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RESUMO 

 

DURAN, A. J. F. P. Painéis de partículas multicamadas de bagaço da cana-de-

açúcar e Sargassum Pelágico. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

 

Os painéis de partículas multicamadas são comercializados atualmente e produzidos 

em sua maioria com partículas de madeira, porém a associação de subprodutos como 

o bagaço de cana e o sargassum residual para a produção desses painéis ainda 

carece de estudos. Esta pesquisa foi estruturada pelo potencial de utilização de 

subprodutos de biomassa agroindustrial (bagaço da cana-de-açúcar) e resíduo de 

Sargassum Pelágico oriundo de fenômenos de arribadas, baseando-se na produção 

de painéis de partículas multicamadas de média densidade e visando apresentar 

finalidades que agregassem valor a esses subprodutos, bem como se apresentar 

como uma alternativa para mitigar os impactos gerados pela problemática das 

arribadas de sargassum. As partículas das matérias-primas dos painéis 

confeccionados foram aglomeradas com resina poliuretana bicomponente à base de 

óleo de mamona (12% na camada interna e 15% nas camadas externas). Em uma 

primeira etapa da pesquisa foram confeccionados painéis com bagaço de cana com 

densidades de 600 e 750 kg/m³, afim de avaliar a melhor composição como painel 

referência para as etapas posteriores, onde os painéis com densidade de 750 kg/m³ 

atenderam a todos os requisitos físico-mecânicos estabelecidos pela norma NBR 

14180-2:2018, para painéis do tipo 2, uso não estrutural em condições secas. Devido 

ao ineditismo do estudo ao utilizar partículas de sargassum como matéria-prima para 

produção de painéis, foi realizado um estudo preliminar confeccionando painel 

multicamadas composto por duas camadas externas de bagaço de cana e a camada 

interna por partículas de sargassum, aplicando as mesmas configurações do painel 

elegido como referência (densidade de 750 kg/m³ e proporção de massa em 20%-

60%-20%). Os resultados dessa etapa indicaram que a introdução de sargassum 

como matéria-prima de painéis de partículas acarreta instabilidade dimensional, uma 

vez que as amostras avaliadas apresentaram elevados valores de inchamento em 

espessura. Por fim, na última etapa foram produzidos painéis multicamadas com 

teores de sargassum de 50% e 40% que atingiram aos requisitos mínimos de 

propriedades físico-mecânicos estabelecidos pela NBR 14810-2:2018, com exceção 



 

da propriedade de inchamento em espessura, indicando que o sargassum pode ser 

utilizado como preenchimento em painéis quando utilizado em menores teores e 

podendo se apresentar como uma via alternativa para mitigar os impactos gerados 

pelos fenômenos de arribadas. 

 

Palavras-chave: Painel de partículas multicamadas. Fibras lignocelulósicas. Resina 

orgânica. Bagaço da cana-de-açúcar. Sargassum Pelágico. 

  



 

ABSTRACT 

 

DURAN, J. F. P. Sugarcane bagasse and Pelagic Sargassum multilayer 

particleboards. 92f. M.Sc. Disertation - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

 

Multilayer particleboards are currently marketed and produced mostly with wood 

particles, but the association of by-products such as sugarcane bagasse and residual 

sargassum for the production of these panels still lacks studies. This research was 

structured by the potential use of agro-industrial biomass by-products (sugarcane 

bagasse) and Pelagic Sargassum residue from cliff phenomena, based on the 

production of medium density multilayer particle boards and aiming to present 

purposes that add value to these by-products, as well as present themselves as an 

alternative to mitigate the impacts generated by the problem of sargassum cliff. The 

particles of the raw materials of the panels were agglomerated with two-component 

polyurethane resin based on castor oil (12% in the inner layer and 15% in the outer 

layers). In a first stage of the research, panels were made with sugarcane bagasse 

with densities of 600 and 750 kg/m³, in order to evaluate the best composition as a 

reference panel for the later stages, where the panels with a density of 750 kg/m³ met 

all the physical-mechanical requirements established by the NBR 14180-2:2018 

standard, for type P2 panels, non-structural use in dry conditions. Due to the novelty 

of the study when using sargassum particles as raw material for the production of 

panels, a preliminary study was carried out making a multilayer panel composed of two 

external layers of sugarcane bagasse and the internal layer of sargassum particles, 

applying the same configurations as panel chosen as reference (density of 750 kg/m³ 

and mass proportion of 20%-60%-20%). The results of this step indicated that the 

introduction of sargassum as a raw material for particle board causes dimensional 

instability, since the samples evaluated showed high values of swelling in thickness. 

Finally, in the last stage, multilayer panels were produced with sargassum contents of 

50% and 40% that reached the minimum requirements of physical-mechanical 

properties established by NBR 14810-2:2018, with the exception of the property of 

swelling in thickness, indicating that sargassum can be used as a filler in panels when 

used in lower levels and may present itself as an alternative way to mitigate the impacts 

generated by the phenomena of cliff. 



 

 

Keywords: Multilayer particleboard. Lignocellulosic fibers. Organic resin. Sugarcane 

bagasse. Pelagic Sargassum.  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O aumento da demanda por produtos agrícolas e industriais, devido a expansão 

demográfica das últimas décadas, acarretou um aumento do consumo de matérias-

primas e, conseqentemente, na eliminação de resíduos para o meio ambiente.  Nesse 

interim, a realização de pesquisas com ênfase no desenvolvimento de novos materiais 

produzidos com matéria-prima oriunda de resíduos agroflorestais está em ascensão. 

A gestão dos setores agrícolas e industriais está em busca de uma produção 

mais sustentável e os órgãos fiscalizadores do meio ambiente estão adotando 

medidas de controle cada vez mais rigorosas. Uma evidência dessa realidade foi a 

implementação de uma recente decisão de diretoria, n° 0076 de abril de 2018 da 

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que aplica exigências 

relativas à logística reversa para resíduos que provocam impacto ambiental. 

(CETESB, 2018). 

O segmento de painéis aglomerados comumente utiliza em seu processo 

produtivo partículas de madeira de reflorestamento da espécie Pinus spp. e algumas 

espécies de Eucalyptus. No entanto, nos últimos anos estão sendo desenvolvidas 

pesquisas em diferentes regiões do mundo com objetivo de substituir a madeira por 

fibras naturais (biomassa florestal) ou subprodutos agroindustriais aglomerados com 

resina orgânica ou inorgânica, e os resultados obtidos até o momento são promissores 

e indicam o potencial dessa biomassa vegetal para esse fim. 

Com objetivo de embasamento e viabilidade do tema proposto por esse 

trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scopus e 

Web of Science e por meio dessa busca foi identificada a evolução das linhas de 

pesquisas relacionadas à painéis de partículas (particleboards), contemplando suas 

diferentes vertentes, tais como os painéis homogêneos, multicamadas e OSB. 

Trabalhos que envolvessem o desenvolvimento científico voltado ao bagaço da cana-

de-açúcar (bagasse) e do Sargassum residual que arribam nas encostas também 

foram analisados. Por fim, as publicações que possuíam correlação com os itens 

anteriormente citados, tendo como foco a utilização de biomassa residual para 

produção de painéis particulados. 

Para obtenção desses dados a busca foi realizada em cinco etapas, utilizando 

os seguintes termos presentes no título, resumo ou alavras-chave dos trabalhos 

científicos: 
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1. particleboards (isoladamente) 

2. sugarcane bagasse (isoladamente) 

3. sargassum (isoladamente) 

4. particleboards; sugarcane bagasse (combinadamente) 

5. particleboards; sargassum (combinadamente) 

Na primeira etapa (Figura 1) é possível observar que o estudo de painéis 

particulados já apresentava uma série de trabalhos desde a década de 1980, e 

manteve crescimento constante durante as décadas seguintes, porém desde 2010 

está ocorrendo uma grande expansão no número de pesquisas desenvolvidas, que 

pode ser explicada também pela crescente de trabalhos que estudam viabilizar o uso 

de biomassa residual para fins mais nobres, como por exemplo, os painéis 

particulados. 

 

Figura 1 - Artigos publicados com o termo “particleboards”, bases de dados SCOPUS e WEB OF 
SCIENCE 

Fonte: Própria autoria. 

 

Um exemplo que constata essa possibilidade de estudo pode ser visualizado 

em pesquisa realizada por Fiorelli et al. (2011) que produziu e caracterizou, por meio 

de ensaios físicos, mecânicos e microestruturais, painéis de partículas homogêneas 

de bagaço de cana aglomeradas com resina PU de mamona. A qualidade dos 

materiais produzidos foi orientada com base na norma NBR 14810 (ABNT, 2006b) e 

os resultados indicaram a viabilidade do processo de produção empregado, uma vez 

que as propriedades dos painéis avaliados atenderam as recomendações da norma 
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ANSI A208.1 (1993), classificando o material avaliado como de alta densidade e 

recomendado para uso industrial. 

A segunda (Figura 2) e a terceira (Figura 3) etapa do levantamento bibliográfico 

teve como foco o desenvolvimento de trabalhos científicos relativos ao bagaço da 

cana-de-açúcar e ao Sargassum, onde fica evidente que a busca pelo 

aprofundamento de estudos em biomassa residual nas últimas décadas é uma 

tendência. 

 

Figura 2 - Artigos publicados com o termo “sugarcane bagasse”, bases de dados SCOPUS e WEB 
OF SCIENCE 

Fonte: Própria autoria. 
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Figura 3 - Artigos publicados com o termo “sargassum”, bases de dados SCOPUS e WEB OF 
SCIENCE 

Fonte: Própria autoria. 

 

Por fim as etapas quatro (Figura 4) e cinco tiveram o objetivo de procurar 

trabalhos que correlacionassem o uso das biomassas residuais citadas acima em 

aplicações para a fabricação de painéis particulados. É possível observar que o 

bagaço da cana-de-açúcar vem ganhando, nos últimos anos, expressividade no que 

se refere à artigos que tratam da temática de painéis produzidos utilizando-se de 

biomassa residual ao passo que a etapa 5 da pesquisa indica que o Sargassum ainda 

não apresenta nenhum trabalho semelhante. 

 

Figura 4 - Artigos publicados com o termo “particleboard; bagasse”, bases de dados SCOPUS e WEB 
OF SCIENCE 

 

Fonte: Própria autoria. 
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O leque de pesquisas no campo de conhecimento dos painéis de partículas 

lignocelulósicas, como pode ser observado por meio do levantamento bibliográfico, é 

vasto, se encontra em ascensão e apresenta resultados que indicam o potencial de 

produção desses materiais. Aliado a esse potencial, esse presente trabalho tomou 

como oportunidade o estudo que tem intuito de viabilizar o uso de fibras de Sargassum 

que arribam nas encostas para uma finalidade mais nobre, uma vez que ainda não há 

trabalhos que envolvem o uso da mesma na produção de painéis de partícula. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi de estudar a viabilidade técnica de 

painéis de partículas multicamadas de bagaço de cana-de-açúcar e fibras de 

Sargassum aglomeradas com resina poliuretana bicomponente à base de óleo de 

mamona.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a viabilidade técnica de painéis de partículas multicamadas de 

Sargassum residual e bagaço de cana-de-açúcar aglomerados com resina poliuretana 

bicomponente à base de óleo de mamona (PU mamona). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar química e microestruturalmente as partículas de Sargassum 

pelágico; 

- Avaliar o desempenho físico e mecânico de painéis de partículas 

multicamadas de bagaço de cana com diferentes densidades (600 e 750 kg/m³), antes 

e após o ciclo de resistência à umidade; 

- Avaliar o desempenho físico, mecânico e térmico de painéis de partículas 

multicamadas de bagaço de cana e Sargassum com mesma densidade e diferentes 

proporções de camada; 

- Classificar os materiais desse estudo de acordo com as indicações da norma 

NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta informações que contextualizam as matérias-primas 

objeto de estudo desse trabalho (bagaço da cana-de-açúcar, fibra do sargassum e 

adesivo poliuretano bicomponente à base de óleo de mamona - PU mamona) e 

também, a indicação do estado da arte de pesquisas que abordaram o uso de resíduos 

agroindustriais e de biomassa residual para produção de painéis de partículas. 

 

3.1 FIBRAS VEGETAIS 

As fibras vegetais se apresentam como um dos mais abundantes, renováveis 

e biodegradáveis recursos naturais, sendo a celulose, hemicelulose e lignina seus 

principais constituintes, como pode ser observado por meio da Figura 5 (CORREIA, 

2015). 

 

Figura 5 – Esquema representativo da composição estrutural de uma fibra vegetal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ALAMAR, P. R. Caracterização do perfil de fibras em resíduos 

agroindustriais amazônicos e de sua capacidade de absorção seletiva. Dissertação de Mestrado 

–Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. 

 

Segundo Fagury (2005) os vegetais são compostos primordialmente por fibras 

e essas fibras são classificadas de acordo com sua origem anatômica, ou seja, com 

base na região em que ela se encontra, como por exemplo, as fibras presentes no talo 
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da juta, na folha do sisal, no lenho do bagaço de cana-de-açúcar e também, na casca 

do coco. 

De acordo com Rowell, Han e Rowell (2000) para que seja possível aproveitar 

ao máximo o potencial dessas fibras lignocelulósicas e viabilizá-las em aplicações 

específicas é necessário conhecer suas propriedades físicas. Dentro desse ínterim, 

Bueno (2015) cita como exemplos dessas propriedades, a relação entre comprimento 

e largura das fibras, que pode indicar índices de resistência, bem como os defeitos, 

cristalinidade e a morfologia, sendo que esta última pode exercer influência em 

propriedades como a densidade, diâmetro, comprimento e espessura da parede 

celular. Além disso, há também fatores que irão afetar as propriedades citadas acima, 

tais como a planta da qual essa fibra é extraída, a idade da planta e o tipo de 

mecânismo de extração. 

A composição das fibras vegetais, aliada a suas propriedades físicas, possibilita 

determinar uma ou mais finalidades que se adequam as suas características. Passos 

(2005) relata que fibras com conteúdo majoritário de celulose são mais indicadas para 

uso na indústria têxtil e de papel, sendo mais recentemente utilizadas como reforço 

em compósitos cimentícios devido à estabilidade estrutural  e teor de lignina que a 

mesma proporciona; ao passo que a lignina que contribui com o incremento das 

propriedades mecânicas do material (melhor resistência à compressão e à flexão, 

além do  enrijecimento da parede celular que protege a fibra de  danos físicos e 

químicos). 

As fibras oriundas de biomassa residual são materiais com grande 

disponibilidade e baixo custo, sendo, portanto, uma alternativa econômica e 

ambientalmente sustentável para a produção de compósitos. 

Dentro desse contexto, a agroindústria brasileira gera um volume de 

subprodutos que representa uma alternativa para atender as necessidades de 

matéria-prima para a produção do setor de painéis aglomerados, Mendes et al. (2009) 

cita alguns exemplos como a casca de arroz, caule de bananeira, casca de coco, caule 

de mandioca, bagaço de cana, entre outros. 

Segundo Mendes et al. (2010) a produção de painéis de partículas 

lignocelulósicas se apresenta como uma solução que permite agregar valor a estes 

tipos de subprodutos, além de atender demanda da indústria de painéis particulados, 

que se encontra em ascensão, contribuindo de forma concisa com a diminuição do 
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uso da madeira e reduzindo custos de produção dos painéis, o que aumenta sua 

competividade no cenário econômico. 

 

3.1.1 Bagaço da cana-de-açúcar 

A saccharum officinarum, popularmente conhecida como cana-de-açúcar, se 

caracteriza por ser uma gramínea e segundo Silva, Gomes e Alsina (2007) é cultivada 

em regiões tropicais e subtropicais. A cana se apresenta como um dos principais 

cultivos da agricultura brasileira, onde do caule e através do processo de moagem, é 

extraído o suco, utilizado para se produzir açúcar e etanol (BARRERO, 2015). 

