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RESUMO 
 
 
 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade tecnológica de utilização de Resíduo 
Úmido de Cevada (RUC) na produção de painéis de partícula de média densidade (MDP) 
homogêneo, por meio de três tratamentos com granulometrias diferentes, utilizando 
resina Ureia Formaldeído (UF). Foram analisados a densidade, resistência física e a 
resistência mecânica dos painéis. Para colocar em prática o estudo, realizou-se a 
formação dos painéis com densidade de 0,60 g/cm³ e com tamanho de 15 x 15 x 1 cm, 
utilizando 151,3g de partículas e 31, 64g de resina. Os painéis foram prensados na 
prensa hidráulica, climatizados e cortados para obter corpos de prova e aplicar os testes. 
Os painéis produzidos com diferentes granulometrias demonstraram densidades 
próximas a 0,60 g/cm³, altos índices de inchamento em espessura e absorção de água, 
e baixa resistência mecânica. Os melhores resultados foram alcançados pelos painéis de 
menor granulometria e maior densidade. 
 
Palavras-chave: Uréia-formaldeído. Granulometria. Painel de partículas de média 
densidade. Resíduo lignocelulósico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

 
 

The objective of this research was to evaluate the technological feasibility of using 
brewer’s spent grain (BSG) in Medium Density Particleboard (MDP) production, testing 
three different granulometries (7, 10 and 16 mesh) as treatments and applying urea-
formaldehyde (UF) resin. Apparent density, water absorption and thickness swelling after 
2 and 24h were measured as physical properties, as the panels mechanical strength was 
determinate by testing internal bond. To put the study into practice, 3 panels with 15 x 15 
x 1 cm of size were produced for each treatment, then pressed on hydraulic press for 6 
minutes to a temperature of 160ºC. The final apparent density of all panels was 
approximately 0.60 g/cm3, the thickness swelling and water absorption had higher rates 
than the Brazilian standard limits and a low internal bond showed a weak mechanical 
strength. Panels produced with 16 mesh granulometry achieved higher density and best 
results. 
 
Keywords: Formaldehyde urea. Granulometry. Medium density particleboard. 
Lignocellulosic residue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um grande exportador de alimentos e está entre os três maiores 

exportadores mundiais. Segundo previsões do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA (2018), o crescimento do setor agrícola será de 2,5% ao ano. 

Este crescimento se deve ao investimento em tecnologia no setor agropecuário 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).  

A crescente produção do setor agrícola gera também uma problemática 

relacionada à agroindústria brasileira, que é a grande quantidade de resíduos gerados 

durante o processamento/beneficiamento de suas matérias-primas. Na maioria dos 

casos, os resíduos oriundos das agroindústrias não são tratados e apresentam uma 

disposição ambientalmente inadequada, com potenciais riscos de contaminação dos 

solos e águas (VIANA; CRUZ, 2016). Por essas razões, ganha destaque a necessidade 

de aproveitamento de resíduos que poderiam se constituir em potencial matéria-prima 

para a indústria (VALARELLI et al., 2009). 

A cevada (Hordeum sp.), originária do Oriente Médio, é o quinto grão de maior 

importância mundial após arroz, milho, trigo e soja. Com produção anual média de 

aproximadamente 140 milhões de toneladas, a produção do cereal está concentrada nas 

regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte (DE MORI; MINELLA, 2012).  

Segundo os mesmos autores, o Brasil ocupa a terceira posição mundial em 

produção de cerveja, e a indústria consome mais de 900 mil toneladas de cevada ao ano 

(BRASIL, 2018). O crescimento da produção acompanha uma mudança no cenário 

comercial onde as microcervejarias começam a participar dos lucros do segmento 

(PINHEIRO, 2016). 

 O resíduo úmido de cervejaria – RUC – é o subproduto mais importante da 

indústria cervejeira, representando cerca de 85% do resíduo gerado no processo de 

prensagem e filtração do mosto obtido através da sacarificação do grão de cevada e 

adjuntos (ALIYU; BALA, 2011). Conforme dados da CERVBRASIL (2016), considerando 

que a cada 100 litros de cerveja 20kg de RUC são produzidos, a disponibilidade deste 

resíduo no Brasil excede 2,8 milhões de  toneladas por ano. 
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 De acordo com Valarelli et al. (2009), uma das formas de se utilizar resíduos é 

na fabricação de chapas de partículas de média densidade. A indústria de painéis exige 

matérias-primas relativamente limpas, consistentes em qualidade, disponíveis a baixo 

custo e com encargos econômicos e ambientais mínimos (KOFOWOROLA; GHEEWALA, 

2009). Considerando as condições acima mencionadas, o resíduo de cervejaria parece 

preencher a maioria dessas condições. O RUC seco pode ser usado na forma de flocos 

e partículas, semelhantes às partículas de madeira (KLÍMEK et al., 2017). 

O desenvolvimento da pesquisa apresentada a seguir justifica-se pela 

necessidade do conhecimento das propriedades físicas e mecânicas de painéis 

compostos por RUC, material lignocelulósico, gerando a possibilidade de agregar valor 

ao resíduo. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral a avaliação da viabilidade 

tecnológica do uso do RUC para a produção de painéis MDP homogêneos com partículas 

de diferentes granulometrias, utilizando como adesivo a resina uréia-formaldeído.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Produzir painéis MDP com a resina uréia-formaldeído e o RUC em 3 

granulometrias diferentes (7,10 e 16 mesh); 

 Avaliar a resistência mecânicas dos painéis por meio de ensaios de tração 

perpendicular; 

 Avaliar as propriedades físicas dos painéis observando as taxas de absorção de 

água e inchamento em espessura após 2 e 24h de imersão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Painéis de Partícula – MDP 

 

Os painéis de partículas de média densidade (MDP) são constituídos de partículas 

de madeira aglutinadas com resina termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de 

calor e pressão e possuem densidade entre 551 Kg/m³ e 750 Kg/m³ ( ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA, 2013). Podem ser 

classificados de acordo com o método de distribuição das partículas como homogêneos 

ou multicamadas. Neste último caso, são usadas partículas com maiores dimensões na 

camada interna e partículas menores nas camadas externas, formando três camadas. A 

utilização de partículas menores na superfície do painel tem a finalidade de conferir ao 

painel melhor acabamento superficial, visando principalmente melhorar as condições de 

aplicação de materiais de revestimentos (IWAKIRI et al., 2005).  

