
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 896/Question nº: 896 

 
Título: /Title: Densidades e densidades 

                   Por: / By: Mario Guimarães Junior 

 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 
 

Questão: /Question: 

 

Boa tarde, Professor! 
 

É um grande prazer voltar a comunicar com V.Sª.  Não sei se V.Sª se 

lembra, mas sou o professor Mario (do CEFET-MG), que há pouco tempo 

entrou em contato solicitando ajuda no que se refere a polpas de 

bambu. O senhor me apresentou via email uma pessoa da CEPASA, do 
grupo João  Santos, de Pernambuco, a qual entrou em contato comigo e 

me forneceu as amostras necessárias para o experimentos de mestrado. 

Acho que V.Sª o conheceu em um curso ministrado pelo Senhor em São 

Paulo. 
Pois bem. Estou na fase final do projeto. Tive que fazer várias mudanças 

atendendo solicitações dos orientadores, mas não abri mão do bambu. 

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


Já terminei toda a fase de ensaios químicos das amostras. Estou 

realizando esta fase na UFLA, em Lavras-MG. Vou toda quarta e retorno 

para Araxá todo domingo. Está tudo dando certo graças a Deus. Estou 

iniciando os ensaios anatômicos das fibras atendendo sugestão do  
chefe do Departamento de Ciências da Madeira da UFLA, Prof. Lourival. 

Na semana que vem irei iniciar os ensaios físicos de densidade e 

absorção máxima de umidade. 

O motivo do meu contato, é justamente este. Não encontrei nada 
parecido na literatura relatando sobre estes ensaios em polpas de 

bambu. Estou com dúvidas na metodologia correta e por isso preciso da 

valiosa ajuda de V.Sª novamente. Li vários trabalhos que empregam o 

teste do picnômetro e outros que simplesmente medem a massa seca 
da polpa e dividem este resultado pela  variação de volume do líquido 

(água destilada) dentro de um recipiente, depois de ter colocado certa 

quantidade de polpa neste recipiente (no caso de densidade).  Perguntei 

a alguns professores da UFLA e eles me disseram que há três tipos de 
densidades: a densidade básica, a densidade aparente e a densidade 

relativa. A densidade aparente não leva em consideração os canais 

internos da polpa. A densidade relativa já leva em consideração os 

vasos internos e a densidade básica, é encontrada pelo método 

hidrostático. Estou com muita dúvida e não sei o que fazer. Será que 
V.Sª poderia me ajudar? Qual destas densidades  devo ensaiar para 

polpas? e qual a metodologia usar?  Encontrei as normas da ABNT, mas 

lá parece que os ensaios são realizados para agregados miúdos e finos, 

como a areia, por exemplo. Não sei se serviria para polpa de bambu. 
Agradeço novamente a ajuda, pois conto com ela para prosseguir os 

ensaios. 

 

OBS: li inclusive vários artigos de V.Sª, mais os artigos são para 
madeiras sólidas e cavacos de madeira. Não há nada mencionando a 

metodologia para ensaios de densidade e absorção de umidade. 

 

Um grande abraço e que Deus o abençoe cada vez mais. 

 
Prof. Mario Guimarães Junior 

Mestrando em Engenharia de Materiais. 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro professor Mário, 

 
Não entendi bem sua demanda - espera medir a densidade dos   

fragmentos/cavacos de bambu (densidade básica) ou da polpa fibrosa?   



Sendo da polpa, queres fazer a densidade da parede celular ou de  

folhas de celulose? 

Se possível, esclarecer-me. 

 
Um abraço 

 

Celso 

  __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Mario Guimarães Junior 
 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Olá professor Foelkel! Muita boa noite. 
Neste momento estou na cidade de Lavras, onde há cerca de 2 meses 

estou desenvolvendo a caracterização anatômica, química e física da 

fibra de Bambu (polpa celulósica refinada). Estas são aquelas amostras 

que consegui graças a V.Sª ter se lembrado de mim em curso em São 

Paulo, onde V.Sª conheceu Sr. Carlos Eduardo, lá de Pernambuco e que 
trabalha da CEPASA, Empresa do grupo João Santos. 