Pozzer1, 2019 apud ÚNICA (2016) relata que o cultivo da cana-de-açúcar em 

território nacional foi inserido por meio dos colonizadores em torno dos anos de 1530, 

onde o cultivo se adaptou às condições climáticas do Brasil, fato que influenciou no 

surgimento e consolidação de pequenas vilas que mais tarde viriam a se tornar 

grandes cidades, como por exemplo, São Paulo e Santos. O cultivo da cana-de-

açúcar, destaca-se historicamente também pelo fato de ser uma das primeiras 

atividades econômicas a apresentar organização no país e tem expressiva 

participação no desenvolvimento do Brasil. 

 Atualmente no país, a cana-de-açúcar tem seu cultivo predominantemente 

atrelado à produção de álcool, açúcar e cachaça, onde, segundo Mendes et al. (2010) 

os processos industriais correlacionados geram uma parcela expressiva de resíduos 

compostos por um conjunto de fibras celulósicas, denominado bagaço. Fiorelli et al. 

(2014) determinaram a composição química do bagaço de cana-de-açúcar e 

identificaram que o bagaço é composto de 56% de celulose, 25% de lignina e 30% de 

hemicelulose, sendo os resultados similares aos obtidos na literatura. 

De acordo com Barros Filho (2009) existem alguns fatores que influenciam na 

composição básica da cana-de-açúcar (teor de água, açúcares, sólidos solúveis e 

fibras) e consequentemente, a variação desses componentes também afeta a 

composição final (condições de cada região, como o solo, clima e tempos de cultivo, 

além de outras condições externas). 

 
1 POZZER, T. F. Painel sanduíche com núcleo corrugado de partículas de 
bagaço de cana-de-açúcar e resina PU-mamona. 2019. 72 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2019. 
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O Brasil se encontra na posição de maior produtor mundial de cana-de-açúcar, 

de acordo com os dados obtidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a safra 

de 2020/2021 foi de aproximadamente 654,53 milhões de toneladas (CONAB, 2022), 

onde uma enorme quantidade de subprodutos é gerada, dentre eles o bagaço, que 

representa 30% do total produzido de cana-de- açúcar moída, ou seja, quase um terço 

da produção (SILVA; GOMES; ALSINA, 2007).  

Desde 2005, grande parte das indústrias brasileiras sucroalcooleiras se 

tornaram energeticamente autossuficientes, uma vez que começaram a gerar energia 

por meio da queima do bagaço da cana, sendo que algumas dessas indústrias até 

acabam por vender o excedente de energia gerado para a rede (POZZER2, 2019 apud 

ÚNICA, 2016). Sendo assim, o bagaço da cana, tornou-se de suma importância para 

a cogeração de energia para esse setor industrial e expressivo na demanda 

energética nacional. 

Em paralelo, os trabalhos científicos com enfoque na utilização do bagaço de 

cana como matéria prima para produção de painéis de partícula vêm ganhando 

espaço nos últimos anos. A utilização do bagaço com essa finalidade, no entanto, não 

visa concorrer com o setor da bioeletricidade, mas sim encontrar novas finalidades de 

aplicação a esse resíduo que possam agregar valor, em setores como o da construção 

civil, de embalagens e da indústria moveleira. Apesar do potencial e importância da 

geração de energia por meio da queima do bagaço, 28% do total desse resíduo gerado 

ainda não é aproveitado pelas indústrias (Carvalho 2012), o que reforça a necessidade 

de estudos que apresentem novas finalidades de aplicação. 

Como exemplos de pesquisas voltadas ao bagaço de cana-de-açúcar como 

matéria prima para confecção de painéis de partículas é possível destacar aquela 

conduzida por Fiorelli et al. (2011) com a pesquisa de painéis de partículas à base de 

bagaço de cana-de-açúcar e resina de mamona; Mendes et al. (2010) que estudaram 

painéis aglomerados produzidos com bagaço de cana-de-açúcar em associação com 

madeira eucalipto; Brito e Bortoletto Junior (2019) com enfoque na produção de 

painéis de partículas associando bambu e bagaço de cana-de-açúcar; Milagres et al. 

 
2 POZZER, T. F. Painel sanduíche com núcleo corrugado de partículas de 
bagaço de cana-de-açúcar e resina PU-mamona. 2019. 72 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2019. 
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(2019) que estudaram as propriedades dos painéis de partículas à base do bagaço de 

cana-de-açúcar in natura e aquecidas; Fiorelli, Bueno e Cabral (2019) com o estudo 

de painéis de partículas multicamadas utilizando fibras da casca de coco e bagaço de 

cana-de-açucar, entre outros. 

 

3.1.2 Sargassum residual 

O sargassum (Sargassum C.Agardh) é uma alga marinha pertencente a classe 

Phaeophyceae (algas castanhas) e apresenta a maior complexidade morfológica 

entre as espécies de sua classe, além de apresentar o maior número de espécies 

catalogadas dentro da ordem Fucales, que engloba algas marinhas que são 

comumente encontradas em regiões de clima temperado e subtropical. Atualmente 

são 536 espécies reconhecidas e distribuídas em quase todas as bacias oceânicas 

(ROSADO-ESPINOSA et al., 2020). 

A problemática das arribadas de Sargassum (brown tide) nos últimos anos está 

relacionada ao sargassum pelágico, que ao contrário das espécies bentônicas, se 

desenvolve na superfície do oceano. Dentro desse contexto e de acordo com a 

pesquisa de Gorman et al. (2019), as espécies bentônicas, como por exemplo a S. 

vulgare que são mais comuns no Brasil, estão vivenciando um declínio populacional 

nas encostas urbanizadas devido ao aquecimento dos mares, crescimento 

populacional das localidades e também, da queda de qualidade da água, sendo este 

um cenário oposto do que vem sendo monitorado em relação ao Sargassum pelágico.  

O Sargassum pelágico é conhecido desde o século XIX por meio do mar de 

sargassum que está localizado na região noroeste do oceano atlântico e ocupa uma 

área de aproximadamente mais de 4 milhões de km². O mar de sargassum é composto 

pelas massas flutuantes das espécies Sargassum natans e Sargassum fluitans 

(Figura 6), apresentando expressiva importância no ecossistema, servindo de 

substrato, abrigo e alimento para diversas espécies marinhas (SISSINI et al., 2017). 
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Figura 6 – Imagem comparativa entre o S. natans (esquerda) e o S.fluitans (direita) 

Fonte: The University of Southern Mississipi – Gulf Coast Research Laboratory. Sargassum 
Identification Guide. Disponível em: 
<https://gcrl.usm.edu/sargassum/sargassum.identification.guide.php>. Acesso em: 15 ago. 2020. 

 

As duas espécies que compõem o mar de Sargassum são holopelágicas, ou 

seja, permanecem flutuando livremente ao longo de todo o seu ciclo de vida. A 

reprodução dessas duas espécies ocorre de forma vegetativa e não apresentam um 

órgão fixador em suas bases uma vez que nunca se fixam no fundo do mar (GLORIA; 

KWEKU, 2016). Por meio da Figura 7 é possível visualizar as principais diferenças 

entre as duas espécies, onde somente a espécie S. natans apresenta espinho nas 

vagens, além de suas folhas possuírem formato mais estreito e o caule mais longo do 

que em relação a espécie S. fluitans. 
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Figura 7 – Principais diferenças entre as espécies S. fluitans e S. natans 

Fonte: Adaptado de GLORIA, N. D. A.; KWEKU, A. A. DEGRAFT-J. Preliminary investigation into the 
chemical composition of the invasive brown seaweed Sargassum along the West Coast of Ghana. 
African Journal of Biotechnology, v. 15, n. 39, p. 2184–2191, 2016. 

 

Nos últimos anos estão sendo desenvolvidas diversas pesquisas, tais como 

àquelas conduzidas por Gower et al. (2006), Franks; Johnson e Ko (2016), Sissini et 

al. (2017), Gower e King (2019), para monitorar e entender o fenômeno das arribadas 

do sargassum pelágico nas encostas de regiões como Golfo do México, Mar do 

Caribe, países do oeste da África e também no Brasil.  

Segundo Sissini et al. (2017) os eventos de arribadas do Sargassum pelágico 

começaram a ser relatados em 2011, tendo como possíveis causas alterações 

climáticas que podem estar favorecendo o aumento populacional das espécies 

relacionadas e as mudanças recentes nos padrões das correntes de superfície 

marítima que podem estar deslocando esse ambiente à deriva para novas regiões  e 

para as áreas costeiras, como por exemplo, das regiões do Caribe e do Golfo do 

México que estão sendo bastante afetadas. Especificamente no Brasil, a aparição de 

algas do tipo pelágica se torna frequente nas regiões norte e nordeste do país.  A 

aparição mais recente ocorreu no Estado do Maranhão em maio de 2021, em uma 

extensão de cerca de 4 km e massa estimada de 200 toneladas (Figura 8). 
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Figura 8 – Ocorrência de Sargassum na costa do Estado do Maranhão em maio de 2021 

Fonte: Instituto Baguaçu de Pesquisa em Biodiversidade (IBPBIO). 

A biomassa de Sargassum que chega à costa pode afetar diretamente a 

população daquela região, dado que a decomposição da biomassa tem efeitos 

negativos nas atividades turísticas, bem como na pesca local (SOLARIN et al. 2014). 

Além disso, o Sargassum pelágico carrega consigo espécies associadas que são 

exóticas para diferentes ecossistemas, o que acaba por comprometer o equilíbrio dos 

mesmos (VAN TUSSENBROEK et al., 2017). 

Os objetivos principais para compreender melhor o fenômeno das arribadas 

estão correlacionados a origem e caracterização desse Sargassum, monitoramento 

populacional e movimentação, bem como se há ou não sazonalidade desses eventos. 

Nesse interim, a pesquisa desenvolvida por Johns et al. (2020) propõe uma rota 

hipotética da movimentação do sargassum pelágico após os eventos ocorridos na 

oscilação do atlântico norte (NAO) em 2010, onde os ventos e as correntes de 

superfície  movimentaram o Sargassum da região do mar de sargassum para o 

atlântico oriental e posteriormente o estabelecimento de um novo regime de 

movimentação do sargassum pelágico que atinge as regiões do Caribe e do Golfo do 

México, bem como o florescimento desse sargassum no atlântico equatorial. 

Por meio da Figura 9 pode-se acompanhar as mudanças de movimentação do 

Sargassum pelágico, onde linhas pretas contínuas representam o fluxo climatológico 

das correntes de superfície, ao passo que as linhas pretas tracejadas representam a 

variação desse fluxo nos últimos anos. Destaca-se também, os novos regimes de 

movimentação e crescimento populacional que se estabeleceram a partir do ano de 
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2011. 

 
Figura 9 - Modelo hipotético das mudanças de movimentação e crescimento populacional do 

Sargassum pelágico ao longo dos últimos anos 

Fonte: Adaptado de JOHNS, E. M. et al. The establishment of a pelagic Sargassum population in the 
tropical Atlantic: Biological consequences of a basin-scale long distance dispersal event. Progress in 
Oceanography, v. 182, n. January, p. 102269, 2020. 

 

Gower e King (2019) relatam que a população de Sargassum pelágico no 

Caribe, Golfo do México e Atlântico Equatorial vêm sendo observada desde 2011, 

apresentando evolução tanto em volume populacional quanto em áreas atingidas. De 

acordo com a pesquisa desenvolvida pelos autores e com auxílio do sistema OLCI 

(Ocean and Land Colour Instrument), análise de imagens via satélite, o volume de 

biomassa de sargassum nessas regiões apresentava o valor de 5 milhões de 

toneladas no ano de 2011, 15 milhões de toneladas em 2017 e apresentou um salto 

para 32 milhões de toneladas em 2018 (Figura 10). Também, segundo os autores e 

embora ainda não se tenha clareza sobre a sazonalidade do Sargassum pelágico, os 

estudos indicam que os índices populacionais são maiores no período correspondente 

entre maio e setembro, principalmente em julho, em oposição aos meses de dezembro 

e janeiro que apresentam os menores índices. 
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Figura 10 - Variação de volume em milhões de toneladas de biomassa de Sargassum pelágico nas 
regiões do Caribe, Golfo do México e Atlântico Equatorial 

Fonte: Adaptado de GOWER, J.; KING, S. The distribution of pelagic Sargassum observed with OLCI. 

International Journal of Remote Sensing, v. 41, n. 15, p. 5669–5679, 2019. 

 

Grande parte das pesquisas relatam que o Sargassum pelágico é composto de 

duas espécies, S. fluitans e S. natans. No entanto, cada uma dessas espécies exibe 

diferentes formas morfológicas, originalmente descritas pelo pesquisador Winge em 

1923 e refinadas por Parr em 1939, mas que estão ausentes de guias de campo mais 

atuais. Parr, reconhece duas formas de S. fluitans (III, X) e quatro formas de S. natans 

(I, II, VIII, IX) (SCHELL; GOODWIN; SIUDA, 2015).  

Em pesquisa desenvolvida por Schell; Goodwin e Siuda (2015) foi observada a 

composição do Sargassum pelágico oriundo dos recentes eventos de arribadas de 

acordo com sua região de origem, e os resultados mostraram que as espécies S. 

natans I, S. fluitans III e S. natans VIII (nomenclatura Parr) foram as mais comumente 

encontradas. Dentro desse contexto a pesquisa fez o levantamento da proporção de 

cada forma de sargassum de acordo com sua região de origem, sendo estudada as 

regiões do sul do mar de sargassum, corrente das Antilhas, Caribe Oriental e Atlântico 

Tropical Ocidental. Por meio da Figura 11 é possível visualizar essas proporções, bem 

como a densidade total (g/m³) do sargassum coletado nessas regiões durante os 

períodos associados aos eventos de arribadas do sargassum. 
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Figura 11 - Proporção de cada forma de Sargassum de acordo com sua região de origem 

Fonte: Adaptado de SCHELL, J. M.; GOODWIN, D. S.; SIUDA, A. N. S. Recent sargassum inundation 

events in the caribbean: Shipboard observations reveal dominance of a previously rare form. 

Oceanography, v. 28, n. 3, p. 8–10, 2015. 

 

Uma forma de amenizar esses impactos causados pelo fenômeno de arribadas 

é estudar alternativas para a valorização do Sargassum que chega até a costa 

(AMADOR-CASTRO et al., 2021). Nesse sentido, vários estudos estão sendo 

desenvolvidos sobre a aplicação da biomassa de sargassum nas áreas de alimentos, 

agricultura, saúde, biocombustíveis e biorremediação (ABDULLAH et al., 2016; 

KALIA; PRAKASH; KOUL, 2016; MILLEDGE; NIELSEN; BAILEY, 2016; CORAÇÃO 

et al., 2020; LÓPEZ-SOSA et al., 2020, PUSPITA et al., 2020, THOMPSON; YOUNG; 

BAROUTIAN, 2020; AMADOR-CASTRO et al., 2021). 

O grupo CERMES (Centre for Resource Management and Environmental 

Studies), parceria entre University of the West Indies, Cave Hill Campus e o país de 

Barbados, divulgou em setembro de 2020 um guia de aplicações para o Sargassum 

pelágico residual. O guia também apresenta um amplo leque de aplicações, tais como 

nas áreas de: suplementação alimentar na produção de animais, fertilizantes e 

bioestimulantes em diversos cultivos, na linha de bioenergia (bioetanol, biodiesel e 

biogás), farmácia e biomedicina, cosméticos, produtos relacionados a papel e também 

na área de materiais de construção (CERMES, 2020). 
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No entanto, são poucos os trabalhos sobre a aplicação dessa biomassa na 

construção civil, tais como painéis por exemplo (CERMES, 2020), apesar da 

composição do sargassum, basicamente de celulose e polissacarídeos 

(SADHUKHAN et al., 2019; LÓPEZ-SOSA et al., 2020;  ZHANG et al., 2020; DAVIS 

et al., 2021), indicar que esse material pode apresentar algumas aplicações potenciais 

nesse setor, tais como fibras (MILLEDGE et al., 2020; THOMPSON; YOUNG; 

BAROUTIAN, 2020), que podem ser usadas como reforço para compósitos. 