O MDP é um painel de grande estabilidade dimensional (largura, comprimento e 

espessura), resiste muito bem à flexão e ao arranque de parafusos ( INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2017).  

De acordo com a norma ABNT NBR 14810-2 (2013), os painéis de partículas de 

média densidade são classificados pela aplicação e condição de uso: 

 P2 – Painéis para uso interno em condições secas; 

 P3 – Painéis não estruturais para uso em condições úmidas; 

 P4 – Painéis estruturais para uso em condições secas; 

 P5 – Painéis estruturais para uso em condições úmidas; 

 P6 – Painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em condições 

secas; 

 P7 – Painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em condições 

úmidas. 

O MDP é encontrado comercialmente em diversos tamanhos de chapas e variam 

de 12 mm a 30 mm de espessura, mas pode também ser fabricado sob encomenda em 

dimensões especiais. Sua densidade varia de acordo com a espécie de madeira e o 

processo de fabricação do produto (DURATEX, 2007). 
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2.2 Importância e aplicações 

 

Segundo Iwakiri et al. (2005), painéis de madeira aglomerada possui várias 

vantagens em comparação com a madeira sólida ou aos painéis compensados, entre 

elas: eliminação dos efeitos da anisotropia; eliminação de fatores redutores de resistência 

da madeira, como grã, nós, lenhos juvenil e adulto; e têm menor restrição em relação a 

matéria prima, assim, tendo menor custo de produção. 

 O mesmo autor afirma que o painel de partículas de média densidade pode ser 

fabricado a partir de uma variedade de materiais, de origem madeireira ou não 

madeireira, sob a forma de partículas, que são encoladas com adesivos sintéticos ou 

outros ligantes apropriados reforçados com calor e pressão. 

Os painéis foram concebidos com intuito de melhorar características mecânicas, 

tais como a rigidez, tenacidade e resistência, nas condições ambiente e a altas 

temperaturas, além de atender às novas solicitações do mercado, entre elas a 

sustentabilidade (CALLISTER, 2000).  

A indústria de painéis de partículas é uma das grandes consumidoras de madeira 

no setor florestal. Dentre os painéis de madeira reconstituída o MDP é um dos mais 

produzidos e consumidos no mundo (BIAZUS et al., 2010). 

De acordo com o relatório da Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ (2019), a 

produção brasileira de painéis de madeira reconstituída foi de 8,2 milhões de metros 

cúbicos em 2018, um aumento de 2,8% em relação a 2017 e a produção de MDP 

aumentou 3,4%. O segmento brasileiro de painéis de madeira permanece em 8º lugar no 

ranking mundial dos maiores produtores.  

Com o crescimento da produção industrial de painéis de madeira, aumenta, 

também, a demanda por matéria-prima, o que se torna necessário não apenas o aumento 

de áreas de plantios com espécies atualmente utilizadas, mas a busca de novas opções, 

como o resíduo agrícola que se mostra como uma alternativa ecologicamente favorável 

para o desenvolvimento tecnológico do setor de painéis (SOUZA et al., 2019). 

Silva (2012) destaca a importância mercadológica do MDP no abastecimento de 

produtores de móveis, onde este produto se mostra como uma das principais matérias-
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primas. Pelas suas características, o MDP é especialmente indicado na produção de 

móveis residenciais e comerciais de linhas retas. Suas principais aplicações são: portas 

retas, laterais de móveis, prateleiras, divisórias, tampos retos, tampos pós-formados, 

base superior e inferior e frentes e laterais de gaveta. Para melhor utilização, é importante 

que tanto as faces como todas as bordas do painel estejam cobertas com acabamento, 

mesmo as bordas ou faces não aparentes (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 

2017). 

A substituição de madeira maciça por painéis de madeira reconstituída também 

vem ocorrendo na construção civil, com a utilização de painéis estruturais. Esse 

crescimento se deve principalmente a fatores como a escassez de madeira maciça, a 

estabilidade dimensional dos painéis compostos de madeira, a maior uniformidade dos 

painéis em comparação com a madeira maciça e a evolução tecnológica na fabricação 

desses produtos, permitindo melhor usinagem e acabamento. Além desses fatores, há o 

fato da aceitação por parte dos consumidores como um material ecologicamente correto 

(PAZETTO et al., 2015). 

 

2.3 Propriedades tecnológicas 

 

A primeira produção de chapas de partículas se efetivou na Alemanha, devido à 

escassez de madeira na Segunda Guerra, no ano de 1941. As partículas eram originadas 

de resíduos cortados com moinhos, que produziam lascas grossas (NASCIMENTO, 

2003). 

O MDP é resultado da evolução da tecnologia de prensas contínuas e pertence a 

uma nova geração de painéis de partículas de média densidade (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA, 2013). Representa uma 

evolução tecnológica do aglomerado convencional. Uma das suas principais 

características é a qualidade superior que apresenta em relação aos antigos painéis de 

madeira aglomerada. Em relação a densidade da superfície, o MDP é produzido com a 

aglutinação de partículas de madeira em camadas (PAZETO et al., 2015), e a relação 

entre partícula e adesivo também influencia significativamente as propriedades físicas e 

mecânicas dos painéis (SOUZA et al., 2019). 
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Segundo os mesmos autores, as propriedades mecânicas do MDP variam 

conforme a sua composição, espécie de madeira utilizada, diferentes proporções de cada 

espécie em um mesmo painel, formação das diferentes camadas, quantidade de adesivo 

e critérios de produção, desde a formação das partículas até a prensagem e resfriamento 

dos painéis. 

