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RESUMO 

Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o potencial de utilização do hibrido entre E. 
grandis X E. camaldulensis, chamado de clone 1277 na produção de painéis 
cimento-madeira. O clone utilizado tem idade média de 36 meses, proveniente da 
Universidade Federal de Goiás-Campus Jataí, localizada em Jataí-GO.Para a 
formação dos painéis foi utilizado cimento e cloreto de cálcio (CaCl2) como 
acelerador de cura do cimento. Os painéis foram produzidos com os seguintes 
parâmetros: dimensões de 20 x 20 x 1,5 cm, densidade nominal de 1,2 g/cm³, 
relação madeira:cimento (1:2,75) e relação água:cimento(1:1,5) e 0,5 em massa 
para relação água e cimento. A análise dos resultados obtidos, em relação aos 
requisitos mínimos de painéis convencionais produzidos pelo processo Bison, 
permite afirmar que: (1) a absorção de água e inchamento em espessura após 24 de 
imersão em água não sofreu nenhuma influencia do tratamento das partículas; (2) 
para MOE e MOR o tratamento das partículas com água fria não influenciaram de 
forma significativa os valores obtidos sendo assim, esta prática pode ser dispensada 
pra o clone em questão; (3)o tratamento com água quente influenciou de forma 
negativa o MOE dos painéis, embora não tenha ocorrido nenhuma influencia deste 
tratamento no MOR dos painéis avaliados.  
PALAVRAS-CHAVE  : densidade, E. grandis X E. camaldulensis, MOR, MOE e  
,propriedades físicas-mecânicas. 
 
EFFICIENCY OF TREATMENT OF WOOD PARTICLE EUCALYPTUS  HYBRID E. 

grandis x E. camaldulensis FOR PRODUCTION OF MINERA L PANELS 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the potential use of hybrid between E. 
grandis x E. camaldulensis, called clone1277 in cement-wood panels. The clone 
used has an average age of 36 months, from the Federal University of Goiás Jataí-
Campus, located in Jataí-GO.Para the formation of the panels was used cement and 
calcium chloride (CaCl2) as cement curing accelerator. The panels were produced 
with the following parameters: Dimensions of 20 x 20 x 1.5 cm, nominal density of 1.2 
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g / cm³, wood ratio: cement (1: 2.75) ratio and the water: cement (1: 1 5) and 0.5 
mass relative to the water and cement. The analysis of the results with respect to the 
minimum requirements of conventional panels made by Bison process allows us to 
state that: (1) water absorption and thickness swelling after immersion in 24 water 
suffered no influence of treating the particles; (2) for MOE and MOR treatment of the 
particles with cold water did not influence significantly the values obtained thus, this 
practice can be dispensed to the clone in question; (3) the hot water treatment 
negatively affected the MOE of panels, although there has been no influence of this 
treatment on the MOR of the evaluated panels. 
KEYWORDS:  density, E. grandis x E. camaldulensis, MOR, MOE and physical and 
mechanical properties. 
 

INTRODUÇÃO 
As chapas de cimento-madeira são uma mistura de partículas de madeira, 

aglutinante mineral, água e aditivos químicos, consolidados por meio de prensagem 
a frio (DE AGUIAR, 2014). Nos painéis cimento-madeira, o adesivo termofixo do tipo 
uréia-formaldeído é substituído pelo cimento, cujo processo de endurecimento é 
decorrente de reações exotérmicas resultante da hidratação do cimento na presença 
de água (IWAKIRI, 2008).  

De acordo com LOPES (2004), tais painéis apresentam algumas 
características vantajosas em relação a outros tipos de painéis, tais como: alta 
durabilidade, trabalhabilidade similar aos produtos de madeira, resistência a 
mudanças drásticas de temperatura, alta resistência à umidade, alta resistência a 
fungos e insetos, além de serem, virtualmente incombustíveis, isolantes térmicos e 
acústicos e não conterem formaldeído livre. Além disso, segundo SILVA et al., 
(2006), dados sobre propriedades mecânicas (resistência à compressão, dureza e 
resistência à flexão), resistência à umidade, resistência à abrasão, trabalhabilidade, 
estabilidade dimensional etc. foram comparados entre esses produtos, e os 
resultados indicaram que os painéis de cimento-madeira apresentam grandes 
potencialidades técnicas. 

