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RESUMO 

 

 

Os resíduos sólidos que são gerados na fabricação de papel, têm como destino final 

os aterros industriais, resíduos estes que tornam-se um problema a ser superado, 

devido ao alto custo com manejo até os aterros industriais. Com base nestas 

informações, o presente trabalho busca responder através de testes físicos e 

mecânicos, a viabilidade de utilização do “lodo” como extensor alternativo no 

adesivo utilizado na linha de cola para a fabricação de painéis de madeira sólida 

(compensado), sob diferentes percentuais de peso na substituição da farinha de 

trigo, buscando com este novo produto, contribuir para um desenvolvimento mais 

sustentável e obter economia nas indústrias de papel e de painéis de madeira sólida. 

Para tal estudo foram feitos comparativos dos painéis convencionais e os produzidos 

com substituição parcial do trigo pelo “lodo”. Os corpos de prova foram 

confeccionados com base nas normas européias EN-310, EN-314, EN-322, EN-323. 

O objetivo deste trabalho também foi à reativação de uma máquina secadora de 

“lodo”, utilizada para secar rejeitos de fibras, que no momento, as mesmas são 

reobtidas no processo de recuperação de fibras da fábrica de papel, em decorrência 

disto, esta máquina se encontra sem a devida utilização, não gerando benefícios 

econômicos para a empresa, que atrelado a isso vem contribuir para tornar tal 

equipamento obsoleto.  

 

 

Palavras- chave: Efluente, “lodo”, extensor, painéis de madeira sólida (compensado), 

máquina secadora de “lodo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The solid residues that are generated in the paper production, they have as final 

destiny the industrial embankments, residues these that become a problem to be 

overcome, for cause of the high cost with handling until the industrial embankments. 

With base in these information, this work search answers through physical and 

mechanical tests, the viability of use of the mud as extending alternative in the glue 

line for the production of panels of solid wood (plywood), under different percentile of 

weight in the substitution of the wheat, looking for with this new product, to contribute 

for a development more maintainable and to obtain economy in the paper industries 

and of panels of solid wood. For such study, were compared conventional panels and 

the produced with partial substitution of the wheat for mud. The test bodies were 

made with base in the European norms EN-310, EN-314, EN-322, EN-323,. The 

objective of this work also went to reactivation of a drying machine of mud, used to 

dry remains of fibers, that in the moment, the same are obtained again, in the 

process of recovery of fibers of the paper factory, due to this, this machine meets 

without the due use, not generating economic benefits for the company, that together 

to that it comes contribute to turn such equipment obsolete. 

 

Key words: mud, extending, panels of solid wood (plywood), drying machine of mud 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um momento em que a preservação do meio ambiente é uma das 

questões mais discutidas globalmente e as exigências do mercado cada vez mais 

competitivas, surge a necessidade de se investir em pesquisas e novas tecnologias 

que possam minimizar os impactos causados por resíduos dispostos no meio 

ambiente. Uma entre tantas formas de se adequar a esta tendência ambiental é 

idealizando a transformação de materiais que são rejeitados e enviados para aterros 

industriais, criando assim novos produtos provenientes destes resíduos. E atrelado a 

estas adequações ambientais vêm a diminuição do volume de resíduos em aterros, 

minimizando os custos para a indústria com este manejo, contribuição para a 

preservação do meio ambiente e também a credibilidade no mercado ao preocupar-

se com assuntos ambientais, prova disto é o grande número de empresas que estão 

buscando a certificação ambiental atualmente.  

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de buscar uma alternativa 

de aproveitamento do resíduo sólido industrial o “lodo” gerado na estação de 

tratamento de efluentes da indústria de papel, que utiliza como matéria prima, fibras 

secundárias. Desta forma, busca-se avaliar a potencialidade do “lodo” residual para 

o preparo do adesivo utilizado na confecção de painéis de madeira sólida 

(compensado). Para tal estudo buscou substituir a máxima quantidade de farinha de 

trigo, a qual tem a característica de trabalhar como extensor na formulação do 

adesivo, por este “lodo”, tentando assim igualar ou aumentar as características da 

madeira sólida (compensado) tradicionais, tanto físicas, como mecanicamente. Para 

a indústria de painéis de madeira sólida (compensado) a substituição parcial da 

farinha de trigo pelo “lodo” trará benefícios econômicos, visto que o lodo tornar-se-á 

uma matéria-prima mais barata quando comparado com a farinha de trigo. Para 

comprovar a potencialidade deste lodo na confecção dos painéis de madeira sólida 

(compensado) foram feitos testes físicos de densidade e teor de umidade, e testes 

mecânicos de cisalhamento e flexão estática, todos os testes foram feitos baseados 

nas normas européias - EN.  

O presente trabalho tem como outro objetivo, a reativação de uma máquina 

secadora de lodo, máquina esta que trabalhava para secar fibras de papel que não 
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eram utilizadas no processo, porém devido às novas técnicas implantadas pela 

empresa, estas fibras puderam ser recuperadas para a fabricação do papel gerando 

uma maior lucratividade para a indústria. Entretanto, a máquina secadora de lodo, 

que custa em torno de R$ 800.000,00 reais, encontra-se desativada. Desta forma 

busca-se reativá-la, utilizando-a como alternativa para secar o lodo que será usado 

na confecção dos painéis de madeira sólida (compensado). 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

De forma geral a alta competitividade de mercado exige que as empresas 

possuam um diferencial a mais ao atender as exigências dos consumidores, e num 

momento em que a preservação do meio ambiente é uma das questões mais 

discutidas globalmente, e a busca por produtos de qualidade e ao mesmo tempo que 

sejam economicamente viáveis, torna-se um diferencial importante para a empresa  

As indústrias de papel produzem um grande volume de resíduos sólidos os quais 

são enviados para os aterros industriais, ocasionando gastos para a indústria. Entre 

estes resíduos esta o “lodo” oriundo do processo de fabricação de papel reciclado. 

Pensando neste resíduo, foi idealizado o reaproveitamento do mesmo, utilizando-o 

como compósito na linha de colagem para a confecção de painéis de madeira sólida 

(compensado), tornando este novo produto mais barato e contribuindo para um 

desenvolvimento sustentável caracterizando-o como um diferencial significativo no 

mercado.  

A empresa em estudo fez um investimento em uma secadora de “lodo” a qual 

gerou benefícios econômicos na época para a empresa, porém agora, as fibras que 

antes eram secas e enviadas para a caldeira passaram a ser recuperadas no 

processo de fabricação de papel, em decorrência das novas técnicas implantadas 

pela indústria para o reaproveitamento destas fibras, gerando um lucro maior para a 

indústria. Em decorrência desta nova alternativa a secadora esta sem utilização 

caracterizando um investimento parado contribuindo para tornar tal equipamento 

obsoleto. 

 

 



  17 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

 Buscar responder, através de testes físicos e mecânicos a viabilidade de 

utilização parcial do “lodo” oriundo da estação de tratamento de efluentes de uma 

indústria de papel, como extensor na batida de cola para painéis de madeira sólida 

(compensado). E encontrar uma alternativa para a reativação da máquina secadora 

de “lodo”. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

a) Produzir painéis de madeira sólida (compensados), substituindo parcialmente 

a farinha de trigo que é usada como extensor na batida de cola, pelo resíduo 

sólido conhecido como “lodo”, proveniente de indústrias de papel; 

b) Determinar através de testes físicos e mecânicos a potencialidade dos painéis 

de madeira sólida (compensado) confeccionados com o “lodo”; 

c) Comparar a potencialidade dos painéis de madeira sólida (compensado) 

produzidos com a farinha de trigo e o de “lodo”; 

d) Reativação da máquina secadora de “lodo”; 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 SETORES PAPELEIRO  

 

 

O processo de reciclar o papel tem a finalidade de recuperar as fibras 

celulósicas velhas e incluí-las na fabricação de um novo papel.  

Durante o período da chamada Revolução Industrial não havia preocupação 

com a questão ambiental. Os recursos naturais eram abundantes, e a poluição não 

era foco da atenção da sociedade industrial e intelectual da época. (LAVORATO, 

2004). 

A partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento 

desordenado da população mundial e intensidade dos impactos ambientais, surge o 

conflito da sustentabilidade dos sistemas econômico e natural, e faz do meio 

ambiente um tema literalmente estratégico e urgente. O homem começa a entender 

a impossibilidade de transformar as regras da natureza e a importância da 

reformulação de suas práticas ambientais. (LAVORATO, 2004) 

O consumo aparente de papel no País registrou 8,75 milhões de toneladas e 

a recuperação de aparas foi de 3,85 milhões de toneladas (BRACELPA, 2010). 