Vários fatores são essenciais para um produto final adequado, e Vilela (2016) 

destaca a umidade das partículas, tipo e teor de adesivos, densidade dos painéis, razão 

de compactação, temperatura e pressão na hora da prensagem, além de outros fatores 

que estão ligados aos diferentes tipos de madeira, densidade, geometria das partículas, 

características anatômicas e químicas. 

 

2.3.1 Resina  

 

Aproximadamente 90% dos painéis aglomerados produzidos no mundo utilizam o 

adesivo a base de uréia-formaldeído (MELO, 2009), que é um adesivo 

termoendurecedor. Adesivos termoendurecedores são aqueles que, ao aquecerem, 

ocorrem modificações químicas e físicas, tornando-se rígidos e insolúveis, por intermédio 

de reações de policondensação (IWAKIRI et al., 2005). 

Devido principalmente ao baixo custo, versatilidade e facilidade de aplicação, os 

adesivos de ureia-formaldeído são amplamente utilizados na fabricação dos painéis. 

Apresenta custo inferior em relação às outras resinas. Sua desvantagem é a baixa 

resistência à umidade, utilizada então em locais onde a umidade é a mínima possível, 

uso interno (IWAKIRI, 2005). Já as resinas fenol-formaldeído e melamina-formaldeído 

apresentam elevada resistência à umidade, sendo muito utilizadas em painéis para uso 

externo (OLIVEIRA, 2013). 

 

 2.3.2 Densidade 

 

  A densidade tem uma influência significativa sobre as propriedades das chapas 

e, também, no processo de produção. As chapas de partículas feitas com espécies de 

baixa densidade têm maior resistência à flexão, módulo de elasticidade, adesão interna 
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e resistência à tração, já que apresentam maior qualidade de colagem. Para que as 

chapas produzidas com material de alta densidade possuam a mesma resistência que 

uma produzida com material de menor densidade deve-se aumentar obrigatoriamente a 

densidade da chapa, e isto implica em chapas com maior peso para o mesmo nível de 

resistência (IWAKIRI, 2005). 

Para que a matéria-prima possa ser utilizada na confecção de painéis particulados, 

essa deve apresentar baixa densidade para que a razão de compactação - relação entre 

a densidade do painel e a densidade do material - esteja entre 1,3 a 1,6 e ocorra a 

densificação necessária para a formação do painel (OLIVEIRA, 2013). 

 

2.3.3 Teor de umidade 

 

O teor de umidade é outra variável de grande importância no processo de 

produção de painéis particulados. É um fator essencial no desenvolvimento do gradiente 

vertical de densidade, como também no tempo total de prensagem (ALBUQUERQUE, 

2002). Segundo Iwakiri (1989), o teor de umidade das partículas usadas para a produção 

de painéis varia entre 3% e 6%. 

 

2.3.4 Geometria das partículas 

 

A geometria das partículas é um dos principais fatores que afetam tanto as 

propriedades de um painel como também seu processo de fabricação. Quando se é 

alterada, é necessário que verifique uma melhor proporção de adesivos, e outras 

variáveis do processo de fabricação (BATISTA et al., 2007). Define também o 

comportamento do painel quanto a absorção de água, resistência, e a estabilidade 

dimensional. 

A resistência mecânica de uma chapa é afetada pela geometria das partículas, tais 

como nos testes de flexão estática, tração paralela e perpendicular à superfície da chapa. 

As partículas que apresentam comprimentos muito grandes geram problemas na 

secagem, aplicação de adesivo, e formação do colchão, pois se tornam volumosas, 

entopem equipamentos, dificultam o transporte do material (ARAUJO et al., 2019). 
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2.4 Cevada 

 

A cevada (Hordeum vulgare) é uma gramínea cerealífera, e o seu período de 

germinação é de 1 a 3 dias. Suas flores são dispostas em espigas (Figura 1), na 

extremidade do colmo, e os frutos amarelados e ovoides (SCARLATELLI, 1994). É uma 

das culturas fundadoras da agricultura do velho mundo e foi um dos primeiros cereais 

caseiros. É também um modelo experimental devido ao seu curto ciclo de vida e 

características morfológicas, fisiológicas e genéticas. O grão de cevada (Figura 2) é 

composto, basicamente, por três porções: casca, embrião e endosperma.  

O Brasil possui condições de clima favoráveis à produção de grãos com qualidade 

cervejeira, prevalentes em regiões de alta luminosidade, baixa umidade relativa do ar e 

de temperaturas amenas (frescas) durante as fases de formação, enchimento e 

maturação dos grãos, definem as áreas aptas ao cultivo de cevada para malte cervejeiro 

(DE MORI; MINELLA, 2012). 

 

                               Fonte: Kurt Stüber (2017). 

 

 

Figura 1 - (a) Espiga de Cevada (Hordeum vulgare L.) 
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                                Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.4.1 Importância e usos 

 

Atualmente a cevada está entre as dez melhores plantas cultiváveis no mundo e 

possui uma vasta utilização na indústria, desde insumo para fermentação (cervejas e 

whisky), produção de farinhas para panificação e até substituto para o café (produtos 

descafeinados) (PINHEIRO, 2016). 

Globalmente, mais de 136 milhões de toneladas de cevada são produzidos 

anualmente em cerca de 56 milhões de hectares. Os principais exportadores de cevada 

incluem: Austrália, Ucrânia, União Europeia, Canadá e Rússia, enquanto os principais 

mercados para a importação de cevada são a Arábia Saudita, Japão e China 

(CORDEIRO, 2011). 

