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Resumo: Os problemas decorrentes da grande quantidade de rejeitos produzidos a partir 
dos processos industriais e a disposição inadequada destes, são atualmente algumas das mais 
sérias questões a serem discutidas, tanto no âmbito econômico, quanto ambiental. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho é incorporar o resíduo proveniente da fabricação de celulose 
e papel, setor em ampla expansão no país, na produção de novos materiais, como uma 
alternativa ambientalmente mais sustentável à sua atual disposição. Para uma análise 
comparativa foram produzidas chapas de partículas em duas composições diferentes: resíduo 
de celulose e embalagens cartonadas; resíduo de celulose e fibras de bambu. As chapas 
foram produzidas em diferentes traços da mistura e avaliadas quanto à sua massa específica, 
teor de umidade, absorção de água, inchamento, resistência à tração paralela e à flexão 
estática, de acordo com a norma ASTM 1037/1996. Os resultados provenientes dos ensaios 
constataram a viabilidade do uso destes resíduos em materiais para a construção civil, como 
divisórias e forros, além do seu emprego no design de diferentes produtos. 
Palavras-chave: Resíduos; Chapa de partículas; Design de produtos. 
 
1. Introdução 

A sociedade vem passando por um longo processo de transformação, caracterizado pelo 
avanço tecnológico e pelo acelerado crescimento populacional. Como resultado, ocorre a 
produção de uma poluição acelerada em grandes centros urbanos, com a escassez de alguns 
recursos naturais, bem como, o aumento do volume de diferentes resíduos sólidos 
(CAVALCANTI, 1995). 

 A forte cultura consumista é um dos principais fatores causadores do problema da 
geração de lixo. O inadequado manejo e destino dos resíduos sólidos envolvem sérias 
questões ambientais, econômicas e sociais, podendo causar graves conseqüências num futuro 
próximo. 

Diante desta problemática, ambientalistas, pesquisadores e a sociedade em geral 
buscam soluções viáveis para reverter os efeitos negativos provocados pelo avanço capitalista 
e tecnológico. Dentre eles, cita-se o desenvolvimento de programas de gestão ambiental 
enfocando a geração de resíduos e a sua provável solução com a implementação de um bom 
planejamento, desde o “berço” (coleta) até o “túmulo” (descarte apropriado).  

De acordo com DEMAJOROVIC (1995), uma boa política de gestão de resíduos 
sólidos inclui a coleta, o tratamento e a disposição adequada de todos os produtos finais. 
Contudo, também é necessário atuar de forma a garantir que os resíduos sejam produzidos em 
menor quantidade pelas fontes geradoras, ou seja, é importante que se conscientize a 
sociedade para a prevenção na geração de resíduos, pois a política de minimização dos 
resíduos ajuda, diretamente, na diminuição do volume destes.  

As formas adequadas de aproveitamento de resíduos e de subprodutos industriais, como 
matéria secundária, devem abranger um completo conhecimento do processo de geração, 
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caracterização completa e identificação do potencial de aproveitamento dos resíduos, 
definindo as características limitantes do uso e da aplicação.  

JOHN (2000) e SARAIVA (2002) defendem a utilização de resíduos industriais na 
aplicação de materiais de construção, sendo assim uma solução sustentável, tanto para 
redução na quantidade de recursos naturais e de resíduos encaminhados a aterros, como 
também, para a minimização do impacto ambiental de ambas as atividades. 

VAZQUES (2001) comenta em seu trabalho sobre a redução dos resíduos por meio do 
desenvolvimento de tecnologias limpas, com extração adequada de recursos e na produção de 
novos materiais de menor impacto. Destacam-se as pesquisas de SAVASTANO Jr. (2000), 
RENÓFIO (2002), BATTISTELLE (2002) e NASCIMENTO (2003), que se focaram na idéia 
de encapsulamento dos resíduos sólidos a serem empregados em chapas de partículas, como 
matéria-prima para a construção civil. 