Porém atrelado a este crescimento do consumo de papel vem o aumento de 

resíduos industriais os quais ocasionam um problema para a indústria e para o 

ambiente, entre estes resíduos esta o lodo, proveniente das estações de tratamento 

de efluentes da indústria de papel. 

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DE UM RESIDUO SÓLIDO  

 

 

O resíduo sólido industrial é todo o resíduo que resulte de atividades 

industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso-quando 

contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
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economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição (CONAMA, 2002). 

A classificação de um resíduo envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a 

comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. (ABNT NBR 10.004:2004) 

Segundo a NBR 10.004 (2004) os resíduos são classificados em:  

a) resíduos classe I - Perigosos;  

b) resíduos classe II - Não perigosos;  

c) -resíduos classe II A - Não inertes; 

d) -resíduos classe II B - Inertes; 

 

 

2.2.1 Resíduo classe II A - Não inertes 

 

 

O resíduo classe II A - Não inertes são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, 

nos termos desta norma.  

Os resíduos classe II A - Não inertes podem ter propriedades, tais como:  

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água (NBR 10.004, 2004). 

 

 

2.2 2 Periculosidade  

 

 

Um resíduo será considerado perigoso quando, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. (NBR 10.004, 2004). 
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2.2.3 Inflamabilidade 

 

 

Um resíduo sólido é caracterizado como inflamável, se uma amostra representativa 

dele, obtida conforme a NBR 10.007 (2004), apresentar qualquer uma das seguintes 

propriedades: 

a) ser liquido e ter ponto de fulgor inferior a 60°C; 

b) não ser liquido e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 

25°C e 0,1 MPa, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por 

alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e 

persistente, dificultando a extinção do fogo; 

c) ser um oxidante definido como substancia que pode liberar oxigênio e, com 

resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro 

material; 

d) ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre 

transporte de produtos perigosos (NBR 10.004, 2004).  

 

 

2.2.4 Corrosividade 

 

 

Segundo a NBR 10.004 (2004), um resíduo é caracterizado como corrosivo 

quando uma amostra representativa apresentar uma das seguintes propriedades; 

a) ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5, 

ou sua mistura, com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma 

solução que apresente pH inferior a 2 ou igual a 12,5; 

b) ser liquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um 

liquida e corroer o aço a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma 

temperatura de 55°C. 

 

 

2.2.5 Reatividade 
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 Segundo a NBR 10.004 (2004), um resíduo é caracterizado como reativo se 

uma amostra representativa dele, obtida segundo a NBR 10.007(2004), apresentar 

uma das seguintes propriedades: 

a) ser normalmente instável a reagir de forma violenta e imediata, sem detonar; 

b) reagir violentamente com a água; 

c) formar misturas potencialmente explosivas com água; 

d) gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para 

provocar danos a saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados 

com a água; 

e) possuir em sua constituição os íons CN- ou S2- em concentrações que 

ultrapassem os limites de 250 mg de HCN liberável por quilograma de 

resíduos ou 500mg de H2S liberável por quilograma de resíduo. 

f) ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob ação de forte 

estimulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados; 

g) ser capaz de produzir, prontamente, reação ou decomposição detonante ou 

explosiva a 25°C e 0,1 MPa; 

h) ser explosivo, definido como uma substancia fabricada para produzir um 

resultado pratico, através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não 

esta substancia contida em dispositivo preparado para este fim. 

 

 

2.2.6 Toxicidade 

 

  

Um resíduo será caracterizado como tóxico se apresentar uma ou mais das 

seguintes características: 

a) quando o extrato obtido desta amostra, segundo a NBR 10.005 (2004) - 

lixiviação de resíduos, contiver qualquer um dos contaminantes em 

concentrações superiores aos valores constantes no anexo F;  

b) possuir uma ou mais substancias constantes no anexo C e apresentar 

toxidade; 

c) ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substância 

constantes nos anexos D ou E; 
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d) resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo 

de validade que contenham quaisquer substâncias nos anexos D ou E; 

e) ser comprovadamente letal ao homem; 

f) possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou 

estudos do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 

50mg/kg ou CL50 inalação para ratos menor que 2 mg/l ou uma DL50 

dérmica para coelho menor que 200mg/Kg (NBR 10.004/ 2004). 

 

 

2.2.7 Ensaio de Lixiviação 

 

 

Lixiviação é a operação de separar certas substâncias contidas nos resíduos 

sólidos ou semi - sólidos por meio de lavagem ou percolação (NBR 10.005/ 2004). 

O quadro 1 demonstra as substâncias analisadas nos testes de lixiviação. 

  

Parâmetros Unidades 

Bário mg/L Ba 

Cádmio mg/L Cd 

Chumbo mg/L Pb 

Cromo mg/L Cr 

Fluoreto mg/L F 

Prata mg/L Ag 

Selênio mg/L Se 

Arsênio mg/L As 

Mercúrio mg/L Hg 

Quadro1 - Substâncias analisadas nos testes de lixiviação. Fonte NBR 10.004, 2004 

 

 

2.2.8 Ensaio de Solubilização 

 

 

A solubilização é a operação para diferenciar os resíduos das classes I e II, 

segundo a NBR 10006/2004. 

O quadro 2 demonstra as substâncias analisadas nos testes de lixiviação.  
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Parâmetros Unidades 

Fenol mg C6H5OH/L 

Surfactantes mg ABS/L 

Cianetos mg/l CN
-
 

Cloretos mg/l Cl 

Fluoretos mg/l F
-
 

Sulfatos mg/l SO4 

Nitratos mg/l NO3 

Alumínio mg/l Al 

Arsênio mg/l As 

Bário mg/l Ba 

Chumbo mg/l Pb 

Cobre mg/l Cu 

Cromo total mg/l Cr 

Cádmio mg/l Cd 

Ferro mg/l Fe 

Manganês mg/l Mn 

Mercúrio mg/l Hg 

Prata mg/l Ag 

Selênio mg/l Se 

Sódio mg/l Na 

Zinco mg/l Zn 

Quadro2 - Substâncias analisadas nos testes de lixiviação. Fonte NBR10.004, 2004. 

 

 Segundo Rezende; Mattos e Silva (2000), a maioria das fábricas possui 

alguma forma de tratamento de efluentes antes de lançá-los ao ambiente, tendo que 

cumprir as exigências legais. É necessária a investigação de alternativas para 

melhorar o tratamento e disposição final desses efluentes. 

A fabricação de papel é tão complexa que cada efluente industrial que utiliza 

como matéria prima fibras secundárias, possui suas próprias características variando 

de uma indústria para outra. Segundo Nunes (2004), é possível ocorrer grande 

variação na composição dos efluentes, até mesmo entre indústrias do mesmo ramo 

de atividade, uma vez que nem sempre as matérias primas utilizadas são as 

mesmas. 

 Segundo Almeida e Vidal (2008) atualmente as indústrias de papel buscam 

adequar-se às exigências ambientais legais, por meio de ações modificadoras do 

processo, tais como a redução da geração de efluente na fonte, o desenvolvimento 

de tecnologias para tratamento externo, recuperação e reaproveitamento dos 

efluentes.  
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2.3 PAINEIS DE MADEIRA SÓLIDA 

 

 

A ampla utilização do compensado se justifica por suas características 

mecânicas e sua adaptação a uma gama de usos, como a construção civil e a 

indústria moveleira (TOMASELI, 1999). 

De acordo com Moreira (1985), a fabricação de compensados nasceu da 

necessidade de um melhor aproveitamento das madeiras e também para que 

originassem produtos que aproveitassem boas características mecânicas através da 

alternância da grã das lâminas, contribuindo significativamente para diminuir os 

efeitos da anisotropia dimensional, possibilitando o emprego fácil e econômico de 

peças mais largas, menos espessas e mais leves, conseguindo-se com isso, 

utilização mais eficiente da madeira nos mais variados setores da indústria 

madeireira. 

Para a formação do compensado, as lâminas são colocadas sobrepostas e 

podem ser prensadas a frio para facilitar as operações de carregamento e melhorar 

a distribuição de adesivo nas lâminas, antes da prensagem a quente. Após os 

painéis de compensados seguem uma seqüência de operações de acabamento, 

como: esquadrejamento, reparos e lixamento, para que posteriormente seja 

realizada a classificação e armazenagem do produto final (ALBUQUERQUE, 1996). 

