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RESUMO 

Objetiva desenvolver e avaliar painéis aglomerados de fibras e de partículas lignocelulósicas 

do papel kraft oriundas da reciclagem de embalagens descartadas de cimento como alternativa 

às fibras tradicionalmente utilizadas na fabricação do MDF e MDP. Recorreram-se a quatro 

tratamentos distintos, variando o teor de resina de ureia-formaldeído em 15% e 30% e a massa 

de papel em partículas e em fibras (F15, F30, P15 e P30). Os ensaios físicos e mecânicos foram 

realizados de acordo com as NBR 14810-2:2013 e NBR 15316-2:2014. O papel kraft das 

embalagens demonstrou comportamento semelhante ao de algumas fibras alternativas já 

utilizadas nesses painéis. Quanto à sua densidade, o compósito classificou-se como de alta 

densidade. Em relação ao teor de umidade e inchamento por 24h, as amostras de todos os 

tratamentos se enquadraram nos usos em condições secas. A circunstância exibida para o ensaio 

de tração perpendicular não se apresentou de acordo com os parâmetros normativos, cabendo 

às amostras em fibras e com o teor de 15% de resina o melhor resultado. A resistência à flexão 

estática, com suporte de seus respectivos MOE e MOR, destacou os painéis aglomerados em 

papel particulado, P15 e P30, cujos valores médios atingiram, respectivamente, 465,5 MPa 

(MOE), 16,3 MPa (MOR), 1299,8 MPa (MOE) e 24,9 MPa (MOR). De maneira geral, a 

matéria-prima das embalagens de cimento descartadas, fabricadas em papel kraft, se mostrou 

de maneira promissora para utilização em painéis para construção civil. Espera-se que as 

correções nos métodos de extração e de tratamento da matéria-prima, bem como na fabricação 

dos painéis, possam evidenciar melhoramento nos valores médios resultantes. 

 

Palavras-chave: Painéis de fibras/partículas de densidade média; Fibra celulósica; Papel Kraft 

de embalagens de cimento. 

  



 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to develop and evaluate lignocellulosic fibers and lignocellulosic 

particles panels by recycling discarded cement kraft packages as an alternative to the fibers 

traditionally used in the manufacture of MDF and MDP. Four different treatments were used, 

varying the urea-formaldehyde resin content by 15% and 30%, and the mass of particulate paper 

and fibers (F15, F30, P15 and P30). Physical and mechanical tests were performed according 

to NBR 14810-2: 2013 and NBR 15316-2: 2014. This Kraft paper presented similar behavior 

to that of some alternative fibers already used in these panels. Regarding its density, the 

composite was classified as High Density. In what concern Moisture Content and Thickness 

Swell for 24h, the samples of all the treatments fit the uses in dry conditions. The behavior 

presented for the Tension Perpendicular to Surface (Internal Bond) test did not comply with the 

parameters of the standards, with the fiber samples and the 15% resin content being the best 

result. The Static Bending test from their respective Modulus of Elasticity - MOE and Modulus 

of Rupture - MOR highlighted the particleboard panels, P15 and P30, whose average values 

reached 465.5 MPa (MOE), 16.3 MPa (MOR), 1299.8 MPa (MOE) and 24.9 MPa (MOR). In 

general, the raw material of the discarded cement packaging made of Kraft paper presented 

itself as a very promising option for civil construction panels. Some corrections on the methods 

of extraction and treatment of the raw material are expected, as well as in the processing of the 

panels. This may show improvement in the resulting mean values. 

 

Keywords: Medium Density Fiber; Particle Boards; Cellulosic Fiber; Kraft Paper from cement 

packaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo passa por uma fase de elevada produção de resíduos, sejam eles 

industriais, urbanos ou especiais, fato que torna problemática a vida na Terra. Atribui-se o 

crescimento dessas sobras ao crescimento do consumo de materiais de degradação difícil, 

potencialmente agressivos ao ser-humano e ao meio-ambiente (MORAES et al., 1994). Parte 

desse impacto deve-se aos resíduos de materiais cujas características físico-químicas de seus 

componentes são constituídas de variedades distintas de matéria-prima (CHAHUD et al., 

2007).  

O reuso, a reincorporação de um produto sem processamento de transformação, 

e/ou a reciclagem, processo de transformação para reutilizar, são consideradas ações 

importantes em face desses materiais, haja vista a necessidade de obtenção de matéria-prima 

para o desenvolvimento de outros produtos, minimizando a extração dos recursos naturais e o 

descarte inapropriado de resíduos. Os produtos de matéria-prima reciclada, todavia encontram 

vários fatores que acentuam a resistência de sua utilização. O fator cultural é um deles. 

Erroneamente, parte da sociedade julga que os materiais reciclados possuem qualidade inferior 

ou não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos, quando se comparados com os produtos 

tradicionais. 

É notório o fato de que, para a reutilização desses resíduos como elementos 

principais ou agregados de novos materiais e componentes, faz-se necessária a realização de 

vários ensaios os quais visam a resguardar as construções, a sociedade e o meio-ambiente de 

eventuais riscos de contaminação em virtude da exposição aos materiais/componentes. Percebe-

se, porém, que as atuais normas técnicas, códigos de obras e/ou planos diretores estão 

desatualizados, tornando-se fatores limitantes e, além disso, a falta de incentivo financeiro 

desestimula o desenvolvimento desses produtos. 

Por conta do grande volume de materiais residuais gerados, a construção civil é um 

exemplo do fato de que diversos segmentos de sua cadeia produtiva são responsáveis por 

influências negativas para o meio ambiente. Os materiais provenientes do descarte de suas 

atividades, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), são denominados de 

resíduos de construção e demolição – RCD.  

Os indicadores mais recentes da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2015) apontam 122.262 toneladas de RCD 

coletadas por dia. Esses dados indicam que houve um aumento de 4,1% na sua coleta, se 

comparado com o ano de 2013, que foi de 117.435 toneladas/dia. A massa desse material 
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residual, no âmbito das principais capitais brasileiras, representa cerca de 60%, se comparada, 

aos resíduos sólidos urbanos – RSU – gerados. Embora exista uma preocupação geral com o 

descarte, a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, sabe-se que pouco desse material é 

reincorporado à obra ou transformado em insumos para outros setores.  

Visando a uma conscientização frente os problemas ambientais de economia de 

energia e de redução do desperdício, o setor da construção civil, juntamente com o Poder 

Público, vem buscando soluções para descarte, destinação e reutilização desses resíduos. Um 

exemplo disso é a PNRS, lei nº 12.305/2010, que define os princípios e as diretrizes para a 

gestão de resíduos sólidos urbanos, industriais e especiais. A dificuldade para a destinação desse 

material, contudo, é grande, pois depende da integração de uma enorme cadeia que envolve 

processos como demolição/desmontagem e transporte dos materiais residuais. Grande parte 

desse resíduo é gerado por erros no dimensionamento no projeto e na ausência de perícia nas 

etapas de execução.  

Em Fortaleza, local onde foi realizada esta pesquisa, uma situação bastante comum 

nos canteiros de obras e fábricas de pré-moldados de concreto é o acúmulo de embalagens de 

cimento que se tornam RCD abundantes e cujo descarte nem sempre é feito de maneira 

apropriada. Quando questionados os gestores dessas empresas colaboradoras da pesquisa, a 

maioria dos investigados relatou não saber dar a correta destinação final a esse tipo de resíduo. 

As construtoras informaram que os sacos são colocados nos containers juntamente com os 

outros RCD e a coleta dava-se por meio de empresas contratadas para esse serviço. Já as fábricas 

de pré-moldados de concreto informaram não possuir contratos firmados com empresas 

responsáveis pela correta destinação do material, de maneira que essas embalagens eram 

queimadas.  

Em 2015, somente no Brasil, dados preliminares do Sindicato Nacional da Indústria 

do Cimento – SNIC (2016) demonstraram que foram consumidos cerca de 64,9 milhões de 

toneladas de cimento. Desse montante, 67% correspondem a cimento ensacado, ou seja, 43,48 

milhões de toneladas (SNIC, 2016). Em média, cada embalagem de 50kg de cimento pesa 150g. 

Levando em consideração o montante de cimento ensacado em 2015, conclui-se que foram 

utilizados em torno de 870 milhões de embalagens de cimento, o que representa quase 131 mil 

toneladas de papel. É possível que grande parte desse material tenha sido descartado na natureza 

- em lixões, aterros sanitários ou incinerados sem nenhum tipo de tratamento, acarretando sérios 

problemas ambientais, como poluição do solo ou dos corpos hídricos. 

Vale destacar o fato de que a composição principal das embalagens de cimento é o 

papel kraft, e que a Resolução 307, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 
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caracteriza esse material como CLASSE B - resíduos recicláveis ou de armazenamento 

temporário: madeira, papel, plástico e metal (CONAMA, 2002), de maneira que sua destinação 

final deverá ser a reciclagem ou o depósito em áreas de armazenamento temporário. 

Buscando minimizar a extração de mais recursos naturais e ampliar a reutilização 

e/ou reciclagem de resíduos da construção civil, cada vez mais os pesquisadores investigam as 

possibilidades do RCD como matéria-prima alternativa no próprio setor. Os painéis de madeira 

aglomerada produzidos a partir de madeira reciclada já são realidade no setor.  

Tal produto surgiu com a necessidade de reduzir variações, deformações, peso, uso 

e custo da madeira maciça, de modo que se mantivessem as propriedades isolantes termo-

acústicas. Esse componente caracteriza-se por ser bastante prático e flexível, razão por que é 

usado na construção civil, sendo empregado das mais variadas maneiras: tábuas para andaimes, 

tapumes e fôrmas de concreto (AMBROZEWICZ, 2012). Dependendo de sua classificação, de 

acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, podem ou não 

desempenhar função estrutural.  

Quando utilizados sem função estrutural, atuam como elementos decorativos ou 

como vedação vertical em substituição aos componentes construtivos tradicionais de referida 

função. Embora esse compósito seja massivamente produzido de cavacos e fibras de madeira, 

quaisquer outros tipos de materiais lignocelulósicos capazes de conferir alto desempenho 

mecânico e peso específico preestabelecidos podem, segundo Rowell et al. (2000), ser matéria-

prima na fabricação dos painéis, visto que a presença de lignina e hemicelulose em sua 

composição química os assemelham às madeiras.  

Com apoio nessas afirmações, no contexto da racionalização da construção e na busca 

pela reciclagem de resíduos sólidos, é possível se pensar na incorporação desse RCD, 

embalagens descartadas de cimento, na fabricação dos painéis aglomerados. Nesse novo 

compósito, o elemento de reforço principal é um material obtido após a reciclagem dos sacos 

de cimento, ou seja, a fibra do papel kraft, mitigando, assim, a geração desse resíduo na 

construção civil. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver painéis aglomerados de fibras e de partículas lignocelulósicas do papel 

kraft, oriundas da reciclagem de embalagens descartadas de cimento.  
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar física, química e termicamente as embalagens de cimento descartadas, em 

duas situações distintas - papel particulado e fibra do papel: densidade (caracterização 

física) com base na picnometria a gás hélio; identificação dos elementos/compostos 

químicos e suas respectivas fases (química) por via da fluorescência (FRX) e difração 

(DRX) de raio-X e perda de massa pela elevação de temperatura (caracterização 

térmica) com a técnica  da termogravimetria (TGA) e termogrvimetria derivada (DTG).  

 Estabelecer os parâmetros técnicos de pressão, tempo, temperatura e porcentagem de 

resina para a obtenção dos painéis. 

 Elaborar painéis de partículas e fibras de papel kraft. 

 Determinar as propriedades físicas e mecânicas dos painéis - teor de umidade, 

inchamento por 24h, densidade e flexão estática (módulo de elasticidade e módulo de 

ruptura). 

 

1.2 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

A Introdução, capítulo 1, contextualiza a preocupação com os resíduos sólidos 

abordando a destinação inadequada dos materiais de construção. Dentre esses materiais é 

justificada, em especial, a necessidade de reciclagem das embalagens de cimento descartadas. 

O segmento mostra, ainda, o objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos.  

O capítulo 2 traz o referencial teórico que serviu de base para o aprofundamento de 

temas como o desenvolvimento sustentável e as atitudes da indústria da construção civil, os 

resíduos sólidos, as fibras vegetais com suas principais aplicações. Aborda-se sobre os painéis 

aglomerados, considerando os fatores que influenciam seu comportamento e fazendo menção 

as pesquisas mais recentes no mundo e no Brasil na produção a partir de novas fibras vegetais. 

Materiais e Métodos de Pesquisa, capítulo 3, informa os materiais utilizados na 

fabricação dos painéis aglomerados, bem como os métodos no projeto experimental, a definição 

dos tratamentos e da amostragem dos painéis, finalizando com fabricação dos compósitos em 

escala laboratorial. 

O capítulo 4 apresenta os resultados dos ensaios realizados sobre os painéis. Esses 

ensaios sofram divididos de acordo com as propriedades - físicas (densidade, inchamento em 

24h e teor de umidade) e mecânicas (tração perpendicular e resistência à flexão – módulo de 

elasticidade e módulo de ruptura). 
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O capítulo 5 engloba as principais conclusões evidenciadas na pesquisa e lança as 

possibilidades para futuras pesquisas sobre o mesmo tema. 

As referências utilizadas estão listadas ao final, juntamente com os anexos 

referentes aos valores médios das propriedades estudadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

O modelo de desenvolvimento com base na exploração e transformação dos bens 

naturais, fruto da Revolução Industrial, acarretou falsa crença de que esses bens seriam 

ilimitados. Dessa maneira, por muito tempo, imperou a consciência de que as práticas de 

conservação da natureza eram ações antagônicas ao desenvolvimento.  

Os avanços tecnológicos na indústria e o crescimento populacional influenciam o 

aumento do consumo de matéria-prima no Planeta, paralelamente à produção em larga escala. 

A consequência desse modelo de desenvolvimento foi a multiplicação de resíduos após os 

processos de transformação e do grande beneficiamento dos recursos naturais.   

Os resíduos gerados pelos diversos setores da sociedade seguem um modelo linear 

de produção, sendo depositados em aterros ou descartados no meio ambiente. Os primeiros 

problemas relacionados à produção industrial desenfreada e ao descarte inadequado desses 

resíduos foram a poluição da água e do ar e, posteriormente, os altos consumos de energia no 

beneficiamento da matéria nas indústrias, o aquecimento global, o prejuízo à camada de ozônio. 

Percebeu-se, desde então, que, sem um controle ambiental legítimo sobre esse 

modo de produção industrial, muito dificilmente se garantirá a sobrevivência da espécie 

humana. Regular limitações para poluição do ar e dos corpos hídricos, preservar a vegetação e 

as espécies animais e, ainda, controlar a extração das matérias-primas, os processos de 

industrialização, o transporte de materiais e a destinação dos resíduos são ações importantes 

que contribuem para o chamado desenvolvimento sustentável. 

A conservação ambiental, por meio do racionamento e do controle dos recursos 

naturais, de modo que se permita sua recomposição induzida ou natural, é a base para o que se 

chama de desenvolvimento ambiental sustentável. Esse tipo de desenvolvimento é um conceito 

sistêmico global, intrinsecamente ligado aos fatores socioeconômicos. Diferentemente da 

exploração dos bens naturais, o desenvolvimento sustentável visa a atender as necessidades das 

atuais gerações (UNITED NATIONS, 1987), garantindo o direito das próximas gerações a 

atenderem as próprias necessidades, de modo a atingirem um desenvolvimento satisfatório 

social, ambiental e econômico.  

