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1  INTRODUÇÃO 

  

O Brasil devido a sua grande extensão territorial possui imensas áreas disponíveis para o 

cultivo de florestas artificiais renováveis. Estas florestas surgem como uma opção necessária 

para preservar e melhorar a qualidade de vida em nosso planeta, que por meio da fotossíntese 

filtram os gases tóxicos que são lançados em nossa atmosfera, além da auxiliarem na 

preservação de matas nativas, da fauna e da flora, e oferecerem o suprimento de matéria-

prima às indústrias de madeira industrializada. 

 

A alternativa mais viável para o cultivo destas florestas é a utilização de espécies de rápido 

crescimento e, o Eucalyptus, é o gênero mais indicado. Ele possui uma intensa atividade 

cambial atingindo rapidamente a idade ideal para o corte. Outra vantagem em relação a esse 

gênero está em sua ampla variedade de espécies, já que propicia uma seleção mais adequada a 

cada tipo de solo, clima e região.  

 

Atualmente um setor crescente em nossa economia é a indústria nacional de produção de 

painéis de madeira, pois ainda utiliza pouco insumo proveniente do gênero Eucalyptus, tendo 

como principal fonte de matéria-prima a madeira derivada do gênero Pinus. As espécies de 

Pinus, devido a sua baixa densidade, possuem características físicas e mecânicas favoráveis à 

produção de painéis, porém são cultivadas em regiões de clima subtropical, como por 

exemplo, na região Sul de nosso país, o que faz com que a oferta dessa madeira não 

corresponda à demanda suficiente. 

 

A produção de clones e híbridos de Eucalyptus tem como função melhorar as propriedades 

físicas e mecânicas da madeira para a obtenção de melhores produtos, inclusive os painéis de 

madeira. 

 

O Eucalyptus é uma das alternativas para a manutenção do crescimento econômico por meio 

de fornecimento de matéria-prima para vários setores, como por exemplo, a indústria de 

móveis e construção civil. O fornecimento de suprimento de matéria prima a estas indústrias, 

aliado ao aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de produção dos painéis, irá contribuir para 

o crescimento destes setores, além de evitar a necessidade de importação deste produto tanto 

para nosso estado, quanto para o Brasil.  
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Minas Gerais é hoje o maior produtor de Eucalyptus do Brasil e a produção advinda desse 

estado destina-se apenas às indústrias siderúrgicas e de produção de celulose e papel.  O 

estado possui apenas uma fábrica de painéis aglomerado e MDF e outra de painéis 

compensado, que utiliza como matéria-prima o gênero Pinus. A produção de painéis de 

madeira à base de Eucalyptus irá fortalecer a indústria madeireira e de painéis mineira, e 

conseqüentemente gerar divisas para o Estado. Além disso, fornecerá suporte à demanda 

necessária para o crescimento do setor de produção de móveis e construção civil no estado, 

bem como criar bases de incentivo para exportações deste produto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho visou estudar a viabilidade da utilização de clones de Eucalyptus 

urophylla na produção de painéis de madeira reconstituída. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Produzir e avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos seguintes painéis: 

 
 Painel de madeira aglomerada convencional; 

 Painel de madeira compensada laminada; 

 Painel de madeira aglomerada orientada (OSB). 

 

E a partir desta avaliação indicar qual dentre os clones de Eucalyptus urophylla se apresenta 

como o de maior potencial para manufatura dos painéis de madeira reconstituída, bem como 

propor soluções tecnológicas para viabilizar este material na produção de painéis.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A madeira 

 

A madeira é um material orgânico, de origem vegetal, e que se constitui um importante 

material de engenharia convencional. É matéria-prima renovável, pois é encontrada em 

contínua formação, nas mais diversas regiões do mundo, sob a forma de árvores, em florestas 

naturais ou em florestas artificiais renováveis. 

 

Importante para o conceito de madeira como um material sólido é a contribuição dos seus 

componentes químicos nas suas propriedades e utilizações. Com respeito à composição 

química elementar, de modo geral, entre as madeiras, elas possuem aproximadamente 49-50% 

de carbono, 44-45% de oxigênio, 6% de hidrogênio, 0,1-1% de nitrogênio e 0,4-0,5% de 

compostos minerais (Tsoumis, 1991). Esses elementos se combinam para formar uma 

estrutura química complexa e altamente organizada, representada basicamente pela celulose, 

pelas hemiceluloses, pela lignina, pelos extrativos e pelos compostos minerais. 

 

Considerando sua aplicação apenas como material de engenharia, pode-se dizer que a madeira 

é o compósito natural de extrema complexidade e os elementos de resistência são 

representados pelas microfibrilas de celulose1, e o material aglutinante é a lignina². 
 
 
A madeira por ser uma matéria-prima renovável e requerer um baixo consumo de energia para 

ser processada, representa uma vantagem comparativa em relação a outros produtos de mesma 

aplicação. Torna-se oportuno ressaltar a importância da produção e utilização de produtos de 

madeira reconstituída, pelas indústrias moveleira, de construção civil e de embalagens 

(MENDES et al. 2000a). 
 
 
 
 
 
 
1- Celulose: Polissacarídeo linear, de alto peso molecular, constituído exclusivamente de β-D-glucose, não 
solúvel a água, provavelmente o composto químico mais abundante do planeta. Principal componente da parede 
celular dos vegetais, fundamental na estrutura da madeira. Apresenta cadeia longa e sem ramificações, 
caracterizando-se por regiões cristalinas em grande parte do seu comprimento. 
2- Lignina: Polímero tridimensional complexo, de elevado peso molecular, amorfo, que trabalha como material 
incrustante em torno das microfibrilas, conferindo rigidez às paredes celulares dos elementos anatômicos, 
tornando-as resistentes a solicitações mecânicas. 
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Segundo Mendes (2005) para a manufatura de produtos madeireiros consome-se menor 

quantidade de energia em comparação à produção de aço, plástico, alumínio e materiais à 

base de cimento. Outras vantagens da madeira é a alta resistência em relação à massa 

específica e a boa trabalhabilidade. 

 

Conforme mesma autora, além de manter muitas vantagens em relação à madeira sólida, a 

utilização de painéis de madeira permite adicionar ainda outras como o fato destes 

apresentarem dimensões não estritamente relacionadas às dimensões das árvores. Na 

fabricação de painéis pode-se agregar valor a materiais de baixa aceitação como resíduos de 

serrarias e desbastes. Há também a possibilidade de eliminar muitos defeitos provenientes da 

anatomia da árvore, como nós, medula, desvios da grã, o que conferem ao produto final 

homogeneidade muito maior que a encontrada na madeira serrada. Pode-se ainda, controlar a 

maioria das suas propriedades, ao adicionar produtos específicos aos painéis que aumentam a 

resistência ao fogo e à biodeterioração. A utilização de resinas proporcionará resistência à 

umidade e a esforços mecânicos. 

 

3.2 O Eucalyptus  

 

De ocorrência natural da Austrália, o Eucalyptus engloba cerca de 600 espécies adaptadas a 

diversas condições de solo e clima. Dessa grande maioria, algumas poucas são nativas das 

ilhas de Java, Filipinas, Timor e outras (FERREIRA, 1979). 

 

A disseminação de sementes de Eucalyptus no mundo começou no início do século XIX. 

Hoje, as espécies mais utilizadas no mundo são o E. grandis, E. urophylla, E. camaldulensis, 

E. saligna, E. citriodora, E. globulus, E. viminalis e E. tereticornis, direcionadas para fins 

bastante diversificados como celulose, papel, lenha e carvão vegetal e recentemente, a 

indústria de painéis (MORA E GARCIA, 2000). 

 

Na década de 1960 o governo brasileiro desenvolveu um programa governamental de 

incentivos fiscais que impulsionou a implantação de programas a fim de desenvolver áreas 

florestais. A opção prioritária brasileira envolveu dois gêneros: O Pinus e o Eucalyptus, 

visando à produção de madeira para suprir a indústria siderúrgica, de papel e celulose. 

 



 

 

 

6

A produção de madeira serrada de espécies de reflorestamento baseia-se significativamente 

com o gênero Pinus. As espécies deste gênero não apresentam dificuldades no seu 

processamento. Entretanto, nos últimos anos, o estoque dessas florestas vem diminuindo 

consideravelmente, o que tem despertado interesse de empresas florestais por espécies 

alternativas que apresentam rápido crescimento, sendo uma das opções o gênero Eucalyptus 

(VALE, 2000). 

 

As florestas artificiais renováveis provenientes de espécies de Eucalyptus, em quase toda sua 

totalidade, são destinadas à indústria de papel e celulose e de carvão vegetal. Atualmente já 

existem empresas e indústrias que investem em pesquisas e produtos de maior valor agregado, 

como a indústria de móveis e construções civis.  

 

Embora o Eucalyptus represente uma alternativa em potencial no abastecimento, sua madeira 

apresenta restrições próprias e inerentes ao uso de florestas jovens, uma vez que os níveis de 

tensões de crescimento se manifestam de forma mais proeminente que em florestas maduras. 

As rachaduras associadas às tensões de crescimento e os defeitos de secagem podem resultar 

em significativa perda de madeira. Outros aspectos como madeira juvenil, nós e bolsas de 

resina também podem constituir obstáculos adicionais ao uso dessa madeira (ASSIS, 1999). 

 

3.3 Produção de híbridos e clones de Eucalyptus 

 

A produção de clones de Eucalyptus tem como finalidade aumentar a produtividade 

volumétrica de madeira e homogeneizar a matéria-prima. Maiores estudos quanto a sua 

qualidade podem trazer grandes benefícios para a indústria de madeira processada. 

Assis (1999) sustenta que a solução ou a minimização de alguns problemas, no sentido de 

propiciar a produção de florestas com características mais adequadas ao uso industrial, 

depende da adoção de programas de melhoramento genético voltados especialmente para essa 

finalidade. 

 

As variações existentes entre espécies, procedências, famílias e clones podem oferecer a 

oportunidade de se alterar características importantes na madeira, na tentativa de produzir 

matéria-prima com qualidade adequada aos processos e produtos. As características mais 

importantes e consideradas limitantes à viabilização do emprego do Eucalyptus se encontram 

sob moderado a alto controle genético, o que torna possível alterar seus valores a fim de 
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encontrar a qualidade necessária para o uso industrial. Certas características são mais 

influenciadas por fatores não genéticos e o manejo pode ser mais efetivo na sua melhoria 

(ALMEIDA et al., 2004). 

 

Embora haja várias formas de promover o melhoramento genético, dada a premência de se 

conseguir madeira de melhor qualidade para impulsionar a produção industrial no Brasil, a 

produção de híbridos entre espécies que possuem características complementares parece ser a 

forma mais indicada para se atingir esses objetivos. De outro lado, a clonagem representa o 

caminho mais curto na produção em massa de madeira com qualidade (ASSIS, 1999).  

 

As buscas por novas fontes de matérias-primas somadas às vantagens das madeiras de 

Eucalyptus demonstram a necessidade de intensificar as pesquisas sobre as espécies, híbridos 

e clones deste gênero, bem como a qualidade dos produtos oriundos (ALMEIDA et al., 2004).  

 

3.4 Uso múltiplo da madeira de Eucalyptus  

 

Uso múltiplo significa utilizar um recurso que se destina a um determinado fim tradicional em 

diferentes produtos. No caso da madeira e de painéis não é diferente. A utilização da madeira 

como lenha ou carvão é utilizado pelo setor energético para a produção de energia nas 

indústrias siderúrgicas e casas residenciais.  

 

Na construção civil, o uso múltiplo de madeira é representado nos sistemas construtivos de 

alvenaria, a saber: formas de concreto, tapumes, barracos, andaimes, estruturas para telhados, 

portas de apartamentos, rodapés e pisos. Quando se trata de sistemas construtivos utilizando 

madeira como vedação, adicionam-se à lista, madeira serrada e aparelhada e painéis 

reconstituídos. (LAROCA e MATOS, 2003). 

 

Quando se refere ao setor de madeira serrada, a múltipla utilização da madeira é mais visível. 