Segundo o Artigo Técnico da Associação Brasileira da Indústria de Madeira 

Processada Mecanicamente (ABIMCI) n° 20, o fluxo do processo produtivo de uma 

fábrica de compensados é relativamente simples, envolve as seguintes atividades: 

a) juntadeira de miolo;  

b) montagem do compensado;  

c) pré-prensagem; 

d) prensagem;  

e) pré-classificação;  

f) esquadrejamento;  

g) lixamento;  

h) classificação;  

i) armazenamento, embalagem e expedição.  
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2.3.1 Colagem das lâminas 

 

 

Baldwin (1981) afirma que o tipo, a quantidade e a composição do adesivo, 

assim como os procedimentos empregados na colagem de lâminas, são de 

importância fundamental na qualidade das chapas compensadas. O ciclo de 

prensagem é fator de grande influência nas propriedades dos compensados. A 

temperatura de prensagem leva em consideração a característica do adesivo em  

função  de  sua  cura.  

A importância da adesão para a performance da madeira como um material é 

exemplificada na sua ação no sentido de minimizar as limitações da tamanho. O uso 

do adesivo permite fabricar placas e chapas de madeira com larguras muitas vezes 

superiores ao diâmetro da árvore que fornece a matéria - prima madeira. 

Praticamente todos os produtos madeireiros importantes, com exceção da madeira 

serrada , levam algum tipo de adesivo em seu processo de fabricação. Na verdade, 

a arte de promover juntas de madeira através do uso de adesivo é milenar. 

Entretanto, somente a partir do século passado foram feitos significativos processos 

no campo da ciência da adesão e tecnologia dos adesivos. (ALBUQUERQUE, 

C.E.C, 1996)  

 

 

2.3.2 Resina fenólica 

 

 

Resina fenólica é uma substância adesiva sob forma de filme ou liquida, 

obtida por condensação de um fenol e um aldeído (usualmente formol), destinada 

essencialmente para produção de compensado de alta qualidade resistentes à água, 

como no caso de formas de concreto para a construção civil e compensado naval. 

Apresenta coloração marrom avermelhada e seu teor de solido varia em torno de 

47%. Para esta resina recomenda-se evitar a exposição a temperaturas elevadas 

por tempos prolongados, pois isso diminui o tempo de vida útil, que é de 4 a 5 

meses a temperatura de 20 °C. ( ALBUQUERQUE, 1996)  
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2.3.3 Extensores 

 

 

 Segundo Marra (1992), o extensor é um material adicionado na mistura com 

resina e outros componentes da “batida de cola” e tem como função reduzir o custo 

final do adesivo, auxiliar no controle da viscosidade e nas funções de movimento do 

adesivo, desde a fase de espalhamento até a sua solidificação ou cura. 

De acordo com Marra (1992), as principais exigências para um material ser 

utilizado como extensor são: 

a) ser de fácil dispersão em resinas líquidas, resultando numa mistura uniforme 

e mantendo sua viscosidade durante a aplicação; 

b) melhorar a coesividade e capacidade de ligamento do adesivo, aumentando a 

sua vida útil; 

c) auxiliar no espalhamento, evitando a ultrapassagem do adesivo pela 

superfície da lâmina externa e derramamento excessivo pelas bordas. 

 Os extensores normalmente são feitos a base de trigo e água. Segundo a 

Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (2003), os extensores são utilizados 

na composição do adesivo com as seguintes finalidades: 

a) reduzir o custo final do adesivo; 

b) aumentar a vida útil do adesivo e a tolerância em relação ao tempo de 

montagem; 

c) com a adição do extensor, aumenta-se a viscosidade do adesivo e melhora as 

condições de espalhamento e fluidez; 

d) com o aumento excessivo do adesivo, diminui a sua absorção pela madeira e, 

aliada a aplicação de baixa pressão, pode resultar na formação de linha de 

cola espessa; 

e) controle de viscosidade na fase inicial do aquecimento, evitando a redução 

excessiva da viscosidade da resina e conseqüente superpenetração na 

madeira, com a formação da linha de cola faminta ou ultrapassagem do 

adesivo na superfície da chapa. 

 Segundo a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (2003), as seguintes 

características são importantes para que uma substância possa ser utilizada como 

extensor: 

a) ser de fácil dispersão na resina liquida com formação e uma mistura uniforme; 
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b) melhorar a capacidade de ligamento ou coesividade do adesivo; 

c) auxiliar na manipulação e espalhamento do adesivo; 

d) evitar a ultrapassagem do adesivo para a superfície da lâmina; 

e) manter a viscosidade do adesivo na faixa de 4000 a 6500cp; 

f) o ph deve ser em torno de 7, para não interferir na reação de cura da resina; 

g) ter baixo teor de cinza (material abrasivo) que são prejudiciais às ferramentas 

de corte. 
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3 HISTÓRIA DAS INDÚSTRIAS NOVACKI S.A. 

 

 

As Indústrias Novacki tiveram seu início em 1944, no distrito de Rio Preto, no 

município de Matos Costa (SC), pelo Sr. Estanislau Novacki, filho de imigrantes 

poloneses.  

Em meio à 2ª Guerra Mundial, surgiu a dificuldade de importação e com isso a 

falta de papel imprensa no mercado e a conseqüente demanda de papel jornal no 

Brasil. Devido a essas dificuldades o Sr. Estanislau conseguiu enxergar novas 

oportunidades de negócio e deu início a fábrica de pasta mecânica, contando com 

uma pequena hidroelétrica e com a base da matéria-prima, resíduo de araucárias 

das serrarias, muito abundante na região, naquela época.  

Em 1954, a empresa passa a atuar em outro segmento, com a produção de 

Papelão Paraná, para fabricação de caixas de sapato e pires de “chopp”, para a 

Companhia Brahma. 

Buscando sua expansão em 1976, inicia-se a construção da primeira fábrica 

de papel, a então chamada “Máquina de Papel 1” (M1), instalada no município de 

Porto União (SC).  

A Máquina de Papel 2 (M2), foi instalada em 1995 em União da Vitória (PR).  

Em 2001, foi a vez de iniciar uma nova unidade em Monte Mor (SP). 

Visando entrar no mercado de embalagens de caixas de papelão, a fábrica de 

Monte Mor está investindo em máquinas e equipamentos, para melhor satisfazer as 

necessidades de seus Clientes. 

Atualmente, as Indústrias Novacki (M1 e M2), produzem aproximadamente 72 

mil ton/ano de papel com gramaturas entre 40 e 280g/m². Sua participação no 

mercado de papelão ondulado é de 2,8%, mas com perspectiva de aumentar em 

breve. Conta com a colaboração de aproximadamente 750 funcionários em suas 

unidades de papel e embalagens. 

A qualidade é um pré-requisito de qualquer atividade das Indústrias Novacki 

S.A. Desde sua fundação, a empresa procura aprimorar seus métodos, processos, 

equipamentos e profissionais, com o intuito de fornecer produtos de alto nível. 
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Certificada pela ISO 9001:2000 desde 2004, as Indústrias Novacki S.A. se 

preocupam em garantir a melhoria contínua, através de sua política da qualidade, 

onde: 

O seu compromisso é fornecer papel, chapas e embalagens de papelão 

ondulado, visando atender as necessidades e expectativas dos clientes, através de: 

 Planejamento e controle dos nossos processos, produtos e serviços; 

 da melhoria contínua da eficácia do SGQ; 

 atendimento a requisitos e normas aplicadas ao produto; 

 desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, através de educação 

e treinamento. 

Todos esses investimentos firmam o compromisso da empresa de manter 

sempre o segredo de seu sucesso: o respeito com os consumidores, clientes, 

fornecedores e funcionários. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS  

 

 

Os materiais necessários para a confecção dos painéis de madeira sólida 

(compensado) e para os testes físicos e mecânicos são listados a seguir: 

a) lâmina de pinus com 0,02cm de espessura, 30 cm de comprimento e 25 cm 

de largura; 

b) resina fenólica; 

c) água; 

d) farinha de trigo 

e) “lodo” 

f) prensa manual (figura 1) para prensar as lâminas na confecção dos painéis 

de madeira sólida (compensado); 

g) estufa de secagem (figura 2) com circulação de ar forçada para o 

aquecimento da prensa e para a secagem das chapas de compensado; 

h) serra circular (figura 3), para confeccionar os corpos de prova e que contenha 

uma mesa circular para efetuar cortes com variação de ± 0,5mm, e um 

exaustor móvel acoplado a serra circular, para eliminação dos resíduos que 

são gerados na confecção dos corpos de prova. 

i) paquímetro (figura 4) com precisão de 0,1 mm, para medição dos corpos de 

prova; 

j) balança digital com precisão de 0,1g (figura 6), para pesagem dos corpos de 

prova; 

k) trena métrica (figura 5), para ajuste da serra circular e medição dos painéis de 

madeira sólida (compensado); 

l) câmara climatizadora, com ar condicionado, desumidificador de ambiente, 

umidificador de ambiente e um termo – higrômetro para controlar a umidade 

do ambiente, que deve ser mantido em 65% de umidade relativa do ar ± 5% 

de variação à 20 °C ± 2 , para que possa obter a massa constante dos corpos 

de prova; 
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m) lápis para marcação dos corpos; 

n) equipamento de banho-maria (figura 7)para imersão dos corpos de prova na 

água em ebulição para os testes de fervura,  

o) máquina universal de ensaios EMIC (figura 8), com um computador contendo 

o software para automação dos ensaios; 

p) liquidificador;  