O conceito de interdependência de progresso em relação ao meio ambiente é 

reforçado por Karpinsk et al (2009), ao acentuarem que o desenvolvimento não se mantém se 

a base de recursos ambientais se deteriora; por sua vez, o meio ambiente não pode ser protegido 

se o crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental.  
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Visto que a ambiental atinge não somente os países em desenvolvimento, diversas 

nações, dentre elas Estados Unidos, Finlândia e Reino Unido, adotaram estratégias de 

sustentabilidade em distintas escalas da atividade humana (GONZÁLEZ; RAMIREZ, 2005). 

No Brasil, a Agenda 21 de 1992 apontou diretrizes para o desenvolvimento sustentável no país, 

com base na compatibilização entre a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento 

econômico. 

A cadeia da Construção Civil, em especial, comporta-se como grande causadora de 

influxos ambientais negativos, quer seja pela modificação da paisagem ou pela geração de 

resíduos, visto que suas principais atividades estão voltadas, sobretudo, para o consumo de 

energia, exploração de jazidas, transformação, transporte desses materiais, bem como, ainda, 

aos desperdícios na fabricação e na demolição de seus produtos, quando exaurida sua vida útil. 

Com efeito, por se ser uma atividade em curso em todas as regiões da Terra, seu choque no 

ambiente é proporcional à sua tarefa social (JOHN, 2001): quanto maior a degradação gerada, 

maiores serão a responsabilidade e o compromisso em contribuir com ações de reparação e 

conservação do meio ambiente.  

Atuando como elemento básico de suporte à sociedade, o setor da construção civil, 

além de modificar a paisagem, representa parcela importante na economia, por intermédio, 

principalmente, do oferecimento de emprego e de renda. Conforme relatórios da Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção – ABRAMAT (2015), a cadeia produtiva da 

indústria da construção civil acrescentou R$ 470,3 bilhões de reais ao País, correspondendo a 

8,5% do PIB nacional em 2014, período em que a cadeia começou a sentir os efeitos da crise 

político-econômica mediante a desaceleração do ciclo imobiliário e da queda nos investimentos 

públicos. Esse número apontou o crescimento de 1,4% do setor se comparado ao ano de 2013.  

Outra pesquisa, esta, realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV sob 

encomenda da ABRAMAT (2015), informa que, quanto à criação de empregos, o setor foi 

responsável pela geração de 12,3 milhões de ocupações, dentre eles empregados – com ou sem 

carteira assinada – trabalhadores autônomos e ainda proprietários. 

Em 2015, com a alta da inflação e a elevação das taxas de juros, a economia 

brasileira contraiu 3,8%. Em comparação com 2014, a cadeira da construção civil, responsável 

por 8,32% do PIB nacional, apresentou uma queda real de 6,8% (ABRAMAT, 2016). 

Do ponto de vista ambiental, é sabido que a cadeia produtiva da construção é uma 

das principais consumidoras de recursos naturais. Estima-se que, apenas no Brasil, esse setor 

seja responsável por 75% da exploração desses recursos e de 44% do consumo de energia 

elétrica (CBCS, 2009). No Brasil e em grande parte do mundo, o setor da construção civil, 
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embora seja o grande gerador de resíduos, é também o maior responsável pela reinserção desse 

material no ciclo da cadeia por via da reciclagem (JOHN, 2001). 

 

2.2 OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Consoante ensina Cabral (2007), todas as atividades humanas produzem sobras e 

restos, e seu número, em volume, é bastante considerável; por isso, necessitam de uma 

destinação final apropriada. Os resíduos sólidos – RS merecem atenção, pois representam 

parcela substancial do montante de material descartado e, quando dispostos incorretamente, 

acarretam problemas sanitários e ambientais. 

A Norma Brasileira – NBR 10004 (ABNT, 2004) define os resíduos sólidos como 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

Diversas variáveis influenciam no volume da produção dos resíduos: condição 

socioeconômica da população,  grau de industrialização regional, localização geográfica e 

recursos naturais disponíveis (CABRAL, 2007). No Brasil, nos anos de 2011 e 2012, ocorreu 

um acréscimo de 2,9% no montante desse resíduo, passando assim para 63 milhões de toneladas 

somente nesse último ano. A Environment Canada, por sua vez, relatou que no País a geração 

de resíduo de Canada’s Construction, Renovation and Demolition – CRD esteve por volta de 

11 milhões de toneladas no ano de 2010 (GORGOLEWSKI apud CIB W115, 2011). Em Israel, 

o dado fornecido é de 7,5 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição, sendo 

3,5 milhões de toneladas somente de construções residenciais e industriais (PELED apud CIB 

W115, 2011). Por último, Hanzic (apud CIB W115, 2011) acentua que o montante em 2008 da 

Eslovênia é de 1,7 milhão de toneladas resíduos sólidos.  

A NBR 10004 (ABNT, 2004) estabelece, ainda, critérios para classificação e os 

códigos de identificação dos principais resíduos sólidos, de acordo com suas características, 

excetuando-se aí os de teor radioativo. Essa normativa salienta, ainda, que 

A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade 

que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio 

ambiente é conhecido. A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação 

da sua origem são partes integrantes dos laudos de classificação, onde a descrição de 

matérias-primas, de insumos e do processo no qual o resíduo foi gerado devem ser 

explicitados. A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do 
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resíduo deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o 

processo que lhe deu origem. 

Seguindo a norma brasileira, anteriormente citada, considerando os riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública (MATOS, 2009), os resíduos sólidos classificam-

se conforme a seguir expresso. 

a) Resíduos de classe I – Perigosos: são resíduos cujas características físicas, 

químicas ou infectocontagiosas denotam riscos à saúde pública, podendo 

provocar mortes, doenças ou acentuar seus índices. Oferecem ainda riscos ao 

meio ambiente ao serem descartados inadequadamente. As principais 

características desses resíduos são a inflamabilidade, a corrosividade, a 

reatividade, a toxidade e a patogenicidade. 

b) Resíduos de classe II – Não perigosos. 

Essa classe está assim subdividida. 

b.1) Classe IIA – Não inertes: são resíduos que não se enquadram na classe I, mas 

que exprimem características de biodegradabilidade, combustibilidade e 

solubilidade em água. 

b.2) Classe IIB – Inertes: aqueles que não se enquadram na classe I, tampouco na 

classe IIA, e que, submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada 

ou desionizada, a temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor 

(ABNT, 2004). 

Com procedência de sua fonte geradora, os resíduos são classificados como 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, Resíduos Sólidos Industriais – RSI e Resíduos de Serviços 

de Saúde - RSS. Dentre os RSU, estão os Resíduos de Construção e Demolição. A gestão dos 

resíduos da Construção Civil, os RCD, é especialmente disposta pela Resolução 307 

(CONAMA, 2002).  

Um resumo sobre as classificações brasileiras dos resíduos está ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Resumo da classificação dos resíduos sólidos 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

Ao final das transformações dos bens naturais, são geradas toneladas de resíduos. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

ABRELPE (2015), no ano de 2014, foram coletadas 122.262 toneladas somente de RCD por 

dia. Os dados apontaram ainda que, por dia, somente na região Nordeste, são coletadas 24.066 

toneladas de RCD (ABRELPE, 2013). Lima et al (2013) realizaram levantamento quanto à 

composição média e à classificação desses resíduos na cidade de Fortaleza, segundo a Tabela 

1. Esse montante correspondeu apenas a 51% do RCD da Capital cearense. 

Tabela 1 – Percentual de composição e classificação dos resíduos de construção civil da cidade 

de Fortaleza 

Classe Amostra resíduo AM1 AM2 AM3 AM4 Média Desvio-padrão 

A 

Argamassa 18,1 22,7 20,3 27,0 22,0 3,8 

Concreto 2,1 17,5 18,0 25,0 15,6 9,6 

Tijolo branco 4,0 14,4 17,3 5,9 10,4 6,4 

Areia e solo 51,8 18,0 15,1 13,7 24,6 18,2 

Cerâmica vermelha 12,7 15,7 17,5 11,6 14,4 2,7 

Cerâmica de revestimento 4,4 5,0 5,6 10,2 6,3 2,6 

Total 93,1 93,3 93,8 93,4 93,4 0,3 
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B 

Outros (plásticos, papelão, madeira, vidro e 
ferro) 

2,0 1,4 1,2 1,0 1,4 0,4 

Gesso 4,9 5,1 5,0 4,9 5,0 0,1 

Total 6,9 5,5 6,2 5,9 6,4 0,4 

C 
Espuma, couro e tecido 0,0 0,0 0,0 0,1 0,02 0,05 

Total 0,0 0,0 0,0 0,1 0,02 0,05 

D 
Embalagens de tinta, solvente e amianto 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 0,3 

Total 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 0,3 

Fonte: Lima et al (2013). 

O Brasil é, até certo ponto, privilegiado com o material gerado por sua indústria da 

construção civil. Karpinsk et al (2009) confirma esta asserção, quando assinalam que as 

principais características químicas e minerais desses RCD são semelhantes aos agregados e aos 

solos utilizados nas construções brasileiras. 

Como a produção de resíduos da construção civil é alta, muitos países buscam 

reaproveitar grande parte desse subproduto. Na Suíça, de um total de 15 milhões de toneladas 

anuais de RCD gerados, 80% são reciclados (TREYER apud CIB W115, 2011). Peled (apud 

CIB W115, 2011), evidenciou o fato de que, em Israel, a geração anual é 7,5 milhões de 

toneladas de resíduos, de modo que 40% são reaproveitados, 20% são descartados em áreas 

ilegais e os 40% restantes seguem para aterros licenciados. A média de reaproveitamento 

alemão é superior à israelense, mas inferior à helvética. Em 2004, por exemplo, 49,6 milhões 

de toneladas de resíduos foram reciclados pelos germânicos. O valor representa 58,7% do total 

de dejeto gerado nesse país (SCHULTMANN et al. apud CIB W115, 2011).  

Dentre os produtos mais consumidos pela construção civil está o cimento, já que é 

elemento fundamental para a fabricação de argamassas e concreto.  Além de grande quantidade 

desse material que é desperdiçada, as suas embalagens, quando descartadas, elevam o montante 

de resíduos nas obras. Destaca-se, porém, o fato de que, na legislação brasileira, não há 

unanimidade quanto à classificação dessas embalagens, visto que não são citadas nem na 

Resolução 307 do CONAMA tampouco na ABNT NBR 10004:2004. Embora não haja 

classificação específica para os sacos de cimento, sabe-se que o papel kraft se enquadra como 

resíduo sólido de CLASSE B (madeira, metal, plástico e papel. Destinação: reutilização, 

reciclagem ou armazenamento temporário). Por ser, no entanto, um produto cuja tecnologia de 

reaproveitamento ainda não foi desenvolvida, poderia ser classificado como resíduo da 

CLASSE C ou, em outra hipótese, devido aos resquícios do cimento, enquadrar-se-ia na 

CLASSE D (resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como tintas, solventes, 
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óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros). 

 

2.3 FIBRAS VEGETAIS 

Durante o beneficiamento dos recursos naturais, as indústrias geram uma grande 

quantidade de resíduo. A agroindústria, por exemplo, conta com resíduo rico em biomassa não 

aproveitado em sua totalidade (DEMIRBAS. 2008), mas que pode servir como matéria-prima 

alternativa. Um exemplo disso é a cadeia produtiva do biodiesel, na qual o resíduo de material 

lignocelulósico (palhas, troncos, galhos, cascas e bagaços), provenientes de materiais 

oleaginosos (canola, soja, mamona, algodão e outras mais), é fonte do óleo vegetal, matéria-

prima desse combustível. (ALBUQUERQUE et al, 2009; ESCOBAR et al, 2009). 

Dentre os materiais lignocelulósicos, destacam-se as fibras naturais em razão de sua 

disponibilidade quase que em todos os países e pela grande variedade de espécies a serem 

pesquisadas. As fibras vegetais, basicamente, são encontradas espontaneamente na natureza. 

Algumas são cultivadas pela atividade agrícola e outras são resíduos da agroindústria. A 

importância conferida a esse produto é tamanha que, recentemente, a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO decretou o ano de 2009 como o ano internacional 

das fibras naturais, visando a estimular e encorajar políticas públicas e ações privadas para o 

reaproveitamento desse resíduo. 

O que comumente se costuma chamar de fibra é, na verdade, um conjunto de 

filamentos individuais, formados por fibrilas e unidas por espécies químicas orgânicas não 

cristalinas: as ligninas e hemiceluloses. Segundo Yu et al. (2008), na produção da biomassa, as 

reações de fotossíntese concentram-se na formação de carboidratos polimerizados - celulose e 

hemicelulose. A celulose se organiza em estrutura semelhante a pequenas fibras, denominadas 

de fibrilas, as quais se mantêm coesas em uma matriz composta por lignina e hemicelulose 

(JAYARAMAN, 2003). A função principal dessa estrutura é formar uma barreira natural para 

proteção mecânica e contra a degradação microbiana.  

As plantas lenhosas típicas são constituídas de 40-50% de celulose, 20-30% de 

hemicelulose e 20-28% de lignina, além de outras substâncias em menores teores 

(ROGALINSKI et al., 2008). A celulose é um material orgânico cuja unidade básica de 

repetição, denominada de celobiose, é formada por duas moléculas de glicose eterificadas por 

ligações β-1,4-glicosídicas, juntamente com seis grupos de hidroxilas que estabelecem 

interações intra e intermoleculares por pontes de hidrogênio. Como informam Gabrielii et al. 
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(2002), as ligações do tipo pontes de hidrogênio possibilitam a formação de cristais, tornando 

a celulose praticamente insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos.  

Já a hemicelulose é um composto de monossacarídeos polimerizados associada à 

celulose em paredes celulares. Dentre esses monossacarídeos estão: a xilose e a arabinose 

(carboidratos de cinco carbonos); a galactose, a glucose e a manose (carboidratos de seis 

carbonos), o ácido 4-O-metil glucurônico e resíduos de ácido galactorônico. As principais 

características da hemicelulose é a hidrofilia (afinidade em ligar-se a moléculas de água) e o 

alto grau de ramificação entre suas cadeias, conferindo-lhe natureza altamente amorfa (YANG; 

WYMAN, 2008).  

Por sua vez, a lignina é um polifenol composto por várias unidades de fenilpropano, 

ou ainda por hidroxilas e metoxilas como substituintes do grupo fenil, dispostas em um arranjo 

irregular. Além desses três compostos principais presentes nas fibras vegetais, a pesquisa de 

Pereira et al. (2006) identificou pectinas, carboidratos simples, terpenos, alcaloides, saponinas, 

polifenólicos, gomas, resinas, gorduras e graxas, todos compostos inorgânicos e moléculas 

extraíveis por solventes inorgânicos. 

Embora em função das espécies, as fibras variem suas características, a composição 

básica comum entre elas está representada na Figura 2. 

Figura 2 – Estrutura da fibra vegetal. Imagem em MEV da fibra de Eucaliptus 

 
Fonte: Adaptado de Santos et al (2012). 

