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Resumo  

A atual preocupação com o meio ambiente promove o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção com 
utilização de materiais alternativos, provenientes de fontes renováveis, e mudanças nos processos produtivos, 
tendo como objetivo principal a diminuição do impacto ambiental. Umas das alternativas de Produção mais Limpa 
é a utilização do óleo de mamona ao invés de derivados de fontes não renováveis, como por exemplo, adesivos a 
base de poliacetato de vinila (PVA), aplicados no processo de fabricação de Bambu Laminado Colado (BLaC). Com 
base na versatilidade do bambu laminado e do óleo de mamona, e sob a óptica da sustentabilidade, este estudo 
visa contribuir para a aplicação de novos materiais e processos, utilizados nos procedimentos da indústria de 
transformação, mediante proposta da utilização do adesivo de óleo de mamona para fabricação do BLaC, que 
posteriormente pode ser utilizado na confecção de diversos produtos. Para verificar a aplicabilidade do adesivo de 
óleo de mamona na confecção do BLaC, foram realizados ensaios mecânicos de Tração na Lâmina de Cola e de 
Cisalhamento na Lâmina de Cola, em corpos de prova do referido material, e os resultados obtidos comparados 
aos dos adesivos Cascorez 2590 e Waterbond. Os resultados mostraram que o adesivo a base de mamona, no 
ensaio de tração, teve comportamento superior ao adesivo Waterbond e ligeiramente inferior ao adesivo Cascorez 
2590, já no ensaio de cisalhamento, o adesivo a base de mamona mostrou-se ligeiramente inferior aos outros dois 
adesivos utilizados na comparação. 

Palavras-chave: design, óleo de mamona, bambu laminado colado, desenvolvimento sustentável, adesivos PVA. 

1. Introdução 

A atual preocupação com o meio ambiente promove e torna necessário o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a produção com materiais alternativos, mudanças nos processos produtivos e 
utilização de fontes renováveis tendo como objetivo principal a diminuição do impacto ambiental. 

Umas das alternativas de P + L (Produção mais Limpa) é a utilização do óleo de mamona ao invés de 
derivados de fontes não renováveis aplicados no processo de fabricação de BLaC (Bambu Laminado 
Colado), este óleo é extraído da mamoneira, cientificamente chamada de Ricinuscommunis, 
proveniente da África e/ou da Ásia e introduzida no Brasil pelos portugueses, e graças a sua 
adaptabilidade, hoje já é encontrada em todo território nacional. Por ser uma planta tropical a 
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mamoneira é adaptada às altas temperaturas e forte insolação, sendo tolerante à secas e de fácil 
manejo, o que a torna vantajosa em se tratando de agricultura familiar (BUZARANHO, 2011).  

Conhecida desde a antiguidade, a mamoneira é explorada principalmente em função do óleo extraído 
de suas sementes. O óleo de mamona possui propriedades de uso medicinal e utilizado também para a 
iluminação nos tempos mais antigos, atualmente a cultura da mamona vem despertando interesse 
comercial, em virtude do aumento dos preços e o desenvolvimento das indústrias beneficiadoras. As 
aplicações do óleo são inúmeras, sendo seu uso mais importante e quantitativo na produção de tintas, 
vernizes, cosméticos e sabões, é muito utilizado também na fabricação de plásticos e fibras sintéticas, 
o uso deste óleo como lubrificante também se destaca, já que possui características de queimar sem 
deixar resíduos e de suportar altas temperaturas sem perder a viscosidade, é ideal para motores de 
alta rotação. 

Outro material alternativo ao uso de derivados de fontes não renováveis e madeiras de lei e/ou 
oriundas de florestas nativas na indústria de transformação pode ser o bambu e mais especificamente 
o Bambu Laminado Colado (BLaC). Resultado do processamento de colmos de bambu, o BLaC 
apresenta ótimas características físico mecânicas e beleza diferenciada, além de apresentar uma 
enorme gama de utilizações e ser considerado um grande aliado a sustentabilidade, graças a suas 
capacidades como regenerador ambiental, sequestrador de carbono e por tratar-se de uma cultura 
perene de produção anual. 