Móveis, pisos, estruturas, casas, objetos domésticos, dormentes estruturas de aeronaves são 

alguns múltiplos produtos que se produzem a partir da madeira serrada. Atualmente ainda 

possuímos um mercado que é muito antigo e que apresenta um importante papel no uso 

múltiplo da madeira: a produção de mourões e postes de madeira. Este mercado ainda é 

explorado e bastante ativo. 
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De forma geral e simplificada, pode-se subdividir o uso de uma floresta em dois grandes 

grupos de utilização. O primeiro deles é representado pela função ecológica e social da 

floresta na forma de parques ecológicos, áreas de preservação de mananciais de águas, áreas 

de lazer e outras que não dizem respeito ao problema ora em questão. O segundo grupo, de 

importância econômica, pode ser desmembrado em sete grupos de utilização da floresta 

conforme a Tabela III.1, apresentada na seqüência (STCP,1997 citado por  IWAKIRI, 2005). 

 

 

Tabela III.1 
Subgrupos de utilização da floresta 

Subgrupos de utilização Produto 

1-Produtos sem industrialização ou 
semi-industrializados 

Postes, moirões e similares de madeira 
Roliça 

2- Serrados Madeira serrada com ou sem beneficiamento 

3- Laminados Lâminas e compensados 

4- Energia Lenha, carvão vegetal, alcatrão, álcoois, briquetes, 
etc. 

5- Produtos de partículas Aglomerados 

6- Produtos de fibras Polpa/celulose, painéis de fibras 

7- Outros Frutos, borracha, óleos, resinas e essências 
vegetais. 

8- Madeira “in natura”* Toras 

*  madeira “in natura”é uma alternativa de comercialização da madeira em toras. 
Inclui-se um oitavo subgrupo, madeira “in natura”, por se tratar de uma alternativa de comercialização da 
madeira existente, isto é, a venda de toras. 
Fonte: STCP, 1997 citado por IWAKIRI, 2005. 

 

 

Na Tabela III. 1 os subgrupos 2, 3, 4, 5 e 6 são os mais representativos e os que mais 

influenciam a utilização otimizada de uma floresta (STPC, 1997 citado por IWAKIRI, 2005). 

 

A Tabela III. 2, demonstra toda a variação de utilização de uma tora, o que toma como ponto 

de partida uma árvore madura com as respectivas restrições dimensionais  (STCP, 1997 citado 

por IWAKIRI, 2005). 
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Tabela III.2 
Variação de utilização de uma tora 

Diâmetro com 
casca 

Valor de 
mercado Uso primário Uso secundário Uso terciário 

< 8 cm Baixo Energia - Produtos 
combinados 

> 8 cm Médio Roliços e cavacos 
Celulose/pasta e 

painéis 
reconstituídos 

Produtos 
combinados 

> 15 cm Bom Roliços, cavacos e 
serrados 

Aplainados e 
painéis colados 

Produtos 
combinados 

> 25 cm Ótimo 
Roliços e cavacos, 
serrados, lâminas e 

outros (resinas) 

Compensados, 
pisos e outros 

(solventes) 

Produtos 
combinados 

Fonte: STCP, 1997 citado por IWAKIRI, 2005. 

 

Compostos de madeira são produtos que possuem em comum processo de redução e 

montagem. A madeira sólida é desdobrada em elementos de diversas formas e dimensões que, 

após certo tempo, serão reagrupados em um novo produto por meio de ligação adesiva. A 

Figura 3.1 exemplifica os elementos derivados da madeira sólida na produção de diversos 

produtos compostos. De modo geral, pela Figura 3.1, à medida que se segue a diagonal, o 

tamanho dos elementos decresce e a possibilidade ao ajuste em diversas formas aumenta, 

assim como a formabilidade (ajuste das partículas associado à consolidação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.1 - Esquema não periódico de elementos de madeira 

Fonte: MARRA, 1992. 
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O uso múltiplo da madeira de Eucalyptus, bem como das diversas outras espécies existentes, é 

importante para a melhor utilização da madeira nos seus diversos produtos e otimização do 

seu uso, o que propicia um melhor aproveitamento da matéria-prima. 

 

3.5 Os painéis produzidos a base de madeira 

 

Existem muitas vantagens de se utilizar os painéis de madeira em relação à utilização da 

madeira em seu estado natural, uma vez que as dimensões dos painéis não estão relacionadas 

às dimensões das árvores e à qualidade da madeira. Há também a possibilidade de eliminar 

muitos defeitos provenientes da anatomia da árvore, como nós, medula, desvios da grã, o que 

confere ao produto final menor heterogeneidade que a encontrada na madeira serrada.  

 

Na fabricação dos painéis de madeira pode-se agregar valor a materiais de baixa aceitação e 

que seriam descartados, a saber: resíduos de serrarias e desbastes, troncos e caules de árvores 

de pequeno porte, materiais inorgânicos como borracha de pneus, embalagens de garrafas 

polietileno terefitalato (PET) e embalagens do tipo Tetrapak3. Quanto aos aspectos 

concernentes às espécies de madeira, cabe ressaltar a importância da utilização de espécies de 

rápido crescimento, visando aumentar o volume de oferta de matéria-prima. No caso 

específico do Brasil, onde existe grande disponibilidade de florestas plantadas de Eucalyptus e 

tendo em vista a demanda pela madeira de Pinus, torna-se importante o aproveitamento de 

madeiras de Eucalyptus na produção de painéis de madeira (IWAKIRI et al., 2004).  

 

No final dos anos 90, os painéis reconstituídos assumiram um papel de destaque no mercado 

nacional. Foram estes painéis que apresentaram a maior evolução, tanto em termos de volume 

de produção quanto de inovações tecnológicas, disponibilizando ao mercado novos produtos, 

como matéria-prima alternativa para os setores moveleiro e de construção-civil, 

respectivamente (SALDANHA, 2004). 

 

 

 

 

 

3 - Tetrapak: Nome comercial e industrial dado às embalagens produzidas para conservação e armazenamento de 

líquidos, como sucos, leites, massa de tomate, etc. 
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O Brasil apresenta excelentes condições, em curto prazo, para a produção de painéis 

estruturais de madeira reconstituída, devido à experiência com os recursos silviculturais de 

Pinus e Eucalyptus, atualmente implantados em larga escala. Outrossim, as condições 

climáticas propiciam uma curta rotação, reduzindo significativamente os custos quando se 

compara aos países desenvolvidos (MENDES et al., 2000b). 

 

De uma forma simplificada os painéis reconstituídos de madeira podem ser classificados 

como ilustrado na Figura 3.2 (Iwakiri, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.2 - Esquema representativo dos produtos de madeira reconstituída 
Fonte: IWAKIRI, 2005. 
 
 

3.6 A importância técnica e econômica da utilização das espécies de Eucalyptus na 

fabricação de painéis de madeira 

 
O sucesso do uso de Eucalyptus para a obtenção de painéis de fibras no Brasil é demonstrado 

pelo simples fato de que praticamente toda a nossa produção de painéis é baseada na 

utilização de madeira obtida de plantações desse gênero. As espécies mais utilizadas para a 

produção de painéis têm sido o Eucalyptus grandis e o Eucalyptus saligna (Brito et al., 1998). 
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No Brasil os painéis de OSB começaram a ser produzido a partir de 2002 utilizando madeira 

de Pinus. Contudo, a crescente demanda pela madeira de Pinus tem motivado pesquisas com 

espécies, principalmente o Eucalyptus, para suprir a indústria de painéis de partículas 

(CABRAL et al., 2006).  

   

Atualmente, segundo BRDE (2004), a madeira de Pinus é utilizada na fabricação de madeiras 

serradas e beneficiadas, laminados e compensados, aglomerados, MDF4 e OSB. No entanto, a 

relação oferta / demanda da madeira de Pinus está atingindo a exaustão e, deverá em poucos 

anos, faltar matéria-prima em condições adequadas para processamento industrial. Esta 

situação denomina-se “apagão florestal”. 

 

O apagão florestal, como é conhecida a crise do suprimento da madeira, ocorre devido à falta 

de investimento no setor. O programa de incentivo fiscal, executado no período de 1967-

1987, foi o último mecanismo importante que permitiu efetivamente o impulso da atividade, o 

que resultou inclusive, um superávit florestal na época, com impactos positivos sobre a 

geração de empregos e de renda (BRDE, 2004). 

 

Várias alternativas estão sendo estudadas para suprir a demanda pela madeira de Pinus por 

outras espécies alternativas de rápido crescimento. Neste quadro, as espécies de Eucalyptus, 

que ocupam uma grande área de florestas plantadas, principalmente nos Estados de Minas 

Gerais e São Paulo são apontadas como uma das alternativas para suprimento das indústrias 

de base florestal. As grandes áreas de plantios de Eucalyptus existentes hoje foram plantadas, 

inicialmente, visando o suprimento das indústrias siderúrgicas que utilizam carvão vegetal. 

 

Uma parte significativa das plantações de Eucalyptus já era utilizada como matéria-prima 

pelas indústrias de papel e celulose e painéis de fibras duras e isolantes. No entanto, a sua 

utilização como madeiras serradas e beneficiadas, lâminas e compensados e outros tipos de 

painéis reconstituídos de maior valor agregado, é ainda muito recente e carente de estudos 

tecnológicos.  

 

 

 

4 - MDF: Painel de fibra de madeira de densidade média (Medium Density Fiber Board). 
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Entre as espécies de Eucalyptus, cabe destacar a madeira de Eucalyptus urophylla, E. grandis, 

E. saligna, E. camaldulensis e seus clones, em função das altas taxas de produtividade das 

florestas plantadas, boa adaptação em grande parte do território brasileiro e relativa 

disponibilidade de florestas para pronto uso (BRDE, 2004).    
 

3.7 Painel de madeira compensada laminada 

 

Para Ford-Robertson (1971), o compensado laminado é um produto composto, formado por 

camadas entrecruzadas de lâminas de madeira num ângulo de 90o, as quais são submetidas a 

uma colagem sob prensagem aquecida. Variações ocorrem com o miolo constituído de 

madeira serrada ou painéis de partículas ligadas por um adesivo. 

 

A produção e a utilização de compensados, em escala industrial, datam no inicio do século 

XX nos Estados Unidos. Desde então, houve um grande processo de desenvolvimento que, 

segundo Baldwin (1991) citado por Iwakiri (2005), pode ser dividido em três períodos: 

 

1- Período de 1905 - 1935: caracterizado como fase de desenvolvimento de tecnologia 

básica, em termos de projetos e fabricação de equipamentos para linha de produção, difusão e 

ampliação de mercado deste novo produto chamado painéis de madeira compensada. 

 

2- Período de 1936 - 1965: fase de consolidação das indústrias de compensados como 

importante segmento da indústria madeireira, com o desenvolvimento de sistemas de 

prensagem mais avançados e produção de resinas sintéticas termoendurecedores (resina fenol-

formaldeído6, resina uréia-formaldeído7) para colagem a quente dos painéis. 

 

3- Período de 1966 - 1982: marcado como fase de inovações tecnológicas, como automação 

industrial, aperfeiçoamentos de materiais como resinas, extensores, catalisadores, e o 

desenvolvimento de secadores mais eficientes e de prensas automáticas de múltiplas 

aberturas, contribuindo para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do produto e 

reduzir o custo de produção. 

 

 

6- Resina fenol-formaldeído (FF): produto da condensação de um fenol com um formaldeido; 
7- Resina uréia-formaldeído (UF): produto da condensação de uma amina com formaldeido. 
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De acordo com a ABIMCI (2001), no Brasil, as indústrias de compensado foram instaladas 

inicialmente por volta da década de 1940, na região Sul do país com base nas florestas 

naturais de Araucária. A partir da década de 1970, as indústrias de maior porte passaram a 

utilizar madeiras tropicais provenientes da região Norte do país, tendo em vista a escassez 

cada vez maior da madeira de Araucária. Já a partir da década de 1990, em conseqüência da 

pressão ambiental cada vez maior sobre a exploração de florestas tropicais, e a manutenção 

das florestas plantadas de Pinus na região sul do país, as indústrias começaram a utilizar essa 

espécie como opção para suprimento da crescente procura por madeira. Entretanto, com a 

crescente competição pela madeira entre fabricantes de diferentes tipos de painéis, surgiu a 

necessidade de busca por outras espécies opcionais de rápido crescimento provenientes de 

florestas plantadas, a fim de aumentar o nível de produção em função da crescente demanda. 

