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COMBUSTIBILIDADE EM PAINÉIS MINERAIS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE
EUCALIPTO E RESÍDUOS DA CULTURA DA SOJA

Resumo: As culturas agrícolas brasileiras geram diversos resíduos que podem ser
empregados na fabricação de produtos de maior valor agregado e solucionar problemas
ambientais. Uma forma de se aproveitar resíduos lignocelulósicos é incorporando-os aos
painéis. Sabe-se que painéis minerais são muito utilizados em construção civil. O objetivo do
trabalho foi avaliar a resistência à combustão em painéis minerais produzidos com a
incorporação de resíduos da cultura da soja. Foram produzidos compósitos minerais
associando madeira de Eucalyptus grandis com resíduos da cultura da soja (Glycine max).
O resíduo de soja foi inserido nas proporções de 0, 25, 50, 75 e 100% sendo os tratamentos
complementados com madeira de eucalipto. Os materiais lignocelulósicos passaram por um
pré-tratamento por imersão em solução de NaOH (5%) por 48 h para a retirada de possíveis
componentes inibidores da cura do cimento. Os painéis produzidos foram avaliados quanto
à suas propriedades de resistência à combustão. Os corpos de prova foram retirados com
dimensões de 5 x 5 cm, sendo posteriormente subdivididos em 2,5 x 2,5 cm. Para a
realização do teste foi utilizado um aparato composto por uma balança e um termopar. As
curvas foram ajustadas utilizando-se o software ORIGIN. A análise das curvas mostrou que
os painéis produzidos com 50 e 75% de resíduos de soja obtiveram maior resistência à
combustão. Por outro lado, os painéis produzidos com madeira de eucalipto mostraram-se
menos resistentes a situações de incêndios.
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COMBUSTIBILITY IN MINERAL PANELS PRODUCED WITH EUCALYPTUS WOOD AND
SOYBEAN CULTURE WASTES

Abstract: Brazilian agricultural cultures generate several wastes which could be used in the
manufacture of products with higher added value and solve environmental problems. A way
to taking advantage of lignocellulosic wastes is by incorporating them into for panels
production. It is known that mineral panels are widely used in construction. The aim of this
study was to evaluate the resistance to combustion in mineral panels produced with the
incorporation of soybean culture wastes. Mineral panels were produced by associating
Eucalyptus grandis wood with soybean wastes (Glycine max). The soybean wastes were
inserted in proportions of 0, 25, 50, 75 and 100%, being the treatments complemented with
eucalyptus wood. The lignocellulosic materials passed by a pretreatment consisting of
immersion in NaOH solution (5%) for 48 h for the removal of possible cement cure inhibitor
components. The panels produced were evaluated by their properties of resistance to
combustión. The specimens were obtained with dimensions of 5 x 5 cm and posteriorly
subdivided into 2.5 x 2.5 cm. To perform the test, an apparatus was used consisting of a
scale and a temperature measurer. The curves were adjusted using the ORIGIN software.
The analysis of the curves showed that panels produced with 50 and 75% of soybean wastes

obtained higher resistance to combustion. On the other hand, the panels produced with
eucalyptus wood were less resistant to combustion situations.
Keywords: wastes, mineral panels, combustion.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil a intensa atividade agrícola gera muitos resíduos, que podem se acumular no
ambiente e causar diversos prejuízos. Esses resíduos, na maioria das vezes são
constituídos de materiais lignocelulósicos e têm recebido atenção considerável na literatura
(SEBER e LLOYD, 1996). Resíduos agrícolas são resultantes da atividade de colheita dos
produtos agrícolas. Grande parte deles é deixada no próprio terreno de cultivo, ou então
queimados, o que gera poluição ambiental do ar, das águas, e emissão de gases do efeito
estufa para a atmosfera. Portanto, o manejo não sustentável desses resíduos pode causar
danos ambientais e perda de ganhos monetários, uma vez que estes resíduos poderiam ser
empregados na fabricação de outros produtos aumentando o seu valor agregado.
A soja é um das principais culturas geradoras de resíduos. A produção brasileira de soja
em 2014 foi superior a 86 milhões de t (FAO, 2017). Sendo uma cadeia altamente produtiva,
consequentemente, a quantidade de resíduos gerados a partir dela é considerável.
Entre os produtos mencionados acima inclui-se: artesanatos, enfeites, materiais
energéticos como pellets, e materiais de engenharia como painéis particulados. Dentre os
painéis particulados, destacam-se os painéis minerais. Esse tipo de painel apresenta uma
composição um tanto quanto simples. Ele é composto essencialmente por partículas ou
fibras de madeira, cimento Portland e água.
Diversos materiais lignicelulósicos já foram empregados na fabricação de painéis
minerais como: partículas de madeira (WOLFE e GJINOLLI, 1999), óleo de palma
(HERMAWAN et al., 2001), resíduos de móveis de vime (OLORUNNISOLA e ADEFISAN,
2002), casca de arroz (SANTOS et al., 2012) e resíduos das madeiras de cedro, pinus e
eucalipto (SÁ et al., 2012). Existe, porém, a necessidade de testar outras espécies e
materiais que são resíduos após o uso principal. Esses painéis possuem boa aceitação e
grande aplicabilidade na construção civil, principalmente nos países da Europa e da Ásia,
por apresentarem características isolantes, serem incombustíveis, resistentes ao ataque de
agentes biodegradadores, apresentar alta estabilidade dimensional e fácil trabalhabilidade
(LATORRACA e IWAKIRI, 2001).
Devido sua grande utilização na construção civil, é fundamental realizar estudos em
relação as suas propriedades de resistência à combustão. A literatura apresenta estudos de
resistência à combustão em painéis aglomerados. Scatolino et al. (2014) avaliaram o efeito
de diferentes regiões radiais da madeira de Eucalyptus grandis e Pinus oocarpa sobre o
comportamento dos painéis aglomerados quando submetidos à combustão. Scatolino et al.
(2015) avaliando a resistência a combustão em painéis aglomerados produzidos com
partículas de sabugo de milho e Pinus oocarpa em várias porcentagens de mistura,
comprovaram a maior resistência a combustão dos painéis com maiores porcentagens de
pinus em relação ao sabugo. No entanto, a literatura é escassa em trabalhos que relatam o
comportamento de painéis minerais quando expostos à combustão. Diante do exposto, o
objetivo do trabalho foi avaliar painéis minerais produzidos com madeira de eucalipto e
resíduos da cultura da soja, quando submetidos a situações de combustão.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Obtenção e processamento do material