No Brasil, diferentemente de outros países, devido às mais vantajosas alternativas 

de alimentação animal, a malteação tem sido a principal aplicação econômica da cevada. 

Em média, 75% do volume da cevada produzida anualmente é aproveitado na fabricação 

Figura 2 - Grãos de cevada 
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de malte e 95% deste é destinado para fins cervejeiros, conforme dados de De Mori e 

Minella (2012). 

 A cerveja é uma bebida alcoólica obtida como produto da fermentação do mosto 

de cevada malteada. Atualmente, a produção em grandes escalas, para atender a grande 

demanda do produto, caracteriza o mercado cervejeiro mundial, levando à geração de 

grandes quantidades de resíduos (MATHIAS et al., 2015). 

Cerca de 90% da cevada cultivada no Brasil, usada principalmente para fabricação 

de cerveja, são da variedade BR-2. A produção deste grão atende às três unidades de 

malteação nacionais e geram, por ano, 270 mil toneladas de malte que é bastante 

pequena em comparação com o que se é consumido pelas cervejarias, em torno de um 

milhão de toneladas (DEL MENEZZI et al., 2011). 

Com o crescimento da agroindústria no país, as indústrias de cervejaria passaram 

a produzir relativamente grande quantidade de subprodutos e resíduos, gerando certa 

preocupação no setor. Normalmente, quando os subprodutos e resíduos são inutilizados 

e descartados, apresentam grande potencial de contaminação ao meio ambiente, ou 

seja, são poluentes em potencial. Entretanto, comparada às outras indústrias, a indústria 

de cervejaria tende a ser ambientalmente menos poluente (SANTOS, 2005). 

 

2.5 Resíduos lignocelulósicos na fabricação de painéis 

 

Os materiais lignocelulósicos são os materiais orgânicos mais abundantes da 

biosfera, representando aproximadamente 60% da biomassa vegetal. Podem ser 

divididos em seis grupos principais: resíduos de colheitas (bagaço de cana, palha de 

milho etc.), madeira de lei (álamo alpino e álamo), madeira de coníferas (pinheiro e 

abeto), resíduos celulósicos (lodo de papel e papel reciclado, jornais etc.), biomassas 

herbáceas (feno de alfafa, caniço-malhado etc.) e resíduos sólidos municipais. Esses 

materiais apresentam uma rede complexa e resistente composta principalmente por 

lignina (10% a 30%), hemicelulose (15% a 35%) e celulose (30% a 50%), sendo as 

concentrações de cada um desses elementos variáveis de acordo com o tipo de matéria-

prima em questão, idade e estágio vegetativo (RESENDE et al., 2017). 
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O bagaço de malte é predominantemente fibroso (70% massa seca) e proteico (15 

a 25% massa seca), apresentando também em sua composição lipídeos, minerais 

vitaminas, aminoácidos e compostos fenólicos (ALIYU; BALA, 2011). É rico em fibras e 

proteínas é considerado um material lignocelulósico, contendo aproximadamente 17% de 

celulose, 28% de hemicelulose e 28% de lignina. Esse resíduo encontra-se disponível o 

ano todo, em grandes quantidades e a um baixo custo, e seu destino usual é a venda 

para elaboração de ração animal (MELLO et al., 2013). 

Devido aos resíduos cervejeiros apresentarem uma rica composição em 

compostos orgânicos e com significativo poder nutricional, devem ser tratados antes de 

serem dispensados ao ambiente, de forma a evitar alterações ao equilíbrio ecológico 

local. Dessa maneira, há grande incentivo à redução da geração de resíduos ou seu 

aproveitamento em outros processos, visando à obtenção de produtos de maior valor 

agregado e a destinação dos resíduos gerados para fins mais nobres (MATHIAS et al., 

2015). No entanto, a utilização do RUC é limitada, existe uma falta de logística e 

infraestrutura adequada para o escoamento desses produtos, que a cada dia ganha 

maior importância dentro das empresas. Concomitante especialmente nos países em 

desenvolvimento, e novas formas de fazer uso desse resíduo seriam benéficas para a 

economia do processo (ALIYU; BALA, 2011). 

Klímek et al. (2004) Ao analisar os resultados dos testes feitos em painéis de  

partícula de média densidade compostos por RUC e madeira, concluiu que é viável a 

substituição de 10% da madeira por RUC sem alterar significativamente as propriedades 

aceitáveis do painel. Os autores ainda afirmam que  

o desafio futuro é melhorar as propriedades mecânicas dos painéis de partículas 

produzidos com proporções mais altas de BSG. Isso pode ser alcançado através da 

investigação de vários tipos de resina, otimização da eficiência e dosagem da resina ou 

aplicação de vários pré-tratamentos. 

 

2.5.1 Reutilização de resíduos lignocelulósicos diversos 

 

A falta de gerenciamento adequado por parte da agroindústria pode gerar perdas 

econômicas nos processos produtivos e problemas ambientais em função da carga 
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poluidora dos resíduos agroindustriais. Por essa razão, atualmente, a inserção de 

resíduos lignocelulósicos provenientes da agroindústria na composição de painéis 

particulados tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores. Já foram 

desenvolvidos trabalhos utilizando casca de amendoim ; casca do coco verde; 

pseudocaule de bananeira; resíduo de café; sabugo de milho; resíduo de sorgo; erva-

mate (SOUZA et al., 2019); casca de arroz; (MELO et al., 2009), dentre outros. Além 

disso Segundo Aliyu e Bala (2011), diversas outras aplicações podem ser citadas, como: 

alimentação e nutrição animal e humana; produção de energia por queima direta ou por 

produção de biogás via fermentação anaeróbia; produção de carvão vegetal; material 

adsorvente em tratamentos químicos; cultivo de micro-organismos e obtenção de 

bioprodutos por fermentação; suporte para imobilização celular; dentre outros (MATHIAS 

et al, 2015).   