Esse novo cenário fez com que as indústrias passassem a interessar-se pelo uso de espécies de 

Eucalyptus para a produção de compensados.  

 

Lima (1995) descreve o compensado como um painel produzido por um número ímpar de 

lâminas de madeira, perfeitamente ligadas entre si por um adesivo adequado, de tal maneira 

que a direção das fibras das lâminas adjacentes forma um ângulo reto. Mendes (1996) define 

o compensado como sendo um conjunto de folhas de madeira (lâminas) arranjado 

previamente, de modo que o sentido das fibras de uma lâmina seja posicionado em sentido 

perpendicular aos das lâminas adjacentes, e colado sob efeitos da pressão e temperatura. 

 

O compensado estrutural de uso exterior é um painel multilaminado colado com resinas 

resistentes à umidade, normalmente a resina fenol-formaldeído (FF), destinadas para uso em 

condições cíclicas de alta e baixa umidade relativa e eventualmente em ação direta com a 

água. A sua aplicação se destina principalmente ao setor de construção civil e para 

embalagens (ABIMCI, 2002).   
 
O uso da resina fenol-formaldeído confere ao compensado alta resistência à ação da umidade 

e água, em função da sua composição química. O processo de prensagem à alta temperatura 

requer alguns cuidados especiais como controle de umidade das lâminas do miolo abaixo de 

8% e tempo de prensagem suficiente para evitar a formação de “bolhas” e delaminações, em 

função da alta pressão interna de vapor entre as linhas de colagem das lâminas 

(MARRA,1992).  
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As indústrias de compensados no sul do Brasil estão passando por uma fase de produção e 

exportação de grande volume de painéis compensados de Pinus para uso exterior. A 

implantação do Programa Nacional de Qualidade da Madeira para Compensados de Pinus 

(PNQM-CP), tem aumentado a competitividade do produto para exportações por meio da 

certificação e aplicação de selos de qualidade (ABIMCI, 2002). 

 

A confecção de compensados apresenta-se como produto essencial para a fabricação de 

móveis lineares, curvilíneos e sinuosos, utilizando moldes e prensas para uso na indústria 

moveleira.  

 

De acordo com ABNT (2001), o compensado de uso exterior é definido como um painel 

produzido com colagem à “prova d’água”, apresentando características de alta resistência 

mecânica e destinado às aplicações que representam alta resistência à umidade ambiente e ao 

contado direto com a água. Segundo Marra (1992), o tipo de resina adequado para a 

fabricação de compensado para uso exterior é o fenol-formaldeído, em função de suas 

características de maior resistência e durabilidade em condições extremas de exposição. 

 

3.7.1 Uso da madeira de Eucalyptus na produção de painéis de madeira compensada  

 

Iwakiri et al. (2000) avaliou a influência de diferentes composições de lâminas de Pinus 

elliottii e Eucalyptus saligna sobre o módulo de elasticidade (MOE) e o módulo de ruptura 

(MOR) em flexão estática de compensados estruturais. O MOE e o MOR dos painéis de 

Eucalyptus com três lâminas centrais dispostas no sentido paralelo entre si e em relação à 

capa foram superiores em relação aos painéis produzidos com lâminas de Pinus, com mistura 

de lâminas de Pinus e Eucalyptus e também em relação à composição de lâminas cruzadas. A 

resistência e rigidez dos painéis no sentido paralelo às fibras ficaram em torno de 60% 

maiores que no sentido perpendicular a elas. A maior resistência da madeira de Eucalyptus em 

relação à madeira de Pinus influenciou positivamente na composição dos compensados. 

 

Bortoletto Júnior (2003) produziu compensados fenólicos com 11 espécies do gênero 

Eucalyptus, avaliou as propriedades físico-mecânicas e indicou sua utilização na construção 

civil. Os resultados obtidos por este autor indicaram que todas as espécies podem ser 

utilizadas para uso externo, com exceção do Eucalyptus citriodora, que ficou restrito ao uso 
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intermediário. Os compensados podem ser utilizados na construção e na fabricação de formas 

de concreto. 

 

Almeida (2004) avaliou compensados feitos a partir da madeira de clones híbridos de 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla. Os compensados feitos a partir de Eucalyptus 

grandis obtiveram propriedades mecânicas levemente superiores. Os resultados mostraram 

que os clones estudados são de alto potencial para a produção de compensados para uso geral.  

 

Iwakiri et al. (2006) realizou uma pesquisa com objetivo de avaliar a qualidade de Eucalyptus 

grandis para uso exterior, utilização de resina fenol-formaldeído (FF). Os painéis de 

Eucalyptus grandis apresentaram massa específica superior e menor redução em espessura em 

relação às espécies utilizadas como comparativas: o Pinus taeda e Araucária angustifólia. 

 

3.8 Painéis de madeira aglomerada convencional 

 

Segundo Ford-Robertson (1971) os painéis de madeira aglomerada é um painel manufaturado 

a partir de material lignocelulósico, essencialmente na forma de partículas que são ligadas por 

adesivos sintéticos ou outros por agentes aglutinantes apropriados, sob calor e pressão, em um 

processo no qual a ligação entre as partículas é totalmente realizada pela ação de um 

aglutinante. 

 

Os painéis de madeira aglomerada convencional surgiram na Alemanha no início da década 

de 1940, como forma de vincular a utilização de resíduos de madeira, face à dificuldade de 

obtenção de madeiras de boa qualidade para produção de painéis compensados, devido ao 

isolamento durante a segunda guerra mundial. A produção foi paralisada logo a seguir, devido 

à redução na disponibilidade de matéria-prima para fabricação de resina, tendo em vista 

prioridade de uso do petróleo para finalidade militar. Após a guerra, em 1946, o processo de 

desenvolvimento de painéis aglomerados foi retomado nos Estados Unidos, com 

aperfeiçoamentos de equipamentos e processos produtivos (IWAKIRI, 2005). 

 

No Brasil os painéis de aglomerado convencional começaram a ser produzido em 1966, pela 

Placas do Paraná S.A., instalada na cidade de Curitiba-PR.  Na condição de um produto novo 

no mercado brasileiro, o aglomerado passou por períodos de questionamentos, 

principalmente, quanto às limitações técnicas, como a alta absorção de água e inchamento em 
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espessura, inabilidade de bordos e problemas quanto à fixação de parafusos. No decorrer do 

tempo, foram incorporadas novas tecnologias, como uso de parafina, controle de gradiente de 

densidade e sistemas de parafusamento mais eficientes, visando minimizar tais problemas 

(IWAKIRI et al., 2005). 

  

Os painéis de madeira aglomerada convencional, comercialmente denominado de 

“aglomerado”, é um painel produzido com partículas de madeira, com a incorporação de um 

adesivo sintético e reconstituídos num matriz randômica e consolidados após a aplicação de 

calor e pressão. 

 

As vantagens tecnológicas de painéis aglomerados são atribuídas principalmente à sua 

estrutura homogênea e possibilidade de utilização de matéria-prima sem restrições quanto à 

forma e dimensões. Tendo em vista a colagem à base de resina uréia-formaldeído, os painéis 

aglomerados são empregados principalmente na fabricação de móveis e divisórias para uso 

interno (MOSLEMI, 1974). 

 

3.8.1 A produção de painéis de madeira aglomerada convencional utilizando-se espécies 

de Eucalyptus 

 

Atualmente existem muitas pesquisas em andamento por todo o país, principalmente no 

estado de Minas Gerais, onde estão concentradas as maiores reservas de Eucalyptus. Algumas 

destas é parte integrante de processos de produção de híbridos e clones com finalidades 

especiais, como por exemplo, a produção de painéis de madeira aglomerada. Pode-se citar o 

exemplo de produção de painéis com este gênero no trabalho de Maciel (2004), que produziu 

painéis aglomerados com partículas de madeira de Eucalyptus grandis e poliestireno (PS) e 

polietileno tereftalato (PET) com objetivo determinar as propriedades dos painéis fabricados.  

 

Maciel (2004) utilizou como agente de ligação teores de resina uréia-formaldeído e resina 

fenol-formaldeído. Foram produzidos painéis com densidade aproximada de 0,60g/cm3. 

Determinou-se a resistência dos painéis à tração perpendicular à superfície, à flexão estática 

(MOR e MOE). Todas as propriedades mecânicas das chapas foram superiores às exigidas 

pela norma ANSI/A 208.1-1993. Contudo, todos os painéis absorveram água em valores 

superiores àqueles normalmente observados em painéis comerciais. Apesar disso, o 

inchamento em espessura foi compatível com o dos painéis de partículas de madeira 
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existentes no mercado. Os painéis nos quais se aplicou à solução de poliestireno foram de 

modo geral, as que apresentaram os melhores valores para todas as propriedades. 

 

Pedrazzi et al. (2006) avaliou a qualidade de painéis aglomerados fabricados com resíduos de 

madeira de Eucalyptus saligna, resultante da picagem de toras para a confecção de cavacos 

utilizados na produção de celulose. Os painéis foram produzidos com dois tipos de resíduos, 

palitos e secagem, sendo utilizados puros. O adesivo utilizado foi à base de uréia formaldeido 

em 3 proporções diferentes. Foram avaliadas as propriedades mecânicas de flexão estática, 

ligação interna e arrancamento de parafusos e, estes valores, aumentaram com o aumento da 

densidade do painel. Também foram realizados testes físicos de absorção de água e 

inchamento em espessura, neste caso os valores aumentaram com a redução da densidade. Os 

resultados obtidos permitiram concluir que, usando-se tanto partículas, quanto a serragem 

com maiores percentagens de adesivo e maiores densidades, podem ser produzidos painéis 

com qualidade satisfatória. 

 

Iwakiri et al. (2000) avaliou a viabilidade da produção de painéis de Eucalyptus maculata, 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus tereticomis, na forma de resíduos de processamento em 

serrarias, para a produção de madeira aglomerada. Os painéis foram produzidos com teor de 8 

e 12% de resina e densidade de 0,75g/cm3. As seguintes propriedades físico-mecâncias foram 

analisadas: absorção de água em 2 e 24 horas, inchamento em espessura em 2 e 24 horas, 

ligação interna, módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) na flexão estática. 

Os resultados indicaram que os painéis produzidos com a madeira destes Eucalyptus 

apresentaram propriedades físico-mecânicas satisfatórias em comparação a algumas espécies 

referenciais como o Pinus elliottii, Mimosa scabrella e Eucalyptus dunnii, mencionadas no 

trabalho. Como esperado, os painéis com 12% de resina obtiveram melhores resultados que os 

painéis produzidos com 8% de resina.  

 

3.9 Painéis de madeira aglomerada orientada (OSB) 
 

A partir da década de 1960, houve grande expansão em termos de instalações industriais e 

avanços tecnológicos e, em meados da década de 70, iniciou-se o processo de 

desenvolvimento de painéis estruturais dos tipos “waferboard” e oriented strandboard (OSB).  
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Os painéis denominados de Oriented Strand Board (OSB) começaram a ser produzido nos 

EUA a partir dos meados da década de 1970. O OSB é um painel de uso estrutural, produzido 

com partículas de formato retangular com uso de resinas fenol-formaldeído (FF) e, ou 

isocianato (MDI). No processo de formação dos painéis, as partículas são orientadas na 

mesma direção e consolidadas por prensagem a quente. A composição do painel em três 

camadas cruzadas confere melhor distribuição da resistência nas direções longitudinal e 

transversal, além de melhorar a estabilidade dimensional (MALONEY, 1992). 

 

No Brasil o OSB começou a ser produzido em escala industrial em fevereiro de 2002, pela 

empresa Masisa, situada na região Sul do país. Os equipamentos necessários à produção do 

OSB foram importados da Alemanha. A matéria-prima utilizada na confecção destes painéis é 

a madeira de Pinus spp. 