Deste modo, o presente trabalho visa uma aproximação entre questões muito difundidas 
atualmente, como a reutilização de resíduos e a otimização dos recursos naturais na produção 
de materiais alternativos e menos onerosos para sua utilização na construção civil, bem como 
a criação de novos produtos voltados para os setores moveleiros, utilitários domésticos e 
decorativos.  

O objetivo desta pesquisa é produzir um novo material de construção, proveniente da 
junção de três tipos de resíduos: um compósito com resíduos da fabricação de papel e 
celulose, com reforço das fibras contidas nas folhas caulinares do bambu e os refugos das 
embalagens Tetra Pak (plástico e alumínio), que na forma de chapas de partículas poderá ser 
futuramente utilizado como painéis de vedação internos em habitações sociais (forros e 
divisórias), e também em diferentes produtos, como por exemplos as aplicações apresentadas 
neste trabalho. 

 
2. Materiais e métodos 

O resíduo industrial de celulose e papel utilizado nesta pesquisa provém da empresa 
VCP (Votorantim Celulose e Papel), unidade de Jacareí – SP. Este lodo residual, proveniente 
da fabricação de celulose e papel, é composto por celulose (cerca de 58%), lignina e 
alvejantes para o branqueamento do papel. A celulose é uma substância branca, insolúvel em 
água, com alta resistência à tração, composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Este resíduo 
é classificado como Resíduo-Classe II.  

Para a produção do compósito foi adicionado ao lodo de celulose, a palha de bambu 
trituradas da espécie Dendrocalamus giganteus, cultivado dentro do campus da UNESP de 
Bauru. São denominadas folhas caulinares (ou brácteas) a série de folhas que cobrem os 
sucessivos internos de um colmo de bambu quando este está em crescimento (MCCLURE, 
1993). Com o desenvolvimento do complemento dos ramos laterais, a bráctea é desalojada 
total ou parcialmente, sendo então recolhida, moída e triturada.  

Em relação às embalagens cartonadas, conhecidas popularmente como embalagens 
“Tetra Pak”, seu grande emprego se deve ao fato do aumento da durabilidade dos produtos 
condicionados sem a necessidade constante de refrigeração, e também, da facilidade no 
transporte e armazenamento, devido ao seu baixo peso por unidade (ZUBEN, 1996), cuja 
composição inclui 75% de papel, 20% de polietileno e 5% de alumínio.  

A metodologia adotada nos ensaios provém das regulamentações apresentadas na 
norma americana ASTM 1037/1996. Para avaliar a viabilidade da utilização do resíduo de 
celulose nas chapas de partículas foram definidos diferentes traços do compósito: 40%, 50%, 
60% e 70% de resíduo de celulose em relação à massa total, e completados com as folhas de 
bambu trituradas, e rejeitos de Tetra Pak (alumínio e plástico), assim como os chamados 
traços testemunhas, com 100% de celulose, 100% de palha de bambu e 100% de Tetra Pak. 
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Desta forma utilizou-se a nomenclatura com a terminação B para as misturas com bambu e 
celulose, enquanto a letra T para os compósitos com Tetra Pak e celulose, ou seja: 
 
• Traço 1B – 100% Celulose e 0% bambu 
• Traço 2B – 70% Celulose e 30% bambu 
• Traço 3B – 60% Celulose e 40% bambu 
• Traço 4B – 50% Celulose e 50% bambu 
• Traço 5B – 40% Celulose e 60% bambu 
• Traço 6B – 0% Celulose e 100% bambu 
 

• Traço 1T – 100% Celulose e 0% tetra  
• Traço 2T – 60% Celulose e 40% tetra  
• Traço 3T – 50% Celulose e 50% tetra  
• Traço 4T – 40% Celulose e 60% tetra  
• Traço 5T – 30% Celulose e 70% tetra  
• Traço 6T – 0% Celulose e 100% tetra  
 

