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RESUMO: É notável a grande demanda por painéis aglomerados de madeira e juntamente a 

isso a enorme quantidade de resíduos gerados pelas indústrias madeireiras e agrícolas. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas de painéis aglomerados de 

madeira oriunda de rolo resto da laminação de Eucalipto, de bagaço de cana-de-açúcar e de 

Pinus. Para realização deste trabalho utilizou-se painéis aglomerados produzidos a partir de 

resíduos de bagaço de cana-de-açúcar e de rolo resto da laminação e, como testemunha, 

utilizou-se painéis aglomerados de pinus. As amostras apresentam dimensões de 50x50x15 

milímetros. Realizou-se as medições antes da imersão em água e 2 e 24 horas após a imersão 

em água. Utilizou-se teste de Scott-Knott com nível de 5% de significância para análise dos 

dados de densidade básica, taxa de absorção de água e taxa de inchamento em espessura. Para 

densidade básica, observou-se que não houve diferença significativa para os tratamentos de 

pinus e bagaço de cana-de-açúcar. Para absorção de água os resultados foram superiores ao 

permitido pela normatização, porém para inchamento em espessura, os resultados adequaram-

se à seguinte normatização. Observou-se que painéis que apresentam maiores valores 

densidade básica também apresentam maiores taxas de absorção de água e inchamento em 

espessura. 

 

Palavras-chave: rolo resto, bagaço de cana-de-açúcar, absorção de água, inchamento em 

espessura. 

 

ABSTRACT: It is remarkable the high demand for particle board along to that the huge 

amount of waste generated by logging and agricultural industries, where the use of this waste 

becomes an alternative for the production of particle board. The evaluation of the physical 

properties qualify the panels as well as the indication for use. The objective of this study was 

to evaluate the physical properties of particle board coming from the rest roll lamination 

Eucalyptus, the sugarcane and pine mulch. For this work we used particle board produced 

from waste sugarcane bagasse and the rest of the laminating roller, as a witness was used 

particle board pine. The samples had dimensions of 50x50x15 mm. Measurements were 

performed before immersion in water and 2 to 24 hours after immersion in water. Used was 

Scott-Knott test at 5% probability for the analysis of basic data density, water absorbing rate 
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and thickness swelling rate. For specific gravity, it was observed that there was no significant 

interaction for pine treatments and bagasse sugarcane, as for the rest roll significant 

interaction. For water absorption results obtained showed higher values than those permitted 

by regulation, but for thickness swelling results have adapted to the following standardization. 

It was observed that panels which have larger specific gravity values also exhibit higher 

water-absorbing rate and thickness swelling. 

Key-word: roll rest, sugarcane bagasse, water absorption, thickness swelling. 

 

 

Introdução  

 

A utilização de painéis de madeira reconstituídos vem tornando-se crescente devido às 

diversas vantagens tecnológicas apresentadas por estes biomateriais, relacionados à estrutura, 

uso e aspectos produtivos. Dentre os diversos tipos de painéis reconstituídos, podemos citar 

como principais os médium density fiber (MDF) e high density fiber (HDF), médium density 

particle (MDP), as chapas e os painéis aglomerados. 

Segundo alguns autores, os painéis aglomerados podem ser caracterizados pela 

transformação da madeira em pequenas partículas que, secas e misturadas com adesivos 

sintéticos termofixos e distribuídas aleatoriamente entre si, são prensadas sob calor e pressão, 

gerando um painel particulado (Moslemi, 1974; Tsoumis, 1991).  

Além da matéria-prima madeireira para produção de painéis aglomerados, a introdução 

dos resíduos agroflorestais passa a ser uma alternativa como forma de redução de custos e, 

possivelmente, aprimorar as propriedades tecnológicas destes biomateriais. Segundo 

Fagundes (2003), a utilização de resíduos gerados pela indústria madeireira, tais como: 

serragem, maravalha, resíduos da indústria de papel, rolo resto e resíduos de laminação, 

contribuem para aumentar à sustentabilidade de utilização das florestas, de forma especial as 

plantadas, além de gerar benefícios sociais. Carashi et al. (2008) citam que os materiais 

lignocelulósicos provenientes de subprodutos agroindustriais vêm sendo utilizados com 

sucesso na fabricação de painéis, sendo possível destacar a casca de arroz, folhas de bambu e 

também o bagaço de cana-de-açúcar. 