 

 
Figura 1 – Prensa manual a frio. Fonte: Johann, 2010 

 

 
Figura 2 – Estufa. Fonte: Johann, 2010. 
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Figura 3 - Serra circular. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 4 – Paquímetro. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 5 - Trena métrica. Fonte: Johann, 2010. 
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Figura 6 – Balança. Fonte: Johann, 2010 

 

 
Figura 7 – Equipamento para fervura. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 8 – Máquina universal de ensaios. Fonte: Johann, 2010. 
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4.2 METÓDO 

 

 

O resíduo sólido usado neste estudo é o “lodo”, proveniente do sistema de 

tratamento de efluentes hídricos de uma indústria de papel que utiliza como matéria 

prima fibras secundarias. “Lodo” este, que é enviado para o aterro industrial, em um 

volume médio de 5 toneladas/dia, totalizando ao mês aproximadamente 150 

toneladas (este valor foi obtido no mês de julho deste mesmo ano, podendo ocorrer 

oscilações em cada mês), gerando um gasto de aproximadamente R$ 8.260,00, ao 

mês. Com base nestes despesas e juntamente com a preocupação ambiental, 

devido a degradação da paisagem e a busca por um desenvolvimento mais 

sustentável, surgiu a idéia de substituir parcialmente a farinha de trigo por este 

“lodo”, a farinha de trigo é utilizada tradicionalmente no comércio madeireiro como 

extensor na batida de cola, juntamente com a água e a resina para ser utilizada na 

linha de colagem dos painéis de madeira sólida (compensado). 

 

 

4.2.1. Obtenção do “lodo” e sua classificação 

 

 

4.2.1.1 Processo produtivo da indústria de papel  

 

 

 A obtenção do “lodo”, que é a matéria-prima deste estudo , é proveniente do 

processo produtivo da Indústria de papel a qual é descrito da seguinte forma:  

a) as aparas são desagregadas em dois hidra-pulpers (semelhante a um 

liquidificador) após enviadas para um tanque de estocagem;  

b) do tanque de estocagem, após a desagregação, o material fibroso, é 

bombeado para os tanques de estocagem de massa grossa. 

c) depuradores; a massa é bombeada para os depuradores centrífugos e 

depuradores pressurizados para retirada de rejeitos da massa mais espessos 

como grampos,areia e plásticos, sendo esta massa depositada em outros 

tanques; 
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d) refinadores e caixa de entrada; destes tanques, a massa segue para os 

refinadores e após para a caixa de entrada que esta em um ponto elevado da 

preparação da massa; 

e) máquina de papel; e em seguida a massa é enviada para a máquina de papel 

seguindo o processo básico de fabricação do papel, passando pela mesa 

formadora e em seguida por equipamentos para a retirada de umidade do 

papel até chegar na enrroladeira onde segue para a rebobinadeira. 

 

 

4.2.1.2 Processo da estação de tratamento dos efluentes líquidos na indústria de 

papel 

 

 

 Sendo uma das grandes preocupações ambientais de toda e qualquer 

indústria, especificamente na de papel, torna-se obrigatório o processo de 

tratamento dos efluentes, que se resume como sendo: 

a) tanque receptor primário; tanque que recebe o efluente da fábrica (figura 9) 

que sai dos depuradores (“cleaners”) e da mesa plana, após enviados para a 

“side-hill”;  

b) “side-hill” ( figura 10); peneira que recebe água que vem da canaleta (T.R.P) 

separando a fibra maior da água, a água cai em um tanque atrás da peneira, 

e as fibras vão para um outro tanque;  

c) decantador (figura 11): a água que sai da “side-hill”, passa pelo tanque de 

decantação onde é separado o material mais denso das fibras que são menos 

densas, os resíduos mais pesados como o lodo são decantados para o fundo 

do tanque e saem por uma canaleta. O “lodo” (que será objeto de estudo no 

presente trabalho) gerado neste processo não serve para a utilização no 

processo de fabricação de papel por conter muitas impurezas, então ele é 

enviado para um tanque e após para a prensagem (figura 16) para a retirada 

da água, onde ocorre uma compressão progressiva até o completo 

envolvimento das duas esteiras e da aplicação de pressão. E logo em 

seguida os raspadores promovem a raspagem do lodo que cai em uma 

caçamba para depósito de entulhos os quais são levados para o aterro 

industrial. 



  36 
 

d) flotador (figura 12); é o reservatório que recebe o efluente do decantador onde 

serão floculada as fibras presentes na água;  

e) em seguida as fibras floculadas caem em um reservatório localizado no final 

do tanque( figura 13) sendo que essa massa é retornada para a máquina de 

fabricação de papel;   

f) a água praticamente isenta de fibras que sai pela lateral do tanque flotador 

(figura 14) é enviada para dois tanques (figura 15) para sua reutilização, 

formando um ciclo 100% fechado.  

 

 
Figura 9 – Canaleta: receptora do efluente da fábrica. Fonte :Johann, 2010. 

 

 
Figura 10 – “Side-hill”: Fonte: Johann, 2010. 
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Figura 11 - Decantador. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 12 – Flotador. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 13 – Final do flotador, reservatório das fibras floculadas. Fonte: Johann, 2010.  
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Figura 14 – Saída lateral da água do flotador. Fonte: Johann, 2010. 

 

 
Figura 15 – Tanques receptores da água do flotador. Fonte: Johann, 2010 

 

 
Figura 16 – Prensa do lodo. Fonte: Johann, 2010. 
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 Para melhor visualização, a figura 17 ilustra o fluxo do processo da estação de 

tratamento dos efluentes líquidos da indústria em estudo, de uma forma mais 

simplificada.  

 

T.R.P

SIDE-HILL

ÁGUA MASSA

TANQUE TANQUE

DECANTADOR PROCESSO

ÁGUA LODO

FLOTADOR PRENSA

FIBRA 

RECUPERADA

ATERRO 

INDUSTRIAL  

Figura 17 – Fluxograma do processo da estação de tratamento de efluentes. Fonte: Johann, 2010. 

 

 

4.2.1.3 Quantidade de “lodo” gerado 

 

 

A indústria estudada, gera um volume médio de aproximadamente 5,124 

ton./dia (valor obtido no mês de julho do presente ano, podendo ocorrer oscilações 

em cada mês) de “lodo” retirado da prensa como pode ser visto na tabela 1, com 

uma umidade de 72,3%, resultando em uma produção média mensal destinada ao 

aterro de aproximadamente 158,844 ton./mês. Havendo uma despesa direta de 

aproximadamente R$ 8.260,00 reais ao mês, em decorrência do manejo deste “lodo” 

até o aterro industrial, localizado em Matos Costa. 
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Tabela 1 - Controle de resíduo sólido 

Data Quantidade  de Lodo retirado diariamente da 
prensa 

  Ton. 
1/jul 5,058 
2/jul 6,215 
3/jul 5,085 
4/jul 5,198 
5/jul 5,198 
6/jul 5,085 
7/jul 5,311 
8/jul 4,237 
9/jul 4,520 
10/jul 4,802 
11/jul 4,452 
12/jul 5,198 
13/jul 4,972 
14/jul 5,085 
15/jul 5,085 
16/jul 5,198 
17/jul 4,972 
18/jul 5,085 
19/jul 4,859 
20/jul 4,972 
21/jul 5,084 
22/jul 5,763 
23/jul 5,310 
24/jul 4,914 
25/jul 5,311 
26/jul 5,028 
27/jul 5,434 
28/jul 5,141 
29/jul 5,763 
30/jul 5,198 
31/jul 5,311 

Total mês 158,844 

Média dia 5,124 

Fonte indústria Novacki, 2009 

 

 

4.2.1.4 Característica do “lodo” da estação de tratamento de efluentes 

 

 

A empresa em estudo realizou testes de periculosidade no “lodo” que sai da 

prensa e que é enviado para o aterro industrial, no ano de 2009, porém é de 

importância ressaltar que a indústria adquiriu novos equipamento ao decorrer deste 

período até a elaboração do trabalho em questão, houve também melhorias no 

processo de tratamento deste efluente, portanto algumas característica 

apresentadas nesta análise podem ter sofrido alterações em decorrência dos 

motivos descritos anteriormente.   
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4.2.1.4.1 Classificação do “lodo” quando retirado da prensa 

 

 

 Os resíduos possuem, coloração marrom-acinzentada e tem aspecto pastoso, 

como pode ser visto na figura 18. A densidade é de 0,979 g/ml, o pH de 8,0, 

umidade a 105°C é de 77,5% H2O, teor de sólido seco de 22,5% e possui 28,2% de 

cinzas. 