 

Os painéis OSB são produzidos a partir de partículas de madeira do tipo “strand”, orientadas 

numa mesma direção durante o processo de formação, com a incorporação de resina resistente 

à água e emulsão de parafina e consolidado por meio de prensagem a quente. A geometria das 

partículas “strand” com maior relação comprimento/largura, a sua orientação e formação em 

três camadas cruzadas (face-centro-face), conferem aos painéis de OSB maior resistência à 

flexão estática e melhor estabilidade dimensional (Maloney, 1993).  

 

A utilização de painéis OSB tem aumentado significativamente e ocupado mercado antes 

exclusivo de compensados, em virtude de fatores como: 

 

 Redução da disponibilidade de toras de boa qualidade para laminação; 

 OSB pode ser produzido a partir de toras de qualidade inferior e de espécies de baixo 

valor comercial; 

 A largura e comprimento dos painéis OSB é determinada pela tecnologia de produção 

e não em função do comprimento das toras como no caso da maioria dos painéis de 

compensado (CLOUTIER, 1998). 
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Os painéis OSB são produtos utilizados para aplicações estruturais, como paredes, suportes 

para forros e pisos, componentes de vigas de junção (I-joists), embalagens, etc., tendo em 

vista boas características de resistência mecânica e estabilidade dimensional. 

 

Segundo Rebollar et al. (2005) os painéis Oriented Strand Board (OSB), é um novo tipo de 

painel de madeira classificado de acordo com a norma Européia EN-300 1991 enquadrado em 

um grupo como painel de partículas. A principal característica é o tamanho grande das 

partículas, composta de uma orientação intencional das fibras, ao qual proporciona ao painel 

uma alta resistência mecânica em seu eixo longitudinal. 

 

A inserção dos painéis de OSB na produção de móveis é recente e ainda enfrenta algumas 

barreiras. Este tipo de painel normalmente é utilizado na construção civil, como tapumes, 

como elemento estrutural, na construção como base para pisos, tetos e paredes. Para a 

utilização deste tipo de painel na produção de móveis deve-se explorar a hetereogenidade de 

sua superfície, suas propriedades mecânicas, suas características estéticas, o que pode ser 

utilizado como elementos de união, encostos e assentos de cadeiras, poltronas, sofás, base e 

topos de mesa. Outra grande vantagem é em relação ao custo que é bastante inferior ao MDF 

e o compensado, que são os painéis de madeira mais utilizados para essa finalidade. 

 

3.9.1 A produção de painéis de madeira aglomerada orientada (OSB) utilizando-se 

espécies de Eucalyptus 

 

As pesquisas já indicam sucesso da utilização dos Eucalyptus na produção de painéis de 

madeira orientada (OSB). Iwakiri et al. (2003) desenvolveu um trabalho com o objetivo de 

avaliar a influência dos seguintes parâmetros de processo de produção sobre as propriedades 

dos painéis de OSB: composição dos painéis em camadas cruzadas com proporções face-

miolo-face de 30-40-30 e 20-60-20 em relação à composição homogênea; e, quantidades de 3, 

4, 5 e 6% de resina fenol-formaldeído, com a incorporação de 0,5 a 1% de emulsão de 

parafina. Os resultados demostraram que a composição dos painéis, com a relação 20-60-20, 

apresentou melhor balanço das propriedades de flexão estática no sentido perpendicular ao 

plano do painel. A quantidade de 6% de resina foi a que resultou em melhores propriedades 

físico-mecânicas dos painéis de OSB.  
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Na pesquisa realizada por Gouveia et al. (2000), os valores de módulo de ruptura (MOR) e 

módulo de elasticidade (MOE) obtidos para os painéis de partículas orientadas de Eucalyptus 

grandis foram superiores aos valores dos painéis de partículas não-orientadas, confirmando a 

influência da orientação de partículas nas propriedades de flexão estática.  

 

Os painéis OSB produzidos com madeira de Eucalyptus são favorecidos pela alta resistência 

mecânica do gênero, que possui densidade um pouco superior ao gênero Pinus. Contudo a 

madeira de Pinus apresenta melhores valores para os testes físicos, como encontrado por 

Iwakiri et al. (2004) que utilizou espécies Eucalyptus grandis, E. dunnii, E.tereticornis, 

E.saligna, E.citriodora e E.maculata para produzir painéis de partículas orientadas (OSB). Os 

resultados das propriedades físico-mecânicas dos painéis indicaram grande potencial de 

utilização do Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna para a produção de OSB. Ressalta-se 

ainda que os painéis de Eucalyptus grandis apresentaram valores médios de propriedades 

físico-mecânicas similares ou superiores em comparação os painéis de Pinus taeda, espécie 

mais empregada na produção de painéis OSB no Brasil. 

 

Gouveia et al. (2003) utilizou cinco proporções de misturas de Eucalyptus grandis e Pinus 

elliottii. Os painéis foram submetidos aos testes de flexão estática, ligação interna, arranque 

de parafusos, inchamento em espessura e absorção de água. Os resultados foram equivalentes 

aos painéis produzidos com 100% de Pinus elliottii, sendo assim, o autor recomendou a 

produção de painéis com 75 ou 50% de Eucalyptus grandis para 25 ou 50% de Pinus elliottii. 

 

Mendes (2005) em seu trabalho avaliou a qualidade das partículas geradas com base em uma 

“partícula ideal” de madeira de clones de Eucalyptus spp para a produção de painéis OSB e se 

considerou as seguintes variáveis: massa, comprimento, largura, espessura, volume, 

densidade, finos, massa total e perda de massa.  

 

O estudo de variações no formato da partícula também pode ser recomendado e amplamente 

favorável como o encontrado por Távora et al. (2006) que avaliou as propriedades dos painéis 

de OSB, fabricadas em proporções de flocos acetilados de madeira de Eucalyptus grandis, 

E.urophylla e E.cloeziana, oriundas dos municípios de Ponte Alta e Três Marias, Minas 

Gerais. As espécies que apresentaram numericamente, as maiores médias para resistência 

mecânica foram: Eucalyptus grandis não acetilado e Eucalyptus cloeziana misturado com 

Pinus sp para o módulo de ruptura.  
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Um estudo da utilização de diferentes tipos de resinas realizado por Mendes et al. (2007) que 

produziu painéis de OSB com misturas de madeiras de Eucalyptus spp, utilizando os tipos 

alternativos de resina fenol-melamina-uréia-formaldeído (PMUF), melamina-uréia-

formaldeído (MUF) e também a fenol-formaldeído (FF). Para as condições que foram 

desenvolvidas neste trabalho e pelos resultados obtidos conclui-se que os valores do MOE e 

MOR para flexão estática foram afetados pelo tipo de resina; os valores de ligação interna e 

compressão paralela não foram afetados pelo tipo de resina; os valores de absorção de água e 

inchamento em espessura, após 2 horas de imersão de água não são afetados pelo tipo de 

resina; as propriedades dos painéis produzidas com resina MUF e PMUF apresentaram 

valores satisfatórios, quando comparado com a FF; a resina PMUF apresentou grande 

potencial na manufatura dos painéis OSB, reduzindo os custos de produção e a mistura das 

madeiras de clones de Eucalyptus spp apresentou-se, inicialmente, como uma alternativa para 

viabilizar a utilização da madeira de Eucalyptus na produção de painéis OSB. 

 

Iwakiri et al. (2004) concluiu que as espécies de madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus 

saligna, com menores densidades, 0,69 e 0,71g/cm3 respectivamente mostram-se promissoras 

para a produção de OSB.  

 

3.10 Fatores inerentes à madeira que afetam as propriedades dos painéis 

 

3.10.1 Espécies 

 

A densidade da madeira é a propriedade mais importante na produção de painéis de madeira, 

e esta varia de acordo com cada espécie. Maloney (1993) afirmou que a espécie botânica é 

uma das mais importantes variáveis presentes no processo de produção de painéis de madeira. 

Interage com todas as outras variáveis no processo e, determina quão reduzido o painel pode 

ser em massa específica. Em primeiro lugar, a espécie é refletida no tipo de matéria-prima 

disponível e, além disso, controla o tipo de partícula que pode ser produzida economicamente. 

Um exemplo elucidativo da importância da espécie na produção de painéis consiste na 

formulação da resina uréia-formaldeído ser determinada pela espécie utilizada. No entanto, 

algumas espécies já requerem um controle mais preciso nas partículas, em decorrência da 

possibilidade de ocorrência de estouro, ou separação de camadas, durante a prensagem final 

do painel. Outrossim, para a produção de painéis de partículas em camadas, algumas espécies 

fornecem partículas mais adequadas para a produção de painéis com superfícies bem lisas. 
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As espécies de rápido crescimento apresentam vantagens em termos de maior incremento 

volumétrico de madeira. No entanto, essa característica reflete em algumas limitações técnicas 

relacionadas à madeira, sobretudo quanto a sua densidade e porosidade (MARRA, 1992). 

Podemos dizer que quanto mais denso o painel, menor é a sua porosidade. 

 

Para Cloutier (1998) mudanças abruptas na densidade e porosidade da madeira resultam em 

partículas “strands", que são utilizadas na produção de painéis do tipo OSB, mais estreitas, 

além de uma maior produção de finos.  

 

Zobel e Van Buijitine (1989) citados por Mendes (2005) afirmam que quando uma árvore 

cresce em condições desfavoráveis afetam materialmente a razão de crescimento, os 

constituintes químicos da estrutura da madeira, as estruturas celulares e a razão cerne-alburno, 

alem de outros fatores de crescimento associado ao crescimento das árvores. Essas diferenças 

podem ser evidenciadas entres áreas montanhosas de altitude e vales, áreas ricas e pobres de 

nutrientes do solo, áreas de densa vegetação rasteira, com solo rochoso e de acordo com a 

precipitação de chuvas, entre outros aspectos. 

 

Uma unidade de produção de painéis de madeira naturalmente tem pouco controle sobre a 

qualidade da matéria-prima que recebe e pode ter ampla variedade em relação aos locais de 

crescimento, como aqueles já citados. Todavia, madeiras aparentemente idênticas, devem ser 

avaliadas com cuidado. Importantes fatores envolvidos são o quanto a matéria-prima pode ser 

transformada em partículas adequadamente, problemas potenciais na secagem e, talvez, o 

mais importante, as diferenças em acidez que afetam a cura da resina durante a prensagem a 

quente. Estudos revelam que a alteração da madeira da mesma espécie, devido às variações 

ambientais, tem afetado a taxa de cura da resina e tais resultados demonstram que o sucesso 

de uma espécie proveniente de um determinado local não é certeza de sucesso se proveniente 

de outro local (MALONEY, 1993).  

 

3.10.2 Densidade da madeira 

 

A mais importante variável relativa à espécie que regula as propriedades do painel, é a 

densidade da própria matéria prima-lenhosa. Esta densidade tem sido importante fator na 

determinação de que espécies podem ser empregadas na manufatura dos painéis. Em termos 

gerais, madeiras de densidade mais reduzida possibilitam a produção de painéis dentro da 
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faixa adequada de densidade, alem de possuir, normalmente, propriedades de resistência 

superiores a espécies de densidades mais elevadas (MALONEY, 1993). 

 

Lima (1999) encontrou valores que os permitiram afirmar que a densidade básica em 

Eucalyptus sofre um aumento da parte interna para a parte mais externa e também da base 

para o topo do tronco de Eucalyptus. A variação radial da densidade básica é maior na base 

das árvores do que em partes mais altas enquanto as diferenças verificadas no sentido radial 

são em proporções mais elevadas que as diferenças longitudinais no tronco. 

 

Variações na densidade do material a ser processado, segundo Maloney (1993), podem 

provocar severos problemas operacionais, tais como: 

 

 Operações de moagem, que fornece partículas com a geometria desejada; 

 Operações de secagem; 

 Consumo de resinas; 

 Características de contração, que afetam equipamentos medidores e alimentadores; 

 Operações de prensagem; 

 Propriedades físicas do produto final. 

