá 

produzir uma economia substancias de soda cáustica e também de 

vapor. A qualidade da celulose também deverá melhorar por apresentar 

uma percentagem bem menor de finos. A redução do amido e seus 
produtos de degradação, produzidos no cozimento alcalino, deverão 

reduzir a floculação na formação da folha e consequentemente melhorar 

a resistência física do papel. 

Na área de recuperação a eliminação do amido deverá melhorar a 

viscosidade do licor preto melhorando sua evaporação e concentração 
final para queima.  

Os finos retirados por peneiramento do material desfibrado em seco, 

produzirão os finos com o mesmo teor de umidade do bambu (em média 

30%) e poderão ser queimados sem problema na caldeira de força. O 
material desfibrado, livre parcialmente dos finos, irá para o cozimento. A 

celulose com uma percentagem muito menor de finos, possivelmente 

permitirá eliminar a classificação das fibras da celulose. 

O rejeito na lavagem da celulose, deverá praticamente desaparecer e a 
lavagem da celulose deverá melhorar. Em fim são muitos os benefícios 

esperados. 

Ainda estamos em fase de testes com o Micronizador e determinando 

sua capacidade de processamento, para definir o numero de unidades 

necessárias para a produção de celulose de CEPASA. 
Pronto, isto é o que posso comentar ate o momento. 

 

Grande abraço 

Luis A. Bonilla” 
 

Agradeço pela ajuda, 

  
Paulo Y. Ueno 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Boa tarde Paulo – infelizmente não tenho conhecimentos sobre esse 

processo – encontrei uma boa literatura sobre a renomada fábrica a 
base de bambu na China: 

http://www.tappsa.co.za/archive2/Journal_papers/Bamboo_pulping/ba

mboo_pulping.html 

e mais um artigo sobre fragmentação de cavacos de bambu: 
http://www.directorypatent.com/C2N/200780037584.html 

Fico lhe devendo algo mais substancial. 

Um abraço 

Celso 
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