 

 
Figura 18 – Lodo retirado da prensa. Fonte: Johann, 2010. 

 

 

4.2.1.4.2 Periculosidade  

 

 

 Com embasamento no anexo A e no anexo B, da NBR 10.007/2004 dos 

resíduos perigosos de fontes não especificadas anexo A e de fontes especificadas 

anexo B, não foi encontrado referência quanto ao tipo de resíduo em estudo e, 

portanto não é possível caracterizá-lo como perigoso. 

 

 

4.2.1.4.3 Inflamabilidade 
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 A amostra é pastosa, e não apresentou nenhuma característica ao observar a 

NBR 10.004/2004 e a 10.007/2004 que possa ser caracterizado como inflamável. 

 

 

4.2.1.4.4 Corrosividade 

 

 

 O lodo é pastoso e, em solução a 50 % em água apresenta pH 8,0 (Tabela 2), 

se encontrando dentro dos limites conforme a NBR 10.004/2004, sem haver 

possibilidade de corrosão do aço. 

 

 

4.2.1.4.5 Reatividade  

 

 

 Resíduo apresentou - se estável como pode ser visualizado na tabela 2, não 

ocorrendo liberação de gases, vapores ou fumos tóxicos em quantidade suficiente 

para por em risco a saúde humana ou ao ambiente. Devido a isso pode - se dizer 

que este resíduo não apresenta periculosidade sob o ponto de vista da reatividade. 

 

Tabela 2 – Composição do resíduo  
Determinação  Unidades Resultados  

Densidade g/mL 0, 979 
pH solução a 50% _ 8,0 
Cianetos mgCN

-/
Kg <0,05 

Sulfetos mg H2S/Kg 9,85 
Umidade a105°C % H2O 77,5 
Cinzas % 28,2 

Fonte: indústria Novacki, 2009.  

 

 

4.2.1.4.6 Toxidade 

 

 

 Os valores obtidos no ensaio de lixiviação são apresentados na tabela 3, 

onde os valores máximos permitidos pela NBR 10.004/2004 encontram-se na 

mesma tabela. 
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Tabela 3 – Ensaio de lixiviação 
Determinação Unidades Resultado Máximo segundo 

NBR 10.004 

Fluoretos mg F/L 1,80 150,00 
Arsênio mg As/L <0,01 1,00 

Bário mg Ba/L 3,25 70,00 
Chumbo mg Pb/L 0,0070 1,00 
Cromo mg Cr/L 0,03 5,00 

Cádimio mg Cd/L <0,001 0,50 
Mercúrio mg Hg/L <0,0005 0,10 

Prata mg Ag/L <0,001 5,00 
Selênio mg Se/L 0,084 1,00 

Fonte: indústria Novacki, 2009. 

 

 Ao analisar a tabela 3, pode-se dizer que o resíduo não apresenta 

características que o torne perigoso, por toxidade. 

 

 

4.2.1.4.7 Resultado dos ensaios  

 

 

 Baseadas nas informações até aqui expostas, pode se concluir que o resíduo 

não apresenta qualquer característica que possa classificá-lo como resíduo perigoso 

e, portanto sua classificação é de Resíduo Não Perigoso- Classe II. 

  

Tabela 4 – Ensaio de solubilização 
 Determinação   Unidades   Resultado   Máximo segundo 

NBR 10.004  

Fenóis mg C6H5OH/L 0,576 0,01 
Surfactantes mg ABS/L 0,670 0,5 
Cianetos mg CN-/L <0,05 0,07 
Cloretos mg CI-/L 52 250 
Fluoretos mg F-/L 1,34 1,5 
Sulfatos mg/l SO4-2/L <1,0 250 
Nitratos mg NO3-/L 3,06 10 
Alumínio mg Al/L 1,67 0,2 
Arsênio mg As/L <0,01 0,01 
Bário mg Ba/L 4,08 0,7 
Chumbo mL Pb/L <0,002 0,01 
Cobre mg Cu/L <0,001 2 
Cromo total mg Cr/L 0,023 0,5 
Cádmio mg Cd/L <0,001 0,005 
Ferro mg Fe/L 39,4 0,3 
Manganês mg Mn/L 3,15 0,1 
Mercúrio mg Hg/L <0,0005 0,001 
Prata mg Ag/L <0,001 0,05 
Selênio mg Se/L <0,01 0,01 
Sódio mg Na/L 102 200 
Zinco mg Zn/L 0,237 5 

Fonte: indústria Novacki, 2009 
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 Levando em consideração os resultados obtidos na tabela 4 para as 

concentrações de surfactantes, alumínio, ferro e manganês, encontrando-se acima 

dos limites máximos aceitáveis pela NBR 10.004/2004 o resíduo “lodo” é 

caracterizado como não inerte. 

 O resíduo pode ser classificado conforme as informações anteriores como 

resídua classe II A - não inerte  

 

 

4.2.2 Produção dos painéis de madeira sólida (compensado) 

 

 

4.2.2.1 Produção dos painéis de madeira sólida (compensado) com “lodo” 

 

 

Os painéis de madeira sólida (compensado) foram confeccionados com o 

objetivo de estudar a viabilidade de utilizar uma porcentagem do lodo em 

substituição parcial da farinha de trigo, a qual é usado como extensor na obtenção 

do adesivo, juntamente com a resina e a água  

Inicialmente o “lodo” foi seco em uma estufa a uma temperatura de 105°C por 

24 horas, em seguida triturado em um liquidificador, até obter um pó semelhante à 

farinha de trigo (figura19).  

Os painéis de madeira sólida (compensados) foram produzidos com cinco 

lâminas de pinus, com espessura de 2,0 mm e dimensões laterais de 30x25cm. 

Foram utilizadas na batida de cola 60% de resina fenólica, 20% de água, 20% de 

“lodo” e farinha de trigo. 

Testes preliminares foram feitos, variando a porcentagem do “lodo” entre 5% 

a 30% em relação à mistura de farinha de trigo que representa 20% do adesivo. A 

prensagem destes painéis foi feito em uma prensa a frio, colocando-a em uma 

estufa (figura 20) para que pudesse ser feito o processo de cura nos painéis, porém 

devido o processo em uma prensa a quente ser de 1 minuto para cada 1 mm de 

espessura do painel suponho-se que 20 minutos seria o suficiente dentro da estufa a 

uma temperatura de 140°C, entretanto ao submeter os corpos de prova aos testes 

de tratamento com água fria por 24 horas, notou-se que as lâminas haviam se 

descolado, devido ao processo de prensagem ter sido muito curto e com pouca 
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temperatura, impossibilitando o processo de cura, na figura 21 pode-se observar o 

descolamento dos corpos de prova destinados ao teste de cisalhamento. 

Novos painéis foram confeccionados, nesta segunda tentativa a prensa foi 

aquecida a 185C° e o tempo de prensagem dentro da estufa foi de 2 horas, obtendo 

um processo de cura satisfatório. Entretanto, optou-se em testar os painéis de 

madeira sólida (compensado) apenas com a batida de cola com 3,0% de “lodo” na 

batida total, representando uma substituição de 15 % da farinha de trigo pelo “lodo”. 

A escolha de confeccionar apenas painéis com 15% de “lodo” foi em decorrência a 

falta de equipamentos adequados para o procedimento de prensagem, 

caracterizando um tempo muito extenso para confeccionar cada painel que possuem 

dimensões de 30x25cm apenas. Porém, é de pensamento, que estudos posteriores 

serão feitos, com equipamentos mais adequados, que possibilite um estudo 

comparativo mais preciso com diversas porcentagens de substituição da farinha de 

trigo pelo “lodo”. 

 

 
Figura 19 - Lodo seco e triturado. Fonte: Johann, 2010 
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Figura 20 - Prensa dentro da estufa. Fonte: Johann, 2010 

 

 
Figura 21 - Descolamento dos corpos de prova na primeira tentativa. Fonte: Johann, 2010 

 

 

4.2.2.1.1 Aplicação do adesivo nas lâminas, prensagem e esquadrejamento 

 

 

O adesivo foi aplicado manualmente com a ajuda de um rolo de espuma, 

sobre a superfície das lâminas. 

O ciclo de prensagem utilizado foi com temperatura de 185ºC na estufa, o  

tempo de prensagem foi de 2 horas, devido a prensa ser manual e a frio, foi 

necessário utilizar a estufa para aquecê-la, sendo que em uma prensa a quente este 

processo diminuiria  para 1 minuto por milímetro. 
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Em seguida os painéis foram esquadrejados, para obter os corpos-de-prova e 

após acondicionados em uma câmara climática à uma temperatura e umidade 

relativa constantes, sendo respectivamente 20C° ± 2ºC e 65% ± 3%, até a sua 

estabilização. 