Dentro desse contexto, a composição estrutural (celulose e hemicelulose) das 

espécies pelágicas de sargassum ainda carece de estudos, porém tendo em vista que 

essa característica não tenha variações drásticas para as espécies de sargassum de 

forma geral, pode-se tomar como base algumas caracterizações do Sargassum spp. 

que estão sendo estudadas, destacando-se os trabalhos com enfoque na obtenção 

de biocombustíveis.  

A pesquisa realizada por Borines, De Leon e Cuello (2013) observou-se a 

composição de celulose e hemicelulose em massa seca do Sargassum spp., 

apresentando como resultado: 20,35% de celulose e 25,73% hemicelulose. Para Ali e 

Bahadar (2017) a composição estrutural em massa seca apresentou a proporção de 

20,5% de celulose e 43,2% de hemicelulose. Por meio dessas pesquisas é possível 

observar, que a proporção de celulose no Sargassum spp. se manteve constante. 

 

3.2 PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA 

A Alemanha foi palco de origem dos painéis de partículas de madeira no início 

dos anos 40, onde eram estudadas formas que pudessem tornar viável a utilização de 

subprodutos da madeira devido às dificuldades de obtenção de material de boa 

qualidade para a produção dos painéis, tendo em vista às condições do isolamento 

comercial ocorrido na Segunda Guerra Mundial. A produção alemã de painéis acabou 

por paralisar ao longo da guerra, a baixa oferta de petróleo (matéria-prima base para 

o adesivo) amplamente utilizado na guerra, foi um dos principais motivos. Após o 

termino da Segunda Guerra mundial, os equipamentos relativos à confecção de 

painéis de partículas, bem como os processos produtivos foram aperfeiçoados, tendo 

como principal percursor os EUA que retomaram a linha de produção. (IWAKIRI, 2005; 

MENDES et al., 2010). Marra (1992) afirma que o Brasil começou a produção de 

painéis de partículas em meados da década de 60. Utilizando subprodutos oriundos 

do pinus e algumas espécies de eucalipto. 
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Segundo Iwakiri et al. (2004), os painéis de partículas são geralmente 

fabricados a partir de partículas de madeira ou por qualquer outro material 

lignocelulósico que lhes confiram alta resistência mecânica e densidade pré-

estabelecida, sendo necessária a utilização de adesivos sintéticos ou outro 

aglomerante para aglutinação das partículas. O conjunto aglomerado deve, por fim, 

ser submetido a um ciclo de prensagem, com pressão, temperatura e em período 

adequados para que a cura da resina se efetue. 

Múltiplos fatores podem exercer influência na qualidade do produto final. 

Segundo Maloney (1993), a densidade, umidade e razão de compactação das 

partículas, densidade dos painéis e o tipo e quantidade de resina aplicada devem ser 

observados. 

 Atualmente há uma variedade de pesquisas que estudam diferentes tipos de 

painéis particulados, tais como os painéis homogêneos, de multicamadas e OSB 

(oriented strand board). Segundo Barrero (2015) esses painéis diferem-se 

principalmente pelo tipo e tamanho das partículas utilizadas na confecção dos 

mesmos. 

 Os painéis de partículas podem ser denominados como homogêneo ou 

multicamadas, sendo classificados de acordo com a geometria e a distribuição das 

partículas. Sendo assim, os painéis homogêneos são caracterizados por não se 

diferenciar o tamanho das partículas, ao passo que nos painéis multicamadas, as 

partículas se distribuem controladamente com diferenciação de tamanhos entre as 

camadas do painel (POZZER, 2019). 

Maloney (1993) e Bueno (2015), relatam que os painéis multicamadas, 

comumente apresentam camadas externas constituídas de partículas em relação 

àquelas utilizadas no núcleo. Ainda segundo os autores essa configuração dos painéis 

multicamadas propicia ao material melhor acabamento superficial e contribui para 

melhorar as propriedades físicas e mecânicas. 

 

3.2.1 Painéis de partículas de média densidade 

Dentro do escopo desse trabalho, os painéis de partículas de média densidade 

(MDP) se apresentam como uma evolução dos painéis de madeira aglomerada em 

termos de processo produtivo e qualidade do produto final (BUENO, 2015), dado a 

disposição diferenciada das partículas entre as camadas, como citado anteriormente. 

Nesse interim e segundo os fabricantes de MDP, as densidades comerciais das 
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chapas variam entre 550 – 750 kg/m³, conforme os parâmetros de produção aplicados 

e as características do material lignocelulósico utilizado, onde a espessura desses 

painéis também pode variar de 12 a 30 mm em decorrência da necessidade de 

atender as especificações de uma determinada aplicação (PAZETTO, 2009). 

Guimarães et al. (2016) avaliaram a eficiência dos painéis MDP em 

comparação aos painéis de partículas convencionais. Para tal comparativo, foram 

produzidos painéis MDP de eucalipto com três camadas, nas proporções 20/60/20 

para face-miolo-face, sendo as partículas mais finas utilizadas nas camadas externas 

e as partículas maiores, no núcleo do painel. As partículas foram aglomeradas por 

meio do adesivo uréia-formaldeído, com concentrações de 12% nas faces e 8% no 

miolo. Os painéis foram produzidos por meio de ciclo de prensagem (pressão de 4 

MPa, temperatura de 160°C por um período de 8 min.). Os painéis produzidos 

possuíam dimensões de 480 mm x 480 mm x 15 mm e densidade de 700kg/m³. 

Também foram produzidos painéis de partículas convencionais de mesma dimensões 

e densidade e aplicando as mesmas configurações do ciclo de prensagem, entretanto 

não havendo diferenciações nos tamanhos das partículas de eucalipto.  Os autores 

concluem que os painéis MDP apresentaram melhores propriedades de inchamento 

em espessura e absorção de água após 24h em comparação com painéis 

convencionais, demonstrando a eficiência da configuração em camadas. 

 

3.2.1.1 Classificação dos painéis de partículas de média densidade 

De acordo com os estudos realizados por Keinert (2021) havia uma imagem 

negativa da qualidade do aglomerado no mercado brasileiro, e em meados de 2006, 

os fabricantes de painéis criaram um novo termo de marketing para se desvincular do 

altamente difundido MDF, sendo utilizado então o termo “MDP” que se refere a 

“medium density particleboard”. Dentro desse contexto e conforme Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 14810:2006 -  Chapas de Madeira Aglomerada 

foi cancelada e substituída primeiramente pela NBR 14810:2013 - Painéis de 

partículas de média densidade e posteriormente, pela NBR 14810:2018 – Painéis de 

partículas de média densidade, que contém especificações e metodologias de ensaio 

baseadas em normas europeias como a EN 312. 

A NBR 14810-2:2018 classifica os painéis de partículas de média densidade 

(551 a 750 kg/m³) em seis tipos, sendo eles: 

- P2 - painéis não estruturais para uso interno em condições secas; 
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- 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 

ambientes secos; 

- P7 - painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em 

ambientes úmidos; 

Os painéis submetidos às classificações acima, devem se enquadrar de acordo 

com os requisitos gerais e específicos para cada tipo de painel, levando-se em 

consideração a faixa de espessura nominal. 

 

Tabela 1 - Requisitos e critérios de classificação de painéis não estruturais em condições secas e 
úmida (P2 e P3) e painéis estruturais em condições secas e úmida (P4 e P5)  

Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14810-2. Painéis 

de partículas de média densidade: Parte 2: Requisitos e métodos de Ensaio. Rio de Janeiro: 2018. 

 

3.2.2 Painéis de resíduos lignocelulósicos 

Rowell, Han e Rowell (2000) afirmam que os painéis de partículas podem ser 

confeccionados utilizando qualquer subproduto que confiram resistência mecânica 

suficiente e estejam de acordo com o peso especifico preestabelecido e com a 

finalidade de aplicação desses painéis. Dentro desse contexto, destacam-se os 

resíduos lignocelulósicos, uma vez que a composição química desses materiais se 

assemelha à da madeira tradicional. Ainda de acordo com os autores, a composição 

desses resíduos apresenta maior similaridade com madeiras duras, que tem como 

caraterística menor teor de lignina e maior teor de hemicelulose.  

Critérios de classificação por faixa de espessura nominal (>13 a 20 mm) 

Requisitos 
Tipos de painéis 

P2 P3 P4 P5 

Inchamento em espessura (24 h) (%) 22 14 15 10 

Resistência à tração perpendicular (mínimo) (MPa) 0,35 0,45 0,35 0,45 

Resistência à flexão estática (mínimo) (MPa) 11 14 15 16 

Módulo de elasticidade (mínimo) (MPa) 1600 1950 2300 2400 

Resistência a tração perpendicular após ensaio cíclico (MPa) - 0,13 - 0,22 
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Os painéis particulados produzidos a partir de resíduos lignocelulósicos, 

portanto, se apresentam como uma alternativa de aproveitamento desses resíduos e 

possibilitam uma produção mais sustentável e que agrega valor à subprodutos 

oriundos da biomassa, seja ela da agroindústria ou de outros setores. Nesse interim, 

a agroindústria brasileira apresenta inúmeros resíduos lignocelulósicos com potencial 

no que se refere à fabricação de novos materiais (FIORELLI et al., 2014). 

Em pesquisa desenvolvida por Narciso et al. (2021) foi avaliado o potencial da 

casca de coco, associado à madeira Pinus oocarpa, na produção de painéis de 

partículas de média densidade. O experimento utilizou quatro parâmetros de 

produção, substituindo a madeira por casca de coco em concentrações que variaram 

entre 25, 50, 75 e 100% e um parâmetro de referência composto somente de madeira 

pinus. Os painéis foram produzidos com densidade de 650 kg/m³, onde a proporção 

de matéria-prima foi de 20:60:20 para relação face/miolo/face e utilizando 11% e 7% 

de adesivo ureia-formaldeído nas faces e no miolo, respectivamente. Para produção 

desses painéis foi aplicado uma tensão de 3,92 MPa a 160°C, por um período de 8 

min. Foram avaliadas as propriedades de inchamento em espessura, absorção de 

água, adesão interna e os módulos de ruptura e elasticidade na flexão estática. O 

aumento dos teores da casca de coco nos painéis MDP proporcionou melhoria 

significativa nas propriedades de absorção de água e inchamento em espessura e 

diminuição dos valores dos módulos de ruptura e elasticidade. Os autores concluem 

que o uso de fibras de coco proporcionou melhoria no desempenho físico e térmico 

dos painéis e embora o aumento dos teores da casca de coco tenha reduzido as 

propriedades mecânicas, todos os parâmetros de produção atenderam aos valores 

estabelecidos pelas normas, afirmando que é possível produzir painéis MDP com fibra 

de coco. 

Faria et al. (2020) avaliaram os efeitos do uso de resíduos de vagem de soja 

na produção de painéis MDP de Eucalyptus. As proporções de partículas do resíduo 

de soja em relação às de eucalipto na camada interna foram de 0,25, 50, 75 e 100%. 

Foram produzidos painéis com densidade de 750 kg/m³,  uréia-formaldeído como 

adesivo, na proporção de 10% para todas as camadas. O ciclo de prensagem  foi de 

4 MPa por 15 min. e temperatura de 160°C. Os painéis foram avaliados pelos ensaios 

de absorção de água, inchamento em espessura, tração perpendicular e flexão 

estática. De acordo com os autores, a inserção dos resíduos da soja nos painéis 

proporcionou melhor estabilidade dimensional dos painéis e em contrapartida 
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diminuição das propriedades mecânicas. Sendo que, o módulo de elasticidade do 

MDP variou de 1842 a 1111 MPa, com respectivamente, 0% e 100% de casca de 

vagens de soja. Ainda segundo os autores, as comparações realizadas com as 

normas americanas para painéis de partículas, indicam o potencial para utilizar a 

casca de vagem de soja como matéria-prima de fibra natural para produção de MDP, 

recomendando-se adição máxima de 6,4% de casca na produção de painéis MDP de 

eucalipto. 

De acordo com Caraschi et al. (2008) os materiais lignocelulósicos oriundos de 

subprodutos agroindustriais vêm sendo utilizados com êxito na produção de painéis, 

destacando-se como matéria prima também a casca de arroz, folhas de bambu e o 

bagaço de cana-de-açúcar. 

Mendes et al. (2010) relata que o bagaço da cana-de-açúcar utilizado para 

produção de painéis aglomerados, além de possibilitar agregar valor a esse resíduo, 

poderá também atender à crescente demanda da indústria de painéis de madeira, 

expandindo o setor e diminuindo a utilização dessa matéria prima, o que 

consequentemente, alivia a pressão existente sobre as florestas. Por fim, a utilização 

do bagaço para esse fim pode reduzir os custos de produção dos painéis, tornando-

os mais competitivos no cenário econômico. 

Garzón et al. (2012) avaliaram a degradação de painéis de partículas 

homogêneas de bagaço de cana-de-açúcar aglomerados com 15% de resina 

poliuretana bi componente à base de óleo de mamona, após ensaio de 

envelhecimento acelerado. Antes de serem submetidos ao ensaio de envelhecimento 

acelerado, os painéis de partículas apresentaram desempenho mecânico aceitável, 

porém esse desempenho caiu consideravelmente após o período de envelhecimento. 

Vale ressaltar que os resultados foram influenciados pela temperatura, umidade 

relativa e água morna, sendo que após o ensaio de envelhecimento acelerado os 

painéis produzidos apresentaram comportamento mecânico semelhante ao de 

aglomerado de baixa densidade (LD1) com referência na norma ANSI A208.1:1999. 

Fiorelli et al. (2013) produziram painéis com partículas de bagaço de cana-de-

açúcar com comprimentos diferentes (5 mm e 8 mm), de mesma densidade da matéria 

prima e utilizando como adesivo a resina poliuretana à base de óleo de mamona. A 

qualidade do produto fabricado foi avaliada com base em parâmetros, tais como a 

densidade, inchamento em espessura, absorção de água, módulo de elasticidade, 

módulo de ruptura e adesão interna, seguindo as normativas da NBR 14.810:2006. 
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Por meio dos resultados obtidos foi possível observar que houve uma diferença 

significativa entre os painéis de partículas produzidos com fibras de bagaço de 5 mm 

de comprimento e os de fibras com 8 mm, onde os painéis que foram confeccionados 

utilizando fibras do bagaço com 8 mm apresentaram melhores resultados físicos e 

mecânicos. Foi realizada também uma análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e foi identificado que os espaços entre as partículas dos painéis com 

fibras de 8 mm foram preenchidos de forma mais homogênea com adesivo poliuretano 

à base de óleo de mamona, o que contribuiu para melhores propriedades físicas e 

mecânicas. 

Sartori (2015) avaliou o desempenho físico-mecânico e a durabilidade de 

chapas homogêneas de partículas de bagaço de cana-de-açúcar e resina poliuretana 

à base de óleo de mamona, verificando também a aplicação desses materiais em 

curral para manejo de bovinos. Segundo os resultados obtidos as chapas 

homogêneas de partículas de bagaço de cana com densidade de 800 kg/m³ 

atenderam aos requisitos normativos para aplicação desses produtos como 

componente estrutural, porém o estudo de durabilidade demonstrou a fragilidade 

desses materiais produzidos em relação aos agentes de degradação (umidade, 

radiação solar, urina e fezes dos bovinos), onde posteriormente foi sugerido a 

aplicação de revestimento superficial (verniz marítimo). 

