
 

 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 
 

www.eucalyptus.com.br 

 

www.celso-foelkel.com.br 
 

___________________________________________________ 

 

 

Perguntas / Questions 
 

 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 816/Question nº: 816 
 

Título: /Title: Fibras de bambu 

                   Por: / By: Prof. Mário Guimarães Junior 

 
E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Questão: /Question: 

 
Ilmo. Prof. Celso, 

 

Boa noite! É uma grande alegria poder estar entrando em contato com   

alguém que tem um conhecimento tão "especial" no setor de celulose e   

papel. Me chamo Mario Guimarães Junior e sou professor de Eletrônica 
do  CEFET-MG, Campus de Araxá. Atualmente estou realizando o 

mestrado em engenharia de materiais na  UFOP. Já conclui toda a parte 

teórica, agora vou partir para os  ensaios e testes. Ainda não temos 

orientador definido, por isso estamos entrando em   
contato com vários experts no sentido de solicitar ajuda quanto às   

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


nossas dúvidas. Descobri o nome de V.Sª em um site de respostas 

versando sobre bambu. Foi aí então que decidi enviar este e-mail para 

V.Sª. Proponho com o meu trabalho "criar" um novo tipo de material   

utilizando um polímero termoplástico (PP), um filossilicato (talco) e   
uma fibra de origem vegetal (bambu). O objetivo é substituir certos   

plásticos de engenharia utilizados hoje nas indústrias   

automobilísticas e eletroeletrônicas, com um custo bem mais baixo, 

com  melhores propriedades mecânicas e mais ecológicos. 
Confesso a V.Sª. que estou quase desistindo de utilizar o bambu, pois   

não consigo encontrar amostras de polpas deste material em lugar 

algum  do País. Pesquisei muito sobre o bambu e sei que o mesmo 

apresenta  muitas vantagens em relação a outros tipos de madeiras.  
Mas vou insistir mais um pouco, por isso gostaria da ajuda de V.Sª. no   

que se refere a algumas dúvidas. 

1) V.Sª. saberia me indicar alguma empresa ou algo parecido, que 

possa  me fornecer fibras de bambu? 
2) Caso desista do bambu, qual madeira, na opinião de V.Sª. poderia 

ser  utilizada com características parecidas ou até melhores que o 

bambu? O Pinus ou o eucalipto? A função da vibra vegetal é servir 

como carga de reforço para a matriz celulósica, portanto a mesma 

tem que apresentar ótimas propriedades mecânicas e um alto 
módulo de  elasticidade ou rigidez. Também necessita de uma 

taxa baixa de lignina e homocelulose e menor ângulo de 

microfibrilas com um alto índice de  celulose. 

3) V.Sª. conhece uma outra madeira que apresente resultados 
melhores do  que as mencionadas anteriormente, para reforços 

mecânicos? 

Desculpe o incômodo professor, mas gostaria de poder contar com a   

experiência de V.Sª. É muito importante para mim e meu trabalho. 
 

Um grande abraço e fique com Deus. 

 

Prof. Mário G. Jr. 

Mestrando 
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Prezado professor Mário, 

 

Agradeço suas palavras amigas e seu interesse pelo setor de celulose.  
Tínhamos no Brasil uma empresa no Maranhão, na cidade de Coelho 

Neto, que se chama Itapagé Celulose e Papel, mas ela foi desativada há 



uns anos e está em processo de negociação com as partes interessadas. 

Não sei se há alguma chance de obter amostras de polpa com ela. 

Há alguns estudos parecidos na literatura e parece que a celulose do 

bambu é bem desejada para essas aplicações como carga de suporte, 
em função das características mencionadas por você. 