 

 

4.2.2.2 Produção dos painéis de madeira sólida (compensado) com farinha de trigo 

 

 

Os painéis de madeira sólida (compensados) foram produzidos com cinco 

lâminas de pinus, com espessura de 2,0 mm e dimensões laterais de 30x25cm. 

Foram utilizadas na batida de cola 60% de resina fenólica, 20% de água e 20% de 

farinha de trigo. 

 O processo de prensagem e de cura, obedeceu a mesma seqüência do 

produzido com “lodo”. 

 Testes físicos e mecânicos foram feitos, para que pudesse obter a 

comparação com o painel de farinha de trigo e “lodo”. 

 

 

4.2.3 Testes 

 

 

4.2.3.1 Testes físicos 

 

 

4.2.3.1.1 Teste de densidade  

 

 

 Após a confecção dos corpos de prova, os mesmos foram pesados, medidos 

e anotados seus respectivos numerais, conforme a EN 323:2000. As medidas 

utilizadas foram: 

 Largura: 50mm ± 1 mm; 

 Comprimento: 50mm ± 1 mm.  

A quantidade total é de 6 corpos de prova por painel. 
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 Terminada a marcação e a medição, os corpos de prova foram 

acondicionados nas prateleiras da câmara climática (figura 22), a uma temperatura 

de 20°C ± 3°C, e a uma umidade de 65% ± 5% até obter massa constante dos 

corpos de prova. 

 Foram realizados pesagens nos corpos de prova a cada 24 horas, até que a 

variação do peso não excedesse 0,01 gramas em pelo menos 4 horas.  

A expressão a baixo é utilizada para obter os resultados. 

 

(1)  

elc

m
Mea

**
  

 

Onde: 

Mea= Massa especifica aparente (g/cm3) 

m= massa do corpo de prova (g) 

c=comprimento do corpo de prova (cm) 

I= largura do corpo de prova (cm) 

e= espessura do corpo de prova(cm) 

 

 
Figura 22- Corpos de prova acondicionados na câmara climática. Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 5 – Determinação da densidade do painel com extensor de100% farinha de 
trigo. 

N° CP B 
cm 

H 
cm 

E 
cm 

Peso 
g 

Densidade 
g/cm

3
 

 

Densidade 
Kg/cm

3
 

 

1 5,016 5,029 1,019 17,315 0,674 673,611 
2 5,001 5,027 1,001 17,917 0,712 711,976 
3 5,021 4,991 1,000 17,047 0,680 680,253 
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4 5,011 5,026 1,002 18,320 0,726 725,957 
5 5,022 4,986 1,017 17,630 0,692 692,313 
6 5,002 5,018 0,998 16,996 0,678 678,487 

Fonte: Johann, 2010. 

 

Tabela 6 – Determinação da densidade para o painel com extensor de 85%  farinha 
de trigo e 15% de “lodo”. 

N° CP B 
cm 

H 
cm 

E 
cm 

Peso 
g 

Densidade 
g/cm

3
 

 

Densidade 
Kg/cm

3
 

 

1 5,014 5,019 0,986 17,467 0,704 703,947 
2 5,024 5,013 0,991 16,746 0,671 670,950 
3 5,020 5,018 0,987 15,680 0,631 630,659 
4 5,008 5,008 1,029 17,352 0,672 672,366 
5 5,006 5,016 0,984 16,900 0,684 683,980 
6 5,016 5,020 1,009 16,056 0,632 631,953 

Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 7 – Comparação da densidade entre os dois painéis. 
Extensor Densidade mínima  

Kg/m
3
 

Densidade média  
Kg/m

3
 

Densidade máxima 
Kg/m

3
 

100% trigo 673,611 693,7662 725,957 
85% trigo e 15% lodo 630,659 665,642 703,947 

Fonte: Johann, 2010. 
 

 
Gráfico 1- Comparação da densidade. Fonte: Johann, 2010. 

 

 

4.2.3.1.2 Teor de umidade 

 

 

 Conforme a EN 322:2000. Para medir o teor de umidade os corpos de prova 

reservado para este teste foram medidos e pesados antes da  
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secagem. As medidas dos corpos de prova foram as seguintes: 

 Largura: 50 mm; 

 Comprimento: 50 mm. 

 Em seguida os corpos de prova foram colocados na estufa (figura 2) a uma 

temperatura de 103°C±2°C, ao verificar que a massa não oscilou mais que 0,1% em 

um intervalo de 6 horas os corpos de prova foram retirados e pesados em seguida. 

 O número total de corpos de prova por painel é de 4 unidades. 

 O teor de umidade do corpo de prova é obtido de acordo com a seguinte 

expressão: 

 

(2)  

100*.
Mo

MoMh
UT  

 

Onde: 

T.U= Teor de umidade (%) 

Mh= massa inicial do corpo de prova(g) 

Mo= massa final do corpo de prova(g) 

 

Tabela 8 – Determinação do teor de umidade para o painel com extensor de 100% 
farinha de trigo 

 
N° CP 

Peso inicial 
(g) 

Peso 1 
(g). 

Peso 2 
(g) 

Peso final 
(g) 

Teor de 
umidade (%) 

1 18,418 16,003 15,935 15,931 15,611 
2 18,885 16,608 16,528 16,519 14,323 
3 17,969 15,768 15,712 15,701 14,445 
4 19,444 16,947 16,975 16,963 14,626 

Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 9 – Determinação do teor de umidade para o painel com extensor de 85% de 
farinha de trigo e 15% de “lodo” 

 
N° CP 

Peso inicial 
(g) 

Peso 1 
(g). 

Peso 2 
(g) 

Peso final 
(g) 

Teor de 
umidade (%) 

1 18,819 16,175 16,121 16,116 16,772 
2 18,088 15,484 15,468 15,451 17,067 
3 16,718 14,539 14,551 14,539 14,987 
4 18,479 16,036 15,949 15,949 15,863 

Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 10 – Comparação dos valores de teor de umidade entre os dois painéis 
Extensor Teor mínimo 

% 
Teor médio 

% 
Teor máximo 

% 

100% trigo 14,323 14,751 15,611 
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85% trigo e 15% lodo 14,987 16,172 17,067 

Fonte: Johann, 2010 

 

 
Gráfico 2-Comparação do teor de umidade. Fonte: Johann, 2010. 

 

 

4.2.3.2 Teste mecânico  

 

 

 Os testes mecânicos foram realizados somente nos corpos de prova 

destinados ao teste de flexão e cisalhamento. Para realização destes testes, utilizou 

a máquina universal de ensaios, EMIC (figura8). 

 

 

4.2.3.2.1 Flexão 

 

 

 
Figura 22-Corpo de prova sendo submetido ao teste de flexão. Fonte: Johann, 2010 
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 Os testes de flexão (figura 23) foram feitos conforme a EN 310:1993. Os 

corpos de prova reservados para este teste, foram medidos, pesados e marcados, 

seguindo a EN que determina que os corpos de prova devem ser retangulares e ter 

dimensões de 50mm ± 1mm e o comprimento de 20 vezes a espessura nominal 

+50mm. O número total de corpos de prova por painel é de 12 corpos de prova, 

sendo 6 corpos de prova para os ensaios de flexão paralela e 6 corpos de prova 

para os ensaios de flexão perpendicular. Terminada a medição e marcação, os 

corpos de prova foram acondicionados nas prateleiras localizadas na câmara 

climática (figura 23), e a segunda pesagem foi feita 4 dias após a primeira, as 

demais seguiram um intervalo de 24 horas, até atingirem o equilíbrio, ou seja , 

variando menos de 0,01 grama em 24 horas. Após a estabilização os corpos de 

prova estão prontos para os testes (figura 22). 

 

 
Figura 23-Corpos de prova para testes de flexão acondicionados na câmara climática. Fonte: da 
Johann, 2010 

 

 

4.2.3.2.1.1 Testes de Flexão paralela 

 

 

Tabela11 – Dados do ensaio de flexão paralela para o painel com extensor de 100% 
farinha de trigo 

N° CP Densidade 
Kg/m

3
 

Fmáx 
Kgf 

Tempo 
s 

1 628,255 76,65 30,5 
2 664,587 150,14 84,3 
3 678,935 169,10 89,3 
4 684,452 88,35 38,15 
5 635,312 86,73 37,6 
6 665,901 153,02 87,4 

Fonte: Johann, 2010 
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Tabela 12 – Dados do ensaio de flexão paralela para o painel com extensor de 85% 
de farinha de trigo e 15 % de “lodo”  

N° CP Densidade 
Kg/m

3
 

Fm 
Kgf 

Tempo 
s 

1 641,049 92,69 50,2 
2 626,9475 112,57 68,0 
3 661,787 98,43 68,0 
4 644,02 93,24 50,4 
5 631,15 95,03 53,3 
6 654,41 101,98 58,1 

Fonte: Johann, 2010. 

