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Introdução: A compreensão da problemática do rejeito industrial e a busca de sua
resolução pressupõem mais do que a adoção de tecnologias. Uma ação na origem do
problema exige reflexão não apenas sobre o rejeito em si, no aspecto material, mas
também quanto ao seu significado monetário, ou seja, o que pode ser reaproveitado
para gerar outro material, com valor agregado. Segundo Dias (2010), o setor celulósico
tem recebido ganhos no processo de produção favorecendo destaque para o país. No
entanto, o índice de crescimento é proporcional à quantidade de resíduos gerados
durante o processo, tendo em vista que de cada duas toneladas de eucalipto processada
é gerado uma tonelada de celulose. Este fator é preocupante e tem despertado
necessidade de melhorias ambientais que visem emprego para os resíduos oriundos do
processo. Com a geração de rejeitos crescendo exponencialmente, se faz necessário a
busca por técnicas de reaproveitamento. Os materiais compósitos se destacam pela
possibilidade de união de materiais que muitas vezes não podem ser puramente
aplicados para o trabalho que se deseja. Segundo informações da Celulose
Nipo-Brasileira S/A (CENIBRA), a indústria produz para cada quantidade de produto
gerado outra quantidade de rejeito. O UKP/BKP (UNBLEACH KRAFT
PULP/BLEACH KRAFT PULP) rejeitos gerados da depuração da celulose,recolhido
na Celulose Nipo-Brasileira S/A (CENIBRA), produzida por processo Kraft, se
caracteriza por ser um rejeito fibroso, composto de madeiras e uma porcentagem
residual de licores provenientes do processo e classificado como rejeito não inerte. O
uso de painéis particulados em substituição à madeira sólida tem ganhado destaque nas
últimas décadas em função escassez da madeira e pelas características tecnológicas
painéis particulados.  Objetivo: Este trabalho estudará as características dos painéis
particulados fabricados com o rejeito UKP/BKP. Os painéis serão confeccionados nas
frações volumétricas de 0, 25, 50, 75, 100% de rejeito UKP/BKP, em substituição do
resíduo de serraria Pinus elliotii, com aplicação estabelecida para painéis desta
natureza. Conclusão: Estudos tem sido desenvolvidos para a geração de materiais que
utilizem a incorporações de frações de rejeitos. Dentre estes estudos, destaca-se a
aplicação do UKP/BKP em painéis particulados. A utilização destes rejeitos é
estimulada por questões ambientais como a eliminação de depósitos para
armazenamento e menor utilização de recursos naturais.
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