A estrutura das fibras vegetais é formada por multicamadas, de modo que a primeira 

e mais externa representa uma parede formada durante o crescimento celular. Cada camada é 

composta por uma rede cristalina de celulose (fibrilas) formada em meio a uma matriz amorfa 

de lignina e hemicelulose. Norteiam essa afirmação John e Thomas (2008), quando relatam 

que, dentre as várias ligações da lignina, a maioria ocorre entre éteres. A existência de ligações 

covalentes entre as cadeias de lignina e os constituintes da celulose e hemicelulose lhes 
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conferem boa adesão. Dessa maneira, a resina amorfa formada atua como um cimento entre as 

fibrilas e como um enrijecedor no interior das fibras. 

As demais camadas seguem para o interior da fibra e são denominadas, 

respectivamente, de S1, S2 e S3. As propriedades mecânicas da fibra são determinadas pela 

camada S2. Nela, são encontradas microfibrilas helicoidais formadas por longas cadeias de 

celulose que se organizam no sentido próprio da fibra (PIETAK et al., 2007).  Essas 

microfibrilas têm o diâmetro de 10 a 30 nm e resultam do empacotamento de 30 a 100 cadeias 

de celulose estendidas (MBURU et al., 2008). 

Faruk et al (2012) ressaltam que a estrutura e a composição química básica das 

fibras vegetais anteriormente descritas são encontradas em condições secas, pois as condições 

climáticas, a idade e a degradação influenciam nessas duas características, pelo fato de o 

principal componente químico dos vegetais ser a água. 

Hattallia et al. (2002), Hoareau et al. (2004) e Marti-Ferrer et al. (2006) 

identificaram as composições químicas de várias espécies de fibras lignocelulósicas existentes 

no Brasil e noutros países (TABELA 2). 

Tabela 2 – Composição química de fibras lignocelulósicas de algumas espécies 

FIBRAS Celulose(%) Hemicelulose (%) Lignina (%) Ceras (%) 

Cana-de-açúcar (bagaço) 55,2 16,8 25,3 nd 

Bambu 26,0 a 43,0 30,0 21,0 a 31,0 nd 

Linho 70,0 18,6 a 20,6 2,2 1,5 

Knaf 72,0 22,1 15,9 1,0 

Juta 61,0 a 71,0 20,3 9,0 nd 

Cânhamo 68,0 14,0 a 20,0 12,0 a 13,0 0,5 

Rami 68,6 a 76,2 15,0 10,0 8,0 

Banana 56,0 a 63,0 20,0 a 25,0 7,0 a 9,0 3,0 

Sisal 65,0 12,0 9,0 2,0 

Coco 32,0 a 43,0 0,15 a 0,25 40,0 a 45,0 nd 

Dendezeiro 65,0 nd 29,0 nd 

Abacaxi 81,0 nd 12,7 nd 

Curauá 73,6 9,9 7,5 nd 

Palha de trigo 38,0 a 45,0 15,0 a 31,0 12,0 a 20,0 Nd 

Casca de arroz 35,0 a 45,0 19,0 a 25,0 20,0 14,0 a 17,0 

Palha de arroz 41,0 a 57,0 33,0 8,0 a 19,0 8,0 a 38,0 

Legenda: nd = informação não disponível. 

Fonte: Adaptado de Hattallia et al. (2002), Hoareau et al. (2004) e Marti-Ferrer et al. (2006). 
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As fibras vegetais podem ser processadas de acordo com o devido fim que se intenta 

empregá-las, de maneira que, dependendo de como se mostram (isoladas ou em feixes), vários 

fatores podem influenciar nas suas propriedades físico-mecânicas. Com efeito, os trabalhos de 

Hattallia et al. (2002) e de Hoareau et al. (2004) disponibilizaram as principais propriedades 

dessas fibras (TABELA 3). 

Tabela 3 – Características físico-mecânicas de fibras lignocelulósicas de algumas espécies 

FIBRAS 
Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – MOE 

(MPa) 

Módulo de 

ruptura – 

MOR (%) 

Densidade 

(Kg/m³) 

Cana-de-açúcar 

(bagaço) 

290,0 17000  nd 1250 

Bambu 140,0 a 230,0 11000 a 17000 nd 600 a 1100 

Linho 345,0 a 1035,0 27600 2,7 a 3,2 1500 

Knaf 930,0 53000 1,6 nd 

Juta 393,0 a 773,0 26500 1,5 a 1,8 1300 

Cânhamo 690,0 70000 1,6 1480 

Rami 560,0 24500 2,5 1500 

Banana 400,0 12000 3,0 a 10,0 1500 

Sisal 511,0 a 635,0 9400 a 22000 2,0 a 2,5 1500 

Coco 1,75 4000 a 6000 30,0 1200 

Dendezeiro 248,0 3200 25,0 700 a 1550 

Abacaxi 400,0 a 627,0 1440 14,5 800 a 1600 

Curauá 500,0 a 1550,0 11800 3,7 a 4,3 1400 

Palha de trigo 38,0 a 45,0 15000 a 31000 12,0 a 20,0 nd 

Casca de arroz 35,0 a 45,0 19000 a 25000 20,0 14000 a 17000 

Palha de arroz 41,0 a 57,0 33000 8,0 a 19,0 8000 a 38000 

Legenda: nd = informação não disponível. 

Fonte: Adaptado de Hattallia et al. (2002) e de Hoareau et al. (2004). 

O levantamento procedido por Agopyan (1991) exibiu as fibras lignocelulósicas 

com maior disponibilidade no Brasil a preço relativamente baixo, conforme indicado na Tabela 

4. 
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Tabela 4 – Características físico-mecânicas de fibras lignocelulósicas de algumas espécies 

disponíveis no Brasil 

ESPÉCIES 

Massa 

específica 

(Kg/m³) 

Absorção 

máxima (%) 

Alongamento 

na ruptura (%) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade – 

MOE (MPa) 

Coco 1177 93,8 23,9 a 51,4 95 a 118 2800 

Sisal 1370 110,0 4,9 a 5,4 347 a 378 15200 

Malva 1409 182,2 5,2 160 17400 

Celulose de 

papel 

imprensa 

1250 a 1500 400,0 nd 300 a 500 10000 a 40000 

Bambu 1158 145,0 3,2 73 a 505 5100 a 24600 

Juta nd 214,0 3,7 a 6,5 230 nd 

Piaçava 1054 34,4  a 108,0 6,0 143 5600 

Banana 1031 407,0 2,7 384 20000 a 51000 

Legenda: nd = informação não disponível. 

Fonte: Adaptado de Agopyan (1991). 

As desvantagens relacionadas às fibras vegetais são fatores que merecem atenção 

especial. Os vazios em sua interface colaboram para altos índices de absorção de água e, 

consequentemente, para expandir os compósitos. Outro problema encontrado nas fibras é a 

multiplicidade dimensional, o que resulta, mesmo em plantas da mesma espécie e de igual 

plantio, em distintas variações em suas propriedades mecânica. 

Destaca-se também que, embora as camadas constituintes das fibras atuem como 

protetores, por serem materiais orgânicos, não se pode ignorar os ataques microbianos e os 

períodos de degradação. Outro tipo de ataque, o alcalino, mais especificamente sobre as fibras 

em compostos de cimento, é fruto da grande quantidade do hidróxido de cálcio na água que se 

acumula nos poros da matriz. O pH desse meio é superior a 13. Essa alcalinidade influencia na 

rápida elevação da temperatura que, por sua vez, acelera a velocidade da degradação da 

estrutura das fibras (SAVASTANO JR., 2000). 

A incompatibilidade da interface das fibras com a matriz constitui outra limitação 

aos compósitos. Esta ocorre pelas variações dimensionais em decorrência do teor de umidade. 

A exemplo disso, nos compósitos de fibrocimento, as fibras são mais passivas a essa variação 

do que as matrizes de cimento. Os ciclos de imersão e secagem destroem a ligação entre fibra-

matriz, reduzindo a vida útil do compósito. (AGOPYAN, 1991). 
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John e Thomas (2008) alertam, ainda, para a noção de que a temperatura de 

processo de fabricação dos compósitos deve ficar restrita à 200°C, pois, com o início nesse 

valor, poderá haver degradação das fibras. Nesse caso específico, Satyanarayana et al (2009) 

ressaltaram, porém, a necessidade de se realizar ensaios que privilegiem o comportamento 

mecânico como se mostrou as fibras quando submetidas a variadas temperaturas o que é, 

denominado de análise termodinâmica - DMA. 

É evidente que as vantagens das fibras vegetais superam suas desvantagens e que a 

maioria das deficiências pode ser corrigida com tratamentos químicos. Além disso, se 

comparadas às fibras sintéticas, as fibras vegetais deformam-se em vez de se quebrarem quando 

fabricadas. Para os mesmos autores, a secção transversal de características ovais e achatadas 

aumenta a distribuição das tensões (JOHN; THOMAS, 2008). 

2.3.1 Principais aplicações das fibras vegetais na construção civil 

As fibras naturais possuem vasta área de aplicação, abrangendo desde a tradicional 

indústria têxtil, passando atualmente pela indústria automotiva e contribuindo para o reforço de 

matrizes cimentícias ou poliméricas termoplásticas e termofixas. Os grandes diferenciais dessas 

fibras são a abundância de disponibilidade mundial a um baixo custo de produção e de energia, 

bem como a possibilidade de biodegradação, contribuindo para a renovação do ciclo ecológico 

(SATYANARAYANA et al., 2009). 

O uso de fibras para reforçar componentes construtivos não é recente. Na 

Antiguidade, especificamente no Egito, foram encontrados adobes e tijolos reforçados com 

raízes. Em escala industrial, porém, esses elementos só passaram a se integrar no começo do 

século XX, quando Hatscheck produziu o cimento-amianto na produção de placas (FREIRE, 

2003). A polêmica da utilização do amianto como elemento de potencial cancerígeno tem 

expandido os estudos a partir da aplicação de novas fibras na construção civil.  

O estudo das fibras vegetais foi sistematizado na Inglaterra, iniciando-se em 1970. 

No Brasil, esse tipo de pesquisa ficou a cargo do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, em 

Camaçari-BA, nos anos de 1980.  Nos anos de 1990, Agopyan (1991) relacionou em seu 

trabalho 20 tipos de vibras vegetais (sisal, coco, piaçava, algodão, polpa celulósica de eucalipto, 

rami, banana, malva, entre outros) com possível potencial para a construção civil. O autor cita, 

ainda, que, no Brasil, os principais estudos e utilização estão concentrados, tendo em vista os 

baixos custos, nas fibras de coco e de sisal. Um dos fatores positivos às fibras naturais é a grande 

disponibilidade, uma vez que esse material é encontrado em todas as regiões do Brasil. 
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As fibras inventoriadas por Agopyan (1991) demonstram características físicas e 

mecânicas comuns, que lhes conferem o potencial de reforços em chapas de matriz cimentícia: 

I. Dimensões: a relação entre comprimento e diâmetro da fibra é fator 

determinante para os esforços sobre a matriz; 

II. Volume de vazios e absorção de água: os vazios contribuem para reduzir a 

densidade dos compósitos fabricados com essas fibras. Um ponto negativo é que esses 

mesmos vazios absorvem água, o que influencia negativamente no fator água-

aglomerante e ainda na retração posterior da fibra. 

III. Resistência à tração; 

IV. Módulo de elasticidade: o baixo módulo de elasticidade das fibras confere aos 

elementos construtivos em estado pós-fissura elevada absorção de energia e 

resistência aos esforços dinâmicos. (FREIRE, 2003 apud AGOPYAN, 1991. p. 123 – 

124)  

No Brasil, por 30 anos, os estudos iniciados no Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento da Bahia – CEPED, no Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – 

ITEP, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EP/USP e do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT (SAVASTANO JR, 2000) privilegiaram a produção 

de pias, telhas, calhas e pequenas caixas d’água a partir da utilização de fibras vegetais como 

reforço com matrizes de cimento Portland. 

Dentre esses componentes, o que obteve maior repercussão foi a telha do tipo calha 

desenvolvida pelo CEPED. Esse elemento construtivo foi fabricado com 1,80 m de 

comprimento, com 41 cm de largura por 1,5 cm de espessura (SAVASTANO JR., 2000). A 

matriz utilizada é composta por uma argamassa de cimento e areia com traço de 1:3, em volume. 

Foram adicionadas fibras de coco em 2% de volume. Para tanto, utilizou-se o fator água-

cimento de 0,7 (CEPED, 1985). 

Conforme Agopyan (1991), essas telhas, inicialmente, eram moldadas em placas 

planas sobre uma folha de plástico, fixa em um quadro de madeira. Essas placas eram 

laminadas, intercalando camadas de matriz e de fibras.  Após, na moldagem, a placa fica 

suspensa sobre a folha de plástico, apoiada por cavaletes, conferindo-a forma de canal. 

Posteriormente, o CEPED (1985) recomendou que esses compósitos passassem a ser fabricados 

com a adição da fibra diretamente na argamassa e não mais como lâmina. 

 

2.3.2 As embalagens de papel kraft e suas fibras celulósicas 

Um dos tipos de embalagem utilizadas na comercialização do cimento Portland é 

feito em sacos de papel kraft de múltiplas folhas.  Este tipo de embalagem é usado no mundo 

inteiro, sendo adotado em razão de suas propriedades de resistência mecânica e por suportarem 

o enchimento com material ainda em alta temperatura. As características de resistência fazem-
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se necessárias em razão, ainda, das condições de transporte, armazenamento e manuseio, 

observáveis nos diversos canteiros de obras. 

O papel kraft é mais forte do que os papéis comuns, sendo produzido com suporte 

na celulose química virgem que é, normalmente, obtida em uma fábrica integrada, isto é, uma 

fábrica de celulose utilizada também para a produção de papel. O kraft pertence a um tipo de 

papel fabricado com celulose não branqueada que produz uma cor parda característica, comum 

das embalagens de cimento. Este tipo de papel é produzido em grande escala para os fabricantes 

de embalagens tipo saco multifoliados.  

Em razão das exigências dos usuários das embalagens de kraft, é utilizada uma 

celulose de alta resistência, contendo as fibras longas e naturais. A fonte mais comum de 

obtenção é por meio do eucalipto, Eucaliptuss sp., classificado como da família das Mirtáceas 

(FOELKEL, 2007). Assim, o papel tem como origem várias espécies de eucalipto, cultivados, 

principalmente no País, com essa finalidade (SAMISTRARO et al., 2009).  

Por ser produzido com polpas de fibras celulósicas longas, as propriedades 

mecânicas permanecem inalteradas, não ocorrendo, durante as fases de produção, fatores ou 

agentes que possam enfraquecer as fibras (SILVA, 2013). A celulose é um polímero 

classificado como polissacarídeo ou carboidrato (PORTELLA et al., 2011), sendo um 

importante constituinte da parede celular em combinação com a lignina, a hemicelulose e a 

pectina (FOELKEL, 2007).  

A combinação destes constituintes constitui as fibrilas que possuem uma ordem de 

comprimento que chega a 15.000 Å com diâmetro que vai de 30 Å e 300 Å. A boa resistência 

mecânica e a elevada absorção de umidade são as principais propriedades da celulose. Seu peso 

molecular é variável e a fórmula empírica (C6H10O5)n, com valor mínimo de n igual a 200 (que, 

tipicamente, está entre 300 e 700), podendo passar de 7000 (MANO, 2004). 