O resíduo de soja foi obtido de plantios comerciais localizados nos arredores do
município de Jataí-GO. Após a colheita, as vagens foram processadas no laboratório de
produtos florestais (LAPROFLOR) da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Já a
madeira de Eucalyptus grandis, proveniente do plantio experimental da Universidade
Federal de Lavras – MG, foi encaminhada para a Unidade Experimental de Painéis de
Madeira (UEPAM), onde passou por processamento em moinho-martelo para a geração de
partículas.

2.2 Tratamento das partículas
As partículas foram peneiradas, sendo a fração retida entre 20 e 40 mesh utilizada para a
confecção dos painéis. As partículas da vagem de soja e da madeira de eucalipto passaram
por um tratamento para a retirada de compostos que pudessem inviabilizar a cura do
cimento por meio de imersão em uma solução alcalina. A metodologia de tratamento foi
proposta por Ferraz (2011), na qual as partículas foram submersas em uma solução com
concentração de 5% de NaOH por um período de 48 h. Após este período foi realizada a
lavagem do material com água. Em seguida as partículas tratadas foram deixadas à
temperatura ambiente para a retirada do excesso de água.

Figura 1: Tratamento alcalino das partículas (48 h); A: material seco; B e C: material imerso
em solução alcalina; D: material após o tratamento

2.3 Formação do painel
Para a produção dos painéis, as proporções utilizadas de partículas de casca de soja em
relação à madeira de eucalipto foram respectivamente: 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 e 100/0.

Tabela 1. Parâmetros da produção dos painéis minerais produzidos
Dimensões
20 x 20 x 1,5 cm
Relação cimento:madeira
1:2,5
Fator água:cimento
0,25
Aditivo
6% CaCl2
Densidade
1,2 g/cm³

Os componentes foram misturados de forma manual até a obtenção de massa
homogênea. A massa de cada painel foi devidamente distribuída em placas de alumínio
untadas com óleo diesel para facilitar a retirada do painel após sua prensagem e
grampeamento. O controle da espessura dos painéis foi determinado por barras de ferro
com espessuras de 1,5 cm.
Após o carregamento dos painéis, a prensa foi fechada com pressão específica de 2,45
MPa a temperatura ambiente por um período de 24 h. Após prontos, os painéis foram
acondicionados em câmara climatizada à temperatura de 20 ± 2ºC e umidade relativa de 65
± 3% durante 28 dias.
2.4 Análise Química
Para a análise química, os materiais foram transformados em serragem através de
moinho de facas e foram utilizadas as partículas que ficaram retidas entre peneiras de 40 e
60 mesh de malha. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos. As normas
utilizadas para a determinação dos constituintes químicos da madeira foram:
teor de extrativos totais – NBR 7987 T204 om-88 (1998)
teor de lignina – T222 om-88 (2006)
teor de cinzas – T211 om-93 (1994)
teor de holocelulose – por diferença
2.4 Teste de combustibilidade
O teste de combustibilidade foi efetuado no Laboratório da Unidade Experimental de
Painéis de Madeira (UEPAM) – UFLA. Para analisar o comportamento dos painéis durante a
combustão foi utilizada a metodologia proposta por Quirino e Brito (1991) e Paula (2011). O
método consistiu de um dispositivo composto por um combustor fabricado em chapa de
ferro galvanizada, uma base de alumínio e madeira, um controlador de temperatura, uma
balança com precisão de 5 mg e um anteparo de alumínio que envolveu o combustor para
protegê-lo da interferência do vento durante a combustão (Figura 2).

Figura 2: Aparato utilizado para o teste de combustibilidade
(Fonte: Scatolino et al. 2014).
Foram utilizados corpos de prova de 5 x 5 cm, sendo os mesmos, posteriormente
seccionados em 4 amostras de 2,5 x 2,5 cm cada (Figura 3).

