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– Espécie Dendrocalamus giganteus. 
• Bem aclimatado ao clima brasileiro; 

• Rápido crescimento; 

• Entouceirante; 

• Ótima massa específica / área plantada; 

• Boas propriedades físico-mecânicas (PAES, et al., 2009 / 
Lopes, et al, 2002). 

 

INTRODUÇÃO 



• Produção de placas do bambu laminado. 
– Resultante de 40% de resíduos (massa vegetal total). 

• Folhas; 

• Ramos finos; 

• Serragem; 

• Aparas. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



• PROBLEMA: grande volume de subprodutos. 
– SOLUÇÃO: Matéria prima pré-beneficiada. 

• Métodos alternativos de obtenção da matéria prima;  

• Redução de desperdícios de massa; 

• Eliminar etapas no processo produtivo; 

• Redução do custos e tempo operacional; 

• Introduzir novos produtos no mercado;  

• Produção sustentável; 

 

 
 

JUSTIFICATIVA 



Partículas utilizadas -> sistema de exaustão das máquinas 

 

Classificação das partículas -> sistema de peneiras 

 

Partículas maiores -> adesivo aglomerante aquoso 

 

Partículas menores -> adesivo aglomerante denso 

 

Tratamento contra fungos e insetos 

MÉTODOS 



Aglomerante base PVA 

Aglomerante base PU 

 

• Formação de colchões individuais para cada adesivo; 

• Uso de formas 

• Prensa  

• Secagem  

MÉTODOS 



RESULTADOS 

Fig. 1. Chapa recomposta de bambu 
fabricada com adesivo PVA.  
Adaptado de Kravchenko (2012)  

Fig. 2. Chapa recomposta de bambu 
fabricada com adesivo Poliuretânico. 
Adaptado de Kravchenko (2012).  



TESTES 

• Testes operacionais comparativos 

 
Base PVA x Referência de Mercado (tipo OSB) 

Base PU x Referência de Mercado (tipo MDF) 

 

9 tipos de testes 



RESULTADOS 

Tab. 1. Comparação do desempenho de diferentes materiais.   
NOTAS: (1) - Pior que o de referência de mercado; 
              (2) + Melhor que o de referência de mercado; 
              (3) = Igual o de referência de mercado.  

  Aglomerado PVA x Placa tipo OSB Aglomerado PU x Placa tipo MDF 

Corte em Serra    =(1) = 
Circular Radial  = = 
Plaina 
Desempenadeira  

  +(2) + 

Plaina 
Desengrossadeira  

+ + 

Circular 
Esquadrejadeira  

= = 

Furadeira    -(3) = 
Tupia  + - 
Lixadeira - - 
Teste de aquario - + 



CONCLUSÕES 

• Estudo apresenta duas amostras das 
possibilidades de uso de um subproduto da 
indústria do bambu;  

• Faz uma análise prática da usabilidade; 

• Traça uma análise comparativa com os padrões;  

• Estudo básico, abre espaço para outras pesquisas 
que principalmente avalie aspectos econômicos, 
mercado e aplicações práticas de aplicabilidade. 
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