Fiorelli et al. (2017) avaliaram as propriedades térmicas, físicas e mecânicas e 

características microestruturais de painéis de partículas multicamadas utilizando 

bagaço de cana-de-açúcar nas camadas externas e bagaço de cana associado com 

fibras vegetais da Amazônia (curauá e juta) na camada interna, além de utilizar resina 

poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona como adesivo, onde os painéis 

produzidos foram projetados com densidade aparente de 550 kg/m³. As propriedades 

físicas e mecânicas foram avaliadas segundo a norma NBR 14810:2013 e o ensaio 

de condutividade térmica foi realizado adaptando a metodologia estabelecida pela ISO 

8301:1991. Os resultados indicaram que as placas multicamadas apresentaram maior 

densidade superficial. As propriedades mecânicas foram melhores nos painéis cuja 

camada interna foi composta pelo bagaço de cana reforçados com as fibras vegetais 

em relação aos painéis sem fibras, porém após os ensaios de envelhecimento os 

painéis reforçados com fibras apresentaram menores propriedades mecânicas. 

Nakanishi et al. (2018) avaliaram a viabilidade técnica e desempenho de dois 

processos de produção de painéis de partículas de 3 camadas à base de cana-de-
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açúcar e bambu aglomeradas com resina poliuretana à base de óleo de mamona, 

onde em um dos processos aplica-se pressão em cada camada para produção do 

painel e o outro não há pressionamento em cada camada. As propriedades físicas e 

mecânicas dessa pesquisa foram avaliadas de acordo com a ABNT NBR 14810:2013.  

Os resultados físicos indicaram que o procedimento em que não houve pressão em 

cada camada apresentaram resultados menores de inchamento em espessura e 

absorção de água, ao passo que os valores de módulo de ruptura e módulo de 

elasticidade aumentaram em comparativo ao procedimento em que houve 

pressionamento em cada camada. 

O trabalho desenvolvido por Fiorelli, Bueno e Cabral (2019) avaliou as 

propriedades físicas, mecânicas, térmicas e a durabilidade (envelhecimento) de 

painéis de partículas multicamadas, produzidos com fibras de coco verde e bagaço 

de cana-de-açúcar, onde foram confeccionados painéis com duas densidades (500 e 

700 kg/m³), compostos por três camadas, duas externas (bagaço de cana) e um 

interna (fibra de coco verde) aglomeradas com resina poliuretana de mamona (resina 

PU). Os resultados relativos às propriedades mecânicas, indicaram que os painéis de 

partículas produzidos com densidade de 500 kg/m³ atendem a todos os requisitos da 

ANSI A208.1:1999 para painéis de partículas LD-1 ao passo que os painéis 

produzidos com densidade de 700 kg/m³ atendem apenas a ANSI A208.1:1999 para 

painéis de partículas M-2. O teste de envelhecimento acelerado aplicado aos painéis 

mostrou que os mesmos apresentaram degradação, indicando que as condições de 

exposição (temperatura, umidade entre outros) causaram danos permanentes as 

propriedades físicas e mecânicas. 

A pesquisa de Milagres et al. (2019) também teve como enfoque avaliar o 

bagaço da cana-de-açúcar para confecção de painéis. A referente pesquisa tinha o 

objetivo de determinar as propriedades de painéis aglomerados confeccionados com 

partículas de bagaço de cana-de-açúcar in natura e aquecidas (250 °C) e comparar 

os resultados com as propriedades de um painel fabricado com partículas de Pinus 

sp. De acordo os resultados obtidos, ambos os painéis confeccionados, utilizando 

bagaço e Pinus, se encontram dentro dos limites estabelecidos pela norma ANSI 

A208.1:1999 e os pesquisadores chegaram à conclusão de que é possível substituir 

as partículas de Pinus por bagaço de cana na produção de painéis, porém, pelo menos 

25% das partículas de bagaço devem ser submetidas a tratamento térmico pelo 

período de 5 min. à temperatura de 250 °C. 
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A Tabela 2 apresenta valores médios de propriedades físico-mecânicas de 

alguns trabalhos que foram citados anteriormente e aqueles indicados nas normas 

NBR 14810-2:2018 e ANSI A208.1:1999. 

 

Tabela 2 – Valores médios de propriedades físicas e mecânicas de painéis de partículas utilizando-se 
de bagaço de cana-de-açúcar e requisitos normativos estabelecidos para painéis de média densidade 

Autores/ Normas 

ρ IE 24h MOR MOE AI 

(kg/m³)  (%) (MPa) (MPa)   

Garzón et al. (2012) - 20 21,86 2770 1,18 

Fiorelli et. al (2013) 1000 15 – 20 22,6 2850 1,18 

Sartori (2015) 800 18 25,0 2265 - 

Fiorelli, Bueno e 
Cabral (2019) 

700 23 16,2 1879 0,35 

NBR 14810 (2018) ≤ 800 10 - 22 11 - 20 
1600 - 
3100 

≥ 0,35 

ANSI A208.1 (1999) ≤ 800 8 11 - 16,5 
1725- 
2750 

≥ 0,4 

ρ: densidade; IE: inchamento em espessura; MOR: módulo de ruptura; MOE: módulo 
de elasticidade; AI: adesão interna 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Contextualizando a tabela, a norma NBR 14810:2018 indica diferentes classes 

de painéis de partículas de média densidade, conforme as condições de aplicação e 

faixa de espessura, ao passo que a norma americana ANSI A208:1999 estabelece 

requisitos para painéis de diferentes densidades (alta, média e baixa densidade). Por 

meio da Tabela 2 é importante destacar que todos os resultados referentes às 

propriedades mecânicas dos trabalhos desenvolvidos atendem aos requisitos 

mínimos exigidos por ambas as normas, em contrapartida, os valores de inchamento 

em espessura dos materiais avaliados da maioria das pesquisas se mostraram 

superior aos valores estabelecidos. 

 

3.2.2.1 Painéis com fibras de algas marinhas 

Em pesquisa de revisão desenvolvida por Rossignolo et al. (2022), observa-se 

que há uma variedade de espécies de algas marinhas sendo utilizadas como matéria-
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prima em múltiplos setores, tais como materiais poliméricos, compósitos cimentícios, 

pavimentação, cobertura e também como painéis de partículas, indicando que o 

Sargassum Pelágico pode ser uma alternativa com potencial de aplicação nesse setor. 

Embora não se tenham estudos relacionados a aplicação de fibras de sargassum 

pelágico para o desenvolvimento de painéis, o uso de algas marinhas similares já 

apresenta alguns trabalhos na área. 

Nesse cenário de produção de painéis com a utilização de algas, Alamsjah et 

al. (2017) desenvolveram um trabalho onde foi avaliada a viabilidade de produção de 

Medium Density Fiberboard (MDF) utilizando fibras das algas Kappaphycus alvarezii 

e Gracilariopsis longissima (citada como Gracilaria verrucosa), oriundas de lagoas de 

aquicultura, como alternativas ao uso da madeira, contribuindo na preservação das 

florestas na Indonésia e aumentando a competitividade do mercado de painéis de 

fibras lignocelulósicas. Segundo os resultados da pesquisa, o conteúdo 

lignocelulósico da K. alvarezii apresenta valores em torno de 17% de celulose, 21% 

de hemicelulose e 8% de lignina, valores próximos ao conteúdo lignocelulósico do 

sargassum pelágico (S. natans e S. fluitans), obtidos por Borines, Leon e Cuello (2013) 

e Alzate-gaviria et al. (2021). Para a avaliação dos painéis MDF com as algas foram 

realizados nove tratamentos, utilizando diferentes proporções de serragem de 

madeira, adesivo e fibras das algas. Os painéis produzidos foram avaliados por 

ensaios físico-mecânicos e comparados com o documento normativo da indústria 

japonesa para painéis (JIS A 5905:2003). Os resultados da pesquisa mostraram que 

o tratamento utilizando 50% de serragem, 50% de fibra da K. alvarezii e 12% de 

adesivo atenderam ao documento normativo tanto nos parâmetros físicos quanto 

mecânicos, indicando o potencial da alga como matéria-prima para produção de 

painéis.  

Outra planta marinha que apresenta potencial para produção de painéis é a 

Posidonia oceanica, que se trata de uma gramínea e pode ser encontrada nas 

margens do mar Mediterrâneo, em uma área de cerca de 40.000 km², e que, à 

semelhança do que vêm ocorrendo com o Sargassum pelágico na região do Caribe, 

tem causado impactos ambientais em função dos encalhes de grandes quantidades 

de algas nas praias (Rammou et al. 2021). Segundo Rammou et al (2021), essa planta 

vem sendo estudada como matéria-prima para painéis compósitos, utilizando as fibras 

de suas folhas e das bolas fibrosas que são geradas após a morte das plantas. A 

utilização da P. oceanica é importante para a redução do impacto ambiental das 
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plantas que encalham na costa, podendo ser utilizada como matéria-prima alternativa 

a madeira na produção dos painéis. Segundo caracterização realizada por Bettaieb et 

al. (2015), as folhas e as bolas fibrosas da P. oceanica apresentam teor de 

holocelulose em torno de 60% e 30% de lignina, apresentando cerca de 10% a mais 

de holocelulose em comparação com a caracterização de Sargassum pelágico 

(Alzate-gaviria et al., 2021). 

Em pesquisa realizada por Rammou et al. (2021) foi avaliada a viabilidade 

técnica de fabricação de painéis utilizando as partículas das folhas da fanerógama 

marinha P. oceanica coletadas na costa de Volos, Grécia. Os painéis foram 

confeccionados utilizando serragem de madeira, partículas das folhas (sem 

tratamento prévio) e adesivo de ureia-formaldeído. O teor de partículas de P. oceanica 

variou de 0 a 50% e o teor de adesivo foi de 7% para todos os painéis. Os resultados 

obtidos indicaram que, com o aumento do teor de partículas das folhas nos painéis, 

houve uma redução nos valores do módulo de ruptura e do módulo de elasticidade, e 

melhoria nos resultados de resistência à umidade, como inchamento em espessura. 

De acordo com os autores, a redução dos valores de resistência mecânica dos painéis 

com o aumento da incorporação da planta pode estar relacionada com a qualidade da 

fibra das folhas de P. oceanica, menos eficientes no reforço do que as fibras da 

serragem de madeira. No entanto, os mesmos autores atribuem a redução dos valores 

de inchamento em espessura com o aumento do teor de folha nos painéis ao fato das 

plantas marinhas apresentarem maior resistência aos efeitos da água.  

Garcia-Garcia et al. (2017) também avaliaram painéis com partículas de P. 

oceanica, mas nesse caso as partículas foram tratadas previamente para melhorar 

seu desempenho. Para produção dos painéis foi utilizado a resina epóxi e as fibras 

das bolas fibrosas de P. oceanica (2 a 8 mm), coletadas na costa mediterrânea. Foram 

confeccionados painéis, diferenciando os tratamentos das partículas da planta, onde 

foram utilizadas partículas não tratadas, com tratamento alcalino (NaOH) e com 

tratamento alcalino e silanização (NaOH + APTMS e NaOH + GLYMO). Foi utilizado 

30% em peso de resina como aglomerante em todos os compósitos. Os resultados da 

avaliação mecânica indicaram que os painéis produzidos com partículas sem 

tratamento apresentaram a pior performance, com valores de módulo de ruptura 

(MOR) de 36MPa e módulo de elasticidade (MOE) de 1,4 GPa. Já nos painéis onde 

houve tratamento alcalino e silanização das partículas os resultados apresentaram 

melhora significativa, em torno de 70 MPa para MOR e 4,2 GPa para MOE. Os autores 
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concluem que o tratamento utilizado contribui com a interação entre as partículas e a 

matriz, o que resulta em melhores propriedades mecânicas, viabilizando a aplicação 

das fibras como reforço em compósitos sustentáveis. 

 

3.3 RESINAS PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS 

Os adesivos, também denominados de resinas, são substâncias utilizadas com 

o objetivo de manter os materiais aderidos por meio de adesão superficial. Katsukake 

(2009), relata que essa aglomeração das partículas ocorre por meio de forças atrativas 

intermoleculares (curta distância) entre dois corpos com superfície de contato em 

comum. Segundo Carneiro et al. (2004), o adesivo desempenha função fundamental 

na confecção de painéis de partículas, uma vez que essa resina pode representar até 

50% do custo de produção dos mesmos. 

De acordo com as características dos adesivos, pode-se classificar essas 

resinas considerando-se a origem das matérias-primas, a temperatura de cura, bem 

como a resistência à umidade e sua composição química. Nesse interim, destaca-se 

os adesivos inorgânicos, que são constituídos, comumente, por silicatos e apresentam 

boas propriedades mecânicas e os adesivos orgânicos, classificados em naturais e 

sintéticos (BUENO, 2015; HELLMEISTER, 2017).  

Segundo Barros Filho (2009) e Campos et al. (2005) os adesivos sintéticos 

apresentam também duas classificações, adesivos que endurecem pela ação do calor 

ou de catalizadores e a cura não é reversível (termofixos), como por exemplo, o fenol-

formaldeído, uréia-formaldeído e poliuretanos e também, há os adesivos com cura 

reversível, como por exemplo, o polietileno e a borracha sintética, classificados como 

termoplásticos. 

Por sua vez, os adesivos orgânicos naturais são oriundos de origem animal e 

também vegetal, como o amido e a mamona, enquanto que os de origem sintética são 

adesivos provenientes de ureia-formaldeído, fenol-formaldeído, melanina e polivinil, 

entre outras (OLMOS, 1992). 

Devido ao baixo custo do componente, as resinas mais utilizadas pelo setor da 

indústria de painéis de madeira são à base de formaldeído (BARRERO, 2015). Dentro 

desse contexto, cerca de 90% das indústrias de painéis do mundo utilizam a ureia-

formaldeído em porcentagem de 8 a 10% de peso das partículas (IWAKIRI, 2005; 

HELLMEISTER, 2017; MELLO DA SILVA, 2003).  
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A utilização dos adesivos à base de formaldeído apresenta como desvantagem 

a liberação de formol para o ambiente, por se tratar de um gás incolor, apresenta odor 

característico, reatividade química elevada e é solúvel em água, pode ocasionar 

irritação nos olhos, na pele e gerar problemas respiratórios. No ano de 2014, o 

formaldeído foi classificado como agente cancerígeno e mutagênico pela União 

Europeia (IWAKIRI, 2005; SALTHAMMER, 2015). 

De acordo com Pozzer (2019) nos últimos anos tem sido estudada a utilização 

de resinas para produção de painéis de partículas que não sejam à base de 

formaldeído e provenientes de fontes de matérias primas renováveis.  

Contextualizado esse tema de resinas alternativas, as resinas poliuretanas 

podem ser utilizadas na produção de painéis de partículas, uma vez que esse adesivo 

apresenta características mecânicas superiores aos adesivos à base de formaldeído, 

além de propiciar vantagens como: melhorias na resistência à umidade e também, 

não emitir formol durante o processo de fabricação desses painéis (DIAS, 2005; 

HELLMEISTER, 2017). As resinas poliuretanas podem ser oriundas de vegetais, 

sendo obtidas de fontes naturais e renováveis, por exemplo, a soja, o milho, o girassol 

e a mamona (PETROVIC, 1999). 

 

3.3.1 Adesivo poliuretano à base de óleo de mamona 

Segundo Lopes Junior (2020) a mamona (Riccinus communis) é 

internacionalmente conhecida como “Castor Oil”, sendo uma planta da família das 

Euphorbiaceae. A mamona apresenta fibras não lenhosas e de rápido crescimento, 

sendo cultivadas nas zonas tropicais durante o ano todo, cultivada pelas sementes, 

que contem 55% de óleo natural e tendo como grandes produtores a Índia, Brasil e 

China (GRIGORIOU; NTALOS, 2000). 