 
Na confecção das chapas foram selecionados os seguintes materiais: resíduo do 

processo de desagregação das embalagens cartonadas cedidos pela empresa IBAPLAC/Ibaté; 
o resíduo da fabricação da celulose e papel fornecidos pela Votorantim Celulose e Papel 
VCP/Jacareí; folhas caulinares de bambu recolhidas na Área Experimental de Máquinas 
Agrícolas, do Departamento de Engenharia Mecânica da UNESP, de Bauru; o adesivo-Uréia 
formaldeído; a emulsão de parafina com o objetivo preencher os vazios das partículas, e  
diminuir a sua capacidade de absorção de água, e finalmente, água. 
 
3. Fabricação das Chapas 

A primeira etapa é a pesagem dos resíduos (Figura 01) e a inserção do adesivo a base 
de uréia formaldeído em solução aquosa, atendendo ás proporções usuais adotadas pela 
indústria que é de 12% da massa total de partículas, misturando-se água na quantidade de 5% 
do valor do valor do adesivo, como também a introdução da emulsão de parafina, para 
preencher os possíveis vazios internos na quantidade de 1,5% do valor da massa total de 
partículas (Figura 02). Todos esses materiais foram misturados por 10 minutos em um 
maquinário denominado de “encoladeira”, (Figura 03). 

  

   
Figura 01: Pesagem dos 
resíduos e aditivos.  

 Figura  02:  Mistura  do  adesivo  e    
 parafina, na massa de resíduos. 

  Figura 03: Vista geral da encoladeira. 

 
Após a mistura de todos os componentes, a massa total foi para uma fôrma quadrada de 

madeira (40x40) cm2, forrada com papel alumínio o que evitava que a chapa aderisse na 
prensa. Então, com a ajuda de réguas e pesos a massa de partículas foi compactada 
manualmente para se ''moldar'' na fôrma (Figura 04).  
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Figura 04: Seqüência de preparação do colchão de partículas. 

 
A seguir, foi retirada a fôrma, ficando apenas o chamado ''colchão de partículas'' 

(Figura 05), que foi levado para a prensa hidráulica à quente apresentada (Figura 06) com as 
seguintes características: Modelo PHH, motor de 23 A, com capacidade de prensagem de 80 
toneladas, velocidade controlada de avanço de 19 mm/s e velocidade de retorno de 105 mm/s, 
e pressão controlada de até 200 bar (203,94 kgf/cm2). Depois da retirada das chapas da 
prensa, e passado 24 horas de esfriamento, as chapas foram esquadrejadas, e posteriormente  
retirado os corpos-de-prova (Figura 07), de acordo com as dimensões da ASTM 1037/1996 
para chapas de partículas homogêneas. 

 

   
Figura 05: Colchão de  
partículas pronto para ser 
inserido na prensa. 

Figura 06: Vista  
da prensa hidráulica. 

 Figura 07: Retirada dos corpos- 
de-prova. 

 
A Figura 08 ilustra, por meio de um fluxograma de atividades, as etapas de produção 

das chapas de partículas com as folhas de bambu trituradas. 
 

 
Figura 08: Etapas de produção das chapas de partículas. 
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4. Resultados e Discussões 
Neste item serão apresentados e discutidos alguns dos ensaios realizados com as 

chapas prontas. 
 
4.1 Massa específica das chapas 

Ensaio que consiste na pesagem e medição dos vários corpos-de-prova retirados das 
diferentes chapas, para obtenção de uma média de densidade. Para este ensaio foram 
cortados dez corpos-de-prova de cada traço, sendo-os medidos em espessura, largura e 
comprimento, e pesados para a obtenção de suas respectivas massas. Os resultados desse 
ensaio estão apresentados resumidamente nos Gráficos 01 e 02. 
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Ensaio de Massa Específica - Tetra Pak
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Gráfico 01: Ensaio de massa específica para 
os compósitos com celulose e bambu. 

Gráfico 02: Ensaio de massa específica para os 
compósitos com celulose e Tetra Pak. 