Silva (2013) atesta que o fato de as fibras do papel Kraft serem alongadas confere 

resistência significativa ao rasgo, quando em comparaçãp com outros tipos de papel. Em relação 

à gramatura, peso da folha de papel por unidade de superfície, expressa em g/m2, pode variar 

de 60 a 120 nos sacos de 50 kg de cimento Portland comercializados. Neste padrão, as 

embalagens denotam um peso médio de 182,43 g. 

 

2.4 PAINÉIS DE MADEIRA AGLOMERADA  

Por séculos, a humanidade utiliza a madeira como um importante aliado nas tarefas 

do dia a dia. Por ser um material natural versátil e de fácil acesso, contribuiu para o bem-estar 
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e desenvolvimento do ser humano, sendo utilizada como elemento de combustão (lenha), para 

a construção de habitações, fabricação de armas e utensílios domésticos e, ainda, para a 

construção de transportes. Ao longo dos séculos, porém, como consequência do crescimento 

populacional, sua extração se fez desenfreada e irresponsável, ocasionando desmatamento de 

áreas florestais e, consequentemente, a escassez desse produto.  

Em meio à crise vivida na Segunda Guerra Mundial, a carência de matéria-prima 

para produção industrial foi um dos problemas mais recorrentes dentre os países efetivos em 

batalha. Nesse contexto, a Alemanha necessitou utilizar resíduos de vários setores para o 

desenvolvimento de novos produtos em substituição aos materiais tradicionais. Dentre esses 

artefatos estavam os painéis de madeira que surgiram por volta dos anos de 1940 (IWAKIRI, 

2005).   

Embora seu surgimento tenha sido ocasionado pela carência de matéria-prima, os 

painéis de madeira, com o passar do tempo, foram aprimorados para substituir e ultrapassar os 

limites que a madeira maciça impunha em sua utilização: dimensões limitadas aos tamanhos 

das árvores, anisotropia e defeitos naturais. 

A composição básica dos painéis eram estruturas de madeira laminadas, 

sarrafeadas, em partículas ou por suas fibras, e aglomeradas por pressão - em alguns casos, 

ainda, por temperatura e com resinas. Segundo Iwakiri (2005), sua produção na Alemanha foi 

paralisada logo ao fim da Segunda Guerra por motivos de insuficiência de petróleo, principal 

matéria-prima na confecção das resinas. Somente em 1946, os germânicos retomaram o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos equipamentos e dos processos de fabricação dos 

painéis.  

Desde o início da fabricação dos painéis de madeira aglomerada e das chapas 

laminadas, uma das grandes preocupações é o tipo de resina que aglutinará e que conferirá as 

melhores características ao produto finalizado. A resina à base de ureia-formaldeído foi 

desenvolvida por volta dos anos 1930 e até hoje se manteve como principal aglutinante utilizado 

na fabricação das chapas (IWAKIRI, 2005). Como noticia Pizzi (1994), a ureia-formaldeído é 

amplamente utilizada, pois, além do baixo custo em relação às outras resinas, demonstra 

facilidade de uso sob várias condições de cura, solubilidade em água, além de fornecer boa 

resistência a microrganismos, com excelentes propriedades térmicas e permanecendo incolor 

após a cura. As principais desvantagens da resina UF são a baixa resistência à umidade 

(principalmente quando associada às altas temperaturas) e a liberação de formaldeído, um 

produto carcinogênico. Esse mesmo autor indica que, para esse tipo de resina, a utilização deve 

ser em torno de 6% a 15% de adesivo em peso de materiais sólido.  
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Na literatura corrente, são mostrados vários modelos de painéis de madeira, porém 

estão divididos basicamente em dois tipos: de madeira processada mecanicamente e de madeira 

reconstituída. O primeiro tipo é constituído, basicamente, dos laminados de madeira 

compensada, enquanto o segundo está subdividido em 

I. Particulados: chapas de madeira aglomerada, chapa de partículas orientadas 

(Oriented Strand Boards – OSB) e chapas de partículas não orientadas (Waferboard 

– WB); 

II. Fibras: chapas isolantes de fibras, chapas duras de fibras (Hardboard – Hb), 

chapas de média densidade (Medium Density Fiberboard – MDF); 

III. Compostas: chapas que associam um dos tipos mencionados acima (trabalhando 

nas faces do painel) ao emprego de madeira sólida, em forma de sarrafos em seu 

miolo. (IBRACON, 2010. pp. 1282) 

No Brasil, a primeira indústria de fabricação dos painéis de madeira foi instalada 

em 1966, em Curitiba. O consumo desse produto no nosso país foi largamente incrementado 

desde os anos de 1990, quando as fábricas concentraram seus esforços na modernização do 

sistema produtivo, plantas e equipamentos (IWAKIRI, 2005). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira - ABIPA  

(2013) o Brasil dispõe de tecnologia avançada para fabricação de madeira reconstituída, sendo 

destaque no mundo. Tal destaque se deve aos investimentos em novas tecnologias de automação 

e na implantação de novos processos de impregnação, impressão, revestimento e pintura. A 

Tabela 5 demonstra a evolução histórica das chapas de madeira aglomerada produzidas no 

Brasil entre 2000 e 2007 (ABIPA, 2013). 

Tabela 5 – Evolução histórica da produção, consumo, exportação e importação de chapas de 

madeira aglomerada no Brasil em m³ 

Ano Produção Consumo Exportação Importação 

2000 1.762.220 1.761.947 15.712 15.439 

2001 1.832.996 1.871.469 7.808 46.281 

2002 1.779.445 1.804.749 17.536 42.840 

2003 1.859.144 1.908.403 12.879 62.138 

2004 2.083.533 2.157.857 19.831 94.155 

2005 2.048.957 2.097.921 25.748 74.712 

2006 2.198.216 2.179.730 76.666 58.180 

2007 2.557.141 2.545.126 37.387 25.372 

Fonte: Adaptada de ABIPA (2013). 



37 

 

A matéria-prima utilizada no Brasil para a fabricação dos painéis de madeira 

reconstituída é proveniente 100% de florestas plantadas (TORQUATTO, 2008) e utiliza em 

grande parte madeira de Pinus e Eucaliptus haja vista a maior homogeneidade do material e 

qualidade do produto. Segundo Torquatto (2008), até 2006 a madeira de Pinus era a principal 

fonte para a produção dos painéis, mas desde então, as indústrias vêm inserindo, cada vez mais, 

a madeira Eucaliptus. 

Embora sejam utilizadas preferencialmente essas duas espécies, o pensamento 

sustentável influencia a pesquisa e a produção de painéis alternativos com o aproveitamento de 

resíduos de origens diversas, dentre eles na agroindústria, com base em outras espécies como 

rami e sisal, bagaço de cana-de-açúcar, palha e sabugo de milho, algodão, fibra de coco, casca 

de arroz, casca de amendoim, chá-verde, dentre outras. Por mais distintos que sejam os painéis, 

no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT mantém normas que asseguram 

a qualidade e a homogeneidade da produção. Essas normas estão dispostas na Tabela 6 . 

Tabela 6 – Normas ABNT sobre painéis de madeira. 

Tipo de painel Normas 

MDP NBR 14810 – partes 1 e 2 (ABNT, 2013) 

MDF NBR 15316 – partes 1 e 2 (ABNT, 2014) 

OSB 
NBR ISO 1096 (ABNT, 2006); NBR ISO 12466 – partes 1 e 2 (ABNT, 

2012); NBR ISO 2426 – partes 1 e 2 (ABNT, 2006) 

Chapas duras NBR 10024 (ABNT, 2012) 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

2.4.1 Recentes pesquisas no Mundo e no Brasil sobre painéis aglomerados de madeira 

O desempenho e a característica dos painéis de madeira aglomerada dependem de 

inúmeros fatores relacionados à matéria-prima, ao processo de fabricação e aos produtos 

componentes, estes agindo de maneira isolada ou em interação. Dentre a vasta literatura, Wang 

et al. (2002) conseguiram reunir alguns: a espécie da madeira, as propriedades do adesivo e sua 

compatibilidade com as partículas ou fibras, indicando ainda fatores como a dimensão do 

aglomerado utilizado (cavacos, partículas ou fibras), o teor de umidade e extrativos da matéria-

prima; quando fibras, o teor de desfibramento; o teor de umidade do colchão (matéria-prima 

pré-compactada), a pressão para compactação, o alinhamento das fibras, a densidade e o teor 

de umidade do painel finalizado.   
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Na revisão da literatura, buscou-se dar atenção à influência que as propriedades 

referentes às espécies de madeiras e às resinas mais comuns utilizadas exerciam sobre a 

densidade, a resistência à flexão estática e a resistência à tração.  

Quanto à espécie da árvore, um dos fatores a se considerar é à área superficial específica 

das partículas de madeira. Ao levar em conta painéis com as mesmas dimensões e densidade, o 

uso da espécie mais densa resultará na redução do volume de partículas e, consequentemente, 

da sua área superficial específica. Dessa maneira, a aplicação do mesmo conteúdo de resina 

aumenta a sua disponibilidade por unidade de área superficial das partículas, podendo resultar 

em painéis com melhores propriedades, compensando o efeito da redução na razão de 

compactação (MALONEY, 1993; MOSLEMI, 1974; TSOUMIS, 1991).  

A razão de compactação, por sua vez, é a denominação dada à relação entre a densidade 

do painel e a densidade do tipo de madeira, que indicará o grau da densidade do painel, em 

baixa, média ou alta. Maloney (1993), Moslemi (1974) e Tsoumis (1991) asseveram que a razão 

de compactação deverá variar de intervalo de 1,3 a 1,6 para que, na espessura final, haja 

densificação e consolidação corretas. O conhecimento prévio da densidade real dos painéis 

permite avaliar sua influência direta sobre as propriedades mecânicas e inversamente 

proporcional às propriedades físicas (KELLY, 1977).  

Em relação aos adesivos, são mais comumente utilizados aglutinantes à base de 

petróleo. Em média, 90% dos painéis aglomerados produzidos mundialmente a seco utilizam a 

ureia-formaldeído – UF como aglutinante (MALONEY, 1993). O baixo custo dessa resina, o 

favorável aumento do módulo de ruptura e elasticidade (HEINRICKS et al., 2000), como 

também a redução do inchamento nesses painéis, favorecem sua aplicação no mercado. Em 

contraposição, as baixas resistências à umidade e à temperatura são os pontos negativos desse 

produto. O acréscimo da melamina à ureia-formaldeído aumenta a resistência aos dois últimos 

fatores citados. Outra desvantagem para a resina de ureia-formol é a liberação de formaldeído, 

um componente carcinogênico (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 1999). Várias outras 

resinas com variados componentes aromáticos são utilizadas para diminuir a liberação desse 

composto, como, por exemplo, o fenol-formaldeído - FF, a melamina-formaldeído - MF, a 

melamina-ureia-formaldeído - MUF e o fenol-melamina-ureia-formaldeído – FMUF 

(IWAKIRI, 2005).  

Zhang et al. (2014) produziram painéis híbridos de casca de arroz com fibras de 

coco com as seguintes resinas e as respectivas proporções: 14% de fenol-formaldeído, 3% de 

isocianato (MDI) e 1% de emulsão de parafina, todos em peso seco de sólidos. A única variação 

de componente ficou por conta das porcentagens entre as cascas de arroz e as fibras de coco. 
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Ao final, os pesquisadores concluiram que a fibra de coco influenciava positivamente na 

composição do painel, isso porque facilitou a interação dos componentes e diminuiu a absorção 

da água. Os painéis com a relação casca de arroz/fibra de coco de 60/40 atingiram resultados 

superiores aos produtos comercializados na China, país onde a pesquisa foi desenvolvida, 

chegando em valores de 0,41 MPa a 0,56MPa para a resistência a tração. 

Ashori et al. (2009) utilizaram bagaço de cana-de-açúcar como base para fabricação 

de painéis aglomerados. Entregaram eles duas proporções de resina do tipo ureia-formaldeído 

com base no peso de sólidos da placa: referência (sem resina) e 10%. Foi fixada em 30 kgf/m² 

em um período de 4 minutos. A outra variável da pesquisa ficou por conta da temperatura para 

compressão - 180°C, 190°C e 200°C. A investigação demonstrou que os painéis fabricados com 

a resina UF denotaram melhores valores para o módulo de elasticidade (MOE) e o módulo de 

ruptura (MOR), e índices inferiores para o inchamento e absorção de água, ao serem 

comparados com os painéis sem resina. Outro ponto a ser destacado é que o aumento de 

temperatura influencia negativamente nas resistências, porquanto deteriora as fibras. 

Outra pesquisa visando a um painel alternativo de madeira foi realizada por Batalla 

et al. (2005), na qual utilizaram cascas de amendoim, resíduo abundante da agroindústria 

argentina, juntamente com a resina de fenol-formaldeído. Foram adotados teores de 40% até 

90% de peso de casca de amendoim, variando a cada 10%. Os resultados do experimento 

evidenciaram ser possível utilizar o referido material para a produção das placas, já que os 

valores de resistência a tração e a flexão foram superiores às referências normativas, embora se 

tenha notado o alto índice de porosidade entre os compósitos mais pobres de fibra. Dessa 

maneira, as melhores frações de peso se concentraram no painel cujo percentual de casca de 

amendoim foram maiores do que 80%. Por outro lado, para esses últimos painéis, não foi 

possível obter baixa densidade. Concluiu-se que, para essa matéria-prima, somente compósitos 

mais densos poderiam obter valores maiores de resistência.  

O resíduo de chá-verde também foi objeto de pesquisa para a produção de painéis 

alternativos de madeira. Batiancela et al (2014) empregaram essa espécie em substituição aos 

cavacos de Pinus sp. Foram fabricados painéis na proporção de 0% a 100%, com variações a 

cada 10% de C. sinensis. A resina utilizada na pesquisa foi a ureia-formaldeído na proporção 

de 8%, juntamente com 1% de emulsão de parafina, ambas em peso de sólidos. Na análise da 

composição química das folhas de chá-verde, os pesquisadores evidenciaram que baixos teores 

de carboidratos higroscópicos (celulose e hemicelulose) auxiliam na interação das fibras com a 

resina UF (BATIANCELA et al., 2014), mas não se mostrou suficientemente capazes de reduzir 

a absorção de água quando utilizados 100% de folhas de chá-verde. Os compósitos entre 20% 
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e 50% de C. sinensis obtiveram resultados melhores quanto à absorção de água, inchamento, 

MOE e MOR, quando comparados com os painéis de referência.   

No Brasil, pesquisas semelhantes envolvendo matérias-primas opcionais na 

fabricação de painéis aglomerados de madeira são realizadas com boa relevância. Scatolino et 

al. (2013) utilizaram o sabugo de milho em substituição progressiva de 0%, 25%, 50%, 75% e 

100% aos cavacos de Pinus oocarpa. Como aglutinante, optaram por uma mistura de 8% de 

ureia-formaldeído com 1% de emulsão de parafina, em peso de sólidos. Nessa pesquisa, 

evidenciou-se que a substituição pela espiga de milho não afetou as propriedades físicas dos 

painéis, tais como a densidade. Em substituições maiores do que 50%, no entanto, houve 

drásticos decréscimos no desempenho mecânico. Os painéis expressaram valores para o 

inchamento por 24h e para a absorção de água superiores aos índices da referência normativa. 