Segundo Garzón et al. (2013) e Jesus (2000) utilizando o óleo da mamona é 

possível sintetizar um adesivo (PU de mamona) composto por polióis e pré-polímeros 

com características diferentes que, quando se misturam, reagem dando origem a 

resina poliuretana. Esse adesivo demonstra grande potencialidade, uma vez que se 

apresenta com melhores propriedades quando comparados aos polímeros derivados 

do petróleo, tendo também a característica de serem oriundos de fontes naturais e de 

matérias-primas renováveis (SUGAHARA et al., 2019, BUZO et al., 2020). 

Em pesquisa desenvolvida por Sugahara et al. (2019) foram avaliados painéis 

de partículas de alta densidade utilizando eucalipto residual e bagaço de cana-de-
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açúcar oriundos da agroindústria, sendo aplicadas diferentes resinas para 

aglomeração das partículas, uréia-formaldeído e poliuretana à base de óleo de 

mamona, utilizando teores de 10% para ambas. Foram produzidos painéis para os 

diferentes tratamentos de resinas com dimensões de 350 x 350 x 10 mm com 

densidade superior a 800 kg/m³. Foram avaliadas comparativamente propriedades 

físicas e mecânicas dos painéis, tais como, densidade aparente, inchamento em 

espessura, módulo de ruptura e elasticidade e adesão interna, de acordo com a norma 

NBR 14810-2 :2013. Segundo os autores, ambos os parâmetros para as diferentes 

resinas estão em conformidade com os requisitos da normativa para classificação 

como painéis do tipo P4, uso estrutural em condições secas. Foi observado que a 

resina PU mamona apresentou maior eficiência quando comparada a uréia-

formaldeído, com resultados superiores das propriedades mecânicas, bem como 

melhores índices em relação à resistência de inchamento em espessura, onde a 

resina uréia-formaldeído não demonstrou estar adequada. 

Varanda et al. (2018) avaliaram o desempenho físico de painéis de partículas 

homogêneos com resíduos de madeira Pinus elliottii e casca de aveia aglomerados 

com dois tipos de adesivo, poliuretano à base do óleo de mamona e melamina 

formaldeído. Foram produzidos painéis com dimensões de 280 x 280 x 10 mm, com 

densidades entre 850 e 950 kg/m³, com os teores para ambos adesivos variando entre 

11% e 13%. Foram realizados diversos tratamentos variando os teores de casca de 

aveia (0, 25, 50, 75 e 100%) e o adesivo utilizado e os produtos avaliados seguindo 

as recomendações da NBR14810:2006. Os autores observaram que os painéis com 

75% e 100% de casca de aveia apresentaram maiores densidades, bem como pior 

performance nas propriedades físicas em comparativo com teores menores de casca 

de aveia. Destaca-se que os painéis produzidos com resina PU mamona 

apresentaram melhor performance nas propriedades físicas do que em comparativo 

com a resina melanina formaldeído. 

O trabalho de Wilczak et al. (2019) avaliou a eficiência da resina poliuretana a 

base de óleo de mamona, quando comparada ao uso das resinas fenol-formaldeído e 

uréia-formaldeído. Para tal foram produzidos painéis de madeira de Pinus caribaea 

bahamensis com tratamentos para cada resina comparada, com dimensões de 500 x 

500 x 20 mm e densidade média de 550 kg/m³. Em uma primeira etapa foram 

utilizadas 180 g/m² de resina para todos os tratamentos. Os painéis foram avaliados 

por propriedades como resistência ao cisalhamento após imersão em água fervente e 
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fria e resistência perpendicular. Segundo os autores, os painéis produzidos com resina 

PU mamona apresentaram resistência ao cisalhamento superior aos demais adesivos 

testados. 

Buzo et al. (2020) avaliaram painéis de partículas de madeira pinus e bagaço 

de cana-de-açúcar, utilizando-se de diferentes resinas (poliuretana bicomponente à 

base de óleo de mamona e uréia-formaldeído), com teor de 10% para ambas. Foram 

produzidos tratamentos variando as concentrações de bagaço de cana entre 40 e 60 

%, onde os painéis apresentaram dimensões de 350 x 350 x 10 mm e densidade de 

800 kg/m³. Os painéis foram avaliados por meio de propriedades físicas e mecânicas 

e classificados de acordo com a NBR14810:2018. Segundo os autores, os painéis 

onde foram utilizados 40% de bagaço de cana e resina PU mamona apresentaram 

resultados físicos (redução de 60%) e mecânicos (ganho de 65%) com melhor 

performance do que em relação ao painel referência (100% pinus). Sendo esse 

tratamento classificado, de acordo com a normativa, como P6, painéis estruturais para 

cargas severas em condições de ambiente seco. Observa-se ainda que os 

tratamentos utilizando a resina PU mamona apresentaram resultados, tanto físicos 

quanto mecânicos, superiores em comparação a resina à base de uréia-formaldeído. 

Destaca-se a eficiência da resina PU mamona em relação a aglomeração de 

partículas, apresentando excelentes índices de adesão interna. 

 A Tabela 3 apresenta as propriedades físicas e mecânicas de painéis 

particulados comparando a eficiência da resina PU mamona e diferentes tipos de 

resinas. 
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 Tabela 3 – Valores médidos de propriedades físicas e mecânicas de painéis  de particulas 
comparando-se PU mamona e diferentes tipos de resina 

Autores 
  Resina ρ IE 24h MOR MOE AI 

   (kg/m³) (%) (MPa) (MPa) (MPa) 

Varanda et al. (2018)  MF (13%) 850-950 17,9 - - - 

Varanda et al. (2018)  PU (13%) 850-950 11,8 - - - 

Sugahara et al. (2019)  UF (10%) >800 65,6 18 2420 0,95 

Sugahara et al. (2019)  PU (10%) >800 10,9 31 3020 2,52 

Wilczak et al. (2019)  FF (180 g/m²) 550 - 61,19 2250 - 

Wilczak et al. (2019)  UF (180 g/m²) 550 - 61,98 1920 - 

Wilczak et al. (2019)  PU (180 g/m2) 550 - 63,32 2130 - 

Buzo et al. (2020)  UF (10%) 800 82,00 4,29 495 0,06 

Buzo et al. (2020)  PU (10%) 800 6,80 35,00 3555 2,23 

ρ: densidade; IE: inchamento em espessura; MOR: módulo de ruptura; MOE: módulo de elasticidade; AI: adesão 
interna; UF: ureia-formaldeído; FF: fenol-formaldeído; MF: melamina formaldeído; PU: resina PU bicomponente à 

base de óleo de mamona  
 

Fonte: Própria autoria. 

 

 É possível observar, pela Tabela 3, que os resultados referentes aos valores 

de adesão interna são superiores em todos os estudos onde se utilizou a resina PU 

mamona na produção de painéis particulados, demonstrando assim a eficiência para 

aglomeração das partículas dos painéis. Outra propriedade que apresentou índices 

melhores em todos os estudos foi o módulo de ruptura, sendo evidente que a resina 

em questão, apresenta potencialidade em sua utilização como adesivo na produção 

de painéis de partículas, surgindo também como uma alternativa às resinas 

comerciais, devido ao fato de ser oriunda de uma fonte natural e renovável e não 

apresentar os problemas de liberação de formol em seu processo produtivo. 

 

3.4 PARAMETROS DE PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE PARTÍCULAS  

Alguns fatores se apresentam de forma determinante e podem influenciar 

diretamente na performance dos painéis de partículas, dentre esses fatores, 

destacam-se a geometria e granulometria das partículas, bem como a escolha do tipo 

e teor da resina que será utilizada e a densidade do produto final. Dentro desse 

contexto e por meio do controle dos parâmetros de produção e das configurações do 

ciclo de prensagem, viabiliza-se adequar as propriedades físicas e mecânicas dos 

painéis (POZZER, 2019). 
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3.4.1 Geometria das partículas 

Segundo Bueno (2015) a geometria das partículas é determinada pela 

espessura, largura e comprimento. Por meio dessas características torna-se possível 

determinar a razão entre comprimento e espessura das partículas, também conhecida 

como índice de esbeltez.  

Surdi (2012) e Hellmeister (2017) relatam que o índice de esbeltez é 

caracterizado como um parâmetro que pode influenciar nas características do painel, 

tais como a área de contato entre as partículas que consequentemente influencia no 

consumo de resina e até mesmo na performance mecânica. 

Ainda segundo Hellmeister (2017) o uso de partículas longas e finas podem 

contribuir para que a matéria-prima apresente elevado índice de esbeltez e 

consequentemente confeccionar painéis com excelente resistência à flexão estática e 

melhor estabilidade dimensional. Por fim, também pode influenciar na qualidade do 

acabamento e usinabilidade dos painéis de partículas (IWAKIRI, 2005). 

Maloney (1993) afirma que o tamanho das partículas influencia em parâmetros, 

como a resistência à flexão, a adesão interna e arrancamento de parafusos, além de 

interferir também na absorção de água que consequentemente pode gerar alterações 

na estabilidade dimensional e modificações superficiais dos painéis. 

Contextualizando com o tamanho das partículas, o uso de partículas menores 

nas camadas superficiais de um painel contribui com a melhoria do acabamento 

superficial e favorece a aplicação de materiais de revestimento, propiciando melhor 

preenchimento de vazios (CHRISTOFORO et al., 2015). 

Todavia, segundo Ferro (2013) e Lopes Junior (2020), utilizando grandes teores 

de partículas pequenas, faz-se necessário aumentar o consumo de resina. Além 

disso, a qualidade dos painéis é prejudicada, uma vez que essa característica reflete 

na diminuição da capacidade de adesão interna entre as camadas interna e externa 

dos painéis. Os autores ainda relatam que utilizar partículas curtas e espessas na 

produção de painéis, pode contribuir com o aumento da resistência à tração 

perpendicular ou adesão interna. 
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3.4.2 Densidade da matéria-prima e dos painéis 

De acordo com Maloney (1993) a massa específica é a variável mais importante 

no que se refere à espécie utilizada para produção de painéis aglomerados, 

influenciando nas propriedades finais desses painéis. 

Segundo Mendes et al. (2010) e Lopes Junior (2020) e em relação à massa 

específica, por meio de espécies de madeiras com densidade elevada, produz-se 

partículas que acabam resultando em baixa razão de compactação quando 

compactadas durante o processo de prensagem, o que pode prejudicar as 

propriedades do painel. Essa característica, portanto, exige que sejam realizados 

ajustes no processo produtivo, tais como o aumento do teor de resina aplicado, que 

consequentemente afetará no custo de produção. 

Barbirato et al. (2018) e Lopes Junior (2020) relatam que a massa específica 

dos painéis de madeira também apresenta grande influência sobre as propriedades 

físicas e mecânicas. Dentro desse contexto, os painéis que apresentam maior massa 

específica apresentam melhores resultados em relação à resistência mecânica, porém 

apresentando estabilidade dimensional reduzida. Segundo Maloney (1993) e Mendes 

et al. (2010) este comportamento ocorre devido à maior quantidade de partículas de 

madeira e, consequentemente, resultando em um material que acaba apresentando 

maior densificação durante o processo de prensagem. 

Surdi (2012) relata que as matérias-primas de massa específica mais baixa 

para produção de painéis e considerando esses painéis com mesma densidade, 

apresentam maior resistência à flexão estática e à tração perpendicular. Vale 

mencionar também que, de acordo com o autor, os parâmetros como a absorção de 

água e o inchamento em espessura foram pouco afetados. 

 

3.4.3 Razão de compactação 

A razão de compactação é determinada pela razão entre a densidade dos 

painéis e a densidade aparente da madeira. Dentro desse contexto, Maloney (1993) 

afirma que os valores aceitáveis para um contato entre as partículas e também para 

ligação adesiva das mesmas estão entre 1,3 e 1,6. Segundo Bueno (2015), a razão 

de compactação está diretamente relacionada com o grau de densificação e com as 

propriedades físicas e mecânicas dos painéis de partículas. 

De acordo com Surdi (2012), Bueno (2015) e Lopes Junior (2020), quando um 

painel de partículas apresenta baixa razão de compactação, a aglomeração e colagem 
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das partículas é prejudicada e consequentemente há uma redução em sua resistência. 

Essa característica acaba afetando a absorção de água e o inchamento em espessura 

devido a presença de maiores espaços vazios, refletindo na estabilidade dimensional 

dos painéis (HILLIG; HASELEIN; SANTINI, 2002; TEODORO, 2008). 

 

3.4.4 Umidade das partículas 

Segundo Bueno (2015) a umidade das partículas é um parâmetro de suma 

importância a ser considerado no processo produtivo de painéis, uma vez que afeta o 

gradiente de densidade desses materiais. Nesse ínterim, a umidade das partículas 

utilizadas no processo industrial pode variar conforme o tipo e a quantidade de adesivo 

aplicado, com valores entre 3 e 6%. 

Os teores de umidade também afetam outras características, como por 

exemplo, ao utilizar partículas com maiores índices de umidade, o tempo de 

prensagem pode ser reduzido, dado que as partículas se tornam flexíveis, todavia o 

excesso de umidade pode prejudicar no tempo da cura da resina ou até mesmo 

propiciar acúmulo de vapor no núcleo do painel, gerando deformações. Em 

contrapartida, utilizar baixos teores de umidade pode afetar na transferência de calor, 

reduzindo adesão entre as partículas. Fazendo necessário adequar-se os teores de 

umidade conforme as configurações do painel e também do processo produtivo 

(BARROS FILHO, 2009; BERTOLINI, 2011; CHAMMA, 2004). 

 

3.4.5 Teor de Resina 

Segundo Hellmeister (2017) a quantidade de adesivo aplicado no material 

apresenta importância fundamental na composição de painéis de partículas, dado que 

é um fator que se correlaciona estreitamente com a performance mecânica e também 

estabilidade dimensional. Bueno (2015), Buzo et al. (2020) e Lopes Junior (2020) 

corroboram com as relações entre teor de resina e performance mecânica, onde 

relatam que a quantidade e distribuição do adesivo apresentam relação direta com o 

módulo de ruptura e a adesão interna das partículas. 

Barros Filho (2009) e Bueno (2015) afirmam que a forma como a resina será 

aplicada depende das configurações apresentadas pelo painel. Dentro desse 

contexto, a resina poderá ser aplicada em apenas uma etapa, quando em produção 

de painéis homogêneos. Por outro lado, a resina poderá ser aplicada separadamente, 

e conforme algumas características quando em produção de painéis multicamadas, 



49 
 

tais como o tamanho das partículas e de acordo com as camadas, geralmente 

aplicando maiores teores nas camadas externas. 

Chamma (2004) e Barros Filho (2009) relatam que a quantidade de adesivo a 

ser aplicado na produção de painéis de partículas, depende da relação ente custo e 

benefício, bem como o desempenho mecânico e a finalidade de aplicação desses 

materiais. Sendo que a resina pode representar de 30 a 60% do custo de produção 

desses painéis, onde o teor de adesivo varia, de acordo com as normas, entre 6 a 

12% do peso seco das partículas.  

 

3.4.6 Processo de prensagem 

Segundo Bueno (2015) a prensagem a quente caracteriza-se por garantir a 

espessura e densidade desejada para os painéis aglomerados. Ainda segundo o 

autor, a prensagem a quente propicia o aumento da área de contato entre as 

partículas, sendo que o tempo de cura do adesivo é consideravelmente reduzido e 

que consequentemente agiliza o processo de prensagem do painel. Vale destacar que 

a temperatura do processo de prensagem deve possibilitar a evaporação da água 

proveniente do excesso de umidade presente no montante de partículas e dessa 

forma reduzir a tensão superficial, o que contribui para a cura da resina. 

