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Introdução: Resíduos são os resultados de processos de diversas atividades da
comunidade, tendo sua origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e ainda da varrição pública. Os resíduos se apresentam no estado sólido,
líquido ou gasoso. Segundo a NBR 10004 de 2004 estes podem ainda ser classificados
em, perigosos, não perigosos, inertes e não inertes. De acordo com Ambiente Brasil
(2010) o desenvolvimento para o conforto e o bem-estar humano produzido a partir da
Revolução Industrial levou à intensificação do material descartado, ocasionando um
aumento da quantidade de resíduos gerados e não utilizados pelo Homem, muitos deles
provocando a contaminação do meio ambiente e trazendo riscos à saúde humana,
basicamente nas áreas urbanas.O rejeito UNBLEACH KRAFT PULP/BLEANCH
KRAFT PULP (UKP/BKP)proveniente do processo de depuração da indústria de
celulose é um resíduo rico em fibras de Eucalipto pode ser empregado na fabricação de
materiais compósitos como  painéis particulados. Os materiais compósitos se destacam
pela possibilidade de união de matérias que na maioria das vezes não poderiam ser
aplicados para trabalho que se deseja. O particulado é um painel produzido a partir de
pequenas partículas de madeira impregnadas com resina e consolidado através da
aplicação de calor e pressão. É um produto amplamente empregado na fabricação de
móveis e na indústria da construção civil, em função de suas características
tecnológicas, custo competitivo e escala de produção. Objetivo: Este trabalho terá foco
no estudo das características dos painéis particulados fabricados com rejeitos
industriais, como, UKP/BKP, bagaço de cana que, de acordo com Silva (2010), o
bagaço de cana é composto de aproximadamente 60% de fibras, 30% de medula e 10%
de partículas finas e materiais solúveis e resíduos Conclusão: A reutilização dos
rejeitos em painéis compósitos particulados possui grande aplicabilidade desde a
indústria moveleira até a civil, estudos desenvolvidos mostram que os rejeitos podem
ser reaproveitado gerando painéis particulados com ótimas propriedades e acabamento.
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