No que diz respeito, especificamente, aos resíduos de papel kraft, parte da literatura 

internacional considera a utilização desse material ou seus derivados como matéria-prima 

protagonista ou coadjuvante a serem aplicados em produtos de relevância, seja na construção 

civil ou em outros setores produtivos (PICKERING; BEG, 2008; TARAMIAN et al., 2007; 

REIS et al., 2014; VILASECA et al., 2008; SILVA et al., 2012; ASHORI; NOURBAKHSH, 

2009). 

Um dos exemplos na literatura é o trabalho de Taramian (2007). O pesquisador, 

preocupado com os grandes volumes de resíduos gerados pela indústria americana de papel e 

celulose, realizou um trabalho reutilizando esse material. Segundo o autor, o principal refugo 

das indústrias desse setor é um lodo rico em fibras finas e materiais inorgânicos como argila de 

caulim e carbonato de cálcio e que sua utilização no reforço de produtos à base de madeira 

poderia ser alternativa inovadora para a sua reciclagem. Em sua pesquisa, ele utilizou uma 

mistura de lodo de papel e partículas de madeira em distintas proporções (0:100; 15:85; 30:70 

e 45:55) para produzir dois tipos de painéis: de camada única e laminados de três camadas. Tais 

composições foram aglutinadas com duas resinas distintas com as respectivas proporções: a 

ureia-formaldeído (10% e 12% em peso do compósito) sob a ação do catalisador cloreto de 

amônio (2% do peso da resina) e o isocianato (3% e 4% em peso do compósito). Os painéis 

foram prensados por 4 minutos, a pressão de 30 kgf/cm², sendo as amostras curadas com UF 

sob a temperatura de 160°C e as amostras curadas com difenilmetano diisocianato (MDI) sob 

a temperatura de 180°C. Ao final, o produto passou por testes físicos e mecânicos, os quais 

indicaram que a umidade do lodo de papel afetou negativamente as propriedades mecânicas do 

compósito. Se comparado, no entanto, a influência exercida entre as duas resinas sobre os 

painéis de camada única, evidenciou-se que os painéis fabricados com MDI exibiram melhores 
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índices de resistências a flexão estática e cisalhamento, bem como menores índices de absorção 

e de variação dimensional ante os compósitos aglutinados com UF. O autor destacou, no 

entanto, que a tripla camada de laminados conferiu a esses compósitos propriedades para 

cumprir os requisitos mínimos exigidos pela normatização - ASTM D 1037/99; EN 312-2/96; 

EM 317/99 e ANSI A208.1 - aos quais foram submetidos.  

  Trata-se, portanto, de uma pesquisa na qual a matéria-prima utilizada é o papel 

kraft proveniente das embalagens descartadas de cimento, quando poucos são os trabalhos que, 

de fato, estão direcionados a esse produto. Com efeito, ante os objetivos estabelecidos nesta 

investigação, passa-se ao detalhamento de materiais e métodos, com vistas à produção de um 

compósito adequado às demandas da construção civil. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 MATERIAIS 

Nesta seção, listam-se e descrevem-se os materiais utilizados na pesquisa. 

3.1.1 Papel kraft das embalagens descartadas de cimento 

Para a realização da pesquisa, as embalagens descartadas de cimento foram obtidas 

em uma obra de construtora e em fábricas de pré-moldados, sediadas no Município de Fortaleza, 

ambas as quais tiveram as identidades preservadas, conforme a Figura 3.  

Figura 3 – Embalagens de cimento descartadas, utilizadas nesta pesquisa 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

3.1.2 Resina de ureia-formaldeído (UF) 

O processo básico de formação da ureia-formaldeído está dividido em duas etapas: 

na primeira, ocorre a reação da ureia com o formaldeído por intermédio dos seus grupos amina. 

Nessa etapa, podem-se formar mono, bi ou trimetilolureias. Na segunda fase, ocorre a 

condensação das metilolureias para formar polímeros (SILVA, 2008).  

A resina de ureia-formaldeído utilizada é denominada de Redemite, adquirida da 

Redelease Produtos para Indústria LTDA. Sua especificação técnica está disposta na Tabela 7. 

Tabela 7 – Especificações técnicas da resina UF 

Redemite – resina de ureia-formaldeído 

Viscosidade Brookfield a 25ºC 400 – 1000 cP 

pH a 25°C 7,5 – 8,2 
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Gel time a 21°C 27 a 70 minutos 

Teor de sólidos a 105°C por 3 horas 64% (mínimo) 

Densidade à 25°C 1,280 g/cm³ (mínimo) 

Teor de formol livre 2,5% (máximo) 

Fonte: Redelease Produtos para Indústria LTDA (2011) 

3.1.3 Emulsão de parafina 

A parafina é uma mistura de hidrocarbonetos saturados que, ao ser adicionada às 

fibras, proporciona redução da higrocospicidade das partículas lignocelulósicas e melhorar a 

estabilidade dos painéis. Conforme Iwakiri et al. (2005), utiliza-se uma proporção de 1% de 

parafina sobre o peso da massa total dos painéis. As características da parafina comercial foram 

disponibilizadas pelo fornecedor e estão dispostas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Especificações técnicas da parafina comercial 

Parafina comercial líquida 

Viscosidade Brookfield a 25ºC 190 cP 

pH a 25°C 8,0 – 10,0 

Teor de sólidos a 105°C por 3 horas 45% 

Densidade à 25°C 0,92 – 0,99 g/cm³ 

Fonte: BioFragane (2014) 

3.1.4 Catalisador 

As resinas de ureia-formaldeído, geralmente, curam em condições de temperatura 

ambiente ou quando submetidas ao calor, porém, em escala industrial, busca-se acelerar esse 

processo. Para isso, são utilizados catalisadores que liberam ácidos, como, por exemplo, os sais 

de amônio (ROYALPLÁS, 2002). O catalisador utilizado foi adquirido juntamente com a resina 

UF. Denominado de “endurecedor-G”, o composto é sulfato de amônia – (NH4)2SO4. Conforme 

o fabricante Redelease, a proporção de uso é de 3% de catalisador sobre o peso da resina UF.  

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

As etapas do projeto experimental, desde a obtenção da matéria-prima até a 

finalização dos compósitos, são indicadas a seguir. 

I. Obtenção das fibras e das partículas lignocelulósicas do papel Kraft, oriundas das 

embalagens descartadas. 
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II. Caracterização das amostras de papel kraft nas situações distintas. 

III. Desenvolvimento do projeto-piloto pelo estabelecimento dos parâmetros técnicos 

para processo de obtenção dos painéis. 

IV. Definição dos tratamentos e da amostragem dos compósitos. 

V. Fabricação do compósito lignocelulósico em escala laboratorial. 

VI. Realização de ensaios para propriedades físicas e desempenho mecânico - 

densidade, teor de umidade, resistência à tração superficial, resistência à flexão 

estática, resistência à tração perpendicular e inchamento por 24 horas. 

3.2.1 Obtenção das fibras e das partículas lignocelulósicas do papel kraft  

O procedimento adotado para obtenção dessas fibras naturais seguiu as orientações 

de Buson (2009), porém com algumas adaptações, que serão citadas no decorrer do processo. 

Primeiramente, fez-se a limpeza dos sacos (FIGURA 4). Devem-se ser retirados os eventuais 

pedriscos formados da umidade e posteriormente as embalagens deverão ser varridas, de modo 

a retirar o excesso de cimento impregnado. Esse cuidado faz-se necessário a fim de não 

danificar os instrumentos de obtenção da polpa celulósica. 

Figura 4 – Limpeza das embalagens de cimento 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Em seguida, os sacos de cimento deverão ser triturados utilizando uma 

fragmentadora de papel. Neste trabalho, utilizou-se uma fragmentadora Aurora, modelo 

AS1018CD (FIGURA 5), a qual produz partículas retangulares de 4 mm x 37mm (FIGURA 6). 
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A esta primeira etapa, em que se obtiveram as tiras de papel, denominou-se de papel 

particulado, adotando-se a abreviação PP. 

Figura 5 – Fragmentação do papel (a. antes da fragmentação / b. durante a fragmentação) 

a)  b)  

Fonte: Fotografia própria (2015). 

 

Figura 6 – Dimensões usuais do papel pós-fragmentação (a. largura = 4mm / b. 

comprimento = 37mm) 

a)  b)   

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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A etapa posterior consiste na transformação em polpa de celulose (polpação). A 

polpação define-se, basicamente, como a de dispersão das fibras do papel kraft com a imersão 

em água e trituração em um liquidificador (FIGURA 12). Foi-se mantida a relação de 150,0 g 

de sacos de cimento/3,0 kg de água para polpação, conforme indicação de Buson (2009). Poderá 

ser utilizado um liquidificador comum ou industrial para trabalhar com pequenas amostras. 

Quando, no entanto, houver a necessidade de produção de polpa celulósica em maior 

quantidade, deverá ser utilizado um equipamento denominado hidrapulper. Como os painéis 

aglomerados foram produzidos em escala laboratorial, utilizou-se um liquidificador comum 

para realizar a polpação, conforme se demonstra na Figura 7. 

Figura 7 – Polpação das fibras em escala laboratorial, utilizando um liquidificador comum 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

A polpa celulósica (embalagens + água) deverá permanecer em dispersão por 10 

minutos (SILVA, 2002). Posteriormente a esse procedimento, deve-se retirar o excesso de água; 

para isso, deverá ser pressionada a polpa contra uma tela de serigrafia (FIGURA 8).  
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Figura 8 – a. Drenagem com tela serigráfica / b. Polpa celulósica drenada 

a)  b)   

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Em seguida, a polpa deverá ser colocada em uma estufa (FIGURA 9), por um 

período de 24h, sob uma temperatura de 105°C (+/- 5°C) para retirar a umidade restante.  

Figura 9 – a. Fibra celulósica em estufa / b. Fibra celulósica seca 

a)  b)   

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Após esse procedimento, as fibras, então ressecadas, deverão retornar a um 

liquidificador industrial, de modo que ocorra o desfibramento das amostras até atingir aspecto 
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esponjoso (adaptou-se), conforme a Figura 10. As amostras geradas nesse último procedimento 

foram denominadas de fibras de papel, adotando-se a abreviação FP. 

Figura 10 – a. Fibra celulósica no liquidificador / b. Amostras desfibradas (à direita) 

a)  b)    

Fonte: Fotografia própria (2015). 

 

3.2.2 Caracterização das amostras de papel kraft em situações distintas 

O papel kraft foi caracterizado, determinando-se sua massa específica, a 

identificação dos compostos químicos por meio da fluorescência de raios-X (FRX) e pela 

difração de raios-X (DRX), além, ainda, da análise de perda de massa por termogravimetria 

(TGA) e termogravimetria diferencial (DTG).  

 Massa específica 

O ensaio de densidade real ou massa específica da fibra do papel kraft foi realizada 

no Laboratório de Materiais Cerâmicos da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, com um 

densiômetro digital por picnometria a gás hélio, método mais preciso de se obter a densidade. 

Este ensaio determinou a média de cinco amostras para a mesma situação. Como já 

mencionado, foram utilizadas duas situações distintas: papel particulado (PP) e fibra de papel 

(FP). 
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 Fluorescência de raios-X (FRX) 

A fluorescência de raio-x é um método de análise qualitativo e quantitativo, não 

destrutivo, aplicado na identificação de elementos com número atômico maior do que 13 (Z ≥ 

13). A técnica consiste na utilização de uma fonte de raio-x que, mediante o efeito fotoelétrico, 

ioniza os níveis internos dos átomos que formam a amostra. Na reorganização do átomo e 

regresso ao estado fundamental, esses átomos liberam o excesso de energia, emitindo um fóton 

X (de energia igual à diferença de energia de ligação dos níveis entre os quais se deu a 

transição). Essa radiação é peculiar a cada elemento, o que permite a identificação e a 

quantificação dos constituintes da amostra (ALVES, 2011). A espectroscopia por fluorescência 

é utilizada como instrumento de análise nos estudos das fibras lignocelulósicas (RADOTIC et 

al., 2006) por ser uma técnica barata, rápida, sensível e específica. 

Nesta pesquisa, a fluorescência de raio-x foi utilizada com o objetivo de identificar 

os elementos químicos componentes do cimento Portland residuais nas embalagens descartadas 

antes e depois de processá-las, de maneira que possam ser avaliadas quantitativamente sua 

presença nas duas situações distintas estipuladas: papel particulado e fibra de papel. 

 Difração de raios-X (DRX) 

Para se identificar as diversas fases dos compósitos ante os elementos químicos 

encontrados na fluorescência de raio-X, utilizou-se a técnica de difração de raio-X. A difração 

ocorre quando um raio luminoso passa muito próximo de uma superfície sólida. O fenômeno 

do desvio decorre interação dos campos eletromagnéticos da radiação laser emitida e os 

elétrons da superfície da partícula (PEÇANHA, 2014).  A análise baseada nessa técnica indica 

picos de difração da raios-X mais ou menos intensos. Nesse caso, picos mais elevados vão 

indicar superfícies menos deformadas do material (MARINONI et al, 2012). 

Juntamente com a fluorescência de raio-x, a difração teve como objetivo confirmar 

a presença residual de cimento Portland nas embalagens descartadas. 

 Análise da termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivada (DTG) 

Em situações nas quais a fabricação de compósitos envolve elevação de 

temperatura, comumente aplicados de polímeros termofixos, faz-se necessária a análise da 

perda de massa dessas resinas ou dos demais componentes empregados. Em tais casos, é 

empregada a técnica conhecida como análise termogravimétrica (TGA), na qual a mudança de 

massa é medida em função da temperatura, dentro de uma programação (tempo) controlada 

(DENARI e CAVALHEIRO, 2012). A denominada curva gravimetria (TG) é o registro da 

análise, de maneira que o peso é disposto na ordenada Y e considerados seus valores 
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decrescentes de cima para baixo; enquanto isso a temperatura ou o tempo é disposto na abcissa, 

X, com valores crescentes da esquerda para a direita.  A curva termogravimétrica pode ser mais 

bem interpretada quando explicitada sua primeira derivada (DTG). Tal curva fornece 

informações, por meio dos picos, de variação máxima de massa. 

A análise térmica nesta pesquisa tem como objetivo identificar a possível 

degradação do papel kraft com a elevação da temperatura necessária para curar a resina de 

ureia-formaldeído. Para isso, duas as amostras em situações distintas (papel particulado e fibras 

de papel) foram submetidas à variação de temperatura de 0°C a 210°C, sendo esse último valor 

a temperatura máxima sob a qual os painéis seriam curados. 

3.2.3 Desenvolvimento do projeto-piloto pelo estabelecimento dos parâmetros técnicos para 

processo de obtenção dos painéis 

O projeto piloto consiste num estudo para definição de fatores técnicos ideais na 

obtenção dos painéis a serem avaliados. Nessa etapa do trabalho, foram produzidos painéis com 

distintas resinas (uréia-formaldeído e líquido da castanha de caju - LCC) e seus teores, variações 

no tempo e na temperatura de sua cura e, ainda, proporções variadas de fibra e/ou partículas. 