MOSLEMI (1998) destaca a similaridade do processo de manufatura de 
painéis aglomerados e cimento-madeira e descreve as etapas do processo que se 
inicia com a geração de partículas, passando pela classificação das partículas em 
função de suas dimensões para camada interna e externa do painel, mistura dos 
materiais (madeira, cimento, água e acelerador de cura), formação do colchão, 
prensagem a frio e grampeamento, endurecimento e maturação dos painéis. 

IWAKIRI & PRATA (2008) ainda relatam que os aditivos químicos são 
empregados na produção desses painéis com o propósito de reduzir o tempo de 
endurecimento do cimento, acelerando a pega e encurtando a cura. Estes mesmos 
autores afirmam que os sais como cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, silicato de 
sódio e silicato de potássio, são alguns dos aditivos utilizados, sendo que o cloreto 
de cálcio é atualmente o produto mais empregado como aditivo químico acelerador 
de cura do cimento. 

De acordo com GARCEZ (2013), cada constituinte da madeira comporta-se 
de uma forma diferente em presença de cimento, entre os fatores que influenciam no 
processo de fabricação de painéis cimento-madeira, a composição química da 
madeira é de grande importância na cura e endurecimento do cimento. Segundo 
SIMANTUPANG et al. (1978), os extrativos presentes na madeira são os principais 
responsáveis pela inibição da solidificação do cimento, sendo seus princípios ativos 
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os compostos fenólicos e os carboidratos livres. Ainda segundo os autores, espécies 
de folhosas tropicais apresentam influência negativa mais pronunciada na pega e no 
endurecimento do cimento do que as de coníferas. Para viabilizar o uso de 
determinadas espécies com alto teor de extrativos inibidores de cura do cimento, 
MOSLEMI et al. (1983) apontam três métodos de tratamentos de partículas: (i) 
imersão em água fria por 24 horas; (ii) imersão em água quente por 6 horas; e (iii) 
imersão em solução de NaOH (1%). 

De acordo com POMARICO (2013) as diferentes espécies de Eucalyptus 
podem ser promissoras como matéria-prima na fabricação deste tipo de painel. O 
gênero tem sido um dos mais promissores em termos de utilização comercial, e suas 
características têm sido bem aproveitadas pelas indústrias de celulose e papel e de 
carvão, começando ser bem aproveitadas pelas indústrias moveleiras. Com o 
aumento do consumo de madeira de Eucalyptus, há um aumento também na 
geração de resíduos, como serragem, costaneiras, aparas e cascas, que poderiam 
ser utilizados para a produção de painéis cimento-madeira. 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 
tratamento de partículas, com imersão em água quente e imersão em água fria, da 
madeira de um híbrido de E. grandis X E. camaldulensis cultivado no sudoeste 
goiano, nas propriedades físicas e mecânicas de painéis minerais.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para este trabalho foi utilizada madeira advinda de um plantio experimental 

localizado na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí no Campus Jatobá de 
um híbrido entre o E. grandis X E. camaldulensis, denominado de clone 1277, com 
espaçamento de 3,0 x 0,5 m e idade média de 36 meses. A área experimental 
localiza-se a uma altitude de 674 metros, nas coordenadas 17°55’39’’ Sul e 
51°42’38’’ Oeste, onde o clima da região apresenta características de área tropical 
de continentalidade pronunciada, dotada de um longo período chuvoso durante o 
ano, opondo-se a outro, mais seco, classificado como CW, conforme a classificação 
de Köppen. Os índices de precipitação variam entre 1.200 a 2.000 mm, com uma 
média anual de 1.600 mm, onde 90% das chuvas ocorrem de outubro a abril. 

As partículas de madeira para a confecção dos painéis foram geradas através 
de uma plaina, sendo posteriormente processadas em moinho de facas SL-31, para 
a redução de suas dimensões, a fim de obter uma granulometria ideal, para a 
produção dos painéis. 

 Em seguida as partículas foram peneiradas, em uma peneira de 20 mlc, e 
foram selecionadas da seguinte forma: T1 foi o tratamento testemunha, onde as 
partículas não foram tratadas; T2 houve tratamento com lavagem das mesmas em 
água fria por 24 horas e T3 as partículas foram lavadas com água quente por 6 
horas. Para cada tratamento foram produzidos 3 painéis minerais, totalizando 9 
painéis. 