De acordo com Barros Filho (2009), Chamma (2004) e Iwakiri et al. (2005) os 

sistemas de prensagem a quente comumente utilizados são aqueles que utilizam 

superfícies aquecidas, que ao entrarem em contato com a camada externa do painel 

iniciam um processo de evaporação da água, que começa a partir da superfície e 

direciona às camadas internas. Segundo esses autores, para que o núcleo atinja a 

temperatura adequada para a cura do adesivo, é necessário que o gradiente de 

temperatura apresente uniformidade ao longo de toda a espessura. 

Com base na literatura prévia, diversas pesquisas relativas à produção de 

painéis de partículas com resíduos lignocelulósicos aglomerados com resina PU 

mamona indicaram que é viável a produção de painéis utilizando ciclo de prensagem 

que aplica pressão de 5 MPa por um período de 10 minutos e em temperatura de 

100°C (BUENO, 2015; CRAVO, 2013; FIORELLI et al. 2012; GARZÓN et al. 2013; 

SARTORI, 2012). 
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3.5 CONSIDERAÇÕES DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As fibras naturais se apresentam atualmente como matérias-primas 

alternativas à madeira tendo em vista que são encontradas de forma abundante, 

sendo de origem renovável e que nos últimos anos vem demonstrando viabilidade na 

produção de painéis de partículas. O bagaço da cana-de-açúcar é um subproduto, 

gerado em grande escala, nas regiões de produção sucroalcooleiras e que possuem 

características químicas e físico-mecânicas que possibilitam sua aplicação em 

substituição à madeira para produção de painéis. 

O Sargassum pelágico residual vem ocasionando impactos socioambientais 

nas regiões onde estão ocorrendo os fenômenos de arribadas, e embora ainda careça 

de estudos, pode-se apresentar como mais uma opção de matéria-prima na produção 

de painéis, o que poderia contribuir para a redução desses impactos. 

Os adesivos podem representar até 50% do custo de produção dos painéis de 

partículas, onde normalmente são utilizados na indústria os adesivos à base de 

formaldeído. Essas resinas acabam por liberar formol durante o processo de 

produção, apresentando riscos à saúde e ao meio ambiente. Nesse ínterim, as resinas 

poliuretanas naturais e de origem vegetal apresentam características similares às 

resinas derivadas do petróleo, como por exemplo, as resinas sintetizadas a partir do 

óleo de mamona. 

Os painéis de partículas podem ser confeccionados a partir de qualquer 

material lignocelulósico unido por um adesivo e será classificado de acordo com sua 

densidade (baixa, média e alta) e também, pela disposição e dimensão das partículas 

que categorizam os painéis como homogêneos ou multicamadas. 

Diversas pesquisas com resíduos lignocelulósicos apresentaram resultados 

satisfatórios no que se refere à produção de painéis de partículas. Esse trabalho se 

difere dos demais, pois teve como objetivo avaliar a viabilidade de produção de painéis 

multicamadas, produzidos com bagaço de cana-de-açúcar, Sargassum pelágico 

residual e resina PU mamona, dando destaque ao uso de sargassum residual que 

vem apresentando impactos socioambientais que podem ser reduzidos, caso seja 

utilizado na produção de painéis de partículas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esse item apresenta a descrição dos materiais e métodos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. O fluxograma da figura 12 ilustra de maneira 

esquemática as etapas percorridas. 

 

Figura 12 – Fluxograma do roteiro das atividades experimentais 

 

Fonte: Própria autoria. 
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4.1 MATERIAIS E PARÂMETROS DE PRODUÇÃO 

Para produção dos painéis multicamadas desse projeto foram utilizados 

Sargassum residual (SisGen AE7B60B e A32B641) oriundo das encostas do 

Maranhão, bagaço da cana-de-açúcar fornecido pela usina sucroalcooleira da região 

de Pirassununga-SP e resina comercial poliuretana bicomponente à base de óleo de 

mamona. 

 O início do processo ocorreu pela coleta do sargassum residual que arriba nas 

encostas do estado do Maranhão e do bagaço da cana-de-açúcar oriundo do processo 

industrial. Posteriormente a coleta, os materiais foram acondicionados sobre uma lona 

em galpão protegido de chuva e outras possíveis fontes de umidade, tendo como 

objetivo realizar a etapa de pré-secagem natural e que antecede a secagem em 

estufa. O material então foi inserido em estufa de secagem da marca Marconi, 

permanecendo por um período de 24h e em temperatura em torno de 60°C, até atingir 

o teor de umidade adequado (Figura 13). 

 

Figura 13 – Etapa de secagem das matérias-primas. (a) bagaço de cana ; (b) sargassum residual no 
processo de pré-secagem;  

(a)                                              (b)                                                      

Fonte: Própria autoria. 
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Após procedimento de secagem, as matérias-primas foram processadas 

utilizando um moinho de facas modelo PDC-1, fabricante Cremaso e seguidamente 

inseridas em um agitador da marca Proc-test, sendo separadas em peneiras para 

obtenção das partículas com comprimento entre 0,3 e 1,0 mm para as camadas 

externas e 1,0 e 4,0 mm para a camada interna dos painéis a serem produzidos 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Processamento das partículas de bagaço e sargassum.(a) partículas de bagaço 
processadas; (b) partículas de sargassum processadas 

 

(a)                                                                                (b) 

                                                                                                   

Fonte: Própria autoria. 

 

A produção dos painéis multicamadas foi dividida em duas etapas, como pode 

ser observado por meio da Tabela 4. A primeira etapa avaliou o painel a ser utilizado 

como referência na etapa posterior, para tal foram confeccionados 3 painéis 

multicamadas para cada densidade pretendida, utilizando 100% de partículas de 

bagaço de cana-de-açúcar aglomeradas com resina PU mamona e na proporção de 

matéria-prima de 60% da massa das partículas na camada interna e 20% nas 

camadas externas (20-60-20). O teor de resina utilizado em cada camada (interna e 

externa) foi mantido em todas as composições confeccionadas, com base nos 

parâmetros de produção aplicados por Fiorelli, Bueno e Cabral (2019) 

Para a segunda etapa de produção e devido ao ineditismo da pesquisa em 

confeccionar painéis de partículas com Sargassum Pelágico residual, foi produzido 
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inicialmente um painel de composição S0, respeitando as proporções de matéria-

prima utilizadas na primeira etapa e substituindo o núcleo de bagaço pelo sargassum 

afim de observar o comportamento inicial das partículas de sargassum e avaliar a 

necessidade de possíveis ajustes de produção. Com base nos resultados obtidos pela 

composição S0, foram confeccionados posteriormente, 3 painéis multicamadas para 

duas novas composições com teores de sargassum reduzidos. Na composição S1 

foram utilizados 50% em massa de partículas de sargassum na camada interna (25-

50-25), enquanto que na composição S2 foram utilizados apenas 40% em massa de 

partículas de sargassum na camada interna (30-40-30). 

 

Tabela 4 – Composições e etapas de produção dos painéis de particulas 

Composição Configuração Densidade (kg/m³) Teor de adesivo 

Etapa 1    

B1 
Multicamadas utilizando 
100% de partículas de 

bagaço de cana (20:60:20)  

600 
Camada interna 12% 

Camada externa 15% 

B2 
Multicamadas utilizando 
100% de partículas de 

bagaço de cana (20:60:20) 
750 

Camada interna 12% 

Camada externa 15% 

Etapa 2    

S0 

Multicamadas utilizando 
partículas de sargassum na 
camada interna e bagaço 

de cana na camada externa 
(20:60:20)  

750 

Camada interna 12% 

Camada externa 15% 

S1 

Multicamadas utilizando 
partículas de sargassum na 
camada interna e bagaço 

de cana na camada externa 
(25:50:25)  

750 

Camada interna 12% 

Camada externa 15% 

S2 

Multicamadas utilizando 
partículas de sargassum na 
camada interna e bagaço 

de cana na camada externa 
(30:40:30) 

750 

Camada interna 12% 

Camada externa 15% 

Fonte: Própria autoria. 

 

O processo de confecção dos painéis ocorreu por meio da mistura das 

partículas ao adesivo de PU mamona, utilizando um misturador de partículas 

planetário modelo LA20, fabricante Amadio, com teores respectivos de 12 % e 15% 

para as camadas internas e externas, na proporção de 1:1,5 (pré-polímero + poliol) e 

em sequência o material foi transferido para um molde formador de colchão para 

prensagem (Figura 15).  
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Figura 15 – Processo de conformação dos painéis de partículas. (a) Molde formador de colchão; (b) 
Painel pré-conformado; (c) Material inserido na prensa termo-hidráulica 

        (a)                                          (b)                                           (c) 

Fonte: Própria autoria. 

 

Uma prensa termo-hidráulica com capacidade de 100 toneladas, seguindo as 

recomendações descritas por Maloney (1993) e adaptadas por Fiorelli, Bueno e 

Cabral (2019), foi utilizada para a produção dos painéis. A prensagem ocorreu à 

pressão de 5 MPa, temperatura de 100 °C por um período de 10 minutos, conforme 

informações apresentadas na Tabela 5. Os painéis obtidos apresentam dimensões de 

40 cm x 40 cm, sendo sua espessura de 15 mm (Figura 16). Por fim os compósitos 

produzidos foram acondicionados em sala climatizada com condições de temperatura 

e umidade controladas (20 ± 3 °C e 65 ± 5% de UR) até obtenção de massa constante.  
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Tabela 5 – Ciclo de prensagem e parâmetros de produção dos painéis de partículas 

 

Ciclo de prensagem e parâmetros de produção 

Ciclo de prensagem  

Pressão 5 MPa 

Temperatura 100°C 

Tempo de prensagem 10 min. 

Parâmetros de produção  

Dimensão das partículas de bagaço de cana - camada externa 0,3 - 1,0 mm 

Dimensão das partículas de bagaço de cana e sargassum - camada 
interna 

1,0 - 4,0 mm 

Densidade dos painéis 600 e 750 kg/m³ 

Espessura dos painéis  15 mm 

Quantidade de resina para camadas externas 
15% da massa de 

partículas 

Quantidade de resina para camadas internas 
12% da massa de 

partículas 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 16 – Painéis de partículas utilizando-se de bagaço de cana e sargassum pelágico 

Fonte: Própria autoria. 
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4.2 MÉTODOS DE ENSAIO 

 

4.2.1 Caracterização química e microestrutural das partículas de sargassum e 

bagaço de cana 

A caracterização das partículas de Sargassum é uma etapa importante do 

projeto, dado que são materiais que variam pela sua natureza orgânica, além do 

ineditismo de aplicação das fibras de sargassum pelágico na produção de painéis de 

partículas. 

As propriedades químicas da matéria-prima utilizada na fabricação de painéis 

de partículas apresentam grande relevância na compreensão do comportamento 

físico-mecânico dos painéis (BARBIRATO, 2018), sendo que Zhang e Hu (2013) 

relatam que a composição química das fibras e sua estrutura interna correlacionam-

se com suas propriedades como densidade e resistência à tração. 

Com o objetivo de avaliar a composição química das partículas do sargassum 

residual, foi realizado o ensaio bromatológico no laboratório de Bromatologia - 

Departamento de Zootecnia (ZAZ), Universidade de São Paulo – Pirassununga 

(FZEA), que possibilita quantificar os teores de celulose, hemicelulose e lignina do 

material e assim compará-los com os teores de bagaço de cana-de-açúcar, bem como 

os teores de Eucalyptus e Pinus spp., que são comercialmente utilizadas na 

fabricação de painéis MDP e dessa forma avaliou-se o potencial do sargassum como 

matéria-prima para produção de painéis de partículas. 

Para o ensaio foram retiradas pelo menos 10 g de material previamente seco 

em estufa à 60°e por um período de 24 h. Esse ensaio foi baseado no processo 

descrito por Salman et al. (2010), que separa os conteúdos celulares da parede 

celular, onde inicialmente a amostra é aquecida numa solução de detergente neutro. 

Em resumo, o conteúdo celular é solubilizado por meio de ação do detergente, porém 

sendo evitado a separação por filtração devido a parede celular. Por fim, a fibra é 

inserida em detergente ácido e aquecida novamente, permitindo a solubilização da 

celulose e hemicelulose, sendo separada a lignina ligada à celulose (lignocelulose) 

por filtração. 

Além da composição lignocelulósica do Sargassum Pelágico, também foi 

realizado uma análise comparativa entre as partículas de bagaço de cana e 

Sargassum com o objetivo de avaliar a anatomia dos poros. Para a análise foi utilizado 
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um microscópio eletrônico de varredura (MEV), de baixo vácuo, modelo TM-3000 

marca Hitachi. Foram geradas imagens com aumentos da ordem de 50x, 200x, 500x 

e 1000x.  

 

4.2.2 Caracterização física dos painéis 

A caracterização física dos painéis de partículas foi realizada pelo ensaio de 

inchamento de espessura (IE), após 2 h e 24 h, respectivamente, de imersão em água 

(Figura 17), sendo determinada a TNRE (taxa de não retorno em espessura) e de 

expansão linear de acordo com as recomendações da norma NBR 14810-2:2018 – 

Painéis de partículas de madeira de média densidade.   

 
Figura 17 – Ensaio de inchamento em espessura dos corpos de prova. (a) corpos de prova nas 

dimensões para o ensaio; (b) corpos de prova imersos; (c) corpos de prova após ensaio 

                                   (a)                                                         (b) 

(c) 

Fonte: Própria autoria. 

 

Foi realizado ensaio de perfil de densidade dos painéis utilizando a técnica de 

densitometria de raios x, no densitômetro de raios X modelo DLX 300 da IMAL. Os 

corpos de prova para este ensaio foram confeccionados nas dimensões 50 x 50 mm, 
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sendo que os valores de densidades foram determinados a cada 20 µm, ao longo da 

espessura da amostra (Figura 18).  

 

Figura 18 – Ensaio do perfil de densidade dos corpos de prova. (a) corpos de prova inseridos no 
densitômetro; (b) equipamento utilizado para o ensaio de perfil de densidade 

(a) 

(b) 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2.3 Caracterização mecânica dos painéis 

As propriedades mecânicas dos painéis de partículas foram obtidas por meio 

das especificações da NBR 14810-2:2018. 
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Para realizar os ensaios mecânicos foi utilizada a máquina universal de ensaios 

da marca EMIC, com capacidade de 30 t com sistema computadorizado que possibilita 

o controle das variáveis de ensaio obtidas e dos dados de coleta. 

 

4.2.3.1 Flexão estática 

Para o ensaio de flexão estática foram utilizados 10 corpos de prova com 

dimensões de 350x50 mm. Nessa etapa os compósitos foram posicionados sobre dois 

apoios da máquina universal de ensaios, onde o comprimento do vão entre os dois 

apoios deve ser 20 vezes maior do que a dimensão da espessura do corpo de ensaio, 

sendo o seu comprimento mínimo de 100 mm (Figura 19). Por meio desse ensaio 

foram obtidos os valores de módulo de ruptura (MOR) e módulo de elasticidade 

(MOE), utilizando respectivamente as eq. (1) e eq. (2): 

 

MOR =
1,5×P×D

B×E²
                                                                                                (1) 

 

Onde: 

P - carga de ruptura (N); 

D - distância entre apoios do aparelho (mm); 

B - largura do corpo de prova (mm); 

E - espessura média tomada em três pontos de corpo de prova (mm). 