Os únicos fatores que se fixaram foram: a massa anidra de fibra ou de partícula (50 g) e a 

pressão exercida pela máquina (40 kgf/cm²). Todos as variáveis utilizadas foram adotadas com 

apoio na literatura (BARROS FILHO et al., 2011; MENDES et al., 2010; IWAKIRI et al., 

2008; IWAKIRI et al., 2005). Esses parâmetros foram dispostos na Tabela 9. 

Tabela 9 – Parâmetros técnicos de ensaio para o plano piloto dos painéis aglomerados 

Resíduos  Tipo de resina 

Teor de Resina 

(% em peso de 

resíduos) 

Tempo de 

cura 

Temperatura 

de cura 

Fibra (50%) + Partícula 

(50%) 

Ureia-formaldeído 

- UF 

30% 10 min 180°C 

Fibras (100%) 

14% 8 min 140°C 

14% 10 min 180°C 

15% 10 min 180°C 

30% 8 min 140°C 

30% 10 min 180°C 

Líquido da 

castanha de caju - 

LCC 

15% 10 min 180°C 

30% 10 min 180°C 
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Partícula (100%) 

Ureia-formaldeído 

- UF 

14% 8 min 140°C 

15% 10 min 180°C 

30% 10 min 180°C 

Líquido da 

castanha de caju - 

LCC 

15% 10 min 180°C 

30% 10 min 180°C 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

Os parâmetros iniciais para a escolha dos fatores foram a cura da matriz e a ligação 

entre os resíduos e a resina. Todas as amostras tratadas com a resina do líquido da castanha de 

caju – LCC não apontaram cura total da resina. Ao contrário do que se esperava, indicado na 

literatura (SANTOS et al. 2012), a resina tornou-se mais fluida e encharcou as placas. Os 

resultados mais satisfatórios com essa matriz foram aqueles com maiores temperatura e tempo 

de cura, porém não mostraram painéis com estabilidade suficiente de manuseabilidade. Dessa 

maneira, descartou-se o aprofundamento da pesquisa com esse material. 

Para os painéis com ureia-formaldeído, as amostras curadas a 140°C e 8 minutos 

não indicaram cura total da resina, mesmo com a variação de seu teor, e foram, assim, 

descartadas. Quando produzidas amostras sob a temperatura de 180°C e 10 minutos, as placas 

denotaram cura total da resina, tanto para os teores de 14%, 15% como para 30%. 

Mesmo com a completa cura originada da elevação de temperatura e do tempo, 

durante a fabricação das placas, observou-se dificuldade em homogeneizar as amostras, no que 

diz respeito à incorporação da resina à massa (partículas/fibras). Atentou-se para o fato de que 

esta absorvia grande parte dos líquidos (resina/catalisador), concentrando-o nas partes que 

primeiro foram aplicadas, obtendo, assim, placas com áreas impregnadas de líquidos 

(completamente curadas) e áreas sem os líquidos.  

Para solucionar esse problema, foram adotadas duas medidas: a primeira se deu 

com o quarteamento da massa, homogeneizando-se individualmente carta quarto e 

posteriormente misturando todos os quartos. A segunda medida adotada, foi quanto a um 

aumento do teor de resina, optando-se, então, pelos teores de 14%, 15% e 30%.  

Desses teores, optou-se, então pelos 15% e 30%, para se avaliar a influência entre 

suas variações. Na produção de placas com os últimos parâmetros, verificou-se satisfatória a 

produção de placas, tanto com 100% de fibras como para 100% de partículas. Abriu-se mão de 

trabalhar com teores distintos de resíduos em fibras/partículas para se reduzir as variantes e o 

espaço amostral do trabalho, por conta dos limitantes de tempo e estrutura para realização da 

pesquisa. 



52 

 

De maneira resumida, os parâmetros fixados foram: utilização da resina uréia-

formaldeído; tratamentos distintos do papel (fibra e partícula) com porcentagem fixa de 100% 

para cada; temperatura de cura 180°C e tempo de prensagem de 10 minutos.   

 

3.2.4 Definição dos tratamentos e da amostragem dos compósitos 

Os compósitos produzidos foram divididos em painéis com 4 tratamentos distintos, 

utilizando amostras de fibras e de partículas, aglutinadas por distintos teores de resina uréia-

formaldeído nos teores de 15% e 30%, conforme a Tabela 10. 

Tabela 10 – Definição de tratamento e amostragem dos compósitos 

Tratamentos Resíduos 

Resina (% 

em peso de 

resíduos) 

Catalisador 

(% em peso 

da resina) 

Parafina (% 

em peso de 

resíduos) 

Quantidade 

de painéis 

(pequeno / 

grande) 

F15 
Fibras 

15% 3% 1% 15 / 5 

F30 30% 3% 1% 15 / 5 

P15 
Partículas 

15% 3% 1% 15 / 5 

P30 30% 3% 1% 15 / 5  

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Empregaram-se dois moldes distintos para a fabricação das placas, o primeiro nas 

dimensões de 110 mm x 110 mm e o segundo de 270 mm x 120 mm (comprimento x largura), 

conforme as Figuras 11 e 12, respectivamente. 

Figura 11 – Molde, menor, quadricular de 110 mm x 110 mm 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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Figura 12 – Molde, maior, retangular de 270 mm x 120 mm 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Com base nas normas NBR 14810-2 (ABNT, 2013) e NBR 15316-2 (ABNT, 2014), 

definiram-se os tipos e as características com suporte nos painéis deverão se enquadrar.  A 

Tabela 11 tra esses dados.  

Tabela 11 – Tipo e características básicas dos painéis a serem executados 

Painéis de uso não-estruturais para usos internos em condições secas 

Espessura 4 a 6 mm 

Densidade Entre 651 – 800 Kg/m³ 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

3.2.5 Fabricação do compósito lignocelulósico em escala laboratorial 

Inicialmente foi realizada a dosagem de cada componente; para, posteriormente, 

haver a prensagem e cura das placas. Esta etapa do trabalho foi realizada conforme cálculos, 

previamente estabelecidos por Eleotério (2000) 

 Dosagem do material 

A dosagem de resina foi variada em dois teores distintos, 15% e 30%, porém se 

levou em consideração o seu teor de sólidos, em relação à massa anidra de partículas/fibras. Os 

valores foram obtidos com amparo na Equação 1: 

 

RS = MF x (1 - u) x TR x 1/TSR (1), em que: 
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RS = massa de resina a ser adicionada às partículas/fibras (g) 

MF = massa de fibras úmidas (g) 

u = teor de umidade das fibras – base úmida (decimal) 

TR = teor de resina desejado (decimal) 

TSR = teor de sólidos de resina (decimal) 

 

 A quantidade de emulsão de parafina empregada foi de 1% de sólidos em relação à 

massa seca das partículas/fibras, constante para todos os tratamentos. O cálculo para sua 

dosagem é expresso pela Equação 2: 

PF = MF x (1 - u) x TP x 1/TSP (2), em que: 

 

PF = massa de emulsão de parafina a ser adicionada às partículas/fibras (g) 

MF = massa de fibras úmidas (g) 

u = teor de umidade das fibras – base úmida (decimal) 

TP = teor de parafina desejado (decimal) 

TSP = teor de sólidos da parafina (decimal) 

 

 Diferentemente dos demais componentes que são dosados em função da massa das 

partículas/fibras, o catalisador leva em consideração o teor de sólidos da resina. Nesse caso, a 

Equação 3 fornece a massa desejada:  

CT = RS x TSR x TC x 1/TSC (3), em que: 

 

CT = massa do catalisador a ser adicionada à resina (g) 

RS = massa de resina a ser adicionada às partículas/fibras (g) 

TSR = teor de sólidos da resina (decimal) 

TC = teor de catalisador desejado (decimal) 

TSC = teor de sólidos do catalisador (decimal) 

 

 A adição de água: tem como objetivo manter a umidade desejada de 10% ao colchão 

de partículas/fibras, para tanto, deve ser adicionada uma quantidade conforme a Equação 4:  

uc = (MF x u) + [RS x (1-TSR)] + [PF x (1-TSP)] + [CT x (1-TSC)] + MH2O 

                                            MF + RS + PF + CT + MH2O 
(4), em que: 
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uc = teor de umidade desejado para o colchão – base úmida (decimal) 

MF = massa de fibras úmidas (g) 

u = teor de umidade das fibras – base úmida (decimal) 

RS = massa de resina a ser adicionada às partículas/fibras (g) 

TSR = teor de sólidos da resina (decimal) 

PF = massa de emulsão de parafina a ser adicionada às partículas/fibras (g) 

TSP = teor de sólidos da parafina (decimal) 

CT = massa do catalisador a ser adicionada à resina (g) 

TSC = teor de sólidos do catalisador (decimal) 

MH2O = massa de água a ser adicionada  

As etapas posteriores são referentes à fabricação dos compósitos e seguem o 

método aplicado por Iwakiri (2005). 

Após o desfibramento das amostras (ITEM 4.2.1.2) e o cálculo de material 

necessário, misturam-se as proporções: 1% de emulsão de parafina (em peso de sólidos do 

compósito), uma variação de 15% e 30% de resina UF sobre o peso de sólidos do compósito e, 

por fim, acrescentam-se 3% de catalisador (endurecedor G – sulfato de amônia) sobre o peso 

de resina UF. Essa mistura de adesivos foi aspergida e homogeneizada às partículas e fibras 

manualmente (adaptação do autor-pesquisador). A literatura, no entanto, recomenda que a 

aspersão seja realizada com o auxílio de uma pistola de pressão e, durante a aplicação dos 

adesivos, faça-se necessário o movimento de rotação do material lignocelulósico em um tambor 

giratório denominado encoladeira, semelhante à Figura 13.  

Figura 13 – Encoladeira 

 

Fonte: Adaptado de Weber (2011). 
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A mistura formada pelo material lignocelulósico e adesivos é levada aos moldes e 

levemente prensada, no próprio molde da prensagem final, sem a necessidade de definição de 

carga (FIGURAS 14 e 15). Segundo Iwakiri (2005), esse procedimento, intitulado de pré-

prensagem, tem como objetivo auxiliar na compactação do material, reduzindo sua altura, 

retirar o ar do interior do compósito durante a mistura e facilitar o carregamento de prensagem 

a quente. O produto final desse processo é denominado de colchão, o qual contará com as 

dimensões laterais do painel desejado, embora ainda seja necessário levá-lo para a prensagem. 

Figura 14 – Pré-prensagem das fibras no molde menor 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Figura 15 – Pré-prensagem das partículas no molde maior 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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A prensagem (final) a quente é a consolidação pela qual o colchão chega à espessura 

final, de modo que o painel venha a ter a densidade exigida, e quando se inicia a cura por meio 

da elevação da temperatura. Iwakiri (2005) expressa que a intensidade da pressão está 

relacionada com a área de contato, de modo que, quanto maior for a área do painel, maior deverá 

ser a pressão exercida sobre ele. O mesmo autor destaca que a densidade dos painéis é 

diretamente proporcional à pressão aplicada. Para esses painéis, as pressões aplicadas devem 

variar de 12 a 40 kgf/cm².  

A temperatura, por sua vez, tem como objetivo a polimerização da resina. Durante 

a prensagem a quente ocorre a polimerização das partículas; de tal modo, se reduz a resistência 

à compressão e, assim, promove-se a consolidação do colchão. A Figura 16 ilustra a prensa 

utilizada no processo, pertencente à EMBRAPA-CE. 

Figura 16 – Prensa termo-hidráulica Marconi da EMBRAPA-Ce utilizada para prensagem 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Adotaram-se, com base nos ensaios realizados no projeto-piloto, os seguintes 

parâmetros (TABELA 12) para a prensagem a quente dos painéis. 

Tabela 12 – Parâmetros de prensagem 

CARGA TEMPERATURA TEMPO DE PRESAGEM 

40 kgf/cm² 180°C 10 minutos 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Finalizado a produção, os painéis passaram por um período de 30 dias de cura até 

que adquirissem estabilidade. Os valores do ambiente de condicionamento foram: temperatura 

de 20°C (+/- 2°) e umidade relativa do ar de 60% (+/- 5%).   

3.2.6 Ensaios, definição da amostragem e dos cortes para os corpos de prova. 

Após o período de estabilização, os painéis foram submetidos a ensaios físico-

mecânicos para verificação do potencial do objeto da pesquisa. Os ensaios seguiram as NBR 

14810-2 - Painéis de partículas de média densidade: Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 

2013) e NBR 15316-2 - Painéis de fibras de média densidade: Requisitos e métodos de ensaio 

(ABNT, 2014).  

O ensaio de densidade foi realizado em todos os corpos de prova utilizados nos 

demais ensaios. A Tabela 13 demonstra o quantitativo e as dimensões dos corpos de prova 

necessários para cada ensaio. 

Tabela 13 – Quantitativo de corpos de prova por ensaio 

Ensaios 
No. de 

CP’s 

Dimensões dos 

CP’s 

Densidade (DS) 
Em todos os corpos-de-

prova = 40 cp’s 

Teor de umidade (TU) 10 50mm x 50mm 

Inchamento por 24h (IC) 10 50mm x 50mm 

Resistência à flexão estática – módulo de 

ruptura (MOR) e módulo de elasticidade 

(MOE) 

Amostras do sentido 

vertical (FEV) 
5 

150mm x 

50mm 

Amostras do sentido 

horizontal (FEH) 
5 

150mm x 

50mm 

Resistência à tração superficial (TS) 10 50mm x 50mm 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Para cada tratamento foram fabricados quinze painéis utilizando o molde menor 

(110 mm x 110 mm) e cinco painéis no molde maior (270 mm x 120 mm), com o intuito de se 

obter o número de corpos de prova exigidos pela norma. 

Foram retirados dez corpos de prova para o ensaio de flexão estática dos painéis 

produzidos no molde maior. Outros quinze painéis foram construídos de modo a se obter os 

outros dez corpos de prova aleatórios para cada um dos ensaios de teor de umidade, inchamento 

por 24 horas e resistência a tração perpendicular. Cada placa produzida no molde menor 

forneceu quatro corpos de prova no tamanho médio de 50 mm x 50 mm (FIGURA 17). Já as 
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placas produzidas do molde maior forneceram, cada uma, dois corpos de prova com dimensões 

médias de 150 mm x 50 mm (FIGURA 18).  

Figura 17 – Detalhe do recorte dos corpos de prova de 50 mm x 50 mm das placas de 110 mm 

x 110 mm 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Figura 18 – Detalhe do recorte dos corpos de prova de 150 mm x 50 mm a partir das placas de 

270 mm x 120 mm 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

 



60 

 

A Figura 19 ilustra a situação de ensaio para a determinação do Inchamento em 

24h. 

Figura 19 – Corpos de prova submersos em água deionizada, a 20°C, para ensaio de 

inchamento por 24 horas 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

As Figuras 20 e 21 ilustram, respectivamente, o equipamento e exemplificam a 

adaptação realizada no ensaio de resistência a tração perpendicular. 

Figura 20 – Equipamento para ensaio de arrancamento de argamassas e pastilhas, adaptado ao 

ensaio de tração perpendicular 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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Figura 21 – Adaptação do ensaio de arrancamento à tração perpendicular 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 

As amostras com dimensões de 150 mm x 50 mm serviram para o ensaio de 

resistência a flexão estática, o qual foi realizado em uma máquina universal de ensaios EMIC, 

modelo DL3000 (FIGURA 22), em velocidade constante de 12,5 mm/s.  