Veja alguma coisa publicada a seguir sobre compósito de cimento: 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+cimento&meta 
e 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+pl%C3%A1stico

&meta 
 

Em relação a amostras de polpa kraft de bambu, se a quantidade for 

pequena (alguns poucos quilogramas), talvez alguma instituição de 

pesquisa possa lhe fazer em escala laboratorial a celulose. Temos 
diversas instituições que seriam potenciais colaboradoras: UFV - 

Universidade Federal de Viçosa, ESAL/USP e IAC -Instituto Agronômico 

de Campinas (Seção de Plantas Fibrosas). Caso a quantidade que 

necessite seja pequena, informe-me que lhe fornecerei  

nomes de docentes e pesquisadores dessas entidades para contatar. 
 

Aguardo seu retorno 

 

Celso Foelkel 
 

__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Celso Foelkel 

 

Professor Mário, bom dia. 

Tenho uma boa novidade para o senhor. Estive lecionando um curso em 
São Paulo pela ABTCP (www.abtcp.org.br) a semana passada e um dos 

alunos trabalha na empresa CEPASA, ex-Portela, do grupo industrial 

João Santos, que eu não sabia que ainda continuava a produzir polpa de 

bambu não branqueada para fabricação de papel kraft micro-
crepado para embalagem. 

Os dados dele estão a seguir: 

Eng. Carlos Eduardo Santos Noronha 

CEPASA - Celulose e Papel de Pernambuco S/A 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+cimento&meta
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+cimento&meta
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+pl%C3%A1stico&meta
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+pl%C3%A1stico&meta
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&num=100&q=bambu+celulose+comp%C3%B3sito+pl%C3%A1stico&meta
http://www.abtcp.org.br/


Grupo Industrial João Santos 

Tel:  55 81 2119 8701 

Fax: 55 81 3481 1161 

carloseduardo@joaosantos.com.br 

www.cepasa.com.br 

Falei sobre suas necessidades e ele disse que aguardaria seu contato. 
Só tem um problema: a polpa é úmida, pois a fábrica é integrada. 

Dependendo da quantidade, deverão ter que secá-la ao ar para lhe 

enviar. Enfim, a quantidade de polpa necessária continua a ser algo que 

você precisa definir em base de peso seco. 
Um abraço e sucessos em suas pesquisas 

Celso 

 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  Carlos Eduardo Santos Noronha 

 
E-mail: carloseduardo@joaosantos.com.br 

 

Caro Prof. Celso, 

 
Apenas para fazer jus à classe dos administradores, aproveito a 

oportunidade para esclarecer que minha formação acadêmica é em 

administração de empresas, não engenharia, e portanto embora até me 

soe bem, infelizmente não posso ostentar o título de Engenheiro... 
rsrsrs. 

 

Abraços, 

Carlos Eduardo Santos Noronha 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  Prof. Mário Guimarães Junior 
 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Prezado Carlos Eduardo, Boa tarde! 



 

Desde já, é um grande prazer conhecer Vossa Senhoria, mesmo que 

seja via digital. Há algum tempo atrás, entrei em contato com o 

professor Celso, solicitando ao mesmo uma ajuda no que se refere a 
polpas de bambu, com o objetivo de dar prosseguimento às minhas 

pesquisas de mestrado na área de compósitos. O mesmo se dispôs a 

ajudar no que fosse possível, como está ajudando. Hoje, tive a grata 

satisfação e alegria de receber dele a notícia que 
conheceu Vossa Senhoria em um curso e comentou a respeito da 

pesquisa com, que trabalha em uma empresa de produção de papel que 

utiliza o bambu. Mais alegre fiquei quando ele disse que Vossa Senhoria 

poderia me ajudar a conseguir amostras destas polpas de bambu aí na 
empresa e Vossa Senhoria necessitaria saber a quantidade em peso 

seco que precisaria nas pesquisas.Como vamos utilizar a polpa como 

carga de reforço em uma matriz polimérica, não necessitaremos de 

muito, creio que algo em torno de 6Kg de polpa seca seria o suficiente. 
Se Vossa Senhoria puder me ajudar, ficarei agradecido, pois as minhas 

pesquisas necessitam urgentemente deste material. 