 

Tabela 13 – Comparação dos valores de resistência à flexão paralela 
Extensor Fmáx miníma  

(Kgf)  
 

Fm média 
( Kgf) 

Fmáx. máxima  
( Kgf) 

 

Tempo médio 
(s) 

100% trigo 76,65 120,665 169,10 61,2 
85% trigo e 15% 

lodo 
92,69 98,99 112,57 58 

Fonte: Johann, 2010. 
 

 
Gráfico 3- Comparação da Fmáx paralela. Fonte: Johann, 2010 

 

 

4.2.3.2.1.2 Testes de flexão perpendicular 

 

 

Tabela 14 – Dados do ensaio de flexão perpendicular para o painel com extensor 
100% farinha de trigo 

N° CP Densidade 
Kg/m

3
 

Fm 
Kgf 

Tempo 
s 

1 704,362 88,21 89,69 
2 713,515 92,23 89,06 
3 693,408 75,28 88,98 
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4 629,837 86,03 85,79 
5 691,056 93,09 89,89 
6 702,901 80,76 87,45 

Fonte: Johann, 2010 
 

Tabela 15 – Dados do ensaio de flexão perpendicular do painel com extensor de 
85% de farinha de trigo e 15 % de “lodo”  

N° CP Densidade 
Kg/m

3
 

Fm 
Kgf 

Tempo 
s 

1 755,684 81,83 69,9 
2 701,448 82,29 89,9 
3 710,340 90,93 79,1 
4 698,06 90,24 81,3 
5 700,48 81,55 71,8 
6 696,97 83,75 74,23 

Fonte: Johann, 2010. 
 

Tabela 16 – Comparação dos valores de resistência à flexão perpendicular 
Extensor Fmáx miníma  

(Kgf)  
 

Fmáx média 
( Kgf) 

Fmáx máxima  
( Kgf) 

 

Tempo médio 
(s) 

100% trigo 75,28 85,9 93,09 88,5 
85% trigo e 15% 

lodo 
81,55 85,098 90,93 77,7 

Fonte: Johann, 2010. 
 

 
Gráfico 4- Comparação da Fmáx perpendicular. Fonte: Johann, 2010 

 

 

4.2.3.2.2 Cisalhamento  

 

 



  55 
 

 
Figura 24 – Corpo de prova submetido ao teste de cisalhamento. Fonte: Johann, 2010 

 

Os procedimentos para estes testes foram feitos baseados na EN 314 – 1996. 

Separando 20 corpos de prova para o teste de cisalhamento (figura 25) sendo que 

10 corpos de prova foram submetidos a tratamento com água fria, imersos em água 

a uma temperatura de 20°C ± 3 °C, por 24 horas e foram numerados em números 

pares. Os outros 10 corpos de prova foram submetida ao teste de fervura, ficando 

em banho-maria por 4 horas em água a uma temperatura de 100°C, logo após, 

esses corpos de prova foram colocados na estufa a uma temperatura de 60°C ± 3 °C 

por um período de 16 horas, então foram novamente submetidos ao banho - maria 

por mais 4 horas de fervura a 100°C, logo após foram acondicionados em um balde 

com água a 20 °C por 24 horas, os corpos de prova submetidos a este tratamento 

de fervura receberam numeração impar. Ao termino destas etapas os corpos de 

prova foram submetidos aos testes de cisalhamento (figura 24). 

A determinação da porcentagem de falha da madeira nos ensaios de 

cisalhamento da linha de cola foi feita um dia após os ensaios, quando estes já 

estavam secos, conseguindo uma facilidade maior na visualização das fibras, para 

que pudesse obter a porcentagem da falha em cada corpo de prova ao compará-los 

com o anexo A do presente, sendo utilizada uma análise qualitativa. Esta avaliação 

foi realizada utilizando a média dos valores registrados entre duas pessoas para 

tentar atingir uma maior precisão.  
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Figura 25 – Corpo de prova para cisalhamento. Fonte: Johann, 2010 

 

 

4.2.3.2.2.1 Teste de cisalhamento úmido 

 

 

Tabela17 – Cisalhamento úmido para o painel com extensor de 100% farinha trigo 
N CP Falha da madeira 

(análise qualitativo) 
% 

Tensão 
Kgf 

2 40 79,33 
4 50 127,98 
6 10 87,57 
8 30 73,73 

10 10 110,20 
12 
14 
16 
18 
20 

0 
30 
50 

Quebra 
80 

96,67 
86,97 

113,59 
64,16 
94,20 

Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 18 - Cisalhamento úmido para o painel com extensor 85% de farinha de trigo 
e 15% de “lodo” 

N CP Falha da madeira 
(análise qualitativo) 

% 

Tensão 
Kgf 

2 20 120,44 
4 Quebra 75,21 
6 80 77,86 
8 50 112,11 

10 10 158,23 
12 
14 
16 
18 
20 

20 
20 
80 
40 
10 

96,12 
97,72 

118,64 
97,14 

115,22 

Fonte: Johann, 2010 
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Tabela 19 – Comparação dos valores de falhas e tensão (úmido) 
Extensor Falha média 

(análise qualitativo) 
(%)  

 

Tensão média 
(Kgf) 

100% trigo 30 93,44 
85% trigo e 15% lodo 31 106,87 

Fonte: Johann, 2010 

 

 
Gráfico 5 – Comparação dos valores de falhas e tensão (úmido). Fonte: Johann, 2010. 

 

 

4.2.3.2.2.2 Teste de cisalhamento com fervura 

 

 

Tabela 20 – Cisalhamento à fervura para o painel com extensor 100% farinha de 
trigo 

N CP Falha da madeira 
(análise qualitativo) 

% 

Tensão 
Kgf 

1 0 40,32 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 

0 
0 

10 
0 
0 

10 
0 

20 
10 

43,68 
23,30 
20,44 
54,86 
43,79 
78,18 
58,76 
51,23 
49,02 

Fonte: Johann, 2010 
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Tabela 21 - Cisalhamento à fervura para o painel com extensor de 85% farinha de 
trigo e 15% “lodo” 

N CP Falha da madeira 
(análise qualitativo) 

% 

Tensão 
Kgf 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 

10 
100 
90 
60 
10 
0 

60 
90 
10 
60 

59,53 
78,11 
65,85 
61,09 
72,68 
57,77 
54,73 
85,20 
69,24 
60,10 

Fonte: Johann, 2010 

 

Tabela 22 – Comparação dos valores de falha e tensão à fervura 
Extensor Falha média 

(análise qualitativo) 
(%)  

Tensão média 
(Kgf) 

100% trigo 5 46,36 
85% trigo e 15% lodo 49 66,43 

Fonte: Johann, 2010 

 

 
Gráfico 6 – Comparação de cisalhamento da falha e tensão (fervura). Fonte: Johann, 2010. 
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4.2.4 Máquina secadora de lodo 

 

 

 A empresa em estudo possui uma máquina secadora de lodo (figura 26), a 

qual gerou benefícios econômicos na época, quando encontrava-se em 

funcionamento, a aproximadamente dois anos atrás. Esta máquina quando estava 

ativada trabalhava para secar as fibras que não eram aproveitadas no processo, em 

decorrência da dificuldade em separá-las dos resíduos, estas fibras eram então 

secas por esta máquina e enviadas para a caldeira a fim de produzir energia a 

vapor, com a sua queima. Porém atualmente estas fibras passaram a ser 

recuperadas no processo de fabricação de papel, devido às novas técnicas 

implantadas pela empresa gerando um beneficio econômico maior, ocasionando a 

desativação desta máquina secadora. O “lodo” que será utilizado como extensor do 

adesivo para os painéis de madeira sólida (compensado) (juntamente com os outros 

componentes já mencionados) será seco e triturado, podendo assim utilizar esta 

secadora como alternativa para secar este “lodo”, tendo como vantagem, que ao 

sair, o “lodo” da secadora ele já sairá com um teor de umidade bem menor e em 

forma granulada que facilitará na hora de utilizá-lo na batida de cola para os painéis 

de madeira sólida (compensado). 