A utilização de resíduos lignocelulósicos geralmente é destinada à produção de energia, 

porém essa forma de utilização agrega muito pouco valor ao produto final, sendo uma forma 

alternativa a destinação destes resíduos para a produção de painéis de partículas. 

Estudos direcionados a avaliar a qualidade de painéis aglomerados vêm sendo realizado, 

uma vez que o conhecimento das propriedades físicas é fundamental para melhor utilização 

destes biomateriais. Segundo Freire et al. (2011) Com a análise da capacidade de absorção de 

água do ambiente, pode-se recomendar a utilização do painel em condições de umidade 

severas ou ambientes mais amenos. O inchamento em espessura constitui-se em uma das 

propriedades mais importantes em termos de estabilidade dimensional em painéis. A 

densidade da chapa está intimamente associada à densidade das madeiras empregadas na sua 

fabricação e à taxa de compressão necessária para a sua compactação. Essa é a variável que 

mais afeta as propriedades de resistência dos produtos formados (Hillig, 2000). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas da 

densidade básica, absorção e inchamento em espessura, ambas em 2 horas e 24 horas de 

imersão em água de painéis aglomerados de madeira oriunda de rolo resto da laminação de 

Eucalipto, de bagaço de cana-de-açúcar e de Pinus. 
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Material e Métodos  
 

Para realização deste trabalho, foram produzidos três diferentes painéis de madeira 

aglomerado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), sendo, um de partículas de rolo 

resto de laminação da madeira de Eucalipto, um de bagaço de cana-de-açúcar e um de 

madeira de Pinus. As análises das propriedades físicas foram realizadas na Universidade 

Federal de Goiás- Campus Jataí. 

Antes de iniciar o experimento, os painéis foram seccionados em quinze amostras de 

50x50x15 milímetros, em seguida, realizou-se a medição e pesagem de cada dimensão das 

amostras. Posterior a isto, as amostras foram imersas em água e realizaram-se novamente as 

medições e pesagens a partir de duas horas de imersão e vinte e quatro horas de imersão. Com 

a posse dos dados foi possível calcular a densidade básica, a taxa de absorção de água e a taxa 

de inchamento em espessura segundo a Norma Brasileira de Regulamentação - NBR 14810 

(ABNT, 2013). Os painéis de Pinus foram utilizados como testemunha para comparação dos 

resultados obtidos com os demais tratamentos. 

 Para análise estatística, procedeu-se com o teste de Scott-Knott com nível de 5% de 

significância para análise dos dados de densidade básica, taxa de absorção de água e taxa de 

inchamento em espessura. 

 

 

Resultados e discussão  
 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que houve diferença estatística significativa 

para todas as características estudadas (Tabela 1), evidenciando que os três diferentes 

materiais quando destinados à produção de painéis aglomerados apresentam propriedades 

físicas diferentes mesmo com processo produtivo igual.  

 

Tabela 1: Resumo da análise de variância para as propriedades físicas estudadas 

FV GL 

Quadrado Médio 

Densidade 
Básica 

(g cm
-3

) 

AA2h 

(%) 

AA24h 

(%) 

IE2h 

(%) 

IE24h 

(%) 

TRAT 2 0,0093* 10407,1518* 15180,5300* 457,4844* 295,1187* 

Erro 42 0,0023 226,1466 174,0855 3,2056 3,1761 

Média 0,64 40,53 62,64 8,20 13,91 

CVe (%) 7,55 37,10 21,06 21,83 12,82 

FV: fator de variação; GL: grau de liberdade; CVe: coeficiente de variação experimental; AA2h: 

absorção de água após 2 horas de imersão; AA24h: absorção de água após 24 horas de imersão; IE2h: 
inchamento em espessura após 2 horas de imersão; IE24h: inchamento em espessura após 24 horas de 

imersão. *: significativo a 5% pelo Teste F; 
ns

: não significativo a 5% pelo Teste F. 