 

Um grande abraço e que Deus o abençoe! 

 
Se puder também me informar o tipo de bambu utilizado e descrever o 

processo de obtenção da fibra para poder colocar na dissertação, 

agradeceria. 

 
Por um acaso, caro Carlos, a fibra é um rejeito da empresa, ou ela é a 

matéria prima na fabricação de papel? 

 

Prof. Mário Guimarães Junior 
Depto. de Eletrônica CEFET-MG 

Mestrando em Engenharia de Materiais. 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  Carlos Eduardo Santos Noronha 

 

E-mail: carloseduardo@joaosantos.com.br 
 

 

Caro Prof. Mário, 

 



Com relação aos seus questionamentos apresentados, tentarei 

responder resumidamente a seguir, considerando nosso processo atual. 

Espero que lhe seja útil: 

 
-  A fibra não é um rejeito da empresa. 

- Utilizamos a espécie Bambusa vulgaris, cultivada em plantação 

comercial da empresa em áreas de aproximadamente 10 mil hectares 

no estado de Pernambuco e 20 mil hectares no estado do Maranhão. No 
presente momento, o cultivo tem a única finalidade de fornecer matéria-

prima à produção de celulose e papel da empresa. 

- Os papéis produzidos pela empresa utilizam 100% de fibra virgem de 

bambu, eventualmente com adição de aparas (fibras de papéis usados) 
em alguns casos específicos, conforme o tipo de papel. Não utilizamos 

ou misturamos nenhuma outra fibra virgem (Eucalyptus ou Pinus) no 

processo. Os papéis produzidos a partir da polpa de bambu 

caracterizam-se pela elevada resistência mecânica, característica das 
fibras longas, sendo destinados principalmente à produção de sacaria, 

caixas de papelão ondulado e cartão, dentre outros. 

- O processo de obtenção da fibra se dá pelo corte manual ou mecânico 

das hastes, quando completados o ciclo de corte ideal de 24 meses (36 

meses no caso do 1º ciclo após o plantio). As hastes são tombadas no 
campo para queda das folhas (após 7 dias em média), porém não 

fazemos o corte dos galhos, sendo estes aproveitados integralmente na 

produção.  

- As hastes de bambu integral são transportadas até picador móvel 
localizado próximo à área de corte e beneficiados em cavacos de 20-

30mm de comprimento em média. Os cavacos são transportados então 

ao pátio da fábrica, onde são selecionados em peneira vibratória para 

separação de finos e oversize, que são repicados. A fração de finos 
removidos no peneiramento são aproveitados como biomassa para 

queima na caldeira e produção de vapor. O aceite da peneira alimenta o 

lavador de cavacos, para remoção de sílica, folhas e outros, seguindo 

então ao cozimento. 

- O cozimento opera com um digestor contínuo (tipo Pândia) composto 
por 4 tubos cilíndricos em série (1 inclinado e 3 horizontais) 

pressurizados a aproximadamente 7-6 Bar. Na entrada do digestor, os 

cavacos são alimentados ao 1º tubo por rosca alimentadora (screw-

feeder), que além do transporte também acaba por realizar um trabalho 
mecânico de maceração parcial dos cavacos, facilitando sua posterior 

impregnação. Na entrada do 1º tubo do digestor os cavacos são 

impregnados com licor de cozimento alcalino (NaOH e Na2CO3 - 

processo Soda-AQ - Antraquinona) e vapor aquecido a 165-175ºC. 
- Ao final da etapa de cozimento, cujo tempo médio de retenção nos 

digestores é de aproximadamente 45 minutos, a pasta parcialmente 



deslignificada (Kappa 45-50) é descarregada em tanque de descarga 

(Blow-tank) com pressão próxima a 1 Bar. O efeito"blow" do diferencial 

de pressão na descarga auxilia no desfibramento final dos cavacos. Do 

tanque de descarga, a pasta celulósica resultante é encaminhada à 
lavagem (para remoção do licor alcalino que será concentrado na 

evaporação para o processo de recuperação química) e à depuração 

(para remoção de nós, rejeitos, sílica, metais pesados, etc.) A pasta 

lavada e depurada é então descarregada a média consistência na torre 
(tanque de massa), que alimentará o preparo de massa para a produção 

de papel. O rendimento depurado de nosso processo (t celulose seca / t 

cavacos secos) é de aproximadamente 46%. 