 

2.5.2 Painéis produzidos à base de resíduos 

 

As pesquisas da última década têm avaliado a aplicação de matérias primas 

fibrosas de resíduos de culturas agrícolas de menor custo, para a confecção de 

compósitos, em diferentes regiões do mundo, com resultados satisfatórios (BELINI, 

2012). 

A maior parte dos subprodutos agrícolas podem ser reciclada e reutilizada. Sendo 

assim, na estratégia de se combater o desperdício e aproveitar as sobras ou descartes 

inutilizados pelas indústrias, os subprodutos são utilizados como fontes de matéria-prima 

para outros setores, além de gerar maior competitividade entre as indústrias (COELHO; 

FIGUEIREDO, 2005).  

Os aglomerados convencionais e os MDP podem ser produzidos com madeiras 

consideradas de baixa qualidade, resíduos de serraria ou outras formas de 

processamento que, em sua maioria, seriam descartados (GUIMARÃES, 2017). 

A mescla de partículas de madeira com outros materiais lignocelulósicos para 

produção de painéis objetiva a redução nos custos de obtenção da matéria-prima e pode 

ser empregada em escala industrial, desde que não sejam alteradas negativamente as 

propriedades físico-mecânicas destes produtos ou então, que seja estabelecida uma 
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quantidade máxima de adição destes materiais sem prejuízos de qualidade (SOUZA et 

al., 2019).  

Um ponto comum entre os materiais lignocelulósicos, como a madeira e o bagaço 

de cevada, é que a constituição química desses produtos compreende majoritariamente, 

celulose, polioses e lignina, e minoritariamente, extrativos e substâncias inorgânicas 

(cinzas). A influência destes componentes químicos na formação e performance da 

ligação adesiva na produção dos painéis de madeira está relacionada principalmente à 

exposição de áreas de maior ou menor concentração de extrativos na superfície a ser 

colada (IWAKIRI, 2005). 

Mendes (2010) afirmou que a utilização destes resíduos como fonte de matéria-

prima para novos materiais e produtos mostra-se como alternativa para atender a 

demanda do setor de painéis aglomerados. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local de realização do trabalho 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Produtos Florestais (LPF) do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

 

3.2 Coleta e processamento da cevada 

 

Para a manufatura dos painéis foi utilizado o RUC proveniente da produção de 

cerveja artesanal na Chácara Santiago, localizada no Gama - DF. O adesivo usado para 

a produção do painel foi a Ureia Formaldeído (UF). O resíduo inicialmente com um alto 

teor de umidade foi submetido a secagem em estufa, no laboratório de Tecnologia de 

Madeira do Departamento de Engenharia Florestal da UnB (EFL/UnB), com temperatura 

de 70°C por 48 horas até quando chegou a um teor de umidade menor que 8%. 

 

3.3 Classificação granulométrica da cevada 

 

No processo de classificação foram colocadas aproximadamente 400g de cevada 

seca a 8% de umidade por vez na peneira de menor mesh, onde permaneceu em 

agitação 100% por um período de 10 minutos.  

A classificação granulométrica das partículas usadas nos tratamentos foi feita com 

base na norma NBR NM 248 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2003). No agitador de peneira (Figura 4), foram utilizadas peneiras da série TYLER com 

diferentes diâmetros de abertura 7, 10, e 16 mesh. As partículas utilizadas no primeiro 

tratamento foram que ficaram retidas na malha de 2,83mm (7 mesh), para o segundo 

tratamento foram utilizadas as partículas que passaram pela peneira 7 mesh e ficaram 

retidas na malha de 2,00 mm (10 mesh) e para o terceiro tratamento foram utilizadas 

partículas que passaram pelas peneiras 7 e 10 mesh e ficaram retidas na malha de 

1,19mm (16 mesh).  
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                                 Figura 3 - Agitador de peneira da marca BERTEL 

                Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.3.1 Determinação do teor de umidade das partículas 

 

Para determinar o teor de umidade das partículas, uma pequena amostra com 

granulometria de 7 mesh foi colocada na balança determinadora de umidade por 

aproximadamente 10 minutos a 100ºC, até que o valor se estabilizasse. 
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Figura 4 - Balança determinadora de umidade i-Thermo 163L Bel 

 
                Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.2 Aplicação de Resina  

 

A resina utilizada para a colagem das partículas foi a Ureia Formaldeído (UF), da 

marca comercial REDEMITE, na proporção de 15% em relação a massa seca de 

partículas (Tabela 1). A formulação do adesivo foi feita com adição de 3% de endurecedor 

e 15% de água em relação à massa de adesivo. Posteriormente, a solução adesiva foi 

aspergida sobre as partículas com auxílio de uma pistola de ar (Figura 5), dentro de um 

misturador para garantir a homogeneidade da mistura.  
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Figura 5 - Pistola de ar comprimido, modelo 12 tipo gravidade 

 
              Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.3.3 Pré – Prensagem 

 

Determinou-se inicialmente que a densidade nominal dos painéis seria de 0,60 

g/cm³. Para isso, utilizou-se 151,3 g e 48,46g de adesivo por painel, como mostra a 

Tabela 1. As partículas misturadas com adesivo foram levadas a uma caixa formadora 

de colchão, com dimensões de 15 cm x 15 cm (Figura 6). Ali ocorreu a prensagem 

manual, e então retirou-se o colchão de partículas da forma (Figura 7) e duas barras de 

ferro de 10 mm de altura foram utilizadas como espaçadores (Figura7) para garantir que 

esta fosse a espessura final do colchão. Ao colocá-lo na prensa hidráulica (Figura 8), 

aplicou-se pressão até o ponto em que os pratos da prensa encostaram nos espaçadores. 
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Figura 6 - Caixa formadora do colchão 15 cm x 15 cm 

               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 7 - (a) Colchão pré-prensado.(b) Colchão com espaçadores de ferro, 10 mm 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
 
 

 
 

B

 

A
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Tabela 1 - Massa dos materiais utilizados em cada tratamento em gramas (g) 

Tratamento Partículas Cevada (g) Resina (g) Água (g) Endurecedor (g) 

I 7 Mesh 151,3 31,64 14,24 2,85 

II 10 Mesh 151,3 31,64 14,24 2,85 

III 16 Mesh 151,3 31,64 14,24 2,85 

Fonte: Elaborado pela autora.  
Legenda: (g): gramas; (MESH): malha de filtro (quantidade de fios por polegadas). 