 
Analisando os Gráficos apresentados acima, observa-se que o aumento da quantidade 

das folhas de bambu nas chapas fez aumentar a densidade das mesmas. Essa relação já era 
esperada, pois a palha de bambu possui massa (peso) superior ao do resíduo de celulose e 
papel. Entretanto, pelo Gráfico 02 observa-se um comportamento divergente, pois a 
introdução, nas misturas, do Tetra Pak (triturado) fez decrescer os valores de massa 
específica, o que também era esperado, uma vez que no o material Tetra Pak é extremamente 
leve e necessitava de um grande volume para formar o “colchão de partículas”. 
 
4.2 Teor de umidade 

O teor de umidade é um fator decisivo na formação das chapas de partículas, pois 
segundo KOLLMANN et al. (1975) a umidade tem influência direta nas diversas 
propriedades das chapas como resistência, qualidade da superfície, porcentagem utilizada de 
formaldeído e escolha da pressão necessária durante a prensagem da chapa. 

Para o ensaio de teor de umidade, foram separados doze corpos-de-prova de cada 
chapa, excluindo os traços testemunhas, os quais foram utilizados somente seis corpos-de-
prova para cada traço. Os corpos-de-prova apresentavam dimensões de cerca de (50x50) mm, 
e foram pesados, obtendo-se a massa seca ao ar, denominada Pa. Depois foram colocados em 
estufas a uma temperatura média de 105 °C, e deixados secar até a retirada de toda água, 
então obtendo o peso seco denominado Ps, o que pode ser observado em aproximadamente 24 
horas, após a obtenção de uma constante de peso. A relação entre Pa e Ps, em porcentagem, 
fornece o valor da umidade de equilíbrio ao ar (teor de umidade de uma placa), conforme a 
equação (01): 
 
U = ( Pa – Ps ) X 100%                                (01) 
              Ps 
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Onde: 
Pa = Massa seca ao ar; 
Ps = Peso seco; 
U = Umidade de equilíbrio ao ar, ou teor de umidade. 
 

Da mesma forma, foram elaborados dois Gráficos 03 e 04 contendo as médias dos 
teores de umidade para as diferentes chapas de partículas. 
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 Gráfico 03: Ensaio de teor de umidade para as 
chapas com bambu e celulose. 

Teor de Umidade - Tetra Pak
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 Gráfico 04: Ensaio de teor de umidade para as 
chapas com bambu e Tetra Pak. 

 
Segundo KOLLMANN et al (1975), é necessário que as partículas utilizadas nos 

compósitos tenham em certo teor de umidade (3% a 12%) de forma a permitir uma boa 
penetração de colagem do adesivo, pois as partículas muito secas podem dificultar seu 
manuseio, aumentando excessivamente a quantidade de pó, como também, a produção de 
chapas com grande facilidade de esfacelamento nas bordas. 

Desta forma, analisando o Gráfico 03, observa-se uma relação entre o decréscimo de 
celulose na mistura e, o aumento do teor de umidade nas chapas. Este fato já era esperado, 
pois o resíduo de celulose, como comentado anteriormente, foi inicialmente seco em estufa 
antes da fabricação das chapas, enquanto as folhas de bambu foram inseridas na mistura em 
seu estado natural. Pelas observações de KOLLMANN et al (1975) todos os traços com 
bambu estariam dentro dos padrões citados. 

No Gráfico 04 nota-se que a introdução do resíduo Tetra Pak, também inserido seco na 
mistura, fez diminuir os valores de umidade nas chapas, cujo Traço 6T (100% Tetra Pak) 
obteve o menor valor de umidade (u = 1,22%), que seria descartado junto com o Traço 5T. 
 