 
Espero, ainda que de forma bem resumida, ter esclarecido as dúvidas 

apontadas. Quanto ao envio do material, aguardo parecer da Presidência 

da empresa sobre o assunto e lhe informarei assim que possível. 

 
Atenciosamente, 

 

Carlos Eduardo Santos Noronha 

CEPASA - Celulose e Papel de Pernambuco S/A 

Tel: 55 81 2119 8701 
Fax: 55 81 3481 1161 

carloseduardo@joaosantos.com.br 

www.cepasa.com.br 

 __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

Carlos, que bela aula você acabou de nos dar sobre o bambu. 

Obrigado, espero que a presidência venha a cooperar com a pesquisa do  

professor liberando a amostra. 

Um abraço e obrigado 
Celso 

__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  Carlos Eduardo Santos Noronha 

 

E-mail: carloseduardo@joaosantos.com.br 
 

Caro Prof. Celso, 



 

Obrigado pela consideração e o elogio um tanto benevolente, 

principalmente vindo de quem vem! Só posso atribuí-los à sua 

generosidade e ao entusiasmo que compartilhamos pela fibra de bambu. 
Como empreendedor pioneiro no cultivo e aproveitamento industrial do 

bambu em larga escala, e incentivador de projetos anteriores de 

pesquisa similares, creio que Dr. José Santos concorde com a liberação 

da amostra. Quando tiver um posicionamento lhe informo. De qualquer 
forma, já nos adiantamos e segregamos uma amostra para secagem. 

 

Att.,  

 
Carlos Eduardo Santos Noronha 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  Prof. Mário Guimarães Junior 

 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 
Prezado Professor, boa tarde! 

 

Acabei de entrar em contato com o Sr. Carlos, lá em Pernambuco, na   

empresa CEPASA e expliquei a ele o objetivo da polpa. Também informei 
ao mesmo a quantidade de polpa seca (peso) que   

necessitarei nas pesquisas. Não tenho muita certeza, mas acho que algo 

em torno de 6 kg daria, mas se não der, entrarei em contato com ele 

novamente, pois pesquisas são  pesquisas, não é mesmo? Mas vamos 
fazer o possível para que esta quantidade seja suficiente. 

Ah propósito professor, fiz uma pergunta ao Carlos que também 

gostaria  de fazer ao senhor: esta polpa é rejeito ou matéria-prima da 

produção  de papel? Será que empresa realiza a análise química da 

mesma?  
 

Novamente agradeço. 

 

Porf. Mário Guimarães Junior 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  Prof. Mário Guimarães Junior 



 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Gostaria de externar os meus mais sinceros agradecimentos ao Prof.   
Celso e ao Sr. Carlos Eduardo, pela ajuda que têm prestado a   

este  mestrando que está muito empolgado com a pesquisa. 

É muito bom saber que ainda existe pessoas como vocês que se dispõe 

a  ajudar quem precisa. 
Muito obrigado ao Prof. Celso pelo contato realizado com o Sr. Carlos,   

e agradeço muito o contato que foi me enviado através de V.Sª. 

 

Um grande abraço e que Deus os abençoe. 
 

Ambos receberão notícias sobre o andamento das pesquisas. Faço 

questão. 