Pois é. Aceitei o desafio e estou aprendendo muito aqui, mas 

infelizmente os professores da UFLA e os meus orientadores não tem 

tido muito tempo para esclarecer as dúvidas, que são várias. Já terminei 
toda a parte química e a anatômica (só restando a medida do ângulo de 

microfibrila, que ainda não consegui medir, devido a grande quantidade 

de tecido parenquimatoso na fibra. Mas estamos tentando. 

Agora estamos levantando a curva de absorção máxima e umidade das 
fibras e já estamos com 7 dias e ainda não houve estabilização de 

massa. Juntamente com a absorção de umidade, estamos tentando 

calcular a densidade das polpas, por vários métodos consultados na 

literatura e também em normas diversas, tipo as normas de agregados 

graúdos e miúdos na engenharia cívil, pois alguns autores têm utilizado 
estes métodos. Tenho aqui uma série de artigos de V.Sª e alguns 

trabalhos que V.Sª orientou que versam sobre o assunto em questão, 

mas não esclarecem o que quero saber. 

Até agora, depois de duas semanas de ensaios, utilizando vários 
métodos, temos vários valores diferentes para cada um deles e isso tem 

me tirado o sono e ninguém consegue me explicar o porque disso. Já 

descobri, por exemplo, que a literatura cita duas densidades principais. 

A real e a básica. Fizemos as duas para uma serie de métodos, mas até 
agora, todas com resultados diferentes. 



Hoje, por exemplo utilizamos uma norma européia que sugere ferver a 

água onde estão as fibras por 30 minutos para a sua saturação. 

Realizamos 7 ensaios com CV de 10,3%. É o melhor que conseguimos. 

O resultado variou de 0,623 a 0,778 gramas por centímetro cúbico. 
Tentamos realizar o método do picnômetro, mas sabíamos a pressão a 

ser  colocada na máquina de vácuo e nem o tempo. Os resultados foram 

terríveis. Utilizamos também o método da balança hidrostática, que 

também foi legal. Os resultados variaram de 0,57 a 0,59 gramas por 
centímetro cúbico. Utilizamos também o método sugerido por V.Sª para 

madeira utilizando a fórmula que contém uma constante para madeira. 

Mas esta já é a densidade aparente e não sei se posso utilizá-la para 

bambu, mas o professor AZZINI a utilizou. 
Como V.Sª pode ver, estou em apuros. Não tenho bolsa e tenho gastado 

muito nas viagens (800 km por semana). Mas não vou desistir. 

Estou preparando três artigos para publicação, mas preciso ter certeza 

de alguns resultados, por isso estou recorrendo a V.Sª, que tanto me 
ajudou. Na realidade, se não fosse V.Sª não estaria aqui. Mas não vou 

decepcionar. Vou conseguir com a graça de Deus. 

Estamos aguardando as amostras das polpas saturarem por completo 

para depois realizarmos os ensaios novamente, pois acho que os ensaios 

de densidade devem ser realizados com a amostra completamente 
saturada. 

Por favor professor, preciso da ajuda de V.Sª. Dê-me uma dica para  

poder dormir melhor. São polpas de bambu que já passaram pela 

polpação e pelo refino, portanto, se entendi bem, a densidade é da 
parede  celular. 

O que quero determinar é a densidade da polpa. Estarei aguardando o 

retorno de V.Sª. 

 
Agradeço antecipadamente pela ajuda e pela presteza. 

Um grande abraço e fique com Deus. 

 

Boa noite. 

 
Prof. Mario G. Junior 

 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 

 
Caro professor Mário, bom dia. 