4.3 Inchamento em espessura 

O inchamento é uma das variações que um material apresenta, quando este entra em 
contato com a umidade, e consiste no aumento linear de sua espessura. Este ensaio foi 
realizado de acordo com metodologia apresentada em NASCIMENTO (2003), onde os 
corpos-de-prova apresentavam dimensões de 7,6 cm de largura, 15,2 cm de comprimento e 
aproximadamente 1,0 cm de espessura. Primeiramente, todos os corpos-de-prova foram 
medidos com um paquímetro digital na espessura, fornecendo o I inicial. Então, foram 
imersos horizontalmente, em água à temperatura ambiente de 20 ± 3°C, 25 mm abaixo da 
superfície. Depois de transcorrido um período de 2 horas, os corpos-de-prova foram retirados 
e novamente medidos na espessura (I saturado). O mesmo procedimento foi realizado após 24 
horas.  A diferença entre a espessura final e a inicial fornece o coeficiente de inchamento do 
material, através da equação (2): 
 
Inchamento = ( I saturado – I inicial )   x   100                     (2)  
                             I inicial 
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Onde: 
Inchamento = coeficiente de inchamento; 
I saturado = espessura final; 
I inicial = espessura inicial. 
 

As médias do coeficiente de inchamento, para cada traço, estão apresentadas nos 
Gráficos 05 e 06, resumindo os valores de inchamento encontrados para 2 e 24 horas.  
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Ensaio de Inchamento - Tetra Pak
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Gráfico 05: Médias da porcentagem de inchamento 
para as chapas com bambu e celulose. 

Gráfico 06: Médias da porcentagem de inchamento 
para as chapas com bambu e Tetra Pak. 

 
Conforme pode ser observado nos gráficos 05 e 06, os traços contendo maiores 

quantidades de resíduo de celulose foram os que mais incharam-se, similar ao apresentado no 
Ensaio de Absorção de Água, aumentando sua espessura em até 61,79% (24h). O coeficiente 
de inchamento foi diminuindo gradativamente em função do decréscimo da quantidade de 
resíduo de celulose e aumento da palha de bambu ou Tetra Pak. Isso se deve à maior 
porosidade e permeabilidade do resíduo de celulose, que em contato com a água absorve 
grandes quantidades da mesma e aumenta significativamente de tamanho.  
 
4.4. Isolamento Térmico 

Segundo REDIVO (2006), para escolher o material que seria utilizado na confecção do 
suporte de panela, optou-se em avaliar do isolamento térmico dos dois diferentes tipos de 
chapas de partículas, cuja experimentação foi baseada no trabalho de IAMAMOTO (2005). 

As etapas deste ensaio consiste, resumidamente em: colocação das placas na vertical; 
posicionamento do maçarico (lança chamas) a 30 cm de distância da placa; instalação de 
termopares em faces opostas , ligados a um termômetro digital e  registro das temperaturas na 
face interna (em contato com a chama) e externa, de minuto a minuto, até alcançar 30 
minutos, conforme ilustra a Figura 09. 

 

  
Figura 09:  Sequencia do ensaio de isolamento térmico. 
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O gráfico abaixo ilustra os comportamentos dos materiais (Tetra Pak e Bambu) em 
relação ao aumento da temperatura no decorrer dos 30 minutos. 

 

Analisando o gráfico 07, observa-se que os dois materiais caminharam de forma 
similar, com valores próximos a 48ºC em um espaço de tempo de 30 minutos. Desta forma, a 
concepção inicial do projeto do produto “descanso de panela” foi o de aplicar os dois tipos de 
chapas, conforme pode ser visualizado na Figura 10. 
 
5. Aplicações em produtos 
 

Do esquadrejamento dessas chapas, também surgiram outros resíduos, filetes das placas 
(Figura 10), que foram utilizados em acabamentos e em objetos de pequenas dimensões, como 
também, foram novamente triturados e reaproveitados como matéria-prima na confecção de 
novas chapas de espessuras variáveis, e direcionados na fabricação de diferentes produtos, tais 
como bancos, mesas, chaveiros, jogos educativos, cadeiras, tabuleiros e acessórios. 

 
  

 
 
 
 
 
Figura 10: Amostra de filetes de resíduos após 
esquadrejamento das placas. 
 

