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• Preocupação com o meio ambiente;  

• Desenvolvimento de novas tecnologias; 

• Mudanças nos processos produtivos; 

• Utilização de fontes renováveis.  

Introdução 

Fonte: fatosedados.blogspetrobras.com.br/ Fonte: http://brasilagricola.blogspot.com 



Bambu Laminado Colado (BLaC) 

Fonte imagem: unesp.br/nit/noticia.php?artigo=3997/ 

• Ótimas características físico-mecânicas;  

• Cultura perene de produção anual; 

• Sequestrador de carbono;  

• Regenerador ambiental;  

• Beleza diferenciada. 



Verificar a aplicabilidade do adesivo  

a base de óleo de mamona na confecção  

do Bambu Laminado Colado (BLaC). 

 

Objetivos 



• Revisão Bibliográfica (Óleo de mamona e BLaC); 

• Colheita, processamento e tratamento do bambu;  

• Confecção das lâminas de bambu; 

• Colagem das lâminas de bambu por meio de 
adesivo a base de óleo de mamona; 

• Confecção dos corpos de prova; 

 

Metodologia 



• Análise mecânica  

      Efetuada em Máquina Universal de Ensaios DL 30.000 da marca EMIC;  

 

• Análise comparativa dos resultados obtidos 
     Com os adesivos Cascorez 2590 e Waterbond (Relatório de Pesquisa 

     Fapesp Processo nº 2003/04323-7). 

 

Metodologia 



Revisão de literatura  

Para desenvolver projetos que contemplem  

o caminho da sustentabilidade, deve-se considerar  

o ciclo de vida dos produtos, ou design para o ciclo  

de vida (Life Cycle Design). (FERRÃO, 2005). 



Os polímeros biodegradáveis, como o óleo de 

 mamona, consistem numa opção para a redução 

do impacto ambiental. (MARQUES & MARTINS, 2009). 

Óleo de Mamona 

Fonte: andremaiabio.com.br 



O óleo de mamona... tem propriedades só 
comparáveis com as do petróleo, mas tendo como 

vantagem ser um produto renovável e barato. 
(BARROS JUNIOR et al., 2007).  

Óleo de Mamona 



Segundo Greco (2011), o bambu é considerado  

um recurso sustentável e renovável, devido à alta 

 capacidade de geração anual de novos brotos e à 

 promoção da ciclagem dos nutrientes. 

Bambu 



O bambu tem boas propriedades mecânicas,  

tem baixo custo... é um bom fixador de carbono,  

e suas redes de raízes atuam no controle de erosão 
e ajudam a preservar o lençol freático. (INBAR, 2009). 

 

Bambu 



Teste Aplicado 

Processamento do bambu e confecção do bambu laminado. 

 



Colagem das laminas de bambu e confecção dos corpos de prova. 

 

Teste Aplicado 



Confecção dos corpos de prova. 

 

Teste Aplicado 



Análise mecânica e comparativa 

Amostra Cascorez 2590 Waterbond Óleo de Mamona 
Média (MPa) 2,82 1,62 2,21 

Desvio Padrão (MPa) 0,47 0,28 0,31 
Coeficiente de Variação (%) 16,7 17,2 14,29 

Ensaio de Tração na Lâmina de cola 

Ensaio de Cisalhamento na Lâmina de cola 

Amostra Cascorez 2590 Waterbond Óleo de Mamona 

Média 8,11 7,03 4,87 

Desvio Padrão 1,2 0,74 1,49 

Coeficiente de Variação (%) 14,5 10,5 30,7 



• Resistente com relação ao teste de Tração na Lâmina 
de Cola, apresentando resultados superiores ao 
adesivo Waterbond e ligeiramente inferiores ao 
adesivo Cascorez 2590.  

 

• Com relação ao Cisalhamento na Lâmina de Cola, o 
óleo de mamona apresentou valores inferiores aos 
demais adesivos utilizados para comparação.  

Conclusões 



O padrão de rompimento observado nos corpos de 
prova confirma uma boa ligação bambu-adesivo. 

Conclusões 
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