 
Prof. Mário Guimarães Junior 

__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel 
 

 

Caro professor Mário, bom saber que sua demanda esteja sendo 

equacionada. De meu conhecimento a empresa CEPASA produz celulose 
de bambu para fabricar o papel de embalagem que produzem de forma 

integrada e praticamente usa muito pouca quantidade de polpa reciclada 

para essa manufatura. 

Veja alguns dados sobre o bambu a seguir: 
http://www.observatoriosocial.org.br/conex2/?q=node/281 

http://www.bambubrasileiro.com/arquivos/Relatorio%20Reuniao%20Br

asilia%20PNF-01-2005.pdf 

http://www.permear.org.br/pastas/documentos/permacultor4/Ecodesign
_Fred_Regis.pdf 

Quanto às análises químicas, com certeza eles devem algumas 

referenciais, pergunte ao Carlos, o qual  lhe informará o que dispõem. 

Em geral, o controle de qualidade da polpa é feito com base em teores 
de lignina residual, extrativos e eventualmente alguns outros ensaios. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

http://www.observatoriosocial.org.br/conex2/?q=node/281
http://www.bambubrasileiro.com/arquivos/Relatorio%20Reuniao%20Brasilia%20PNF-01-2005.pdf
http://www.bambubrasileiro.com/arquivos/Relatorio%20Reuniao%20Brasilia%20PNF-01-2005.pdf
http://www.permear.org.br/pastas/documentos/permacultor4/Ecodesign_Fred_Regis.pdf
http://www.permear.org.br/pastas/documentos/permacultor4/Ecodesign_Fred_Regis.pdf


 

Por: / By: Celso Foelkel 

 

Bom dia Carlos, bom saber das probabilidades positivas de liberação 
de amostra ao professor Mário. Se a experiência dele for bem sucedida 

pode significar um novo mercado para a polpa de bambu, algo a 

valorizar ainda mais essa matéria-prima. Em breve escreverei algo 

sobre ela em meus boletins informativos. Afinal, o Brasil ainda pouco se 
vale dessa fantástica planta. 

Aqui entre nós, infelizmente o bambu ainda é visto como coisa de 

terceiro mundo, quando em outros países é visto como soluções eco-

sustentáveis. Mas isso pode mudar, depende de nós mesmos. 
 

Um abraço 

Celso Foelkel 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  Carlos Eduardo Santos Noronha 

 
E-mail: carloseduardo@joaosantos.com.br 

 

 

Caros Prof.Celso e Mário Jr, 
 

A solicitação foi aprovada pela presidência da empresa. Pedimos apenas 

nos enviar cópia do trabalho quando finalizado. 

Aguardo instruções para envio. 
 

Um abraço, 

 

Carlos Eduardo Santos Noronha 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By:  Prof. Mário Guimarães Junior 
 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Meu grande amigo Carlos, 
 

Que bom começar o dia com uma ótima notícia. É muito bom saber que 



as pessoas e as Empresas apóiam as pesquisas neste País e que 

podemos contar sempre com elas. Estou muito feliz e gostaria que V.Sª. 

externasse os meus sentimentos de felicidade à presidência da 

Empresa. Terei o maior prazer de enviar o relatório dos resultados da 
pesquisa  à vocês e faço votos para que esta empresa alcance 

patamares ainda maiores com esta nova pesquisa a ser realizada. 

Assim que os resultados se desenvolverem, enviarei via V.Sª. os   

relatórios com o maior prazer. Só peço mais uma coisa meu amigo: Vou 
comunicar os meus orientadores  da maravilhosa notícia e perguntar a 

eles qual será o melhor endereço  para a entrega. 

 

Um grande abraço e pode aguardar o meu contato, que agora será com   
alegria e não mais de ansiedade. Abraços a que Deus o Abençoe. 

 

Meus agradecimentos novamente ao Prof. Celso, que possibilitou este   

momento feliz e a concretização de um sonho. Abraços professor! 
 

Prof. Mário Guimarães Junior 

 

 