 

De acordo com Mendes (2001) partículas de espécies de madeiras densas, quando 

compactadas durante a prensagem produzem uma baixa razão de compactação, prejudicando 

as propriedades do painel, necessitando assim, alterar outras variáveis do processamento, 

como aumentar o teor de resina que por sua vez, aumenta o custo de produção. Kelly (1977) 

certificou que as espécies de menor densidade possibilitam a produção de painéis de média 

densidade, assegurando uma área de contato satisfatório entre as partículas. Moslemi (1974) 

observou que painéis produzidos com espécies de baixa densidade geralmente apresentam 

maior resistência à flexão e a tração, melhor módulo de elasticidade e melhor ligação interna 

que painéis obtidos com espécies de alta densidade. Assim, deve-se escolher em função do 

uso final.  

 

Madeira de alta densidade produz menor área de contato entre as partículas, diminuindo a 

quantidade aplicada de adesivo, porém se tem também menor área de contato entre as 

partículas, em razão de um menor número destas para uma mesma massa, a que conduz a 

formação de painéis com baixa resistência mecânica. Assim, deve-se aumentar a densidade do 
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painel ou a quantidade aplicada de adesivo. No primeiro caso, teremos um painel muito 

pesado para o mesmo volume e, no segundo, não teremos a esperada economia de adesivo 

(LYNAM, 1959). 

 

No entanto, Maloney (1993) e Moslemi (1974) afirmam que as espécies de maior densidade 

podem ser utilizadas em mistura com as de menor densidade, podendo, dessa forma, viabilizar 

o aproveitamento daquelas espécies.  Ainda em referência à espécie, também segundo 

Maloney (1993), as variações na densidade da madeira podem influenciar as operações de 

processamento como: geração de partículas, secagem, consumo de resina e prensagem dos 

painéis. 

 

3.10.3 Umidade 

 

Outra propriedade que deve ser respeitada na produção de painéis de madeira é a umidade das 

partículas. Maloney (1993) afirmou que os valores da umidade são importantes no 

planejamento de qualquer unidade industrial, tendo em vista o dimensionamento da 

capacidade necessária do secador. Se o rendimento de um material com alta umidade for 

previsto para o futuro, isso terá de ser considerado no projeto original. Além disso, é 

importante ressalvar que grande variação da umidade do material que entra na fábrica também 

pode causar problemas na produção. 

 

A umidade é uma propriedade física que pode afetar a qualidade e o custo do material. A 

madeira com umidade muita elevada, apesar de resistir menos ao corte, tem tendência a 

produzir uma superfície felpuda, o que leva a uma adesão pobre, além de elevar os custos de 

secagem (CLOUTIER, 1998).  

 

Espécies com elevada umidade podem ter dificuldade ao picar ou moer, por causa da 

obstrução do equipamento, além da secagem ser dispendiosa em função da necessidade de 

uma maior quantidade de energia. Em alguns casos, alta umidade tende a produzir partículas 

com superfícies encrespadas, que são mais difíceis de colar e, conseqüentemente, podem 

necessitar de maior quantidade de resina. Madeiras com elevada umidade, normalmente, 

possuem um melhor rendimento em partículas. Contudo, matéria-prima com reduzida 

umidade, geralmente possuem as características opostas das supra mencionadas 

 (MALONEY, 1933). 
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Uma umidade excessiva interfere na reação química de polimerização da resina. Isto ocorre 

especialmente nas camadas mais internas, pois, assim que os pratos aquecidos da prensa 

tocam o material, há transferência de calor entre as camadas e a umidade das camadas 

superficiais mais aquecidas, migra para o interior do painel, menos aquecido, o que dificulta o 

processo de cura da resina (KELLY, 1977). 

 

Maloney (1993) afirma que, durante o processo de produção, a variação da umidade na 

matéria-prima pode acarretar problemas operacionais em quase todas as etapas produtivas, 

incluindo a cura da resina durante a prensagem dos painéis. A variação da umidade da 

matéria-prima normalmente esta associada aos seguintes fatores: 

 

 Materiais provenientes de diferentes localidades; 

 Na variação da proporção cerne/alburno; 

 Utilização e proporção de diferentes espécies; 

 Na utilização de resíduos lenhosos, relacionados às diferenças práticas de extração de 

toras e a conversão destas em madeira serrada e respectiva estocagem, de fornecedores 

individuais ou vários. 

 
3.10.4 Extrativos 
 
 
Os extrativos são componentes acidentais que não fazem parte da estrutura química da parede 

celular. Incluem um elevado número de compostos, sendo que muitos podem ser solúveis em 

água quente, álcoois, benzeno e outros solventes neutros. Pertencem a diferentes grupos 

químicos, como as resinas, os açúcares, os taninos, os ácidos graxos, dentre outros, os quais 

influenciam as propriedades da madeira (TSOUMIS, 1991). 

 

Diversas pesquisas têm sido conduzidas, ao longo dos anos, sobre as variações e os tipos de 

extrativos nas espécies. Muito pouco dessas informações têm sido relacionadas à manufatura 

de painéis de partículas de madeira (MALONEY, 1993). 

 

Tsoumis (1991) afirma que a presença de alguns desses compostos influencia a resistência ao 

ataque de fungos e insetos, a coloração, o odor, a permeabilidade, a fluorescência, a 

inflamabilidade, a relação água-madeira, a colagem, a densidade e a dureza da madeira. 

Podem constituir até 8% da massa seca da madeira de espécies de clima temperado, podendo 



 

 

 

27

chegar até 20% em madeiras de espécies de clima tropical. Madeiras que possuem menores 

quantidades de extrativos podem reter mais água na parede celular em relação àquelas que 

tenham mais. Certos extrativos causam desgaste e corrosão de ferramentas de corte, ou afetam 

a adesão e o endurecimento de cola. 

 

Segundo Cloutier (1998), as espécies com alto teor de extrativos são propensas a estouros no 

final do ciclo de prensagem. Os extrativos podem também interferir na cura da resina, além de 

resultar numa linha de cola de baixa resistência entre as partículas. Dependendo da espécie e 

condições de secagem da madeira, ocorrem migração e concentração de extrativos na 

superfície, com a formação da camada inativa ou contaminada, prejudicando o contato 

adesivo-madeira (Marra, 1992; Pizzi 1994). Lima et al. (2007) afirma que na dependência da 

quantidade e do tipo de extrativo presente na madeira pode ocorrer uma interferência nas 

reações de polimerização do adesivo ou uma reação do adesivo e do extrativo. 

 

Espécies com baixo conteúdo de extrativos são as mais desejadas para a produção de OSB. 

Em geral, às espécies de alto teor de extrativos são propensas a estouros no final do ciclo de 

prensagem. Os extrativos podem também interferir na cura da resina, além de resultar numa 

linha de cola de baixa resistência entre as partículas (CLOUTIER, 1998). 

 

Nos casos em que os tipos de extrativos e suas variações quantitativas representam uma 

importante parte no processo produtivo, problemas podem ocorrer no consumo de resina e na 

sua taxa de cura. Tais problemas devem ser avaliados, quando do uso de espécies que 

possuam extrativos que afetem negativamente o processo de composição do painel 

(MALONEY, 1993). 

 

3.10.5 Cinzas 

 

O conteúdo de cinzas raramente é menor que 0,2% ou maior que 1% da massa seca das 

madeiras. Especificamente para a madeira do gênero Eucalyptus, a quantidade de cinzas 

raramente chega a 1% da sua massa seca. A porção mineral é prontamente repassada à 

madeira, sendo que a presença de alguns desses componentes, como o cálcio, o fósforo e o 

enxofre, em dosagens elevadas é prejudicial e, até mesmo limitante para determinadas 

finalidades industriais. O teor de sílica na madeira é responsável direto pelo desgaste das 

ferramentas de corte usadas na madeira (TSOUMIS, 1991). 
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3.10.6 pH 

 

O pH é uma propriedade de grande importância na produção de painéis de madeira. Alguns 

autores como Iwakiri (2002) encontrou madeiras com pH excessivamente ácido, o que o fez 

concluir que a acidez da madeira pode causar a pré-cura da resina uréia-formaldeido durante a 

fase de fechamento da prensa, prejudicando as propriedades finais do painel. Por outro lado, o 

autor afirmou que na colagem com resina fenol-formaldeído, para produção de painéis 

estruturais, o baixo pH da madeira pode retardar a cura da resina. 

 

A acidez da madeira é uma importante variável que requer atenção, sendo avaliada pelo nível 

de pH. Muitas pesquisas têm sido realizadas nesse sentido por empresas fabricante de 

adesivos. A fim de empregar adesivos de forma econômica e adequada ao tipo de operação 

utilizada nas unidades industriais, condições químicas apropriadas devem ser determinadas na 

montagem do painel para a cura da resina propriamente dita, uma vez que é de extrema 

importância esse procedimento, principalmente tratando-se de empresas que empregam 

resinas uréia-formaldeído. Essas condições são dependentes em parte, de certa extensão de 

acidez no processo de cura (MALONEY, 1993). 

 

A madeira pode possuir um pH ácido, ou um pH básico, assim como também a resina. O pH 

da madeira deve estar em equilíbrio com o pH da resina para que haja uma boa interação entre 

madeira e adesivo. Este equilíbrio irá contribuir para uma boa formação de ganchos na linha 

de cola. 

 

3.11 Fatores inerentes ao processo de produção dos painéis 
 
 
3.11.1 Densidade dos painéis 

 

Quanto mais elevada for à densidade dos painéis, maior será a dificuldade na usinagem, que 

impede a aceitação de produtos densos no mercado convencional acostumado com utilização 

de painéis de densidade menores (MALONEY, 1993). Para Kelly (1977) os painéis de mesma 

densidade, produzidos com madeira de baixa densidade, e as propriedades mecânicas serão 

superiores. Entretanto, a estabilidade dimensional será inferior em comparação aos painéis 

produzidos com madeira de maior densidade. 
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A influência da densidade do painel sobre as propriedades físicas e mecânicas é altamente 

significativa. Painéis com maior densidade apresentam maior resistência mecânica; no entanto 

a estabilidade dimensional é prejudicada (MENDES, 2001). 

 

O inchamento em espessura é maior para os painéis de maiores densidades, devido a maior 

quantidade de material lenhoso e a maior densificação, resultando na maior liberação de 

tensões de compressão impostas durante a prensagem (MOSLEMI, 1974; KELLY 1977).  

 

3.11.2 Razão de compactação  

 
A relação entre a densidade do painel e a densidade da madeira, denominada de razão de 

compactação (Equação 3.1), exerce um efeito marcante nas propriedades do painel de 

partículas de madeira aglomerada devido o grau de densificação do material para a 

consolidação do painel até a espessura final. A utilização de madeiras de baixa densidade 

resulta em painéis de alta razão de compactação e maior área de contato entre as partículas, 

resultando em melhores propriedades de flexão estática e ligação interna (MOSLEMI, 1974; 

MALONEY, 1993). 

 

 

DP
DMRC =       (3.1)       

 

 

Onde:  

RC = Razão de compactação 

DP = Densidade do painel (g/cm3) 

DM = Densidade da madeira (g/cm3) 

 

 

 Para Iwakiri (2005), para painéis com maior razão de compactação, há maior quantidade de 

partículas de madeira e, conseqüentemente, mais denso será o painel.  Vital (1973) definiu a 

taxa de compressão (razão de compactação) como a razão entre a densidade do painel e a 

densidade da madeira. Para painéis comerciais, seu valor é sempre maior que um. Isto porque 

durante a prensagem torna-se necessário comprimir as partículas de forma a produzir uma boa 
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união com mínimo de adesivo e também reduzir os espaços interiores e as irregularidades da 

superfície do painel.  

 

Partículas geradas de espécies de madeiras densas, quando compactadas durante a prensagem 

dos painéis, produzem uma baixa razão de compactação. Portanto, para apresentarem 

propriedades aceitáveis para a maioria das utilizações, há necessidade de se alterar outras 

variáveis do processo, como por exemplo, o aumento do teor de resina, o que aumenta o custo 

de produção. A razão pela qual se emprega preferencialmente espécie relativamente leve é a 

de que tais espécies podem ser comprimidas num painel de partículas de média densidade, 

com a garantia de que uma suficiente área de contato entre partículas é desenvolvida durante a 

operação de prensagem, a fim de realizar uma boa colagem. Espécies mais densas, 

simplesmente não podem ser comprimidas num painel de partículas de média densidade com 

boa colagem (MENDES, 2001).  