Para a produção dos painéis, foram seguidas as normas da ABNT NBR 
14789:2012, na qual procedeu-se inicialmente o cálculo de cada um dos seguintes 
componentes da mistura: partículas de madeira, cimento, água e cloreto de cálcio. 
Foram consideradas as seguintes quantidades para cada componente da mistura: 
relação madeira: cimento de 1:2,75 e 0,5 em massa para relação água e cimento. A 
densidade nominal dos painéis foi calculada para 1,20g/cm³. 

Devidamente pesados, os componentes foram misturados em um recipiente 
de forma manual, onde a água acrescida de cloreto de cálcio foi borrifada sobre a 
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mistura até a obtenção de uma massa homogênea. A seguir, a mistura preparada foi 
colocada em um molde de 20 x 20 cm x 1,5cm, sendo este então submetido a uma 
pressão de 4,0 MPa. Após o período de prensagem, o painel foi retirado da prensa e 
deixado em seu molde de forma pressionada por 24h para cura do cimento. 
Posteriormente os mesmos foram encaminhados para uma sala de climatização com 
temperatura de 20 +/- 2°C e umidade relativa de 65 +/- 3%, onde permaneceram por 
28 dias. Em seguida, foram retirados os corpos de prova dos painéis para a 
determinação das suas propriedades físicas e mecânicas. 

Para avaliações destas propriedades, foram retirados de cada painel, quatro 
corpos de prova para ligação interna, quatro corpos de prova para absorção de água 
e inchamento em espessura e dois corpos de prova para flexão estática. Os ensaios 
foram realizados de acordo com os procedimentos descritos na norma ABNT (2002).  
Os resultados foram analisados estatisticamente através de ANAVA e teste de 
médias utilizando-se para este o teste de Scott-Knott, ao nível de probabilidade de 
95%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Propriedades físicas  

A tabela 1 mostra os valores médios referentes à densidade, absorção de 
água e inchamento em espessura em 24h, para os painéis de cimento-madeira. 

 
TABELA 1- Densidade dos painéis cimento-madeira, absorção de água e inchamento e 

espessura, após 24h 
Tratamento Densidade (g/cm³) Absorção de água 24h(%) Inchamento em espessura 24h(%) 

1 1,30 A 12,10 A 0,89 A 
2 1,27 A 13,64 A 0,95 A 
3 1,20 A 13,12 A 0,91 A 

CV (%) 7,09 18,64 22,10 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-knott ao nível de 
significância de 5%. 
 

Observa-se que os valores médios de densidade dos painéis, se 
apresentaram próximos ao proposto para a produção dos painéis neste trabalho (1,2 
g/cm³), não havendo diferença estatística entre os diferentes tratamentos. Com 
relação ao inchamento em espessura e absorção de água após 24h, não houve 
diferenças estatísticas entre os tratamentos. MENDES (2011) ao avaliar as 
propriedades de painéis minerais de Pinus encontrou valores superiores aos 
encontrados neste trabalho, com valor de absorção de água em 24h de 6,00%, e 
inchamento em espessura em 24h de 16,06%. Mostrando dessa forma que os 
painéis de Eucaliptus demonstrados nesse trabalho tiveram propriedades físicas 
superiores as encontradas em Pinus.  

O processo Bison Wood-Cement board (1978) estabelece valores máximos 
para inchamento em espessura de 0,8% após duas horas de imersão em água e 
entre 1,2 a 1,8% após 24 horas. Diante disso, os painéis produzidos pelo clone 
1277, após 24h de imersão em água, atendem aos valores estipulados por tal 
processo. 

Os valores encontrados neste trabalho foram inferiores quando comparados 
aos valores encontrados por IWAKIRI & PRATA (2008), onde se obteve valores 
médios de 15,15% e 2,26% para Eucaliptus grandis, e 14,27% e 3,63% para 
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Eucaliptus dunni para absorção de água e inchamento em espessura em 24h de 
imersão em água, respectivamente. SÁ et al. (2010) também encontraram valores 
inferiores aos obtidos neste trabalho para absorção de água e inchamento em 
espessura, com valores médios de 14,40% e 0,78%, respectivamente. 
 