Com base na versatilidade do bambu laminado e do óleo de mamona, e sob a óptica da 
sustentabilidade, este estudo visa contribuir para a aplicação de novos materiais e processos, 
utilizados nos processos da indústria de transformação, mediante proposta da utilização do adesivo de 
óleo de mamona para fabricação do BLaC, que posteriormente pode ser utilizado na confecção de 
diversos produtos. 

2. Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo verificar a aplicabilidade do adesivo a base de óleo de mamona 
na confecção do Bambu Laminado Colado (BlaC), através de ensaios de tração e cisalhamento na 
lâmina de cola. 

3. Metodologia 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica possibilitando resgatar os aspectos em torno do 
óleo de mamona e suas aplicações, assim como sobre o BLaC e ensaios mecânicos envolvendo o 
mesmo. Com base nos princípios teóricos pesquisados, foram confeccionados corpos de prova em BLaC 
utilizando-se adesivo a base de óleo de mamona, conforme as seguintes etapas: 

• Seleção do bambu por critério de idade e colheita; 
• Processamento do bambu em oficina de madeira; 
• Tratamento do bambu processado para evitar ação de fungos e insetos; 
• Confecção das lâminas de bambu; 
• Colagem das lâminas de bambu por meio de adesivo a base de óleo de mamona; 
• Dimensionamento das peças de BLaC envolvidas no processo; 
• Confecção dos corpos de prova; 
• Análise mecânica efetuada em Máquina Universal de Ensaios DL 30.000 da marca EMIC;  
• Análise comparativa dos resultados obtidos, com os apresentados pelos adesivos 

Cascorez 2590 e Waterbond (Relatório de Pesquisa Fapesp Processo nº 2003/04323-7). 
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4. Revisão de literatura 

4.1 Design e Ecodesign 

Toda atividade que tende a transformar em produto industrial passível de fabricação as ideias para a 
satisfação de determinadas necessidades de um indivíduo ou grupo pode ser definida como design, isto 
é, um processo de adaptação dos produtos de uso, fabricados industrialmente, às necessidades físicas 
e psíquicas dos usuários ou grupo de usuários (LOBÄCH, 2001).  

Além da atenção constante dos designers para a relação dos usuários com os produtos, atualmente, 
existe um grande esforço para que toda produção material humana privilegie materiais e métodos que 
levem em conta a sustentabilidade ambiental. Assim, assiste-se a uma produção arquitetônica, 
agrícola e industrial, em que o sucesso do empreendimento tem como condição essencial a proteção 
do ambiente natural no qual ocorre. No que diz respeito ao campo do design, o conceito de ecodesign 
tem como objetivo o desenvolvimento ambientalmente consciente, ou seja, o que cause o menor 
impacto ambiental negativo possível.  

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). É importante que este fator 
esteja presente desde o início do projeto, para que já se desenvolvam planos que adaptem-se às 
premissas do caminho da sustentabilidade (FERRÃO, 2005). 

A busca de fontes alternativas de matéria-prima tornou-se uma necessidade quando do 
desenvolvimento de projetos e produtos sustentáveis, e a mamona e o bambu apresentam-se como 
fontes renováveis de matérias-primas, tendo em seus derivados, como o adesivo a base de óleo de 
mamona e o BLaC, materiais versáteis e inovadores. 

4.2 Óleo de Mamona 

Os polímeros biodegradáveis, como o óleo de mamona, consistem numa opção para a redução do 
impacto ambiental (MARQUES & MARTINS, 2009). A mamona é utilizada praticamente em sua 
totalidade para a produção do óleo e tem como subproduto a torta de mamona. O óleo (Figura 1) pode 
ser extraído da semente completa (sem descascar) ou da baga (sementes descascadas por máquinas 
apropriadas). Obtém-se o óleo através da extração a frio ou a quente, ou extração por solventes. O 
principal constituinte da semente da mamona é o óleo, tendo como maior componente o ácido 
ricinoléico (ácido graxo ômega 9) que ocorre naturalmente no óleo da mamona (COSTA et al., 2004).  