 

Considerando-se painéis com as mesmas dimensões e densidade, o uso da espécie mais densa 

resultará na redução de volume de partículas e, conseqüentemente, da sua área superficial 

específica. Nessas condições, a aplicação do mesmo conteúdo de resina aumenta a sua 

disponibilidade por unidade de área superficial das partículas, podendo resultar em painéis 

com melhores propriedades, compensando o efeito da redução na razão de compactação 

(MOSLEMI, 1974; MALONEY, 1993).  

 

A densidade da madeira influencia diretamente na razão de compactação do painel, que irá 

inferir a densidade dos painéis. As propriedades físicas e mecânicas de um painel são 

determinadas de acordo com estas propriedades, agindo de forma tanto positiva ou negativa 

de acordo com o seu valor. Maloney (1993) cita como exemplo que se considerarmos a 

pressão específica constante durante a prensagem, as partículas de madeiras mais leves 

produzirão painéis com valores maiores de ligação interna e de resistência mecânica em 

relação às partículas de madeiras de densidades mais elevadas. Também segundo 

 Maloney (1993), em referência à espécie, as variações na densidade da madeira podem 

influenciar as operações de processamento como: geração de partículas, secagem, consumo de 

resina e prensagem de painéis. 

 

Em geral, todas as propriedades físico-mecânicas dos painéis, em maior ou menor grau, são 

afetadas pela taxa de compressão. De uma maneira sucinta, pode-se ressaltar que taxas de 
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compressão muito baixas não produzem bom contato entre as partículas, prejudicando a 

colagem e a resistência da chapa.  Em contrapartida, painéis feitos sob altas taxas de 

compressão necessitam maior força de prensagem, ocasionando problemas com a liberação da 

água evaporada no momento da prensagem e também um consumo excessivo de matéria-

prima. Além disso, causam a produção de painéis de alta densidade o que, muitas vezes, torna 

o painel muito mais pesado (HILLIG et al., 2002).  

 
 
3.11.3 Geometria das partículas 
 
 

Para Iwakiri (1989), os elementos dimensionais das partículas de diferentes geometrias são: 

comprimento, largura e espessura. A razão entre o comprimento e a espessura é denominada 

de razão de esbeltez e é um parâmetro altamente importante. Essa razão exerce grande 

influência sobre as características vitais do painel, tais como: área de contato entre as 

partículas no painel, propriedades mecânicas e consumo relativo de resina.  Para razões 

menores, maior quantidade de adesivo por unidade de área superficial das partículas é 

necessária: 

 

 As superfícies laterais e as extremidades das partículas mais espessas representam 

porção significante da área onde o adesivo é aplicado. No entanto, contribui muito 

pouco na ligação entre as partículas; 

 

 O adesivo entre as partículas mais espessas deve também absorver maiores esforços 

internos do painel, requerendo pra isso, maior quantidade de adesivo para 

proporcionar resistência adequada das ligações. 

 

Kelly (1977) diz que a geometria das partículas é um parâmetro importante no processo de 

produção dos painéis aglomerados. O comprimento, largura e espessura das partículas são 

controlados no processo produtivo, visando à homogeneidade das dimensões que irão 

influenciar na área superficial específica e conseqüentemente, no consumo de resina. Ele 

também relata que é muito freqüente encontrar na literatura indicações de que o índice de 

esbeltez, a espessura tem o efeito mais importante, principalmente acima de 0,5mm.  
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A utilização de painéis de partículas para fabricação de móveis requer superfície lisa e bordas 

compactas, quando os painéis recebem camadas de vernizes ou outros tipos de materiais. A 

geometria das partículas influi indiretamente no acabamento, colagem e aplicação de produtos 

laminados nas superfícies dos painéis. O tamanho e o formato das partículas determinam o 

comportamento do painel quanto à absorção de água, estabilidade dimensional, resistência, 

aspereza da superfície e sua usinabilidade (IWAKIRI, 1989). 

 

Para Maloney (1993) e Moslemi (1974) partículas com dimensões menores requerem maior 

consumo de resina, de acordo com a maior área superficial especifica para o encolamento 

adequado das partículas. Maloney (1993) afirma que com a aplicação de mesma quantidade 

de resina, o painel produzido com partículas maiores apresentará maior ligação interna, 

devido sua menor área superficial específica e, conseqüentemente, maior disponibilidade de 

resina por unidade de área.  

 

Segundo Cloutier (1998), a geometria das partículas “strand” é uma das variáveis mais 

importantes na manufatura de painéis OSB, influenciando positivamente no acréscimo de 

resistência mecânica do painel. 

 

3.11.4 Resina 

 

Na produção de painéis de madeira quanto menor a quantidade de resina melhor, pois este 

produto apresenta um alto valor comercial, sendo responsável pelo maior custo na produção 

dos painéis de madeira. Várias pesquisas têm sido realizadas a fim de se desenvolver adesivos 

com baixo custo e amenizar o impacto do preço deste produto frente à produção dos painéis. 

Por outro lado, dentro de uma determinada faixa, painéis produzidos com maior conteúdo de 

resina apresentam maior resistência, porém a quantidade de resina utilizada deve ser 

otimizada de acordo com a finalidade de uso e resistência mínima exigida (IWAKIRI, 1989).  

 

Atualmente as resinas mais utilizadas pelas empresas fabricantes de painéis de madeira são a 

uréia-formaldeido (UF), fenol-formaldeido (FF). A resina uréia-formaldeído é utilizada em 

painéis de uso interior, painéis que não necessitam de grande resistência à umidade. A resina 

fenol-formaldeído é utilizada em ambientes externos que exigem uma maior resistência à 

umidade. Marra (1992) afirma que além destes adesivos, a indústria de painéis de madeira 

utiliza também melamina-uréia-formaldeído (MUF) e difenil-metano di-isocianato (MDI).   
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Segundo Lehmann e Hefty citado por Iwakiri (1989), a reatividade varia para cada tipo de 

resina e a temperatura é o parâmetro mais importante a ser controlado na manufatura dos 

painéis. Para as resinas fenólicas, maior temperatura de prensagem será necessário 

comparando-se com resinas uréicas, devido a maior reatividade destas. A velocidade de 

transferência de calor da superfície para o miolo do painel depende não só da temperatura dos 

pratos da prensa, mas também do conteúdo e distribuição da umidade no colchão e a 

espessura final da chapa, influindo sobre o tempo de prensagem necessário para a cura 

completa da resina ao longo de toda a espessura da chapa.  

 

Dunk (2003) afirma que as propriedades das resinas são determinadas principalmente pela 

razão molar, a concentração de fenol e formaldeído na resina, o tipo e a quantidade de 

preparação de catalisador (na maioria dos casos alkalino), e as condições de reação. Enquanto 

as propriedades de penetração da resina na madeira são influenciadas por vários parâmetros, 

assim como a espécie da madeira, a quantidade de cola, pressão, temperatura e tempo de 

endurecimento.  

 

O conteúdo de resina baseado na massa das partículas é altamente dependente da geometria 

das partículas, devido à diferença na área superficial das partículas por unidade de massa. 

Portanto, cada tipo de partículas deverá ter uma quantidade ótima de resina, considerando-se a 

quantidade desejada do painel aspectos econômicos da produção (KELLY, 1977).  

 

3.11.5 Resina uréia-formaldeído 

 

A resina uréia-formaldeído é baseada em uma série de reações consecutivas da uréia e do 

formaldeido. A uréia formaldeido é uma resina termofixa e consiste em uma cadeia linear de 

oligômeros ramificados e polímeros sempre misturados com algumas quantidades de 

monômeros. A presença de formaldeído livre tem efeitos positivos e negativos. De um lado é 

necessária a indução subseqüente da reação de endurecimento, enquanto por outro lado causa 

certo nível de emissão de formaldeido durante a pressão quente, o ciclo de endurecimento da 

resina. Este fato fez com que houvesse uma mudança significante na composição e na 

formulação da resina uréia-formaldeído nos últimos 20 anos (DUNK, 2003).  

 

A resina de uréia-formaldeído é a mais empregada por razões econômicas e tecnológicas. A 

manufatura de painéis de boa qualidade com o menor consumo de adesivo é o objetivo 



 

 

 

34

primordial dos fabricantes, em razão sobre tudo do alto custo representado por 

ela (Iwakiri et al., 1995). A resina uréia-formaldeido tem vantagem em relação ao custo, 

entretanto, apresenta baixa resistência à umidade, sendo classificado como de uso interior 

(MARRA, 1993). 

 

Segundo Dunk (2003), durante o processo de cura da resina uréia-formaldeído forma-se uma 

rede tridimensional. Isto faz com que a resina torne-se insolúvel do qual não pode ser termo-

transformada novamente. Em sua aplicação a resina é utilizada em soluções aquosas, 

dispersões ou até mesmo na forma de um spray de pó seco.  

 

3.11.6 Resina fenol-formaldeído 

 

A resina fenólica apresenta completa resistência a hidrólises da união cabono-cabono (C-C) 

entre os núcleos aromáticos e a ponte de metileno. Portanto, este tipo de resina é utilizado em 

painéis que necessitam de resistência à água e à umidade na linha de cola. Outra vantagem da 

resina fenólica é a baixa emissão de fenol-formaldeido em serviço, ou seja, depois de 

endurecida. As desvantagens da resina fenólica são o longo tempo de pressão para a cura se 

comparada à resina uréia e a cor escura na linha de cola (MARRA, 1993). 

 

3.11.7 Parafina 

 

 A parafina é adicionada a fim de proporcionar uma melhora na resistência do painel acabado 

quanto à absorção de água na forma líquida. Contudo, isto não melhora a performance do 

painel quanto à absorção de vapor de água. Os efeitos da parafina, na absorção de água na 

forma líquida e aumento na espessura do painel, são significativos somente em curto intervalo 

de tempo, pois em períodos de tempo mais longos o efeito não é 

significativo (MENDES, 2001).  

 

Para Kelly (1997), aplicações de parafina a 1% em massa seca do material causam reduções 

nas propriedades de resistência dos painéis pela influência sobre a reação de cura do adesivo. 

Cloutier (1998) diz que a indústria utiliza parafina numa proporção máxima de 1,5%. Uma 

proporção mais elevada não é eficiente na redução de absorção de água e inchamento em 

espessura. 
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3.11.8 Condições de prensagem 

 

O tempo de assemblagem é o tempo decorrido entre a aplicação do adesivo e o momento em 

que a prensa é fechada e deve ser tal que permita a transferência do adesivo da lâmina com 

cola para a lâmina sem cola, a penetração do adesivo nos poros e capilares e o umedecimento 

da estrutura submicroscópica da madeira (Jankowsky, 1980). É durante este tempo que 

acontece a transferência e penetração do adesivo na madeira.  

 

O tempo de fechamento da prensa, temperatura e pressão de prensagem são variáveis e podem 

ser controladas na prensagem. Este tempo de fechamento da prensa é requerido desde o 

contato inicial do prato da prensa com a superfície do colchão até atingir a espessura final do 

painel. Já o tempo de prensagem é o intervalo desprendido a partir do momento em que o 

colchão é comprimido à espessura final do painel até a abertura dos pratos da prensa.  

 

O aquecimento das camadas superficiais ocorre rapidamente e permite a compressão das 

partículas destas camadas antes do aquecimento do interior (miolo). Deste modo não há uma 

boa distribuição da compressão através do material, provocando um aumento no gradiente 

vertical de densidade. Um tempo muito longo de fechamento faz com que a resina nas 

partículas em contato com os pratos aquecidos da prensa polimerize antes que um contato 

suficiente entre as partículas tenha ocorrido, resultando na redução da adesão do material e 

causando pré-cura nas camadas superficiais, o que reduz as propriedades de resistência 

(KELLY, 1977). 

 

O tempo mínimo de prensagem depende principalmente da eficiência na transferência de 

calor, a espessura do painel, temperatura de prensagem e distribuição da umidade no colchão. 

A temperatura de prensagem é uma das principais funções, pois ela atua tanto na plasticização 

da madeira, o que ajuda no processo de compressão e no processo de polimerização da resina. 