 

MOE =
P1×D³

d×4×B×E³
                                                                                             (2) 

 

Onde: 

P1 - carga no limite proporcional (N); 

D - distância entre apoios do aparelho (mm); 

d - deflexão correspondente à carga P1 (N); 

B - largura do corpo de prova (mm); 

E - espessura média referente a três pontos do corpo de prova (mm).   
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Figura 19 – Ensaio de flexão estática. (a) corpos de prova nas dimensões para o ensaio; (b) ensaio 
dos corpos de prova utilizando-se somente bagaço de cana; (c) ensaio dos corpos de prova 

utilizando-se bagaço de cana e sargassum 

                                                      (a) 

                             (b)                                                   (c) 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2.3.2 Tração perpendicular 

O ensaio de tração perpendicular foi aplicado com o objetivo de verificar a 

eficiência da aderência das partículas em relação ao adesivo utilizado (PU mamona). 

Para este ensaio foram necessários 10 corpos de prova com dimensões de 50 x 50 

mm, onde os mesmos serão posicionados no dispositivo de ensaio de tração 

perpendicular (Figura 20), onde a máquina universal de ensaios deve estar preparada 



62 
 

para que a ruptura do corpo de prova ocorra no intervalo de 60 ± 30 s após o início do 

ensaio, possibilitando determinar o valor de adesão interna (AI), vide eq. (3) a seguir: 

 

AI =
P

S
                                                                                                               (3)                                                         

 

Onde: 

AI - resistência a tração perpendicular, em MPa; 

P - Carga de ruptura, em N; 

S - Área da superfície do CP, em mm². 

 

Figura 20 – Ensaio de adesão interna. (a) corpo de prova no ensaio de tração; (b) corpo de prova 
rompido 

                              (a)                                                                  (b) 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2.4 Caracterização microestrutural dos painéis de partículas 

A caracterização microestrutural ocorreu por meio da análise de imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), onde foi utilizado o microscópio eletrônico 

de varredura da marca TM 3000 TABLETOP MICROSCOPE HITACHI do laboratório 

de Tecnologia de Alimentos – USP-FZEA. As imagens foram obtidas por meio das 
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faces e laterais das amostras e permitiram observar a aglomeração das partículas e a 

distribuição da resina, possibilitando correlacionar os aspectos observados 

anteriormente nos ensaios físicos e mecânicos. 

 

4.2.5 Resistência à umidade dos painéis de partículas 

O ensaio de resistência à umidade dos painéis (Figura 21) foi realizada por 

meio de ensaio cíclico proposto pela NBR 14810-2:2018. Nesse ensaio os corpos de 

prova devem ser avaliados com dimensões de 50 x 50 mm. O ensaio cíclico dos 

corpos de prova deve ser repetido por 3 vezes (sendo necessário 21 dias), seguindo 

as etapas descritas a seguir: 

- Imersão em água a (20 ± 1) °C, durante (72±1) h, onde os corpos de prova 

devem estar com suas faces na posição vertical em água, com mínimo de 15 mm de 

separação entre eles e o fundo do recipiente e sua face superior deve estar coberta 

por no mínimo uma lâmina de água de (25±5) mm; 

- Alocação em freezer entre -12 °C e -20 °C, durante (24 ± 0,25) h, onde após 

cada período de imersão, os corpos de prova devem ser removidos do recipiente e 

secos superficialmente, sendo imediatamente colocados no freezer, com suas faces 

na posição vertical e devidamente separados; 

- Secagem a (70±1) °C, durante (72±1) h, onde após etapa do freezer, os 

corpos de prova devem ser imediatamente transferidos para a estufa e permanecer 

com suas faces em posição vertical e devidamente separados. 

Após cada ciclo completo deve-se rotacionar os corpos de prova a 90° e 

recondicioná-los até massa constante. Por fim, posteriormente a repetição de 3 ciclos, 

deve-se realizar um novo ensaio de inchamento em espessura e também de 

resistência à tração perpendicular. 
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Figura 21 – Ensaio cíclico de resistência à umidade. (a) imersão em água dos corpos de prova; (b) 
alocação em freezer dos corpos de prova; (c) corpos de prova inseridos em estufa 

              (a)                                               (b)                                                (c) 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2.6 Ensaio de condutividade térmica dos painéis de partículas 

A condutividade térmica foi avaliada com base no trabalho de Bueno (2015), 

que seguiu as recomendações da normativa ASTM E1530-11 – Evaluating the 

Resistance to Thermal Transmission of Materials by the Guarded Heat Flow Meter 

Technique. O equipamento utilizado para o ensaio foi o Thermal Conductivity Tester 

DTC-300 Marca Discovery (Figura 22) que opera com medidores de fluxo de calor e 

em estado estacionário com fluxo de calor descendente. 

 

Figura 22 – Equipamento utilizado para realização do ensaio de condutividade térmica 

Fonte: Própria autoria. 
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Os corpos de prova utilizados apresentam 50mm de diâmetro e foram 

impregnados com um creme térmico para diminuir a resistência térmica da superfície 

entre os corpos de prova e os pratos do equipamento. A pressão de compressão do 

corpo entre os pratos foi de 0,28 MPa, garantindo o fluxo de calor e a diferença de 

temperatura foi de 30°C entre os pratos, sendo 45°C no prato superior e 15°C no prato 

inferior. 

A quantificação da resistência térmica foi obtida por meio da aplicação das eq. 

(4) e (5): 

RTermica = 
𝑇𝑢−𝑇𝑚

𝑄
 - RInt                                                                                                                                     (4) 

 

RTermica = 
𝑒

𝜆
                                                                                                          (5) 

 

Onde: RTermica é a resistência térmica da amostra (m2K/W), Tu é temperatura 

da placa superior (°C), Tm é temperatura da placa inferior (°C), Q é Fluxo de calor 

(W), RInt é resistência total da interface entre a amostra e a superfície das placas 

(m2K/W), e é espessura da amostra (m) e λ é condutividade térmica (W/mK). 

 

4.2.7 Análise estatística 

Os valores encontrados para as propriedades físico-mecânicas antes e após o 

ensaio de umidade foram avaliados pela estatística descritiva, a fim de organizar os 

resultados. Como medida de tendência central foi adotada a média aritmética e, como 

medida de dispersão, o coeficiente de variação. 

Após a análise descritiva, os dados obtidos foram submetidos à uma análise 

inferencial para verificar a existência de variância significativa entre as composições 

que foram estudadas. Os dados foram, portanto, analisados por meio da análise de 

variância (ANOVA) e quando significativos o Teste F foi aplicado para eleger a melhor 

composição, ambos com p < 0,05. Os testes foram performados com o auxílio do 

software SAS® versão 9.1.  

  



66 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este tópico apresenta os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa, sendo os mesmos divididos em uma caracterização química e 

microestrutural das partículas de sargassum e posteriormente duas etapas de ensaios 

físico e mecânicos. Os resultados da primeira etapa são relativos aos ensaios físicos 

e mecânicos para avaliar e classificar, de acordo com a norma NBR 14810-2:2018, os 

painéis multicamadas utilizando somente bagaço de cana e selecionar a composição 

que melhor se adequa como painel referência na última etapa da pesquisa. 

Por fim, a segunda etapa apresenta os resultados das composições escolhidas, 

avaliando e classificando os painéis utilizando-se de sargassum residual na camada 

interna e bagaço de cana nas camadas externas. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MICROESTRUTURAL DAS PARTÍCULAS 

DE SARGASSUM 

Este tópico apresenta resultados da caracterização química e microestrutural 

das partículas de sargassum, comparando com as características de outras matérias-

primas, como o bagaço de cana, afim de correlacionar esses aspectos com os 

resultados físicos e mecânicos dos painéis de partículas. 

 

5.1.1 Composição lignocelulósica  

De acordo com Barbirato (2018) quantificar a composição lignocelulósica das 

partículas utilizadas como matéria-prima na produção de painéis de partículas 

contribui com a interpretação das propriedades físico-mecânicas desse produto, dado 

que a resistência à tração das fibras está estreitamente relacionada com sua estrutura 

interna e composição química. 

A Tabela 6 apresenta a composição lignocelulósica das partículas de 

sargassum, comparando os valores com outras matérias-primas como o próprio 

bagaço de cana, bem como Eucalipto e Pinus que são amplamente utilizados na 

produção comercial de painéis MDP. 
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Tabela 6 – Composição lignocelulósica das partículas de sargassum e resíduos agroindustriais 

Resíduos Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) Fonte 

Sargassum 
Pelágico 

41,48 3,21 16,94 Estudo 

Bagaço de cana 50,47 30,56 10,74 Fiorelli et al. (2014) 

Pinus spp 51,13 15,10 27,29 Fiorelli et al. (2014) 

Eucalyptus 
urophylla 

52,00 19,04 28,60 Megaton et al. (2006) 

Eucalyptus 
grandis 

51,70 20,50 27,80 Megaton et al. (2006) 

Fibra de coco 56,69 16,64 25,11 Fiorelli et al. (2014) 

Casca de 
amendoim 

42,50 26,30 28,00 Fiorelli et al. (2014) 

Fonte: própria autoria. 

 

Os valores da composição holocelulósica (celulose + hemicelulose) do 

sargassum estão próximo do que foi encontrado em estudo similar realizado por 

Borines, De Leon e Cuello (2013), onde os resultados apresentaram composição 

holocelulósica do Sargassum spp. de 46,08%. Em contrapartida, os valores estão 

abaixo do que foi obtido por Ali e Bahadar (2017), cuja composição holocelulósica do 

Sargassum spp. foi de 63,7%. 

Segundo Borines, De Leon e Cuello (2013), a variação na composição química 

do sargassum pode estar relacionada a vários fatores ambientais, como água, 

temperatura, salinidade, luz e quantidade de nutrientes disponíveis que influenciam 

na capacidade de estimular ou inibir a biossíntese de vários compostos, além disso 

esses fatores também variam conforme a localidade e com as estações do ano, onde 

é possível que os valores se diferenciem de um ano para o outro. 

Vale destacar que, o valor obtido no teor de lignina do sargassum neste estudo 

difere do que é visto em literatura. Segundo John et al. (2011) e Wi et al. (2009), a 

parede celular das algas não contém ou quase não contém lignina, onde os teores se 

apresentam em torno de menos de 1%. Isso provavelmente ocorreu, pois a 

metodologia utilizada difere das que foram aplicadas nos estudos citados acima, que 

apresentam enfoque na produção de biocombustíveis. O resultado em torno de 16% 

de lignina deve estar relacionado a composições que apresentem similaridade a 

lignina, como pode ser visto em trabalho realizado por Alzate-Gaviria et al. (2021) que 
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observou a presença de compostos similares a lignina na biomassa de Sargassum 

spp. oriundo das regiões do Caribe. 

As partículas de sargassum apresentaram menores teores de celulose e 

hemicelulose em comparação com as madeiras (Pinus e Eucalipto) e também aos 

resíduos agroindustriais, bem como o teor de lignina levando-se em consideração à 

base de literatura. De acordo com Fengel e Wegener (1984), o alto teor de celulose 

contribui para a resistividade da madeira, enquanto que o alto teor de lignina melhora 

a rigidez, o que confere melhores propriedades mecânicas aos painéis.  

Ainda dentro desse contexto, a lignina é um componente que atua como agente 

selante e, portanto, é uma propriedade aglomerante de extrema importância, 

proporcionando melhor aglomeração das partículas nos painéis, além de apresentar 

característica hidrofóbica, onde não ocorre interação química com água 

(NOURBAKHSH; FARHANI BAGHLANI; ASHORI, 2011). A característica das algas 

em relação ao baixo teor de lignina reflete na necessidade de maiores teores de resina 

para garantir adequada aglomeração das partículas e também nos requisitos mínimos 

de inchamento em espessura. 

 

5.1.2 Análise microestrutural 

As figuras 23 e 24 apresentam imagens de MEV das partículas de bagaço de 

cana-de-açúcar e de sargassum. 
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Figura 23 - Imagem de particulas de bagaço de cana obtidas por MEV com aumento de 500x 

Fonte: própria autoria. 

 
Por meio da Figura 23 é possível observar que as fibras de bagaço de cana 

apresentam poros superficiais de diferentes diâmetros, essa característica se 

assemelha com o que foi observado por Fiorelli et al. (2014), onde afirma-se que essa 

variação de porosidade da fibra contribui para a dispersão da resina entre as 

partículas, afetando positivamente as propriedades físicas e mecânicas dos painéis. 

A Figura 24 ilustra as fibras de sargassum, onde nota-se que a estrutura da 

fibra apresenta aspecto “esponjoso” e que diferente das fibras de bagaço de cana, a 

porosidade não ocorre de forma superficial. A presença desses grandes vazios 

contribui para uma maior absorção de água, fator que acaba prejudicando as 

propriedades físico-mecânicas dos painéis. 

Essa característica observada por meio da Figura 23 encontra-se alinhada com 

o que é descrito em trabalho desenvolvido por Ahmed et al. (2021), onde foram 

desenvolvidas membranas utilizando-se de nylon e biomassa de sargasum com o 

objetivo de realizar a remoção de metais pesados em tratamentos de água. Segundo 
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os autores, a adição da biomassa de sargassum em até 30% em massa da membrana, 

propiciou em um aumento da porosidade e capacidade de absorção, contribuindo para 

a eficiência de remoção dos metais. 

 

Figura 24 – Imagem de partículas de sargassum obtidas por MEV com aumento de 200x 

Fonte: própria autoria. 

 

5.2 PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAINÉIS 

MULTICAMADAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

5.2.1 Análise do perfil de densidade e microestrutural 

Segundo trabalho desenvolvido por Klímek et al. (2018), os perfis de densidade 

dos painéis de partículas obtidos por meio da densitometria de Raio-X apresentam-se 

normalmente em forma de U, o que pode ser visualizado por meio da Figura 25. Foi 

observado que se formam picos de densidades mais altos nas regiões das camadas 

externas, fato que está associado à maior pressão recebida na área que apresenta 



71 
 

partículas de tamanho menor e maior conteúdo de resina do que em relação a camada 

interna. Isso ocorre, pois as fibras das camadas externas estão em contato direto com 

a prensa térmica, fazendo com que essas fibras sejam prontamente densificadas, 

aliado também a presença de partículas menores que apresentam maior área 

superficial de contato contribuindo para menor quantidade de vazios, o que foi 

observado em trabalhos como o de Sam-Brew e Smith (2015) e Fiorelli, Bueno e 

Cabral (2019). 
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Figura 25 - Perfis de densidade das composições B1 e B2. A) Perfil de densidade da composição B1. 
B) Perfil de densidade da composição B2. 

A. 

 

B. 

Fonte: própria autoria. 

 

Em imagens obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura, fica 

evidenciado a diferença de compactação entre a camada externa e camada interna 

nos painéis de partículas, sendo que o aumento de densidade devido a compactação 

acaba por reduzir os espaços ou vazios na camada externa. A figura 26 A. ilustra a 

região externa de um painel de partículas multicamadas de bagaço de cana com 
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densidade de 750 kg/m³ e a figura 26 B. uma região de transição entre a camada 

externa para camada interna desse mesmo painel, onde a camada externa apresenta 

grau de compactação mais elevado quando em comparação com a camada interna.  

 

Figura 26 – Imagens de um painel multicamadas obtidas por MEV com aumento de 50x. A. imagem 
com enfoque na camada externa; B. imagem em um região de transição entre camadas 

A.                                                                               B. 

Fonte: própria autoria. 

 

5.2.2 Propriedades físicas e mecânicas dos painéis de bagaço de cana-de-

açúcar 

A Tabela 7 apresenta os valores médios das propriedades físicas e mecânicas 

aferidas em amostra não submetidas ao ensaio cíclico de resistência à umidade. 
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Tabela 7 – Valores médios das propriedades físicas e mecânicas de cada composição dos painéis de 
partículas utilizando 100% bagaço de cana-de-açúcar 

Composição IE 

(%) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(MPa) 

AI 

(MPa) 

 24 horas    

B1 

(CV) 

15,28 

2,06 

13,23 

14,73 

1350,08 

14,18 

0,54 

14,19 

B2 

(CV) 

14,99 

9,52 

15,48 

27,83 

1885,78 

14,77 

1,02 

22,49 

Teste  

(F) 

0,0001 0,1233 0,0001 0,0036 

NBR 14810-

2:2018 

Tipo P2 

22 

 

11 

 

1600 0,35 

*Médias diferem significativamente a 5% pelo Teste F 

Fonte: própria autoria. 