 Entretanto existe um custo alto para reativá-la, devido aos custos com energia 

a vapor, peças que terão que ser substituída anualmente, em decorrência do 

desgaste, principalmente das pás que raspam o “lodo” seco, e também haverá 

gastos com funcionários capacitados. Portanto é notória que será necessário alguns 

cálculos para saber a viabilidade de reativá-la. Considerando o gasto mensal com: 

 Energia à vapor sendo em torno de R$ 10.000,00/mês; 

 Cada pá custa em média R$ 5.000,00 seria necessário trocá-las uma vez por 

ano, ou seja, a máquina possui 25 pás o que gera um gasto anual de R$ 

125.000,00; 

 Gasto com mão de obra capacitada em torno de R$1558.00/mês. 

 Somando todos os valores gerará um gasto mensal de R$ 22.000,00. É de 

importância ressaltar que os cálculos não incluirão a redução dos gastos que a 

empresa terá devido a diminuição do volume de “lodo” disposto no aterro industrial, 

o qual gira em torno de R$ 8000,00 mensais, acarretando um lucro maior para a 
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empresa. Entretanto o “lodo” sai da secadora com um teor de umidade de 40%, 

reduzindo o volume mensal de 159 ton./mês para 64,0 ton./mês. 

Baseado nestes gastos chegou - se a um valor para a venda deste “lodo” 

seco, de R$ 0,35 o quilo, para que não se tenha lucro algum com a venda, (levando 

em consideração a venda total deste lodo seco, que é de 64 ton./mês), porém a 

redução do gasto com o envio do “lodo” ao aterro industrial, que é de 

aproximadamente R$ 8000,00/mês, gerando um beneficio econômico significativo 

para a empresa.  

 Portanto se tornará viável a reativação da mesma, se for vendido no mínimo 

64,0 ton./mês de “lodo” seco, ou com um valor de venda maior, sendo isto possível, 

visto que o quilo da farinha de trigo é vendido, em torno de R$ 0,75 o quilo, caso 

contrário torna-se inviável a sua reativação  

  

 
Figura 26- Máquina secadora de lodo. Fonte da autora, 2010. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Pode-se concluir ao observar a NBR 10.004/2004 e o laudo feito pela 

indústria, em estudo em 2009, que ao sair da prensa o “lodo”, não apresentou 

periculosidade por origem, não é inflamável, não é corrosivo, não apresenta 

características de reatividade, não é constituído de restos de embalagens 

contaminadas, não é produto fora de especificação ou resíduo de derramamento, 

não apresenta características tóxicas quando submetido ao ensaio de lixiviação, ou 

seja, conclui-se que o resíduo não apresenta qualquer característica que possa 

classificá-lo como resíduo perigoso, sendo então de Casse II, e por apresentar 

concentrações de surfactantes, alumínio, ferro e manganês encontrando-se acima 

dos limites máximos aceitáveis pela NBR 10.004/2004 o resíduo “lodo” foi 

classificado como não inerte. Tendo como resultado a conclusão que este resíduo 

deve ser classificado como resíduo classe II A-não inerte. Entretanto, esta analise é 

apenas para os resíduos que saem da prensa de “lodo” não podendo ser 

considerada a longo prazo, com isto, será  necessário estudos e testes de 

envelhecimentos posteriores, para comprovar que esta classificação não será 

alterada com o passar do tempo. 

 Após a realização dos testes físicos pode-se concluir que os painéis com 

extensor de farinha de trigo e o de “lodo”, obtiveram uma densidade de 693,766 

Kg/m3 e 665,642Kg/m3 respectivamente, chegando á uma constatação que o painel 

com extensor de “lodo” obteve uma densidade menor ao compará-lo com o 

produzido apenas com a farinha trigo, chegando a uma diferença de densidade entre 

os dois de 28,124K g/m3. Para os testes de teor de umidade observaram-se que a 

umidade nos corpos de prova com extensor de “lodo” foi superior em comparação 

aos produzidos com extensor de farinha de trigo, obtendo uma diferença do teor de 

umidade entre os dois painéis de 1, 421%. 

 Observando os resultados dos testes mecânicos chegou-se a seguinte 

conclusão: 

 Para os testes de flexão paralela e perpendicular os resultados obtidos não 

atingiram as expectativas esperadas, o painel produzido com o extensor de 

“lodo” mostrou-se inferior comparado com os de farinha de trigo, porém a 
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diferença entre os dois é mínima, para os testes de flexão paralela obteve 

uma diferença entre os dois de 21,675Kgf, e para os de flexão perpendicular 

de 0,802Kgf sendo insignificante esta diferença.  

 Os testes de cisalhamento tiveram como finalidade testar o adesivo do painel 

e, portanto pode ser caracterizado como o teste mais importante desta 

pesquisa, considerando que a finalidade desta, é comprovar a potencialidade 

de resistência de cada batida de cola com extensor de “lodo” e farinha de 

trigo, os quais foram usado nos painéis de madeira sólida (compensado). 

Para tal teste pode-se concluir que a substituição de 15% de farinha de trigo 

pelo “lodo” aumentou a resistência dos painéis.  

Os corpos de prova submetidos ao tratamento com água fria obtiveram a 

tensão de 93,44Kgf para os produzidos com extensor de farinha de trigo e 

106,87 Kgf para o extensor de “lodo”, conseguindo uma diferença de 

13,43Kgf entre os dois, provando que o extensor de “lodo” obteve uma 

resistência maior ao compará-los, necessitando de uma tensão superior que o 

de farinha de trigo para ocorrer o cisalhamento. Já na análise de falha, a 

diferença foi mínima, porém ocorreu uma resistência a falha de 1% a mais do 

painel com “lodo” ao compará-lo com o de farinha de trigo, sendo o de “lodo” 

com 31% e o de farinha de trigo com 30% de falha.  

Para os corpos de prova submetidos ao tratamento a fervura, a diferença 

entre os valores obtidos foram bem significativos, a tensão dos corpos de 

prova para o extensor de farinha de trigo foi de 46,36 Kgf e o de “lodo” de 

66,43Kgf, comprovando que a potencialidade do painel com “lodo” mostrou-se 

superior obtendo a diferença de 20,07Kgf a mais que o de farinha de trigo. Na 

análise de falha, os painéis com “lodo” obtiveram um valor bem significativo 

ao submetê-los a análise qualitativa, obtendo uma diferença de 44% a mais 

que o confeccionado apenas com farinha de trigo, sendo o de “lodo” com 49% 

e o de farinha de trigo com 5% de resistência a falha.     

 Pode-se concluir ao observar os resultados, que a substituição de 15% da 

farinha de trigo pelo “lodo” é viável, mostrando-se até mesmo superior em alguns 

testes, obtendo uma alta potencialidade na batida de cola, comprovando que o 

“lodo” não tem uma interferência negativa que possa caracterizá-lo como inviável na 

substituição parcial da farinha de trigo pelo “lodo” na batida de cola para 

confeccionar painel de madeira sólida (compensado). Essa constatação é 



  63 
 

importante, visto que existem inúmeras vantagens de se utilizar o “lodo” para este 

fim.  

 Sob o ponto de vista econômico, se destaca à necessidade da indústria de 

painéis de madeira sólida (compensado) tornar-se mais competitiva e reduzir gastos 

industriais com matéria-prima, com a substituição parcial da farinha de trigo pelo 

“lodo” na batida de cola para confeccionar os painéis de madeira sólida 

(compensado) se tornará mais barata e diminuirá o custo final para o consumidor, 

tornando–se um diferencial no mercado.  

 Para a indústria de papel terá a redução de gastos com o manejo até os 

aterros industriais.  

 Sob o ponto de vista ambiental, terá como diferencial dos concorrentes no 

mercado, um produto que contribui para um desenvolvimento sustentável, visto que 

o “lodo” não terá como destino final os aterros e sim sua reutilização nos painéis de 

madeira sólida (compensado). 

 É de grande importância salientar, que este estudo inicial, buscou responder 

se existia a possibilidade de utilização do “lodo” na confecção do adesivo para a 

fabricação dos painéis de madeira sólida (compensado), provando que há. 

Entretanto, devido a confecção dos painéis de madeira sólida, terem sido feitos de 

forma artesanal no laboratório do CEMAD, existe a necessidade de se realizar novos 

estudos, com equipamentos mais adequados e modernos. Portanto estudos 

posteriores deverão ser realizados, para provar com mais exatidão as propriedades 

mecânicas dos painéis, e também a realização de testes de envelhecimento para 

avaliar se as propriedades químicas dos painéis confeccionados com o extensor do 

“lodo” não irão se alterar ao longo do tempo, devido a estes critérios de avaliação 

das propriedades químicas. 

 Conclui-se que será viável a reativação da máquina secadora de lodo, se for 

vendido no mínimo 64,0 ton./mês do “lodo” seco, ou com um valor de venda maior. 
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7 ANEXO A – ANALISE QUALITATIVA DA LINHA DE COLAGEM 
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Fonte: ABNT 31:000.05-001/1 anexo D. 