Figura 22 – Máquina universal de ensaios EMIC DL3000 

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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A análise estatística dos dados foi realizada por meio da variância (ANOVA) de 

todos os resultados, considerando-se o cruzamento: teores de resina (15% x 30%) tanto para 

fibras como para partículas e tratamento do material (fibra x partícula), fixando os teores de 

resina. O nível de significância adotado foi 5% sobre a influência das variáveis. A interpretação 

dos resultados da ANOVA teve como base o valor “p”, que indica a probabilidade de os 

resultados ocorrerem ao acaso, sendo considerado que o valor “p” que se mostre inferior a 0,05 

indica que mais significativa será a influência do fator independente na resposta da variável 

dependente analisada.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARATERIZAÇÃO DO PAPEL KRAFT 

4.1.1 Massa específica 

Os resultados foram de 1356,7 Kg/m³ (+/- 3,4 Kg/m³) para o papel particulado (PP) 

e de 1347,8 Kg/m³ (+/- 4,5 Kg/m³) para a fibra de papel (FP). Tais valores aproximaram a 

densidade das embalagens de papel kraft a fibras de juta (1300 Kg/m³), cânhamo (1480 Kg/m³) 

e curauá (1400 Kg/m³) encontradas nos estudos de Hattallia et al. (2002) e Hoareau et al. 

(2004). 

4.1.2 Fluorescência de raios-X (FRX) 

O ensaio de fluorescência de raio-X, aplicado no papel particulado e na fibra de 

papel das embalagens descartadas de cimento, foi realizado pelo Laboratório de Raios-X do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará – UFC. Os elementos encontrados 

nas amostras e seus respectivos percentuais foram dispostos na Tabela 14 para papel particulado 

e para fibra de papel. 

Tabela 14 – Resultado do ensaio de espectroscopia por fluorescência de raios-X para situação 

do papel particulado e da fibra de papel. 

Elemento 
Percentual em massa (% massa) 

Papel particulado Fibra de papel 

Ca 42,9080 65,1970 

Si 13,2000 4,1971 

K 13,1440 3,5302 

Al 10,5320 4,0407 

S 6,0292 2,0363 

Mg 5,9939 0,0 

Cl 4,4192 1,1440 

Fe 3,7745 17,7110 

Zn 0,0 2,1440 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 Foram encontrados elementos químicos como cálcio (Ca), silício (Si), alumínio 

(Al), magnésio (Mg) e ferro (Fe) em mais de 50%, tanto nas amostras de papel particulado 

como nas fibras de papel. Tais valores indicam que, mesmo passando pelos processos de 
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polpação, drenagem, secagem em estufa e desfibração, as fibras do papel kraft, oriundas das 

embalagens descartadas, continuam com teores semelhantes aos encontrados ao papel 

particulado. 

4.1.3 Difração de raios-X (DRX) 

O Laboratório de Raios-X do Departamento de Física da Universidade Federal do 

Ceará – UFC também foi o local da realização do ensaio da difração de raio-X das embalagens 

descartadas de cimento. 

A difração de raio-x para as amostras de papel particulado (FIGURA 23) identificou 

a presença a fases cristalinas de componentes químicos do cimento Portland. Nessas amostras 

foram identificados 18 picos de carbonato de cálcio (CaCO3), 10 picos para a sílica (SiO2) e 7 

picos de alumina (Al2O3). Os resultados estão de acordo com o esperado, já que não houve 

tratamento prévio das partículas além da retirada do excesso de resíduo cimentício. 

Figura 23 – Gráfico do difratograma de raios-X para situação de papel particulado (PP) 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Para as amostras de fibras de papel, a quantidade de picos identificados fora inferior 

ao verificado nas amostras de papel particulado, corroborando a constatação de que parte do 

resíduo de cimento Portland era retirada após o processo que envolvia polpação (papel + água) 

e drenagem do excesso líquido. A difração das fibras (FIGURA 24) identificou 13 (treze) picos 

de carbonato de cálcio (CaCO3), 4 picos de sílica (SiO2) e 6 picos de alumina (Al2O3). Conforme 

verificado na fluorescência, esse simples procedimento, contudo, não era capaz de retirar 

totalmente o material cimentício, havendo ainda resquícios de cimento. 
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Figura 24 – Gráfico do difratograma de raios-X para situação de Fibra de Papel (FP) 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

4.1.4 Análise da termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivada (DTG) 

Nos resultados do ensaio de termogravimetria ficou evidente o fato de que, para o 

papel particulado (PP), houve duas perdas de massa evidenciadas. A primeira faixa deu-se por 

volta de 15°C, tendo seu pico máximo de variação em 50°C e finalizando em 115°C. Outro pico 

foi identificado aproximadamente em 120°C (FIGURA 25). O papel particulado não foi lavado 

e tão somente passou pela retirada de cimento e outros tipos de material, de maneira que as 

amostras particuladas ainda continham as tintas impressas da rotulagem. Atribuiu-se as massas 

correspondentes às perdas identificadas como referentes à evaporação de água (teor de umidade 

a amostra) e do veículo volátil na tinta do rótulo. 

Figura 25 - Gráfico do TGA e DTG para situação de papel particulado (PP). 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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As amostras referentes às fibras de papel passaram por procedimento que contou 

com polpação e drenagem, dando prosseguimento até o desfibramento. A etapa de polpação 

contou com água capaz de retirar grande parte da tinta de rotulagem. Durante o processo de 

drenagem, evidenciou-se o fato de que grande parte da pigmentação ficou depositada nos 

resíduos da água, lavando, assim, as fibras. Evidenciou-se na análise termogravimétrica 

(FIGURA 26) o fato de que só houve uma fase de perda de massa, composta por somente 1 

pico máximo, por volta de 50°C. Atribui-se essa perda de massa ao teor de umidade nas 

amostras das fibras. 

Figura 26 - Gráfico do TGA e DTG para situação de fibra de papel (FP). 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 

Ao final do ensaio, em ambos as situações (papel particulado e fibra de papel), por 

volta de 210°C, registravam-se, ainda, médias de 90% de material residual, constatando-se que 

não houve degradação considerável do papel kraft para a temperatura de 180°C utilizada para 

fabricação dos painéis. Dessa maneira, a temperatura requisitada para cura da resina seria 

compatível com a manutenção da integridade do papel. 

 

4.2 PROPRIEDADE FÍSICAS E MECÂNICA DOS PAINÉIS 

4.2.1 Densidade - DS 

Para o ensaio de densidade, foram utilizados todos os 40 corpos-de-prova 

previamente selecionados para os demais ensaios físico-mecânicos. A Tabela 15 indica os 

resultados de acordo com o tratamento de cada amostra.  
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Tabela 15 – Resultado do ensaio de densidade 

Tratamento 
Tipo de 

resíduo 
Teor de Resina 

Densidade 

média (kg/m³) 

Variação da 

densidade (%) 

F15 
Fibras 

15% 1001 ± 19% 

F30 30% 997 ± 13% 

P15 
Partículas 

15% 973  ± 64% 

P30 30% 969  ± 16% 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Observou-se que todos os painéis obtiveram densidades maiores do que 800 kg/m³ 

e, dessa maneira, segundo as NBR 14810-2 (ABNT, 2013) e NBR 15316-2 (2014), tanto as 

amostras com fibras (FP) como as de partículas (PP) se enquadraram como hard density 

fiberboard - HDF (painéis de fibra de alta densidade para uso geral) e como P2 (painéis de 

partícula não-estruturais para usos interno). A classificação para usos em condições úmidas ou 

secas deve levar em conta os demais ensaios de teor de umidade, inchamento, tração superficial 

e resistência à flexão estática (MOR e MOE). 

Quando considerado o tipo de resíduo, as densidades para os painéis de fibras 

mostram-se na faixa de 980 Kg/m³ a 1020 Kg/m³, enquanto a produção, com base no material 

particulado, situou-se de 950 Kg/m³ a 1000 Kg/m³, conforme a Figura 27. 

Figura 27 - Gráfico do comportamento dos painéis para a DS, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Para a avaliação quanto ao teor de resina aplicado (FIGURA 28), os painéis 

confeccionados com 15% de resina UF situaram-se na faixa de 960 Kg/m³ a 1015 Kg/m³. 

Quando aumentado o teor de resina para 30%, os painéis registraram valores de 965 Kg/m³ a 

1000 Kg/m³, situando-se entre eles os valores para teor de 15% do material ligante.  

Figura 28 - Gráfico do comportamento dos painéis para a DS, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Com base na análise de variância, não foram considerados eventos significativos na 

densidade quando os teores de resina variaram de 15% para 30%. Quando, porém, considerando 

os dois tipos resíduos, fibras ou partículas, evidenciou-se significância. (TABELA 16). 

Tabela 16 – ANOVA para DS: entre painéis 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 30782 1 30782 4,02 0,046616 

Teor de resina 786 1 786 0,10 0,749062 

      
Erro 1201468 157 7653   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 

Bianche et al. (2012) e Trianoski (2010), em suas pesquisas com painéis em fibras 

e partículas fabricadas com espécies como eucalipto (Eucalyptus urophylla), paricá 

(Schizolobium amazonicum) e vassoura (Sida spp.), também relataram não haver eventos 

distintos estatisticamente para densidade aparente, tanto para os teores dos adesivos. Kelly 
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(1977) acentua que os dois principais fatores que afetam a densidade nos painéis é a razão de 

compactação e a densidade da espécie de madeira.  

O tratamento diferenciado para fibra e partícula tem influência direta na razão de 

compactação, de maneira que as fibras garantem menos espaços vazios e maior quantidade de 

material, se comparadas com as partículas, apontando densidades maiores (KELLY, 1977) O 

outro fator que influenciaria na variação da densidade seria a espécie do material 

lignocelulósico. Como a matéria-prima foi a mesma, as embalagens de papel kraft, juntamente 

com o tipo de resina, a ureia-formaldeído, justificou-se a não significância para a variação nos 

teores de resina (15% e 30%). 

4.2.2 Teor de umidade - TU 

No ensaio de teor de umidade, foram encontrados os resultados dispostos na Tabela 

17. As médias registradas neste ensaio, juntamente com os resultados da densidade, indicam a 

utilização das placas, com ambos os tratamentos, em condições tanto secas como úmidas. 

Tabela 17 – Resultados do ensaio de teor de umidade 

Tratamento Tipo de resíduo Teor de Resina 
Teor de umidade 

(%) 

F15 
Fibras 

15% 3,9% 

F30 30% 5,2% 

P15 
Partículas 

15% 4,6% 

P30 30% 4,8% 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Os painéis com menores teores de resina, F15 e P15, mostraram-se mais 

promissores, se comparados às amostras com maiores teores de resina. Destaque para os painéis 

F15 que apontaram menores teores de umidade. 

Mostraram-se como significantes, mediante a análise de variância, os distintos 

teores de resina aplicados aos painéis em ambos os tipos de tratamento (TABELA 18).  
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Tabela 18 – ANOVA para TU: entre painéis. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 0,000025 1 0,000025 1,349 0,252807 

Teor de resina 0,000552 1 0,000552 29,588 0,000004 

      
Erro 0,000690 37 0,000019   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 

Para os teores mais elevados de resina, 30% do ligante, a ureia-formaldeído 

contribui para faixas mais elevadas de absorção de água (variação de 4,8% à 5,2%), quando 

pareadas a 15% desse material (FIGURA 29). Tal fato sucede em virtude da solubilidade à água 

e alta higroscopicidade dessa resina, que se torna absorvente, em conjunto com as fibras (MELO 

et al, 2015; AYRILMIS, 2012; GULER et al. 2008). 

Figura 29 - Gráfico do Comportamento dos painéis para a TU, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

A literatura, no entanto, não é unânime quanto a essa propriedade. Mendes et al. 

(2006), utilizando a UF, não encontraram significância para a variação dos teores de 3% a 6% 

dessa resina. Já Murakami et al. (1999) indicaram valores com menores teores de TU para 

maiores teores de ureia-formaldeído. 

Mendes, Mendes e Peixoto (2012) ressaltam que o teor de unidade recebe 

influência, principalmente, da espécie lignocelulósica e, ainda, dos parâmetros de produção: 

carga exercida, temperatura e tempo de cura. Para esses dois fatores, não houve diferenciação 
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na produção dos painéis confeccionados tanto em fibras como de partícula (FIGURA 30). Tais 

afirmações corroboram o resultado do ensaio em que não foi evidenciado significância entre as 

matérias-primas residuais: fibra e partícula. 

Figura 30 – Gráfico do Comportamento dos painéis para a TU, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

4.2.3 Inchamento por 24h - IC 

O ensaio de inchamento foi decisivo para a classificação final dos painéis em face 

das NBR 15316-2 e NBR 14810-2, pois se verificou a possibilidade de uso somente em 

condições secas; ainda que, quando encontradas as densidades e os teores de umidade, esses 

dois ensaios indiquem uso favorável em condições úmidas. 

A análise estatística de variância demonstrou ser significante a variação de teor de 

resina e para o tipo de resíduo com que foram fabricados os painéis (TABELA 19).  

Tabela 19 – ANOVA para IC: entre painéis. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 0,093738 1 0,093738 11,9192 0,001407 

Teor de resina 0,237751 1 0,237751 30,2313 0,000003 

      
Erro 0,290983 37 0,007864   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 
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As médias encontradas neste experimento e expressas na Figura 31 indicaram que 

os painéis com teor de 30% de resina apontaram menores inchamentos se comparadas com os 

valores referentes aos painéis de 15% de aglomerante. 

Figura 31 - Gráfico do Comportamento dos painéis para a IC, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Corroboram tais resultados a pesquisa de Gatani (2013), que registrou menores 

inchamentos quando se aumentaram os teores de resina acima de 25%, e Guler et al. (2008) que 

variaram em 6%, 8% e 10% seus teores, obtendo assim menores valores de inchamento com 

10% de presença desse material. A maior quantidade de resina possibilita melhor distribuição 

no painel, garantindo aumento de sua estabilidade (GUIOTOKU et al, 2008). Biswas et al. 

(2011) acertaram que tal comportamento se justifica visto que as fibras estão mais aptas a 

absorver a resina se comparadas com o material particulado. 

A literatura é unânime em exprimir que a espessura nominal das partículas contribui 

para maior absorção de água. Assim, para os mesmos teores de resina, a variação do tipo de 

tratamento garantiria que, para as partículas, haverá menor disponibilidade de resina 

impregnada por unidade de área. Já nas fibras, a quantidade de resina é maior por unidade de 

interfaces. (MELO, 2013; IWAKIRI, 1989). Nesse caso, para os painéis particulados, a 

deficiência em absorção partículas-resina contribui para que a massa de kraft tenha maior 

inchamento e mais água em seus vazios. Confirmando tais afirmações, os painéis produzidos 

com fibras incharam menos do que os painéis particulados (FIGURA 32). 
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Figura 32 – Gráfico do comportamento dos painéis para a IC, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Comparando as médias obtidas nesse experimento às normas brasileiras, o 

inchamento máximo para painéis de HDF, com espessuras de 4 mm a 6 mm, em condições 

úmidas deve ser de, no máximo 18% (ABNT NBR 15316-2, 2014). As amostras que mais se 

aproximaram desse valor foram as fibras de papel com 30% de resina (F30) quando atingiram 

18,5% de inchamento.  