 

3.3.4 Prensagem 

 

 A prensagem ocorreu a uma temperatura de ±160ºC por um período de 6,5 

minutos. Depois de prontos, os painéis foram mantidos em câmara de climatização à 

umidade relativa do ar de (60 ± 5) % e à temperatura de (20±1)ºC, até atingirem massa 

constante, de acordo com a norma D 1037 (ASTM, 2012). Só então foram retirados os 

corpos de prova para a caracterização físico-mecânica dos painéis. 

 
Figura 8 - Prensa hidráulica 

 
               Fonte: Elaborado pela autora.  
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Figura 9 - Painel 15cm x 15 cm após prensagem (A). Corpos de prova cortados 4.4 cm x 4.4 

cm (B) 

 
     Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.4 Ensaios pilotos 

 

Para determinar a composição final dos painéis que seriam ensaiados de fato, 

testou-se algumas combinações de painéis multicamadas que variavam na granulometria 

e na porcentagem de resina. Além disso, testou-se a aplicação do adesivo com a pistola 

nas partículas dentro de um saco plástico. Porém, devido à escassez de tempo para 

realizar o trabalho e as dificuldades encontradas na formação dos colchões colados da 

forma citada acima, optou-se pela manufatura de painéis homogêneos e a utilização de 

misturador para uma aplicação mais uniforme da resina. 

 

3.5 Caracterização dos painéis 

 

As propriedades físicas foram determinadas por meio dos ensaios de inchamento 

em espessura e absorção de água depois de 2 e 24 horas de imersão conforme a norma 

ABNT NBR 14810-2 (2013); determinou-se as propriedades mecânicas pelo ensaio de 

tração perpendicular, de acordo com a norma ABNT NBR 14810-2 (2013), para observar 

a qualidade da ligação interna entre as partículas.  

 

A

 

B 
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3.5.1 Ensaio de inchamento em espessura e absorção de água   

 

Os ensaios de inchamento em espessura e absorção de água foram realizados 

com 15 corpos de prova de 44 mm x 44 mm em cada tratamento, e tiveram suas massas 

e espessuras medidas antes e depois das imersões de 2 e 24 horas; para o cálculo de 

inchamento em espessura utilizou-se a média das espessuras medidas em 5 pontos 

diferentes dos corpos de prova.  

As equações 1 e 2 foram utilizadas para calcular as taxas de inchamento em 

espessura (IE) e absorção de água (AA), respectivamente: 

IE = 
(𝐸𝑓−𝐸𝑖)

Ei
 x 100                                                                                                  (1) 

Em que: 

IE: inchamento em espessura, expresso em porcentagem (%); 

Ef: espessura final (2 e 24 horas), expressa em milímetros (mm); 

Ei: espessura inicial, expressa em milímetros (mm). 

AA = 
(𝑀𝑓−𝑀𝑖)

Mi
 x 100                                                                                               (2)                   

Em que: 

AA: absorção de água, expressa em porcentagem (%); 

Mf: massa final (2 e 24 horas), expressa em gramas (g); 

Mi: massa inicial, expressa em gramas (g). 

 

3.5.2 Ensaio de Tração Perpendicular  

 

O ensaio de determinação da resistência à tração perpendicular foi realizado no 

LPF/SFB. Foram feitas 12 repetições para cada tratamento, e os corpos de prova de 44 

mm x44 mm foram colados entre dois blocos de madeira dispostos perpendicularmente 

um em relação ao outro. O ensaio foi realizado na máquina universal para ensaios modelo 

USM-600 (Figura 9), com velocidade de carregamento de 1,3 mm/min. 
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Figura 10 - Ensaio de tração perpendicular do corpo de prova 

 
    Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Utilizou-se a equação de resistência à tração perpendicular (Equação 3) para 

calcular e qualificar a ligação interna das amostras, e a área da superfície do corpo de 

prova onde a carga é aplicada é expressa de acordo com a Equação 4: 

TP = 
𝑃

𝑆
                    (3) 

Sendo,  

S = b1 x b2                                                                                                                 (4) 

Em que, 

TP: resistência à tração perpendicular (N/mm²); 

P: carga na ruptura, expressa em Newtons (N); 

S: área da superfície do corpo de prova, expressa em (mm²); 

B1 e B2: dimensões do corpo de prova, expressas em (mm). 

 

3.5.3 Determinação da densidade aparente 
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Para a determinar a densidade aparente, mediu-se as dimensões e pesou-se cada 

corpo de prova.  A densidade foi obtida conforme a equação 5: 

Figura 11 - (A) Paquímetro digital (B) espessímetro digital 

 
          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

𝐿1 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐸 
                                                                                                           (5) 

Em que: 

Massa: massa do corpo de prova em (g) 

L1: comprimento do lado 1 do corpo de prova em (cm) 

L2: comprimento do lado 2 do corpo de prova em (cm) 

E: espessura do corpo de prova em (cm) 

 

3.5.4 Delineamento experimental  

 

Para análise estatística foi feita uma análise de variância ao nível de 5% de 

significância para verificar a existência de diferenças significativas entre os tratamentos. 

Para aqueles com diferença significativa, realizou-se a comparação de médias por meio 

do teste de Tukey a 95% de probabilidade. 