 

Observa-se que a propriedade densidade básica, apenas o tratamento rolo resto 

apresentou diferença estatística significativa dos demais, apresentando maior valor de 

densidade básica.  (Tabela 2).  
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Tabela 2- Resultado do Teste Scott-Knott para variável densidade básica 

Tratamentos Densidade básica (g/cm³) 

Pinus 
Cana-de-açúcar 

Rolo resto 

0,62 b 
0,64 b 

0,67 a 

CVe (%) 7,55 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

Devido à matéria-prima oriunda de rolo resto ser obtida da parte central da tora que 

apresenta e   

Para a propriedade taxa de absorção de água, em 2 horas de imersão em água, os 

tratamentos apresentaram diferença significativa, sendo que os painéis de rolo resto 

apresentaram a maior absorção de água. Após 24 horas de imersão em água, observa-se que 

não há diferença estatística significativa entre os tratamentos de bagaço de cana-de-açúcar e 

rolo resto, entretanto o tratamento de pinus apresentou menor absorção de água em 2 e 24 

horas comparados aos demais tratamentos (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Resultado do teste de Scott-Knott para variável Absorção de Água 

Tratamentos 
Absorção de água 

2 horas 24 horas 

Pinus 

Cana-de-açúcar 
Rolo Resto 

9,04 a 

47,85 b 
59,30 c 

23,16 a 

76,79 b 
79,62 b 

CVe (%) 37,10 21,06 

Médias seguidas de, pelo menos, uma mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott, a 

5% de significância. 

 

Os resultados obtidos apresentaram valores superiores ao permitido pela norma DIN 

68m 761 (1) – 1961 (Santana e Pastore 1981), cujos valores devem estar abaixo de 10% e 15 

% para duas e vinte quatro horas, respectivamente; com exceção para painéis de Pinus 

imersos por 2 horas. Iwakiri et al. (2012) encontrou resultados semelhantes ao deste estudo 

para o tratamento de pinus em estudo com painéis de média densidade produzidos com 

resíduos de madeira oriundo de serraria, onde os valores variaram em média entre 6,77 e 

17,62% para absorção de água em 2 horas de imersão; e 18,43 e 43,43% para absorção de 

água após imersão em 24 horas.  

Os elevados valores de absorção de água para o tratamento de bagaço de cana podem 

ser atribuídos à composição química da matéria-prima utilizada, uma vez que resíduos 

agrícolas apresentam, usualmente, maiores teores de hemiceluloses em relação a resíduos de 

madeira. Segundo Li et al. (2011) a hemicelulose apresenta mais sítios de ligação química 

com a água, podendo resultar em maior absorção de água em painéis feitos com esses 

materiais.  

Estes mesmo autores recomendam que melhorias no processo produtivo poderiam ser 

realizadas com o intuito de diminuir a absorção de água dos painéis de bagaço de cana, tais 

como utilização de pré-tratamento das partículas de resíduos agrícolas a vapor para 

degradação de hemiceluloses, reduzindo o número de sítios higroscópicos. 
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Quanto à propriedade inchamento em espessura, todos os tratamentos apresentaram 

diferença significativa nos tratamentos após 2 horas de imersão em água, a mesma 

interpretação segue para os tratamentos após 24 horas de imersão em água. Os resultados do 

teste podem ser observados a seguir (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Resultado do teste de Scott-Knott para variável inchamento em espessura 

Tratamento 
Inchamento em espessura (%) 

2 horas 24 horas 

Pinus 

Cana-de-açúcar 

Rolo resto 

2,17 a 

9,42 b 

13,02 c 

10,04 a 

12,94 b 

18,75 c 

CV (%) 21,83 12,82 

Médias seguidas de, pelo menos, uma mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott, a 
5% de significância. 

 

A norma de comercialização CS 236-66 (COMMERCIAL STANDARD, 1968) exige 

valores para inchamento em espessura após 24 horas de imersão em água, que sejam de no 

máximo 35% para painéis de média densidade, portanto os resultados adequam-se a seguinte 

normatização. 

Os valores encontrados para inchamento em espessura após 2 horas de imersão estão 

próximos ao encontrado por Melo e Menezzi (2010) onde encontraram 8,98% para painéis 

aglomerados produzidos com madeira de Eucalyptus spp. com densidade nominal de 0,60 

g.cm
-3

; para inchamento em espessura após 24 horas de imersão, estes autores obtiveram 

resultados superiores ao encontrado neste estudo, 28,59%. 

 

 

Conclusões 

 

Conclui-se que painéis produzidos com resíduos agrícolas e florestais apresentam 

propriedades físicas favoráveis à utilização, em virtude dos resultados encontrados para 

densidade e inchamento em espessura.  Os painéis aglomerados, mesmo apresentando valores 

de taxa de absorção de água superiores à normatização, adequam-se à normatização aplicada a 

inchamento em espessura. 
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