Para os painéis de partículas, a NBR 14810-2 (2013) indica um máximo de 20% 

para condições úmidas e 21% para condições secas. Nesse caso, as amostras P15 e P30 

indicaram-se incompatíveis com o uso tanto em condições secas como úmidas. Destaca-se, 

porém, o fato de que as amostras de P30 foram as que mais se aproximaram dos parâmetros 

exigidos. Os resultados médios deste ensaio estão dispostos na Tabela 20. 

Tabela 20 – Resultados do ensaio de inchamento por 24h 

Tratamento Tipo de resíduo Teor de Resina 
Inchamento por 

24h (%) 

F15 
Fibras 

15% 28,0% 

F30 30% 18,5% 

P15 
Partículas 

15% 43,6% 

P30 30% 22,3% 

Fonte: Elaboração própria (2015) 
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As Figuras 33 e 34 indicam como ficaram os painéis após as 24h dos corpos de 

prova imersos em água.  

Figura 33 – Corpos de prova com tratamento de fibras após o ensaio de inchamento 

  

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Figura 34 – Corpos-de-prova com tratamento de partículas após o ensaio de inchamento 

  

Fonte: Fotografia própria (2015). 

4.2.4 Tração perpendicular 

Para conhecimento das propriedades mecânicas dos compósitos, é necessária a 

realização do ensaio de tração perpendicular, também conhecido como ligação interna. O ensaio 

tem como objetivo avaliar a resistência interna da interação fibras/partículas e matriz polimérica 

(resina) às ações de tração perpendicular. Iwakiri et al. (2008) acentuam que tal propriedade 

está mais ligada ao comportamento da resina desde sua capacidade de coesão da carga (massa 

de papel). 

Eventos significativos foram encontrados quando realizada a análise de variância, 

considerando o mesmo tratamento da massa de papel e também a partir da alteração nos teores 

de resina de 15% e de 30% (TABELA 21). 

Tabela 21 – ANOVA para TP: entre painéis. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 0,077872 1 0,077872 9,4768 0,003908 
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Teor de resina 0,112184 1 0,112184 13,6525 0,000708 

      
Erro 0,304033 37 0,008217   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 

Para a variação no teor de resina, as pesquisas de Rios e Cunha (2016), Mendes, 

Mendes e Peixoto (2012), Santos et al. (2011) e Iwakiri et al. (2008) observaram que o aumento 

nos teores dos adesivos acarretava um incremento nos valores médios da resistência à tração 

perpendicular, isso porque se atribuía maior disponibilidade de resina por unidade de área dos 

aglomerados. Esse comportamento, no entanto, não foi evidenciado quando utilizados os teores 

de 15% e 30% de resina para essa pesquisa (FIGURA 35).  

Figura 35 - Gráfico do comportamento dos painéis para a TP, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

A explicação para esse comportamento foi observada na literatura (IWAKIRI et al., 

2008; CS, 1968) ao acentuar o fato de que painéis produzidos com teores médios de 12% do 

polímero obtêm valores de 0,42 MPa ou superiores. Vale destacar o fato de que, além dos 

distintos teores de resina, a obtenção das fibras utilizada nesta pesquisa não garante 

uniformidade dimensional desse material, sendo plenamente justificáveis os ajustes necessários 

nos teores de resina quando ocorre qualquer variação geométrica da massa lignocelulósica 

(MELO, 2013; IWAKIRI et al., 2012). 
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Quanto ao comportamento por meio do tipo de resíduo utilizado, corroboraram 

essas médias (inferiores para os painéis particulados) as pesquisas de Rios e Cunha (2016) e 

Vital et al. (1992), quando afirmaram que partículas curtas e espessas beneficiam a resistência 

à tração perpendicular. O decréscimo desse tipo de tensão ocorreu para os painéis de partículas 

(FIGURA 36), visto que a sua dimensão longitudinal é predominante em relação à espessura e 

ao comprimento, que, de maneira semelhante, foi justificado pela literatura (RIOS; CUNHA, 

2016; Vital et al., 1992). 

Figura 36 - Gráfico do Comportamento dos painéis para a TP, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Para fins de verificação considerando as diretrizes das normas brasileira (ABNT 

NBR 15316-2, 2014; ABNT NBR 14810-2, 2013), as médias obtidas estão dispostos na Tabela 

22. 

Tabela 22 – Resultados do ensaio de tração perpendicular. 

Tratamento Tipo de resíduo Teor de Resina 

Resistência à tração 

perpendicular (MPa 

- N/mm²) 

F15 
Fibras 

15% 0,33 

F30 30% 0,21 

P15 
Partículas 

15% 0,23 

P30 30% 0,13 

Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Observou-se que, para todas as amostras, os valores médios obtidos foram 

inferiores ao parâmetro de 0,45 MPa exigido pela NBR 14810-2 (ABNT, 2013). Evidenciou-

se que nos maiores teores de resina, houve decréscimo da resistência à tração perpendicular, de 

maneira que as amostras F15 e P15 atingiram maiores valores - 0,33 MPa e 0,23 MPa, 

respectivamente - corroborando a análise estatística. Destaca-se, ainda, o fato de que todas as 

amostras ensaiadas foram validadas, já que o rompimento se deu nas placas e não nas 

superfícies coladas. Verificou-se igualmente que estas melhores médias registradas, variando 

de 0,23 MPa a 0,33 MPa, estão compatíveis com valores médios de 0,22 MPa dentre várias 

espécies pesquisadas de Pinus sp. e Eucalyptus sp. (IWAKIRI et al., 2012). 

As Figuras 37 e 38 demonstram a situação de algumas placas após o seu 

rompimento. 

Figura 37 – Corpos-de-prova com rompimento parcial. 

  

Fonte: Fotografia própria (2015). 

Figura 38 – Corpo-de-prova com rompimento total

 

Fonte: Fotografia própria (2015). 
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4.2.5 Resistência a flexão estática (módulo de elasticidade – MOE e módulo de ruptura – 

MOR) 

Quando da análise estatística de variância, restaram evidenciados eventos 

significantes nas médias de flexão estática: MOE quando considerados os tipos de resíduos e 

também teores de resina em 15% e 30%, demonstrados nas TABELA 23. 

Tabela 23 – ANOVA para MOE: entre painéis. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 1545787 1 1545787 12,7122 0,001024 

Teor de resina 6750676 1 6750676 55,5160 0,000000 

      
Erro 4499156 37 121599   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 

 

Os resultados também foram considerados significativos para o MOR com as 

variações nos teores de resina (15% e 30% do ligante), assim como o tratamento à massa de 

papel (TABELA 24).  

Tabela 24 – ANOVA para MOR: entre painéis. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P 

Tipo de resíduo 1303,022 1 1303,022 55,3339 0,000000 

Teor de resina 926,406 1 926,406 39,3406 0,000000 

      
Erro 871,289 37 23,548   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Legenda: SQ – soma quadrada; gl – grau de liberdade; MQ – média quadrada.  

Significativo ≤ 0,05 / Não significativo > 0,05. 

Destaca-se a prevalência dos valores médios de flexão estática superiores de P15 

(465,0 MPa e 16,3 MPa), respectivamente, para MOE (FIGURA 39) e MOR (FIGURA 40), em 

relação a F15. Tais resultados demonstram as médias superiores à resistência da flexão estática 

dos painéis de partículas. Corrobora tais resultados a afirmação da literatura (RIOS; CUNHA, 

2016; MELO, 2013; IWAKIRI et al., 2012) que as propriedades da flexão estática nos painéis 

aglomerados aumentam diretamente com o comprimento das partículas, em decorrência da 

própria geometria alongada que contribui para a capacidade de resistência a flexão.  
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Figura 39 - Gráfico do comportamento dos painéis para a MOE, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Figura 40 - Gráfico do comportamento dos painéis para a MOR, variando o tipo de resíduo 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Constatou-se que os corpos de prova confeccionados a com teor de resina em 30%, 

F30 (904,0 MPa e 14,5 MPa, respectivamente) e P30 (1299,9 MPa e 24,9 MPa, 

respectivamente), apresentaram MOE (FIGURA 41) e MOR (FIGURA 42) médios superiores 

aos valores encontrados para os painéis F15 e P15. Tal resultado pode ser explicado, já que o 

aumento do teor de resina possui relação direta com a melhoria das propriedades a flexão 
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estática: quanto maior a quantidade de adesivo, maior será a ligação entre as partículas, 

resultando na maior resistência a flexão (RIOS; CUNHA, 2016; MENDES; MENDES; 

PEIXOTO, 2012; IWAKIRI et al.,2008). 

Figura 41 - Gráfico do comportamento dos painéis para a MOE, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Figura 42 - Gráfico do comportamento dos painéis para a MOR, variando o teor de resina 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Enquadrando os valores médios registrados às normas brasileiras, as amostras P15 

e P30 obtiveram valores, respectivos, de 16,3 MPa e 24,9 MPa para resistência a flexão estática, 

superando os valores exigidos pela norma, 12,0 MPa (ABNT NBR 14810-2, 2013). Não 

atingiram, no entanto, o módulo de elasticidade compatível igual ou superior a 1950,0 MPa. 

F15 e F30 registraram valores bem abaixo do prerrequisito de 23,0 MPa, bem como para o valor 

de 2700,0 MPa referente ao módulo de elasticidade. 

Os valores encontrados nesse ensaio estão distribuídos na Tabela 25. 

Tabela 25 – Resultados do ensaio de resistência a flexão estática – MOR e MOE. 

Tratamento 
Tipo de 

resíduo 

Teor de 

Resina 

Módulo de 

elasticidade - 

MOE (MPa - 

N/mm²) 

Resistência à 

flexão 

estática – 

MOR (MPa - 

N/mm²) 

F15 
Fibras 

15% 85,0 3,9 

F30 30% 904,0 14,5 

P15 
Partículas 

15% 465,5 16,3 

P30 30% 1299,8 24,9 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 A Figura 43 ilustra o comportamento de um corpo de prova durante o ensaio.  

Figura 43 – Ensaio de Resistência a flexão estática – MOR e MOE, com rompimento de 

corpo de prova 
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Fonte: Fotografia própria (2015). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES 

- Quanto aos ensaios de caracterização 

O comportamento das fibras e partículas do papel kraft, quando utilizados na 

composição de painéis aglomerados, pouco difere das demais fibras contidas na literatura 

(HATTALLIA et al., 2002; HOAREAU et al., 2004). 

Os resultados da fluorescência e da difração de raios-x (FRX e DRX) indicaram 

haver elementos e compostos químicos pertencentes ao cimento nos dois tipos de tratamento 

da matéria-prima - papel particulado (PP) e fibra de papel (FP). 

Os ensaios de termogravimetria evidenciaram que o papel de kraft não é objeto de 

degradação a temperatura de 180°C para a cura dos painéis, independentemente do tratamento 

conferido a esse material. 

- Quanto aos ensaios físicos. 

A densidade dos painéis demonstrou que não houve significância quando variados 

os teores de 15% e 30% de resina. Foi significativa a opção entre os distintos tratamentos do 

material - fibras e papel particulado. As maiores médias encontradas nesse ensaio foram 

referentes aos painéis de fibras, com 15% de resina (F15), enquanto as menores indicaram os 

painéis de partículas e 30% de resina (P15). 

O teor de umidade indicou haver significância quando se variam os teores de resina, 

enquanto o tipo de resíduo não teve influência no comportamento. O menor valor para TU foi 

encontrado nas amostras F15 (fibra a 15% de resina). O pior desempenho para esse ensaio se 

deu para as amostras com 30% de resina, produzidas com as fibras (F30), obtendo a média de 

5,2%.  

Tanto o teor de resina quanto o tipo de resíduo indicaram significância quando 

variados. Os painéis de partículas (P15 e P30) apresentaram, respectivamente, os valores mais 

elevados de inchamento, respectivamente 43,6% e 22,3%. 

- Quanto aos ensaios mecânicos 

A tração perpendicular indicou significância, quando variados os teores de resina e 

o tipo de resíduo. Confirmou, ainda, a tendência de maiores valores para painéis de fibra, cujas 
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dimensões menores, se comparadas com as partículas, contribuem positivamente para esse 

comportamento. As médias verificadas foram superiores para os painéis em fibras, 

particularmente com teores de 15% de ureia-formaldeído (F15). 

A resistência a flexão estática, com base nos seus respectivos MOE e MOR, 

destacou os painéis aglomerados a partir do papel particulado, P15 e P30, cujos valores médios 

atingiram, respectivamente, 465,5 MPa (MOE), 16,3 MPa (MOR), 1299,8 MPa (MOE) e 24,9 

MPa (MOR).  

Constatou-se que, de maneira geral, os corpos de prova denotaram comportamentos 

abaixo dos requisitos exigidos pelas normas brasileiras. Vários fatores podem ser atribuídos a 

esses resultados.  

O primeiro fator diz respeito ao fato de que, diferentemente da recomendação da 

norma, as placas terem sido fabricadas uma-a-uma, em vez de retiradas de somente um painel. 

Tal procedimento justificou a grande variabilidade entre os corpos-de-prova fabricados. Essa 

variabilidade influenciou nos resultados, na medida em que as amostras não demonstraram 

comportamentos homogêneos entre si. Cabe salientar, no entanto, que se adotou esse método 

para a fabricação dos painéis haja vista a limitação das dimensões da bandeja da prensa termo-

hidráulica (400 mm x 400 mm) disponibilizada. 

A aplicação do adesivo exibiu-se também, como fator relevante. Foram feitas 

algumas adaptações no preparo da matéria-prima, de maneira que aproveitasse a estrutura 

disponível em laboratório. Como exemplo dessa adaptação, mencionou-se a aplicação e mistura 

da resina por meio manual. Viu-se que, nesse caso, o equipamento conhecido como encoladeira 

é de fundamental importância para a aplicação homogênea da resina.  

De maneira geral, a matéria-prima das embalagens cimento descartadas, fabricadas 

em papel kraft mostraram-se de maneira promissora para utilização em painéis para construção 

civil. Espera-se que as correções nos métodos extração e tratamento da matéria-prima, bem 

como na fabricação dos painéis, possam evidenciar melhoramento nos valores médios 

resultantes. 

 

5.2. SUGESTÕES DE TRABALHO FUTUROS 

Conforme o título do trabalho, coube aqui o desenvolvimento da avaliação de 

viabilidade do uso em painéis aglomerados. São vários os fatores que influenciam o 

comportamento desses painéis e muitos deles não foram objeto desta pesquisa. Sugere-se como 

ampliação dos estudos as abordagens a seguir expressas. 
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a. Estudo das propriedades acústicas para painéis produzidos com as embalagens 

descartadas de cimento. 

b. Comportamento dos painéis ante a utilização de outras resinas, de preferência 

com origens naturais - líquido da castanha de caju (LCC) e o poliuretano vegetal do óleo da 

mamona. 

c. A influência dos distintos teores de resina nas propriedades físicas e mecânicas. 

d. A influência de fatores como tempo, temperatura e pressão para cura quente 

desses painéis, aplicados às outras resinas.   

A reciclagem das embalagens descartadas de cimento é uma necessidade que não 

pode mais ser adiada. Esta pesquisa foi um pequeno passo dentre muitos que ainda precisam 

ser percorridos. O comportamento do papel demonstrou viabilidade, oferecendo esperança à 

essa necessidade de produção e de mercado.  
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