Figura 3. Amostras utilizadas no teste de combustibilidade.
Inicialmente, as bases e o combustor foram colocados sobre a balança de precisão. O
combustor foi carregado com os corpos de prova. O anteparo foi colocado em seguida, e por
último, o medidor de temperatura. A ignição ocorreu com a combustão de 20 g de álcool que

foram depositados em uma placa de alumínio localizada sobre a base de metal e abaixo da
grelha. A Figura 4 mostra a sequência de estágios do fogo.

Figura 4. Estágios do fogo ao longo da combustão.
A cada minuto eram registradas as leituras de massa e temperatura do sistema. Foram
avaliadas as variações de massa restante e temperatura ao longo do tempo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das curvas permite observar que os painéis minerais produzidos com 50% de
resíduo de soja foram mais resistentes à combustão (Figura 5). Os painéis produzidos com
essa porcentagem de resíduo agrícola obteve uma massa restante em torno de 90%, que foi
maior em relação aos outros tratamentos. Por outro lado, os painéis minerais compostos por
madeira de eucalipto obtiveram porcentagem de queima superior a todos os demais. Tal fato
pode ser explicado pelo elevado teor de cinzas presente no resíduo de soja (Tabela 1) em
comparação com o baixo teor apresentado pela madeira de eucalipto.

Figura 5: Variação da massa restante com o tempo de combustão

Tabela 2. Análise química dos materiais estudados
Umidade
Extrativos
Lignina
Cinzas
Holocelulose
Densidade
Totais
Material
básica
(g/cm³)
--------------------------------%---------------------------0,20 (1,3)*
7,44
8,27
23,00
8,77
60,51
Soja
(0,80)
(7,65)
(2,77)
(0,57)
(1,86)
0,55 (2,1)
7,24
8,14
29,03
0,26
62,57
Eucalipto
(18,99)
(15,45)
(7,18)
(11,63)
(4,33)
* Coeficiente de variação
Sardinha et al. (2002) classifica as cinzas de materiais lenhosos como incombustíveis,
por serem compostos basicamente por sílica e outros minerais, fato que pode ocasionar em
grande quantidade de resíduos após a combustão. Resultados antagônicos foram
observados por Scatolino et al. (2015), ao avaliarem a estabilidade térmica de painéis
aglomerados compostos por pinus e sabugo de milho. Os autores encontraram maior
estabilidade térmica para os painéis compostos apenas por madeira de pinus, em relação
aos painéis produzidos unicamente com sabugo de milho. É de conhecimento comum que
painéis minerais apresentam como característica intrínseca, a incombustibilidade. Porém
percebe-se que a adição de materiais lignocelulósicos alterou essa característica. O painel
perdeu parte de sua resistência à combustão, porém pode adquirir vantagens em termos de
diminuição da sua fragilidade. A Figura 6 apresenta a variação da temperatura de acordo
com o tempo de combustão dos painéis minerais.

Figura 6: Variação da temperatura com o tempo de combustão
Percebe-se pela figura acima que o maior pico de temperatura (aproximadamente
330°C) foi obtido para os painéis minerais produzidos com 100% de resíduo de soja. Os
painéis produzidos com 75% de resíduo de soja obtiveram queda de temperatura desde o
início do ensaio. Os painéis feitos exclusivamente com eucalipto obtiveram temperaturas de
combustão mais baixas em relação aos demais. Werther et al. (2000) encontraram teor de
voláteis de 69,6% para resíduos de soja, enquanto que, para a madeira de eucalipto são
reportados valores de até 89% (BRITO e BARRICHELO, 1978). Tal fato pode ajudar a
explicar a baixa temperatura de combustão e a alta perda de massa dos painéis minerais
compostos por madeira de eucalipto. A temperatura de combustão obteve grande oscilação
para os painéis produzidos com 50% de resíduo de soja. A figura 7 apresenta a variação da
massa dos painéis de acordo com a temperatura ao longo da combustão.

Figura 7.Variação da massa de acordo com a temperatura
Percebe-se pela figura 7 que o maior pico de temperatura (próximo á 325°C) foi obtido
para os painéis produzidos com 100% de soja. Este painel obteve uma temperatura muito
acima da obtida pelos painéis feitos com 0% e 50% de resíduo de soja. A oscilação de
temperatura é evidente para os painéis produzidos com 50% de resíduo de soja. As curvas
obtidas confirmam a maior porcentagem de queima para painéis produzidos com 0% de
resíduo de soja e menor para painéis produzidos com 50% de resíduo de soja.
4. CONCLUSÕES
Painéis produzidos com resíduos de soja em associação com madeira de eucalipto foram
testados em relação à combustibilidade. Os painéis minerais produzidos com 50% de
resíduo de soja foram mais resistentes à combustão. Os painéis compostos por 100% de
resíduo de soja atingiram maiores picos de temperatura. Os painéis feitos com 0% de
resíduo de soja obtiveram maior porcentagem de queima. Trabalhos futuros devem ser
realizados no intuito de avaliar a resistência mecânica desses painéis.
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