 

Fig. 1. Óleo de mamona. Fonte: (CLARO NETO, 2008). 

Também conhecido como óleo de rícino, e internacionalmente como castor oil (COSTA, 2006), o óleo 
de mamona, contém 90% de ácido graxo ricinoléico, o que lhe dá características singulares e 
versáteis, proporcionando uma vasta gama de utilização industrial com propriedades só comparável 
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com a do petróleo, mas tendo como vantagem ser um produto renovável e barato, o que faz de sua 
cultura importante potencial econômico e estratégico para o Brasil (BARROS JUNIOR et al., 2007). As 
sementes de mamona possuem teor de óleo variando entre 35 e 55% (VIEIRA et al., 1998 apud 
EMBRAPA, 2006), porém a maioria das cultivares plantadas comercialmente no Brasil tem teor de óleo 
variando entre 45 e 50% (FREIRE  et al., 2006 apud EMBRAPA, 2006).  

Presente no óleo da mamona, o ácido ricinoléico tem ligação insaturada e pertence ao grupo dos 
hidroxiácidos e tem como características o alto peso molecular e o baixo ponto de fusão. A ricinoleína 
(componente do ácido ricinoléico) possui um grupo hidroxila que confere ao óleo de mamona a 
propriedade de ser solúvel em álcool (WEISS, 1983; MOSHKIN, 1986 apud EMBRAPA, 2006). 

O óleo de mamona permite a produção de muitos produtos industriais (acima de 400) com muitas 
variações de utilidades, como: cosméticos, vidros a prova de bala e plásticos diversos, podendo até ser 
utilizado para produção de cimento ósseo para próteses humanas (BELTRÃO, 2003 apud BRUM, 2009).  

4.3 Bambu Laminado Colado 

Os bambus pertencem à família Graminae, e se distribuem naturalmente dos trópicos às regiões 
temperadas, ocorrendo com maior freqüência nas zonas quentes e com chuvas abundantes das regiões 
tropicais e subtropicais da Ásia, África e América do Sul (PEREIRA & BERALDO, 2008). 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. O bambu tem boas 
propriedades mecânicas, tem baixo custo e é abundante nos países considerados subdesenvolvidos, 
seu rápido crescimento faz do bambu um bom fixador de carbono, e suas redes de raízes atuam no 
controle de erosão e ajudam a preservar o lençol freático (INBAR, 2009). 

Além das inúmeras utilidades apresentadas pelo bambu como planta, ele possui uma variedade de 
aplicações ainda maior quando fonte de matéria-prima. Geralmente utilizado em sua forma in-natura, 
para trabalhos artesanais, uma grande variedade de novos materiais provenientes do bambu tornou-se 
disponível nos países orientais a partir dos anos 1990, e atualmente é cada vez mais comum nos 
países ocidentais a presença de produtos gerados com materiais provindos do processamento 
industrial do bambu (INBAR, 2009), como o Bambu Laminado Colado (Figura 2). 

  
Fig 2. Piso de BLaC e detalhe de um painel de BLaC. Fonte: (INBAR, 2009). 