O tempo e a temperatura de prensagem devem estar adequados para assegurar que o miolo 

possa atingir a temperatura suficiente para permitir a cura da resina. Quanto maior a 

temperatura de prensagem, maior será o fluxo de calor, permitindo melhor densificação das 

camadas mais internas dos painéis, resultando em maior resistência das ligações internas e 

menor resistência à flexão estática. A pressão específica atua na consolidação do colchão para 

espessura final e densidade do colchão desejada (IWAKIRI, 1989). 
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3.12 As propriedades físicas e mecânicas dos painéis 

 

As características mecânicas do painel podem ser afetadas pela temperatura, por defeitos 

existentes no corpo-de-prova, pela velocidade e duração da carga e pela mudança de umidade 

abaixo do ponto de saturação das fibras (TSOUMIS, 1991). 

 

3.12.1 Módulo de elasticidade (MOE) 

 

Iwakiri (1989) menciona que o módulo de elasticidade (MOE) é um parâmetro que indica a 

rigidez de um material submetido a um determinado esforço. Maloney (1993) define o 

módulo de elasticidade (MOE) como a elasticidade de um material até o limite de 

proporcionalidade.  

 

Ele é afetado pelas diversas variáveis do processo de produção de painéis, dentre as quais, a 

densidade dos painéis, composição das camadas face/miolo, conteúdo de resina, razão de 

compactação, conteúdo de parafina e dimensões das partículas que refletem no índice de 

esbeltez (VITAL, 1974;  KELLY, 1977). 

 

3.12.2 Módulo de ruptura (MOR) 

 

Iwakiri (1989) ressalta que o MOR é uma propriedade muito importante e que determina a 

aplicabilidade dos painéis de partículas de madeira para uso estrutural. Maloney (1993) define 

o módulo de ruptura (MOR) à flexão como o limite do material, submetido ao esforço 

máximo até a ruptura.  

 
Kelly (1977) define que a razão de compactação influi positivamente no MOR apresentando 

uma alta correlação.  

 

A densidade da camada superficial do painel exerce forte influência sobre o MOR, devido a 

maior resistência à flexão oferecida pelas camadas superficiais, em função da sua maior 

densificação. Diferentes valores de resistência podem ser obtidos para painéis de mesma 

densidade (IWAKIRI, 1989). 
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Iwakiri et al. (2001) encontrou espécies de Pinus tropical, com densidade de 0,7g/cm3, valores 

para o MOR de 171,83 a 215,42 kgf/cm2. O alto valor da densidade é correspondido pelos 

altos resultados do MOR, indicando a relação entre a densidade e o módulo de ruptura. 

 

3.12.3 Compressão paralela das fibras 

 

O teste de compressão paralela (CP) em painéis consiste na aplicação da tensão paralela ou 

perpendicular às partículas das faces, dependendo da direção do corpo de prova em relação às 

camadas externas dos painéis. A resistência a este esforço também é influenciada pela linha 

de cola das partículas e pela tendência de ruptura por cisalhamento (MENDES, 2001). 

 

3.12.4 Ligação interna 

 

O ensaio de ligação interna (LI) mede o grau de adesão entre as partículas em amostras 

submetidas aos esforços de tração perpendicular. A ruptura ocorre normalmente no plano 

central de sua espessura, a qual corresponde à região de menor densidade e ligação entre as 

partículas (IWAKIRI, 1989). 

 

Em geral, a literatura menciona que com o aumento da densidade dos painéis, do conteúdo de 

resina, do tempo e da temperatura de prensagem, ocorre um aumento na resistência da ligação 

interna. No entanto, existem algumas controvérsias em relação ao efeito de determinadas 

variáveis de processamento na ligação interna, por exemplo, Vital et al. (1974) não encontrou 

correlação definida entre ligação interna e densidade dos painéis. 

 

3.12.5 Cisalhamento 

 

O ensaio de cisalhamento tem como finalidade avaliar a qualidade da linha de colagem e 

classificar o painel compensado segundo o local de utilização, ou seja, se o mesmo pode ser 

destinado ao uso interior avaliado no ensaio a seco, intermediário, avaliado no ensaio úmido, 

ou exterior, avaliado no ensaio pos fervura (BORTOLETTO JUNIOR, 2003). 
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3.12.6 Absorção de água e inchamento em espessura  

 

Absorção de água (AA) e inchamento em espessura (IE) são respectivamente a expressão 

percentual da qualidade de água absorvida e inchamento em espessura, quando uma amostra 

condicionada a 20ºC e 65% de umidade relativa (UR), que corresponde a uma umidade de 

equilíbrio de 12%, é imersa em água por 2 e 24 horas (ABNT, 2003). 

 

Iwakiri (1989) afirma que o inchamento em espessura devido ao efeito da umidade pode ser 

afetado por inúmeras variáveis de processo, tais como: espécies, geometria de partículas, 

densidade do painel, conteúdo de resina e condições de prensagem. O inchamento em 

espessura pode ser controlado ou minimizado pela manipulação destas variáveis e por meio de 

alguns métodos de tratamentos especiais. 

 

O inchamento em espessura é o somatório das variações em espessura devidas às liberações 

das tensões de compressão impostas aos painéis durante a prensagem e do inchamento das 

partículas de madeira (KELLY, 1977). 

 

A absorção de água e inchamento em espessura varia também de acordo com as condições de 

testes e os elementos que influem diretamente sobre estas propriedades são: umidade, tempo e 

temperatura de exposição (IWAKIRI, 1989). 

 

Segundo Iwakiri (1989) com base no comportamento da madeira sólida, a quantidade de água 

absorvida deve ser diretamente proporcional à densidade do painel. Portanto, espera-se que 

painéis de maior densidade inchem proporcionalmente mais do que painéis de menor 

densidade.  

 

Para Brito (1995), o inchamento em espessura é uma das propriedades mais importantes em 

termos de estabilidade dimensional dos painéis. O inchamento em espessura pode ser afetado 

pela espécie de madeira, geometria das partículas, densidade dos painéis, nível de resina, nível 

de parafina, eficiência da aplicação da cola e condições de prensagem.  

 

As literaturas disponíveis são praticamente unânimes em afirmar que melhor estabilidade 

dimensional é obtida com painéis produzidos de partículas de menores espessuras. A 

explicação se baseia no fato de que a menor massa de madeira em cada partícula e aumento 



 

 

 

39

no número de interfaces entre as partículas possibilita melhor dispersão do inchamento 

higroscópico para os espaços interpartículas (IWAKIRI, 1989). 

 

Lehmann, citado por Iwakiri (1989), diz que o aumento do conteúdo de resina e adição de 

parafina melhora também não só a estabilidade dimensional, mas também as propriedades de 

resistência e a durabilidade do painel nas condições de exposição a alta umidade relativa. 

 

3.12.7 Taxa de não retorno em espessura  

 

A exposição do painel a um ciclo de alta e baixa umidade relativa, em que ocorre primeiro o 

inchamento residual devido à liberação das tensões de compressão impostas aos painéis é 

denominada de taxa de retorno em espessura (TNRE). Este efeito pode ser reduzido ou 

eliminado por meio de tratamentos especiais como pós-vaporização e pós-aquecimento dos 

painéis, embora estes métodos tenham aplicações limitadas (IWAKIRI, 1989). 

 

No estudo realizado por Matos (1988), para painéis “waferboard” produzidos com Pinus 

taeda, a diferentes condições de prensagem, foi observada uma forte influência da umidade 

das partículas e presença de parafina sobre o inchamento residual. O autor relata que com a 

aplicação de 1% de parafina, o inchamento residual é reduzido. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Metodologia 

 

A metodologia científica utilizada nesta pesquisa para avaliação dos painéis de aglomerado 

convencional e compensado laminado baseou-se no método comparativo feito entre os seis 

clones de Eucalyptus urophylla e o Pinus oocarpa, sendo este último a testemunha.  Dentre 

estes sete elementos, indicou-se qual clone obteve o melhor resultado em relação aos outros 

clones e em relação ao Pinus (LAKATOS et al., 2004).  

 

A metodologia científica utilizada para avaliação dos painéis de aglomerado orientado (OSB) 

baseou-se no método comparativo feito entre os seis clones de Eucalyptus urophylla.  Dentre 

estes seis elementos indicou-se qual clone obteve o melhor resultado 

(LAKATOS et al., 2004).  

 

4.2 Material e métodos  
 

4.2.1 Matéria Prima 

 

O material objeto de estudo é proveniente de testes clonais instalados nas Fazendas Riacho e 

Bom Sucesso, de propriedade da Companhia Mineira Metais – Unidade Agroflorestal (VM-

AGRO), localizadas no município de Paracatu, região noroeste de Minas Gerais, Brasil. A 

área está situada a 17º36’09”S de latitude, longitude de 46º42’42” oeste de Greenwich e 

altitude média de 550 metros. 

 

Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw, tropical úmido de savana, com 

inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média anual é de 24ºC e a precipitação média 

anual é de 1450 mm. 

 

Foram selecionados 6 clones de Eucalyptus urophylla, com 94 meses de idade, plantados em 

um espaçamento 10 x 4m, sistema agrossilvopastoril e que nas entrelinhas cultiva-se arroz no 

primeiro ano, soja no segundo e pastagem nos anos subseqüentes. 
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O experimento inicial envolveu 200 clones que foram estudados com o objetivo de 

acompanhar o desenvolvimento silvicultural e avaliar as características fundamentais da 

madeira, para assim definir o seu potencial de usos tecnológicos. Dentre estes 200 clones 

foram selecionados 6 para o presente experimento.  

 

De cada um dos 6 clones foram utilizadas 5 árvores, estas foram seccionadas em toras, 

utilizando-se a altura comercial do tronco, para obtenção dos painéis de madeira compensada 

e os painéis de madeira aglomerada orientada (OSB). Os resíduos da laminação, 

arredondamento das toras, costaneiras e rolo resto foram retirados às partículas para produção 

dos painéis de madeira aglomerada convencional.  

 

4.2.2 Análises químicas dos clones 

 

Para a realização da análise química da madeira, foram retirados discos obtidos nas porções 

de 2 em 2m do tronco, na altura comercial de cada árvore, amostrados nas extremidades das 

toras coletadas As amostras de cada espécie foram preparadas para a determinação das 

substâncias químicas presentes na madeira. O teor de extrativos totais foi obtido conforme 

normas da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (1974) ABTCP-M 3/69.  

 

4.2.3 Determinação da densidade básica da madeira 

 

A densidade básica da madeira foi determinada de acordo com a norma ABNT (2003), pelo 

método de imersão em água de cunhas opostas extraídas dos discos obtidos nas porções de 2 

em 2m do tronco na altura comercial de cada árvore, amostrados nas extremidades das toras 

coletadas.  

 

A determinação da densidade básica da madeira é de grande importância, uma vez que a 

quantidade de madeira a ser utilizada na produção dos painéis de madeira é proporcional a sua 

massa.  
 

4.2.4 Variáveis de produção dos painéis: 

 

As variáveis de produção encontram-se citadas na Tabela IV.1. 

 



 

 

 

42

Tabela IV. 1 - Variáveis de produção dos painéis 

Tipo de painel Material utilizado Quantidade de painéis 
produzidos/material 

Painel de madeira compensado 
laminado 

Clones Eucalyptus: 1,2,3,4,5 ,6 e 
Pinus oocarpa 6 

Painel de madeira aglomerado 
convencional 

Clones Eucalyptus: 1,2,3,4,5 , 6 e 
Pinus oocarpa 6 

Painel madeira aglomerado 
orientado (OSB) Clones Eucalyptus: 1,2,3,4,5 e 6 6 

 

 

4.2.4.1 Variáveis da produção dos painéis de madeira aglomerada convencional  

 

Os painéis aglomerados foram produzidos na Unidade Experimental de Produção de Painéis 

de Madeira (UEPAM) - UFLA, nas dimensões de 480x480x15mm, densidade nominal de 

0,70g/cm³. Foram fabricados 6 painéis, com 6 repetições para cada um dos clones de 

Eucalyptus urophylla e Pinus oocarpa, sendo este ultimo utilizado apenas como parâmetro 

referencial. 