Propriedades mecânicas 

A tabela 2 apresenta os valores médios obtidos para módulo de ruptura 
(MOR) e módulo de elasticidade (MOE), para os tratamentos avaliados. 
 

TABELA  2. Valores médios obtidos para densidade, MOE e MOR para os diferentes 
tratamentos. 

Tratamento MOR (MPa) MOE (MPa) 
T1 19 A 5338 B 
T2 16 A 4843 B 
T3 15 A 3578 A 

CV (%) 23,41 24,26 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-knott ao nível 
de significância de 5%. 

 
Os valores de MOR, apresentados na Tabela acima, indicam que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos. IWAKIRI & PRATA 
(2008), estudando a utilização de madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunni 
na produção de painéis cimento-madeira, obtiveram valores para MOR entre 3,53 e 
9,90 MPa e portanto inferiores valores encontrados neste trabalho. Isto pode ser 
explicado pela questão que os tratamentos realizados  em água fria e água quente 
nos tratamentos de IWAKIRI & PRATA (2008), não surtiram efeitos benéficos na 
produção de seus painéis cimento-madeira.    

Ainda segundo o estudo dos autores, o tratamento com água fria das 
partículas, não apresentou diferença estatística significativa quando comparado com 
os painéis de E. grandis produzidos com partículas sem tratamento. Já o tratamento 
de partículas em água quente reduziu os valores de MOR em comparação aos 
painéis produzidos sem tratamento de partículas e com tratamento em água fria, 
demonstrando o efeito negativo do tratamento com água quente sobre as 
propriedades dos painéis produzidos. 

O valor mínimo estabelecido, para MOR pelo processo Bison Wood-Cement 
board (1978) é de 8,92 Mpa, dessa forma, todos os painéis avaliados apresentaram 
valores superiores ao mínimo prescrito por este processo. O tratamento das 
partículas pode ocasionar a inibição das reações de hidratação e cura do cimento no 
processo de formação dos painéis, não se obtendo, assim, resultados positivos nas 
propriedades mecânicas, podendo ser um indicativo de que para algumas espécies 
de Eucalipto spp., não há necessidade de se fazer o tratamento destas, pois 
melhores resultados são alcançadas sem este processo (IWAKIRI & PRATA 2008). 

Para os valores de MOE, apenas T3 diferiu estatisticamente sendo este o que 
apresentou menor valor médio. LATORRACA (2000) encontrou valores de MOE em 
torno de 1838 MPa para E. citriodora e 3397 MPa para E. urophylla, SILVA et al. 
(2005) trabalhando com painéis cimento-madeira a partir de E. urophylla encontrou 
valores de 3226 MPa. Já o processo Bison Wood-Cement board (1978) estabelece 
valores mínimos em torno de 3000 MPa. Desta forma, todos os painéis produzidos 
apresentaram valores superiores aos observados em literatura, sendo ainda 
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superiores ao mínimo recomendado no processo Bison Wood-Cement board (1978). 
O menor valor para MOE encontrado em T3 pode ser consequência do 

tratamento das partículas em água quente. IWAKIRI & PRATA (2008) tratando 
partículas de E. grandis e E. dunni em água quente e em água fria não obtiveram 
resultados que influenciaram positivamente o módulo de elasticidade dos painéis, 
corroborando com os resultados encontrados neste trabalho. 

O mesmo foi verificado por OKINO et al. (2004) que ao trabalhar com painéis 
aglomerados de cimento-madeira de Hevea brasiliensis verificou que o tratamento 
que consistia em ferver as partículas previamente à confecção das chapas de 
cimento-madeira não foi eficaz, podendo este então ser dispensado. 
 

CONCLUSÃO  
De acordo com os resultados obtidos, pode-se obter as seguintes conclusões: 
• O tratamento das partículas não influenciou de forma significativa os 

valores obtidos para a densidade dos painéis avaliados. 
• A Absorção de água e o inchamento em espessura dos painéis 

apresentaram valores médios acima do mínimo exigido pelo processo 
Bison Wood-Cement board (1978). 

• O tratamento das partículas em água quente reduziu as propriedades 
mecânicas dos painéis, afetando de forma negativa os valores obtidos 
para MOE. 
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