 

 

 

A

 

B
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Propriedades físicas 

 

As tabelas apresentadas a seguir apresentam as médias resultantes de dos 

ensaios físicos e mecânicos em cada tratamento e os coeficientes de variação, que 

fornecem a variação dos dados obtidos em relação à média, indicando se o experimento 

teve controle satisfatório. Quanto menor o valor do coeficiente de variação, mais 

homogêneos foram os dados, ou seja, menor a dispersão em torno da média.  

 

4.1.1 Densidade aparente 

 

  Os valores médios de densidade aparente correspondentes aos tratamentos dos 

painéis produzidos com diferentes granulometrias estão na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Valores médios de densidade em g/cm³ 

Tratamento 
Densidade 

aparente (g/cm³) 

7 Mesh 
0,5542 a 

(11,58) 

10 Mesh 
0,6206 b 

(7,40) 

16 Mesh 
0,6045 bc 

(8,40) 

Média 0,59 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: Valores assinalados com letras diferentes diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo 
teste de Tukey. Os valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 
 

A análise realizada indicou que o valor-p correspondente ao F- estatístico da 

ANOVA foi 0,0046, sugerindo que um ou mais tratamentos foram significativamente 

diferentes. Consequentemente o teste de Tukey indicou diferença significativa nas 

densidades aparentes entre os tratamentos 7 e 10 mesh à 99% de probabilidade e entre 

os tratamentos 7 e 16 mesh à 95% de probabilidade; já entre os tratamentos 10 e 16 

mesh não existiu diferença significativa. Os painéis de 7 Mesh apresentaram o menor 

valor médio de densidade aparente, portanto, houve uma relação inversa entre o 
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tamanho das partículas e a densidade, partículas maiores geram painéis com menor 

densidade. Belini (2012) ao avaliar a densidade de painéis de fibras de eucalipto com 0-

5-10-15-20-25% de partículas de cana-de-açúcar, associou a variação da densidade 

aparente na região interna dos painéis à granulometria dos fragmentos do bagaço de 

cana-de-açúcar, de morfologia mais grosseira, em relação às fibras de eucalipto.  

MDP são painéis aglomerados que possuem densidade entre 0,551g/cm³ e 0,750 

g/cm³ conforme a norma ABNT NBR 14819-2 (2013). Sendo assim, os painéis produzidos 

para esse trabalho apresentam valores dentro do intervalo esperado. A densidade média 

dos tratamentos foi de 0,59 g/cm³. 

 

4.1.2 Absorção de água  

 

Os valores médios de absorção após 2 e 24h de imersão em água variaram entre 

89,32% (10 mesh) e 98,05% (7 mesh), conforme apresentados na Tabela 4. A norma 

NBR 14810-2 (2013) não especifica nenhum valor recomendado de absorção de água 

para MDP nos intervalos ensaiados. ValarelIi et al (2009) ensaiaram chapas aglomeradas 

de colmo e folha caulinar de bambu e obtiveram médias de absorção máxima de 12,92% 

em 2h e 45,48% em 24h. 

 
Tabela 3 - Valores médios de absorção de água (%) após 2h e 24h de imersão 

Tratamento Absorção (%) 2h  Absorção (%) 24h  

7 Mesh 
95,3 a 98,05 a  

(4,03) (2,53) 

10 Mesh 
97,53 b 89,32 a 

(11,41) (13,57) 

16 Mesh 
90,55 c 90,3 a 

(8,73) (12,35) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem entre si ao nível de 
5% de significância pelo teste de Tukey. Valores assinalados com letras iguais, dentro da mesma coluna, 
não diferem entre si. Os valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 
 

Os índices de absorção de água dentro de um período de 2h foram 

significativamente diferentes entre os tratamentos, sendo o tratamento de 10 Mesh 

aquele que apresentou a maior absorção média, 97,53%. O tratamento de 16 Mesh 
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apresentou a menor absorção média, de 90,55%. Estes resultados podem ser explicados 

pela presença de maiores espaços entre as partículas nos painéis produzidos com 

granulometrias maiores, pois assim como o tamanho, a geometria também pode 

favorecer a entrada de água nos espaços vazios. 

Nas 2 horas iniciais do ensaio de absorção de água, houve perda de massa dos 

corpos de prova correspondentes ao tratamento de 7 mesh, evidenciando a menor 

resistência deste à ação da água. Diante disto, é provável que os valores apresentados 

na Tabela 3 não representem precisamente a taxa de absorção de água para este 

tratamento. 

Os valores encontrados por Valarelli et al. (2009) em chapas de partículas de 

colmo e folha caulinar de bambu coladas com uréia-formaldeído a uma proporção de 

10%, deixam claro que a folha caulinar, resíduo lignoselulósico, confere as chapas a 

capacidade de absorver água, tornando-as inviáveis para usos em ambientes externos. 

A análise de variância da AA após o período de 24h apresentados na tabela 8 

indicaram que não houve diferença significativa entre os tratamentos, onde todos 

apresentaram valores médios de absorção altos. É possível inferir que os painéis 

apresentaram instabilidade dimensional em relação a umidade, tornando-os não 

recomendados para uso em ambientes úmidos. 

 

4.1.3 Inchamento em espessura  

 

Notou-se com a análise de variância dos valores de inchamento em espessura 

após 2 e 24 horas como o aumento da granulometria proporcionou maiores taxas, como 

mostra a Tabela 4.  
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Tabela 4 - Valores médios de inchamento em espessura 2h e 24h, em (%) 

Tratamento Inchamento (%) 2h  Inchamento (%) 24h  

7 Mesh 
32,96 a 35,13 a 

(16) (5,20) 

10 Mesh 
25,12 b 27,38 b 

(26,17) (24,45) 

16 Mesh 
17,58 c 18,33 c 

(38,22) (27,36) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey. Os valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 
 

Os valores de inchamento para painéis particulados reportados na literatura 

apresentam grande variação. Hirizoglu et al. (2005) constataram que painéis produzidos 

com palha de arroz apresentam elevada absorção de água e inchamento em espessura, 

e que, quando misturados com madeira na mesma proporção, os resultados foram 

significativamente diferentes, houve redução de inchamento. Guimarães (2017) observou 

ao produzir de painéis MDP de eucalipto com vagens de soja que quanto maior a 

quantidade de vagem de soja utilizada, maior o inchamento em espessura, tanto em 2 

como em 24 horas de imersão, dos painéis produzidos. Considerando a composição dos 

painéis testados neste trabalho,100% cevada, os resultados obtidos estão dentro do 

esperado. 