Através de processamento industrial, praticamente tudo que é produzido a partir de madeira também 
pode ser obtido com o bambu. O processamento industrial do bambu e em particular de laminação de 
tiras de bambu para BLaC, que é em grande parte aplicado em piso, mobiliário e chapas folheadas, 
começou na China no início da década de 1990. A China ainda é a líder mundial como produtora de 
bambu e derivados, e fornece mais de 90% do revestimento de bambu encontrado na Europa 
Ocidental (VAN DER LUGT e LOBOVIKOV, 2008 apud INBAR, 2009).  
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Encontrado em diversos tamanhos, cores e padrões, o BLaC é feito a partir de finas tiras de bambu 
acrescidas de adesivo e pressionadas em conjunto sob alta pressão e alta temperatura, tornando-se 
peças extremamente duras, sendo que durante a prensagem podem ainda ser utilizados moldes 
criando chapas curvas ou onduladas. Devido a grande quantidade de fibras presentes no bambu, 
materiais industriais como BLaC e o SWB (Strand Woven Bamboo) em geral têm propriedades 
mecânicas e estéticas competitivas com produtos de madeira, e até propriedades mecânicas melhores 
do que de diversas madeiras (INBAR, 2009).  

Enquanto em seu ambiente natural, o bambu mostra-se um grande aliado à sustentabilidade, mas a 
partir do momento em que passa por processos industriais para gerar materiais como o BLaC, várias 
etapas são envolvidas, assim como acontece no processamento de madeiras, com consumo de 
energia, geração de resíduos e uso de substâncias químicas, como vernizes e adesivos, e é nesse 
ponto que este trabalho busca focar-se, aliando o adesivo a base de mamona ao material bambu para 
gerar produtos de BLaC cada vez mais sustentáveis. 

5. Teste Aplicado 

5.1 Confecção do bambu laminado 

Para os propósitos desta pesquisa, interessa, sobretudo, as características mecânicas da cola em óleo 
de mamona aplicada ao BlaC, para tal, foram realizados os ensaios de Tração na Lâmina de Cola e de 
Cisalhamento na Lâmina de Cola, e seus resultados comparados com os obtidos no Relatório de 
Pesquisa Fapesp Processo nº 2003/04323-7 em corpos de prova de BLaC com adesivo Cascorez 2590 e 
Waterbond. 

Para a confecção dos corpos de prova foram seguidas etapas, descritas em Pereira & Beraldo (2008), 
necessárias para obtenção das laminas de bambu. Estas etapas, assim como a espécie de bambu 
escolhida, foram as mesmas utilizadas por Pereira em seus testes (Pesquisa Fapesp Processo nº 
2003/04323-7). Para este estudo foram utilizados colmos maduros, de 3 a 4 anos, de bambu da 
espécie Dendrocalamus giganteus, proveniente da coleção pertencente ao Plantio Experimental do 
Campus da Unesp de Bauru (Figura 3). 

 

Fig. 3. Moita de Dendrocalamus giganteus (bambu gigante). Fonte: Autor. 

Após a colheita, os colmos foram cortados em peças de 90 cm, refilados e mergulhados em solução de 
produto octaborato para imunização contra fungos e insetos. Com as seções de colmo imunizadas, 
estas passaram pelo processo de secagem ao ar (até apresentarem a taxa de 15% de umidade), em 
temperatura ambiente, e posteriormente foram processadas para obtenção das laminas (Figura 4). 
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Fig. 4. Colmos cortados em 900 mm e laminas obtidas ao final do processo. Fonte: Autor. 

5.2 Confecção dos corpos de prova  

Para obtenção das peças de BLaC que posteriormente geraram os corpos de prova, as laminas de 
bambu foram coladas a frio e em prensa manual com adesivo a base de óleo de mamona (Figura 5), 
na proporção de 2 partes de Poliol (óleo de mamona) para 1 parte de estabilizador difenilmetano 
diisocianato (MDI). 

  
Fig. 5. Material utilizado para colagem do BLaC e prensa manual utilizada. Fonte: Autor. 

Após o período de cura do adesivo, 24 horas em temperatura ambiente 25ºC, a peça de BLaC passou 
por processos de marcenaria tradicional para confecção dos corpos de prova para os ensaios de Tração 
e Cisalhamento (Figuras 6 e 7). 

  
Fig. 6. Peça de BLaC sendo desengrossada e perfurada. Fonte: Autor. 
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Fig. 7. Peças sendo cortadas em serra circular e serra de fita. Fonte: Autor. 