 

Na propriedade física de inchamento em espessura (IE) foi observado que as 

composições B1 e B2 diferem estatisticamente pelo resultado obtido no Teste F 

(p<0,05). Para as propriedades mecânicas, como módulo de elasticidade (MOE) e 

adesão interna (AI), B1 e B2 também apresentam diferença estatística entre si 

(p<0,05). Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado para a propriedade mecânica 

de módulo de ruptura (MOR), pois as composições em estudo não diferem 

estatisticamente (p>0,05).  

Os valores de inchamento em espessura de ambas as composições 

apresentaram índices menores quando comparados com os resultados dos painéis 

de 700kg/m³ apresentados por Fiorelli, Bueno e Cabral (2019), porém os resultados 

de MOR e MOE foram similares aos obtidos pelo trabalho em questão. 

Embora as composições B1 e B2 apresentem algumas diferenças estatísticas, 

ambas atenderam os requisitos das propriedades físicas estabelecidos pela norma 

NBR 14810-2:2018, para painéis não estruturais em condições secas (painéis do tipo 

P2). Porém, o resultado médio obtido para a propriedade mecânica de MOE na 

composição B1 não atingiu o mínimo exigido pela norma. Assim sendo, a composição 

B2 é selecionada como a mais adequada para produção de painéis de média 

densidade do tipo P2. 

Os resultados físicos e mecânicos obtidos se apresentam em conformidade com a 

viabilidade da produção de painéis de partículas de bagaço de cana-de-açúcar, como 

visto em trabalho apresentado por Yano et al. (2020), onde foram confeccionados 
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painéis de partículas de média densidade com serragem e bagaço de cana-de-açúcar 

aglomerados com resina PU-mamona, sendo que o tratamento utilizando 50% de 

bagaço de cana-de-açúcar e 50% de serragem atingiu todos os requisitos para 

classificação de painéis em condições secas e uso não estrutural (tipo P2) de acordo 

com a norma NBR 14810-2:2018. Segundo os autores, os painéis do referido 

tratamento apresentam possibilidade de uso como revestimento, buscando melhorar 

a performance térmica e acústica de construções. 

 

5.2.3 Propriedades físicas e mecânicas dos painéis de bagaço de cana-de-

açúcar após ensaio cíclico de resistência à umidade 

A Tabela 8 apresenta os resultados das propriedades físicas e mecânicas das 

composições B1-U e B2-U, após o ensaio cíclico de resistência à umidade. 

 

Tabela 8 - Valores médios das propriedades físicas e mecânicas de cada composição dos painéis de 
partículas utilizando 100% bagaço de cana-de-açúcar após ensaio cíclico de resistência à umidade 

Composição IE 

(%) 

AI 

(MPa) 

 24 horas  

B1-U 

(CV) 

11,01 

6,01 

0,18 

40,30 

B2-U 

(CV) 

12,52 

6,58 

0,39 

45,18 

Teste  

(F) 

0,0001 0,0036 

NBR 14810-

2:2018 

Tipo P3 

13 0,13 

*Médias diferem significativamente a 5% pelo Teste F 

Fonte: própria autoria. 

 

Para IE, foi observado que as composições B1-U e B2-U diferem 

estatisticamente (p<0,05). Para AI, B1-U e B2-U também apresentam diferença 

estatística entre si (p<0,05).  

Apesar de B1-U e B2-U apresentarem algumas diferenças estatísticas, ambos 

atenderam aos requisitos para resistência à umidade da norma NBR 14810-2:2018, 

para painéis não estruturais em condições úmidas (painéis do tipo P3). Entretanto, as 

composições utilizadas nesse trabalho não podem ser indicadas para produção de 
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painéis de média densidade do tipo P3, pois as composições B1 e B2 não atingem o 

MOE mínimo exigido pela norma para essa finalidade.  

Conforme os resultados físicos e mecânicos obtidos nessa primeira etapa, foi 

observado que os painéis de partículas multicamadas de bagaço de cana-de-açúcar 

com densidade de 750 kg/m³ apresentaram melhor performance, atendendo todos os 

requisitos para uso em condições secas e aplicação não estrutural de acordo com a 

NBR 14810-2:2018 e, portanto, sendo selecionados como painéis referência para a 

etapa posterior. 

 

5.3 SEGUNDA ETAPA – PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DOS PAINÉIS 

DA COMPOSIÇÃO S0 

Este tópico apresenta os resultados dos ensaios físicos e mecânicos da 

composição inicial S0 (40% de bagaço de cana-de-açúcar nas camadas externas e 

60% de sargassum na camada interna). O painel S0 (densidade de 750 kg/m³) foi 

produzido com os mesmos parâmetros adotados na primeira e teve como propósito 

avaliar o comportamento do sargassum como matéria-prima para produção de painéis 

de partículas multicamadas. 

A Tabela 9 apresenta os resultados físicos e mecânicos do painel S0 e as 

recomendações da norma NBR14810:2-2018, classificação para painéis do tipo P2. 

 

Tabela 9 – Valores médios das propriedades físicas e mecânicas do painel referente ao estudo 
preliminar 

Composição IE 

(%) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(MPa) 

AI 

(MPa) 

 24 horas    

S0  

(CV) 

31,34 

19,66 

11,80 

17,14 

1306,00 

16,24 

0,71 

40,36 

NBR 14810-

2:2018 

Tipo P2 

22 

 

11 

 

1600 0,35 

Fonte: própria autoria. 

 

Por meio da Tabela 9, observa-se que apesar da composição S0 seguir os 

mesmos parâmetros de produção do painel referência, ela não atinge todos os 

requisitos que possibilitaria classificá-lo como painel do tipo P2, uso não estrutural em 

condições secas. Em oposição, o valor obtido em relação a adesão interna está acima 

do minímo exigido pela norma o que corrobora com os trabalhos desenvolvidos por 
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Buzo et al. (2020), Sugahara et al. (2019) e Varanda et al. (2018)  que observaram a 

eficiência da resina PU mamona para aglomeração das partículas. 

Dado os resultados físicos e mecânicos da composição S0, nota-se que a 

introdução de partículas de sargassum na camada interna do painel de partículas 

provoca perda de eficiência quando comparado com painéis 100% bagaço de cana-

de-açúcar. O principal desafio das partículas de sargassum para produção de painéis 

está na superação da alta capacidade de absorção de água, em cujo estudo o valor 

de inchamento em espessura foi de 31,34%. No entanto vale destacar que as 

recomendações da norma NBR 14810:2-2018 são para painéis de partículas de 

madeira. 

A Figura 27 apresenta corpos de prova da composição S0 após o ensaio de 

inchamento em espessura. Observa-se que as partículas de sargassum apresentaram 

uma significativa variação dimensional ocasionada pela quantidade de água 

absorvida. Já, as partículas das camadas externas mantiveram-se aglomeradas. Essa 

característica de afinidade com a água do sargassum tem relação com a ausência de 

lignina nas algas descrita pela literatura e também com a estrutura esponjosa dessas 

partículas observadas nas imagens de microscopia eletrônica de varredura. 

 

Figura 27 – Corpos de prova da composição S0 após ensaio de inchamento em espessura 

Fonte: própria autoria. 
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Por meio dos resultados descritos anteriormente foi possível observar que seria 

necessário reduzir os teores de sargassum utilizados na composição dos painéis 

estudados nessa etapa, com o intuito de reduzir o índice de inchamento em 

espessura, atingir minimamente todos os requisitos exigidos pela NBR14810-2:2018 

para painéis P2 visando validar o uso de sargassum para produção de painéis de 

partículas multicamadas. 

 

5.4 SEGUNDA ETAPA – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MECÂNICAS, TÉRMICAS 

E MICROESTRUTURAIS DOS PAINÉIS MULTICAMADAS DAS COMPOSIÇÕES 

S1 E S2  

Os resultados apresentados nesse item referem-se aos painéis multicamadas 

S1 e S2 com teor de sargassum de 50% e 40%, respectivamente. 

 

5.4.1 Propriedades físicas e mecânicas  

A tabela 10 apresenta os valores médios das propriedades físicas e mecânicas 

(IE, MOR, MOE e AI) dos painéis S1 e S2 e as recomendações da norma NBR 14810-

2:2018 para painéis P2. 

 

Tabela 10 - Valores médios das propriedades físicas e mecânicas de cada composição dos painéis 
de partículas de bagaço de cana-de-açúcar e sargassum 

Composição IE 

(%) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(MPa) 

AI 

(MPa) 

 24 horas    

S1  

(CV) 

28,85 

18,02 

13,85 

13,94 

1701 

8,17 

0,76 

29,43 

S2 

(CV) 

23,61 

7,53 

14,92 

23,62 

1720 

9,41 

1,14 

12,15 

Teste  

(F) 

0,0038 0,2125 0,7547 0,4528 

NBR 14810-

2:2018 

Tipo P2 

22 

 

11 

 

1600 0,35 

*Médias diferem significativamente a 5% pelo Teste F 

Fonte: própria autoria. 

 

Para as propriedades de MOR, MOE e AI foi observado que as composições 

S1 e S2 não diferem estatisticamente (p>0,05). Entretanto, para IE, as composições 

S1 e S2 apresentaram diferença estatística entre si (p<0,05). Essa redução 
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significativa no IE apresentado pela composição S2 deve-se ao fato de reduzir a 

quantidade em massa das partículas de sargassum de 50% para 40%, reduzindo a 

higroscopicidade. 

Comparando as composições S1 e S2 com os resultados obtidos na pesquisa 

de Fiorelli, Bueno e Cabral (2019), que avaliaram painéis de média de densidade com 

camadas externas de bagaço de cana-de-açúcar e camada interna com fibras de coco 

verde com os mesmos teores de resina PU mamona desse estudo, observa-se que 

as composições S1 e S2 apresentam MOR e MOE inferiores aos obtidos pelos 

autores, porém melhores resultados de AI. A composição S2 apresentou índice de IE 

similar ao obtido pelos autores. 

Ambas as composições, S1 e S2, atenderam aos requisitos estabelecidos pela 

NBR 14810-2:2018, com exceção do inchamento em espessura. Todavia a 

composição S2 obteve resultados de inchamento em espessura bem próximos do 

mínimo exigido pela norma, indicando que ao reduzir novamente a quantidade de 

partículas de sargassum utilizadas na camada interna, seria possível confeccionar um 

painel que pudesse ser classificado como P2 pela NBR 14810:2018. 

Vale destacar que, ao reduzir a quantidade de partículas de sargassum na 

camada interna do painel, aumentou-se a quantidade de partículas de bagaço na 

camada externa, bem como também a quantidade de resina (camadas externas 15%) 

fator que contribuiu para o melhor desempenho físico-mecânico dessa composição. 

Em paralelo, os resultados mecânicos obtidos se assemelham ao que foi 

descrito em pesquisa desenvolvida por Rammou et al. (2021), onde foram utilizadas 

partículas da alga marinha P. oceanica e serragem de madeira para produção de 

painéis de partículas, variando o teor da alga entre 0 a 50%. De acordo com os 

autores, o aumento do teor de partículas da P. oceanica acabava por reduzir os 

valores de resistência mecânica dos painéis, fato que foi observado também pela 

aplicação das partículas de sargassum ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. 

Entretanto, o resultado físico de inchamento em espessura difere-se do que foi 

observado pelas partículas de sargassum, onde a P. oceanica apresentou 

contribuição para resistência aos efeitos da água, diminuindo os índices de 

inchamento em espessura. 
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5.4.2 Condutividade térmica 

A Tabela 11 apresenta valores médios e análise estatística da condutividade 

térmica dos painéis das composições B2 e S2. 

 

Tabela 11 – Valores médios de condutividade térmica das composições B2 e S2 

Composição Condutividade 

Térmica 

(W/mK) 

B2  

(CV) 

0,1677 

2,48 

S2 

(CV) 

0,1807 

10,04 

Teste  

(F) 

0,1000 

*Médias diferem significativamente a 5% pelo Teste F 

Fonte: Própria autoria. 

 

Os valores de condutividade térmica não apresentaram diferença estatística 

significativa entre si pelo resultado obtido no Teste F (p<0,05). Vale destacar que, os 

resultados obtidos pela composição B2 se assemelham ao resultado de condutividade 

térmica obtido por Fiorelli, Bueno e Cabral (2019) para painéis de média densidade 

(700 kg/m³) de fibras de coco verde e bagaço de cana-de-açúcar aglomeradas com 

PU mamona, apresentando condutividade térmica de 0,17 W/m.K e sendo 

enquadrado como material isolante. 

Dentro desse ínterim, a norma NBR 15220:2003 – Desempenho térmico de 

edificações parte 1: definições, símbolos e unidades apresenta valores de 

condutividade térmica para painéis de partículas de madeira, indicando 0,17 W/m.K 

para painéis de média densidade, onde a composição B2 (composta apenas por 

bagaço de cana) está dentro do parâmetros recomendados pela norma e a 

composição S2 também apresenta resultado próximo ao que é recomendado. 

 

5.4.3 Análise microestrutural  

A Figura 28 apresenta uma imagem de MEV que mostra a região de transição 

das camadas externas e interna das composições S1 e S2. Pela imagem é possível 

observar que a camada interna apresenta vazios maiores e com maior profundidade 

em comparação com a camada externa, aliado a isso temos ainda a característica 
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“esponjosa” das partículas de sargassum. Essas características justificam os 

resultados físicos e mecânicos apresentados nesse estudo. 

Bueno (2015) também correlacionou por meio de imagens de MEV a 

aglomeração de partículas com o desempenho físico e mecânico dos painéis, 

multicamadas de bagaço de cana-de-açúcar e casca de coco verde produzidos com 

diferentes tamanhos de partículas e teores de resina. Segundo o autor, os painéis que 

apresentaram uma baixa taxa de aglomeração das partículas e maior número de 

vazios tiveram resultados de propriedades físicas e mecânicas inferiores. 

 

Figura 28 – Imagens das camadas externas e interna das composições S1 e S2 obtidas por MEV. A. 
imagem da composição S2 com aumento de 50x; B. imagem da composição S1 com aumento de 

100x 

        A.                                                                                B. 

Fonte: própria autoria. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As fibras de Sargassum Pelágico oriundas dos fenômenos de arribadas 

apresentam características físicas, químicas e morfológicas que possibilitam sua 

aplicação como matéria-prima como preenchimento em painéis de partículas.  

Os painéis utilizando-se somente bagaço de cana-de-açúcar com densidade 

de 750 kg/m³ atenderam todos os requisitos da norma NBR14810-2:2018 para painéis 

do tipo P2 (uso não estrutural em condições secas), o que corrobora com o potencial 

de aplicação de resíduos agroflorestais para essa finalidade. 

A introdução de uma camada interna de Sargassum Pelágico em painéis de 

partículas de bagaço de cana-de-açúcar acarreta problemas de instabilidade 

dimensional e aumento do inchamento em espessura. Mas, a proporção de 40% de 

sargassum na camada interna do painel, mostrou-se adequada. 

Considerando a problemática das arribadas de sargassum que vem 

ocasionando impactos econômicos e ambientais, o uso das fibras de sargassum como 

preenchimento em painéis de partículas pode ser uma via alternativa para mitigar 

esses problemas. Para tal, novos estudos devem ser desenvolvidos, avaliando o efeito 

de menores teores de sargassum ou até mesmo realizando pré-tratamentos químicos 

na matéria-prima, para minimizar os efeitos de absorção de água.  
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