 
Os materiais desenvolvidos nesta pesquisa estão interligados aos produtos conhecidos 

como “produtos ecoeficientes”, ou mesmo, materiais vinculados ao Ecodesign, uma vez que 
buscam, por meio da reciclagem, encapsular rejeitos agro-industriais descartados, 
diretamente, pela sociedade. A Figura 11  apresenta alguns exemplos desses produtos. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35
30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

 Tetra Pak
 Folha de bambu

te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C
)

tempo (min)

 
Gráfico 07: Comportamento das duas chapas de partículas 
em relação isolamento térmico.
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.

Figura 11: Ilustrações dos produtos elaborados com o emprego de diferentes chapas de partículas 
(banco, luminária, mesa de centro, porta lápis e cartão, bijuteria, e suporte de panelas). 
Fonte: REDIVO (2006). 
 

 
6. Conclusões 
 

Em primeiro lugar deve-se ressaltar os aspectos positivos visualizados nas diferentes 
chapas produzidas, estas apresentam ótimas evidenciais em relação à utilização dos resíduos 
em materiais de construção e em diferentes produtos. As chapas aparentaram-se coesas, 
resistentes e de boa qualidade superficial, o que certamente irá influir em sua aceitação 
comercial, se futuramente for utilizada como chapa de vedação (divisórias ou forros) em 
habitações ou em produtos voltados para os setores moveleiros ou utilitários domésticos. 

Em relação aos ensaios desenvolvidos, pode-se comentar: 
• As variações dos valores de massa específica para as chapas com bambu, foram pequenas 
em relação aos traços, com uma média de densidade de 0,00101Kgf/cm3. Alguns corpos-de-
prova para esse ensaio foram desfeitos na etapa de corte onde os traços 1B e 6B ficaram 
apenas com 04 amostras. Já as amostras com Tetra Pak, e com maiores porcentagens de 
resíduo de celulose apresentaram maior massa específica, conforme o Traço 2T (0,00089 kgf/ 
cm3). Assim, pode-se concluir que o resíduo de Tetra Pak origina chapas mais leves, fator 
importante quando se almeja utilizá-las como painéis de vedação em construções, pois 
acarretarão estruturas (vigas e pilares) menos rígidos. 
• As chapas estudadas apresentaram valores de inchamento e absorção de água adequados, 
sendo que apenas o traço 100% celulose apresentou índices de inchamento superiores ao 
máximo permitido pela norma CS 236-66 (1968), que é de 35%. Todos os outros traços 
ficaram entre as margens permitidas, variando entre 34% e 15% para o índice de inchamento 
em espessura e 70% e 29% para a absorção de água. Esse resultado comprova 
preliminarmente, uma boa ligação entre os dois materiais, resíduo de celulose e partículas da 
casca do bambu, na formação das chapas. Os dados desse ensaio também foram comparados 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 10

aos obtidos em NASCIMENTO (2003), sendo as chapas com resíduo de Tetra Pak as que 
apresentaram melhores resultados.  
• Em relação aos objetos fabricados com os rejeitos das chapas deve-se comentar que 
ocorreram muitas limitações no desenvolvimento dos produtos, sendo a primeira em relação 
ao tamanho do vão livre da prensa hidráulica, equipamento esse que restringiu o tamanho das 
chapas de resíduos produzidos. A prensa atualmente utilizada no laboratório permite a 
produção de placas com área de até 3600 cm², (60 X60) cm, essa dimensão inviabiliza, por 
exemplo, a confecção de um produto como o tampo de uma mesa, sem que este seja 
seccionado, ou seja, produzido com várias chapas. Outra característica observada é a 
possibilidade de realização de produtos com formas curvilíneas, característica esta encontrada 
no material que contém resíduos de Tetra Pak (o mais maleável), porém é necessário dispor 
ferramentas e acessórios apropriados, como moldes de aço empregados em uma produção 
industrial em série. 
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