 

Estive refletindo sobre essa sua iniciativa de medir a densidade da   

fibra da polpa celulósica do bambu. Muito interessante e desafiador esse 

projeto. 
Em minha opinião existem dois tipos de densidade que poderiam ter 

maior validade: a densidade da parede celular e a densidade da 

"substância polpa de bambu". Densidade básica para polpas 

definitivamente não se aplicaria e seria muito difícil de ser medida  pelos 
meios disponíveis. Ai na UFLA encontra-se uma das maiores autoridades 

em medições de densidade da madeira e mesmo de substâncias da 

madeira, como é o caso da lignina. Trata-se do professor Paulo 

Fernando Trugilho. Por acaso ele está em seu comitê de tese? Sugiro 
conversar com ele e ver a opinião do mesmo. Por outro lado, você está 

usando a água para saturar a fibra e poder avaliar densidades e 

volumes. A água não é a mais indicada devido a sua alta tensão 

superficial. Em função da micro-capilaridade da parede celular, existem 
pontos onde dificilmente ela penetrará exatamente pela sua tensão 

superficial. Para máxima saturação e avaliação do volume da 

“substância parede celular" costumam ser usados outras substâncias, 

tais como a acetona. Bom, se quiser falar mais detalhadamente sobre 

esse seu projeto, ligue-me para 051-3338.4809. 
 

Um abraço 

Celso Foelkel 

 
 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Mario Guimarães Junior 

 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Boa tarde professor! 
 

Acabei de chegar em Araxá, cidade onde resido. Foi uma alegria muito 

grande abrir o email e ver a resposta e  sugestões de V.Sª a respeito 

desta minha tão grande "duvida". 
Concordo com V.Sª!!! Realmente é uma área interessante e 

desafiadora.  E o melhor de tudo, é que necessito apenas de uma 

caracterização básica, pois o assunto de minha dissertação é sobre 

Engenharia de Materiais. Não sei se V.Sª se lembra, mas o objetivo da 
minha pesquisa é criar um compósito com resina termofixa, talco 

industrial e a polpa de bambu, mas me "apaixonei pela polpa de bambu" 



e estou pesquisando a fundo muita coisa que até hoje, ninguém 

pesquisou, como é o caso da "densidade da substância parede celular", 

por exemplo. 

Posso abandonar a idéia, pois já tenho as caracterizações que 
preciso, mas quero aprender mais e escrever sobre o assunto, mesmo 

não estando  "completamente" ligado a minha área. 

Já conversei com o Trugilho sim, mas muito pouco, pois ele é muito 

ocupado. O mesmo não faz parte do comitê de minha banca, e aqueles 
que  fazem, nem sabe que resolvi pesquisar a fundo a polpa de bambu. 

Converso com eles apenas uma vez por semana e por email. É muito 

difícil ter um orientador em São Carlos, que quase não responde 

meus emails e outro em Ouro Preto, que não entende muito da área. 
Sendo  assim, tenho contado com a ajuda de outros profissionais, como 

V.Sª,  os professores Trugilho e José Reinaldo da UFLA e outros aqui 

do CEFET-MG mesmo. O resto tem ficado por minha conta. Nesta 

semana vou ver se converso com o Trugilho. O mesmo havia me pedido 
para realizar alguns ensaios e mostrar a ele os resultados. Já 

fiz pelo menos uns 7 ensaios diferentes. Agora vou levá-los até ele e  

ver o que acha. Os que mais se aproximaram de um valor plausível até 

agora (conforme literatura teórica), foram os métodos da balança 

hidrostática e o da UFRGS. No da balança, pesamos a amostra seca, a 
amostra saturada e a amostra saturada dentro d’água. Depois disso, 

subtraímos o peso da massa saturada dentro d’água da massa da 

amostra saturada. Dividimos então o valor da massa seca por este valor 

e encontramos a densidade da parte sólida seca sem os poros. No outro 
método, fervemos a água por 30 minutos com a amostra seca na 

mesma. Depois de esfriar, pesamos e transferimos a massa saturada 

para uma proveta, onde completamos o volume com água até 200 ml. 