As médias de inchamento em espessura resultantes deste estudo foram 

superiores às encontradas por Guimarães (2017) em painéis de resíduo de soja, em que 

inchamentos após 2 e 24 horas de imersão, tiveram média máxima  de 24,86% para 2h 

e 32,93% 24h. Os painéis 100% cevada testados no presente trabalho apresentaram 

média máxima de  32,96% para 2h e 35,13% para 24h, sendo, também, superiores aos 

valores médios de inchamento apresentados por Valarelli et al. (2009) que foram  7,18% 

para 2h  e de 23,25% para 24h em chapas de partículas de colmo e folha caulinar de 

bambu.  

O valor máximo de inchamento em espessura após 24 horas de imersão em 

painéis de partículas de média densidade não-estruturais para uso interno em condições 

secas, com faixa de espessura de 6 a 13 mm recomendado pela ABNT NBR 14810-2 
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(2013) é de 18%. Logo, as médias encontradas no tratamento de 16 mesh se 

aproximaram dos valores recomentados pela norma. 

 

4.1.4 Tração perpendicular 

 

Na tabela 5 podem ser visualizados os valores médios de tração perpendicular 

correspondentes aos tratamentos. 

 
Tabela 5 - Valores médios de tração perpendicular em N/mm2 

Tratamento Tração perpendicular (N/mm²)  

7 Mesh 
0.0003 a 

(15) 

10 Mesh 
0.001 b 

(2.5) 

16 Mesh 
0.0015 c 

(3.75) 

Fonte: Elaborado pela autora.  
Valores assinalados com letras diferentes diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de 
Tukey. Os valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 
 

Também conhecida como ligação interna (LI), este ensaio avalia a adesão interna 

das partículas (MELO et al., 2009). A granulometria influenciou de forma significativa na 

ligação interna dos painéis, uma vez que aqueles produzidos com menor granulometria 

(16 Mesh) apresentaram maior ligação interna em relação aos outros tratamentos (Tabela 

5).  

Os valores encontrados estão muito abaixo do mínimo exigido pela norma 

NBR14810-2 (2013) para painéis MDP não estruturais para uso interno, que é de 0,45 

N/mm² para aqueles com  espessura de 6 a 13 mm. Melo et al. (2009) observaram que a 

ligação interna foi umas das maiores deficiências das chapas que apresentavam uma 

maior proporção de casca de arroz, ressaltando que os baixos valores de ligação interna 

podem estar relacionados à estrutura cilíndrica e oca das partículas, que podem ter 

atuado como barreira durante a aplicação da resina (HIZIROGLU et al.,2005). 

Vários autores (MIYAMOTO et al., 2002; YANO et al., 2000) realizaram pesquisas 

com o objetivo de avaliar como a granulometria e também a geometria das partículas 

afetam diversas propriedades físicas (como a expansão linear e o inchamento em 
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espessura) e mecânicas dos painéis. Maloney (1993) afirmou que as propriedades 

mecânicas como a resistência e a rigidez à flexão, resistência à tração paralela e 

perpendicular à superfície (ligação interna), resistência ao arrancamento de parafusos e 

pregos são afetadas pela geometria das partículas, característica que não foi analisada 

no presente estudo. 

Os valores de tração perpendicular encontrados no trabalho de Valarelli et al., 

(2009) para chapas aglomeradas de partículas de colmo e folha caulinar de bambu 

também não alcançaram o valor mínimo recomendado pela norma brasileira, 

apresentando valores em torno de 0,29 Mpa, comprovando, assim como o resíduo de 

cevada, uma ligação interna de má qualidade. 

Klímek et al. (2016) supõe que, por ser um tecido fibroso o RUC não possui 

paredes celulares espessas, como a madeira, o que contribui para a redução das 

propriedades de resistência do painel. Para obter melhor ligação interna deve ser 

aplicada uma dosagem mais alta de adesivos (BOQUILLON et al., 2004) ou um tipo 

diferente de resina (LI et al., 2010) 
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CONCLUSÃO 

 

A diferença de granulometria entre os tratamentos foi determinante nos resultados 

de inchamento em espessura após 2 e 24horas de imersão, sendo os painéis produzidos 

com menor granulometria (16 Mesh) os que apresentaram menor inchamento. Quanto à 

absorção de água, os tratamentos não diferiram entre si e todos apresentaram altos 

índices, caracterizando a instabilidade dimensional do material em condições úmidas. 

Os resultados dos ensaios de tração perpendicular foram muito inferiores aos 

painéis comercializados, o que o desqualifica para uso que requer resistência mecânica. 

Entre os tratamentos testados, os painéis de maior densidade, compostos por partículas 

de menor granulometria, apresentaram melhor desempenho. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se para estudos futuros: 

 Mais estudos a respeito do RUC na produção de painéis com diferentes 

parâmetros e diferentes ensaios físico-mecânicos; 

 Produção de painéis de resíduo de cevada associado a partículas de madeira; 

 Produção de painéis com diferentes formulações de resinas; 

 Utilização de substância que torne as partículas do resíduo mais hidrofóbicas; 

 Análise da geometria das partículas; 

 Dar preferência ao uso de partículas com menores granulometrias.  
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