Ao final do processo de marcenaria, foram obtidos os dois tipos diferentes de corpos de prova 
necessários, conforme requerido pela norma de madeira NBR 7190 (Figura 8). 

  
Fig. 8. Corpos de prova de tração e cisalhamento na lâmina de cola finalizados. Fonte: Autor. 

5.3 Ensaios mecânicos 

Com os corpos de prova finalizados, foram realizados os ensaios mecânicos previstos, segundo a 
norma de madeira NBR 7190, utilizando-se uma Máquina de Ensaios Universal DL 30.000 da Marca 
EMIC, completa, com sistema de aquisição de dados, pertencente à Faculdade de Engenharia da 
UNESP/Campus de Bauru. Primeiramente foram realizados os ensaios de Tração na Lâmina de Cola em 
10 corpos de prova (Figura 9). 

 
Fig. 9. Ensaio de Tração na Lâmina de Cola. Fonte: Autor. 
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Após os ensaios de Tração na Lâmina de Cola, a máquina utilizada foi modificada para a segunda 
bateria de ensaios, o de Cisalhamento na Lâmina de Cola (Figura 10). 

 
Fig. 10. Ensaio de Cisalhamento na Lâmina de Cola. Fonte: Autor. 

6. Resultados e Discussão 

Ao final dos ensaios, os resultados obtidos foram comparados com os resultados obtidos nos ensaios 
realizados por Pereira (Relatório de Pesquisa Fapesp Processo nº 2003/04323-7), conforme as Tabelas 
1 e 2, a seguir: 

Tabela. 1. Dados dos ensaios de Tração na Lâmina de Cola dos diversos adesivos. 
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 

Tabela. 2. Dados dos ensaios de Cisalhamento na Lâmina de Cola dos diversos adesivos. 
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 

Nos ensaios de Tração na Lâmina de Cola, as amostras com adesivo de óleo de mamona apresentaram 
uma média de 2,21MPa, mostrando-se menos resistente a ruptura que o adesivo Cascorez 2590, com 
média de 2,82MPa, porém mais resistente que o adesivo Waterbond, com média de 1,62MPa. Já nos 
ensaios de Cisalhamento na Lâmina de Cola o adesivo de óleo de mamona apresentou uma média de 
4,87MPa, resultado inferior aos dos adesivos Cascorez 2590 e Waterbond, com média de 8,11MPa e 
7,03MPa, respectivamente. 

A Figura 11 mostra o padrão de rompimento observado nos corpos de prova testados, nota-se que o 
rompimento ocorreu próximo à linha do adesivo e com deslocamento do material bambu, 
provavelmente pelo esforço promovido pela linha de adesivo na interface com o bambu. 
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Fig. 11. Corpos de prova após o ensaio e o padrão de rompimento. Fonte: Autor. 

 

Um possível fator que pode ter influenciado os testes de Cisalhamento na Lâmina de Cola, contribuindo 
para seu resultado inferior em relação aos outros dois adesivos, foi a não utilização de um torquímetro 
para uniformizar a pressão de colagem durante as prensagens do BLaC, o que pode ter afetado a 
colagem das lâminas dos corpos de prova. 

É válido ressaltar que estes testes são preliminares, e partem de uma parceria entre FATEC JAHU, 
UNESP BAURU e JR Pengo – Indústria Química (fornecedora do óleo de mamona), novas formulações 
estão sendo desenvolvidas e testadas para aprimorar sua utilização junto ao bambu laminado colado. 

7. Conclusão 

O adesivo a base de óleo de mamona mostrou-se 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. Além dos resultados 
mensuráveis apresentados nos testes, o padrão de rompimento observado nos corpos de prova 
confirma uma boa ligação bambu-adesivo, pois em algumas peças o bambu rompeu antes que o 
adesivo. Os resultados, ainda preliminares, sugerem possibilidade de utilização do adesivo a base de 
mamona para a confecção do BLaC, justificando a continuidade dos estudos com este adesivo. 
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