Depois aplicamos uma formula parecida com a do picnometro. Ambos os 
resultados se aproximaram, mas houve divergência. Mas é o melhor que 

temos até agora. Pensei sim em utilizar a acetona em um picnômetro 

para calcular a densidade. Mas gostaria de ferver a amostra em água 

destilada ao menos por 5 horas e depois ainda deixá-la na acetona para 

obtermos a curva de máxima absorção de água. Depois sim, que a 
mesma estiver comprovadamente saturada, realizaremos os ensaios do 

picnômetro e também da balança. O que V.Sª acha desta idéia? Sei que 

a fervura ajuda na absorção e recentemente li um artigo em inglês que 

sugere  este tempo de 5 horas. Outra idéia que tive foi acrescentar à 
água o álcool, para quebrar um pouco a tensão superficial da mesma, 

mas acho que a acetona será muito melhor. 

Entrarei em contato sim nesta semana, pois não posso demorar muito   

nestes ensaios porque ainda tenho muito que fazer. Preciso de um   
estímulo para não desistir da idéia, não pela dificuldade, mas pelo   

tempo que não para de passar. Ainda tenho que tratar as fibras, moldar   



os corpos de prova e realizar os ensaios termoanalíticos, morfológicos 

e mecânicos. Agradeço muito a gentileza, pois isso não é muito comum 

no meio da  pesquisa. Sou muito grato pelas respostas e sugestões. Elas 

Sempre  têm chegado na hora certa. Até breve na nossa conversa 
telefônica... 

 

Que Deus o abençoe! 

 
Prof. Mario Guimarães Junior 

Depto de Eletrônica CEFET-MG 

 

__________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Mario Guimarães Junior 
 

E-mail: mgjunior@araxa.cefetmg.br 

 

Prezado Professor, Boa noite! 

 
Já estou em Araxá. Acabei de chegar de Lavras. Na semana passada 

liguei para V.Sª várias vezes, mas ninguém atendia. Como estava na 

UFLA de quinta a domingo, não tive como ligar. Mas as notícias são 

boas. As amostras de polpa de bambu saturaram. As colocadas na água 
demoraram 16 dias para saturar. Todas as cinco amostras tiveram cerca 

de 0,12% de variação de massa em três medidas consecutivas. 

Segui a sugestão de V.Sª e coloquei a mesma quantidade de polpas na 

acetona. O resultado foi que as amostras saturaram em apenas quatro 
dias.  

Agora, na nesta semana, estarei retornando a Lavras para realizar os 

cálculos de densidade. O professor Trugilho esta viajando. Então troquei 

idéias com o professor José Tarcísio que me disse para retirar agora 

todo excesso de água na parte exterior das fibras. Vamos secar as 
mesmas em uma rede bem fina até que toda a água externa 

seja retirada (não fique encharcara). Depois iremos pesar esta amostra 

e denominá-la de amostra saturada. Depois disso, iremos pesar esta 

amostra dentro da água (principio de Arquimedes). Subtrairemos a 
amostra saturada do valor da amostra pesada dentro da água. Então 

dividiremos a amostra seca pelo resultado encontrado. O que V.Sª acha 

desta fórmula para calcular a densidade? A propósito, qual o nome que 

darei a esta densidade? Estou muito confuso com tantos nomes 
diferentes. Também faremos o método da densidade básica, o mesmo 

feito na madeira. Massa seca dividido pela massa saturada dentro da 



água. Em relação a densidade calculada acima, qual é a diferença das 

mesmas? 

Quanto a acetona, irei realizar o mesmo ensaio e aplicar as mesmas 

fórmulas, só que no final multiplicarei pela densidade da acetona. 
 

O que V.Sª acha destes ensaios, agora que as amostras já saturaram? 

São confiáveis? 

 
Um grande abraço e espero as respostas. 

 

Prof. Mario Guimarães Junior 

 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel 

 

Professor Mário, bom dia. 

Estive fora de meu escritório, mas estarei por aqui essa semana, sugiro  

ligar-me de novo para falarmos. 
Celso 

 