 

As partículas foram geradas em um picador de disco e posterior redução no moinho de 

martelo. Estas partículas foram secas a uma umidade média de 3% e, em seguida, foram 

peneiradas para a retirada de “finos” e levadas ao misturador de partículas, foi acrescentada a 

resina uréia-formaldeído (UF), em quantidade de 8% de sólido resinoso (base massa seca das 

partículas) e 1% de emulsão de parafina. Em seguida, a massa dos painéis foi colocada em 

uma caixa formadora do colchão e pré-prensado em uma prensa hidráulica. Na seqüência, o 

colchão foi prensado em uma prensa pneumática, à temperatura de 160ºC e pressão específica 

de 40kgf/cm2, por um período de 8 minutos.  

 

4.2.4.2 Variáveis da produção dos painéis de madeira orientada (OSB) 

 

Os painéis OSB foram fabricados na Unidade Experimental de Produção de Painéis de 

Madeira (UEPAM) - UFLA, com as dimensões de 480x480x15mm e com a proporção entre 
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camadas externas e interna de 25:50:25. Foram fabricados 6 painéis com 6 repetições cada um 

dos clones de Eucalyptus urophylla. 

 

As partículas do tipo “strand” foram obtidas num picador de disco com as dimensões de 

85x25x7mm, secas a umidade média de 3% e peneiradas para a retirada de “finos”.  

 

A seguir, as partículas foram levadas ao misturador de partículas para adição da resina fenol-

formaldeído (FF), em quantidade de 6% de sólido resinoso (base massa seca das partículas), 

densidade de 0,65g/cm³. A massa foi levada a uma caixa orientadora de partículas e depois 

conformada a um colchão em uma pensa hidráulica, para finalmente ser levado a prensa 

pneumática por um período de oito minutos, à temperatura de 180ºC e pressão específica de 

40kgf/cm². 

 

4.2.4.3 Variáveis da produção dos painéis de madeira compensado estrutural  

 

Para facilitar o processo de laminação e o amolecimento da madeira, as toras foram cozidas 

por um período de 72 horas, em um tanque contendo água a 66°C, na Unidade Experimental 

de Produção de Painéis de Madeira - UEPAM/UFLA. Em seguida, as mesmas foram levadas 

a um torno para serem laminadas e depois guilhotinadas nas dimensões finais de 

480x480x2mm de espessura cada lâmina, sendo utilizadas cinco lâminas para cada painel. 

 

As lâminas foram classificadas e secas até umidade de 6 a 8%, e foram fabricados 6 

compensados, com 6 repetições cada um deles dos clones Eucalyptus urophylla e Pinus 

oocarpa, sendo este ultimo utilizado como parâmetro referencial. 

 

A resina utilizada na colagem das lâminas dos painéis de madeira compensada foi à resina 

fenol-formaldeído (FF), com 320g por painel em linha de cola dupla.  

 

Os painéis foram prensados a uma temperatura de 150ºC e pressão específica de 10kgf/cm² 

para o Pinus oocarpa e de 15kgf/cm² para os clones de Eucalyptus urophylla por um período 

de 10 minutos. 
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4.2.5 Determinação das propriedades físico-mecânicas dos painéis: Esquema de 

distribuição, dimensões e normas utilizadas para obtenção dos corpos de prova, e 

avaliação das propriedades físico-mecânicas dos painéis de aglomerado convencional, 

OSB e compensado.  

 
 
Para o dimensionamento e distribuição dos corpos de prova nos painéis de madeira 

aglomerada convencional e nos painéis de madeira orientada (OSB), utilizaram-se os 

seguintes parâmetros de acordo com a Tabela IV. 2.  

 

 

Tabela IV.2 - Normas, quantidade e dimensões dos corpos de prova obtidos para cada painel de madeira 
aglomerada convencional e painel de madeira orientada (OSB) 

Propriedade Norma Quantidade de corpos de 
prova por painel 

Dimensões dos corpos 
de prova 

Absorção de água (AA) ASTM 1982: D1037-
100 

2 150x150mm 

Inchamento em 
espessura (IE) 

ASTM 1982: D1037-
100 

2 150x150mm 

Taxa de não retorno em 
espessura (TNRE) 

ASTM 1982: D1037-
100 

2 150x150mm 

Flexão estática (MOE) DIN 52362,1982 4 250x50mm 

Flexão Estática (MOR) DIN 52362,1982 4 250x50mm 

Compressão Paralela 
(CP) 

ASTM 1982: D1037-
34.22 

4 100x25mm 

Ligação Interna (LI) ASTM 1982: D1037-28 4 50x50mm 

Fonte: ASTM (1982); DIN (1982) 

 

 

 

A Figura 4.1 representa o esquema de distribuição dos corpos de prova nos painéis de 

aglomerado convencional e aglomerado orientado (OSB). 
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FIGURA 4.1 - Disposição dos corpos-de-prova nos painéis de aglomerado e 
OSB, sendo F.E = Flexão estática; L.I = Ligação interna; C.P = Compressão 
paralela das fibras; A.A = Absorção de água; I.E = Inchamento em 
espessura. 
Fonte: pesquisa de campo 

 

Para o dimensionamento e corte dos corpos de prova dos painéis de madeira compensada 

laminada utilizaram-se os seguintes parâmetros de acordo com a Tabela IV.3.  

 

Tabela IV.3 - Normas, quantidade e dimensões dos corpos de prova obtidos para cada painel de 
compensado 

Propriedade Norma Quantidade Dimensões 

Massa específica (ME) ABNT 31:000.05-001/3, 2004 3 100x50mm 

Absorção de água (AA) ABNT 31:000.05-001/3, 2004 4 75x25mm 

Umidade (U) ABNT 31:000.05-001/3, 2004 4 68x25mm 

Cisalhamento ABNT 31:000.05-001/3, 2004 3 150x25mm 

Flexão paralela e 
perpendicular as fibras (FE) ABNT 31:000.05-001/3, 2004 3 300x75mm 

Fonte: ABNT (2004). 
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As Figuras 4.2 e 4.3 representam os esquemas de distribuição dos corpos de prova no painel 

de compensado laminado. Na Figura 4.2 os corpos de prova para a realização do teste de 

flexão estática foram posicionados no sentido paralelo às fibras da camada da lâmina externa 

do painel. Na Figura 4.3 os corpos de prova para a realização do teste de flexão estática foram 

posicionados no sentido perpendicular às fibras da camada da lâmina externa do painel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 - Disposição dos corpos-de-prova para painéis de madeira 
compensada, sendo F.E = Flexão paralela as fibras; M.E = Massa específica 
(densidade); C = Cisalhamento; A.A = Absorção de água; T.U = Umidade 
Fonte: pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 - Disposição dos corpos-de-prova para painéis de madeira 
compensada, sendo F.E = Flexão perpendicular as fibras; M.E = Massa 
específica (densidade); C = Cisalhamento; A.A = Absorção de água; T.U = 
Umidade. 
Fonte: pesquisa de campo 

 
 

4.2.6 Corte e acondicionamento dos corpos de prova 
 
 
Após a produção dos painéis de aglomerado convencional, aglomerado orientado (OSB) e 

compensado os corpos de prova foram numerados nos painéis sequencialmente, de acordo 

com cada um dos testes físicos e mecânicos a ser executado. Em seguida, os painéis foram 

levados a uma serra circular em que os corpos-de-prova foram seccionados e esquadrejados 

em suas dimensões finais, conforme mostra FIGURA 4.4 no painel de aglomerado 

convencional. 
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FIGURA 4.4 – Corpos-de-prova dos painéis de aglomerado convencional 
esquadrejados e seccionados nas dimensões finais. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Após esta etapa, os corpos de prova foram armazenados em uma câmara climatizada 

(FIGURA 4.5), no Laboratório de Análises Mecânicas da Madeira, na Universidade Federal 

de Lavras, onde permaneceram devidamente acondicionados durante um período de 30 dias, 

até que madeira adquirisse estabilidade, a uma temperatura de (20 ± 2)°C e (60 ± 5)% de 

umidade relativa do ar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.5 – Acondicionamento dos corpos de prova em câmara climatizada 
Fonte: pesquisa de campo. 
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4.2.7 Ensaios mecânicos para os painéis de madeira aglomerada convencional e madeira 

aglomerada orientada (OSB)  

 

 Flexão estática (MOE e MOR) perpendicular e paralela às fibras 

 Compressão paralela às fibras (MOR) 

 Ligação interna 

 

4.2.8 Ensaios mecânicos para os painéis de madeira compensada laminada 

 

 Flexão estática (MOE e MOR) perpendicular e paralela às fibras 

 Cisalhamento em linha de cola 

 

Para realização dos ensaios mecânico utilizou-se a máquina universal de ensaios mecânicos 

EMIC, conforme mostra a FIGURA 4.6, pertencente ao Laboratório de Ciência e Tecnologia 

da Madeira, do Departamento de Ciências Florestais, na Universidade Federal de 

Lavras/UFLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Máquina universal de ensaios mecânicos EMIC 
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4.2.9 Ensaios físicos de absorção de água e inchamento em espessura nos painéis de 

madeira aglomerada e painel de madeira orientada (OSB) 

 

Para a realização dos ensaios de absorção de água e inchamento em espessura nos painéis de 

madeira aglomerada convencional e painel de madeira orientada (OSB), os corpos de prova 

foram marcados com um ponto em cada um dos quatro cantos, estando a 10mm das bordas 

cada ponto. Em seguida, com o auxilio de um micrômetro é registrada a espessura em cada 

um destes pontos, e com auxílio de uma balança registra-se a massa. 

 

Em seguida os corpos de prova foram mergulhados em um recipiente contendo água por um 

período de 2 horas. Após este período, é feita a segunda medição de suas espessuras nos 

quatro pontos e novamente registra-se a massa. A terceira medição das espessuras foi feita 

após 24 horas e registrou-se a massa. A quarta e última medição foi realizada após os corpos 

de prova adquirir estabilidade por meio de câmara climatizada, devidamente acondicionados 

durante um período de 30 dias, a uma temperatura de (20 ± 2)°C e (60 ± 5)% de umidade 

relativa do ar (UR). 

 

4.2.10 Ensaio físico de absorção de água para o painel de madeira compensada 

 

Para a realização dos ensaios de absorção de água nos painéis de madeira compensada os 

corpos de prova foram secos por 24 horas em estufa dotada de termostato que garante a 

temperatura de (50 ± 2)ºC. Após o período de 24 horas, os corpos de prova foram retirados da 

estufa e resfriados em dessecados de sílica-gel. Registrou-se a massa dos corpos de prova, e 

em seguida, estes foram imersos em um recipiente contendo água destilada a uma temperatura 

constante de (25 ± 2)ºC, por um período de 24 horas. Após os corpos de prova foram retirados 

da água destilada, secos com auxilio de papel toalha e registrada a massa final.  

 

A partir dos resultados obtidos para os valores de massa calculou-se a porcentagem de água 

absorvida para cada corpo de prova, conforme Equação 4.1. 
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100×
−

=
Ms

MsMuA      (4.1) 

 

Onde:  

A = Absorção de água (%) 

Mu = Massa úmida (g) 

Ms = Massa seca (g) 

 

4.2.11 Ensaio físico de determinação de umidade para o painel de madeira compensada 

 

Para realização dos ensaios de umidade nos painéis de madeira compensada, primeiramente 

registrou-se a massa dos corpos de prova. Em seguida os corpos de prova foram secos em 

estufa dotada de termostato, a uma temperatura de (103 ± 2)ºC, até adquirirem massa 

constante para o registro da massa final. Com os resultados obtidos para os valores de massa 

calculou-se a porcentagem de umidade, conforme Equação 4.2. 

 

100×
−

=
Ms

MsMuU        (4.2) 

 

Onde:  

U = Umidade (%) 

Mu = Massa úmida (g) 

Ms = Massa seca (g) 

 

4.2.12 Ensaio físico para a massa específica aparente (densidade aparente) do painel de 

madeira compensada 

                                                     

Para a realização do ensaio de massa específica aparente dos painéis de compensado, 

registrou-se a massa dos corpos de prova com auxílio de uma balança com precisão de 0,01g. 

Em seguida com um paquímetro foram feitas as medições da largura e comprimento, duas 

medições em cada uma das direções. Na seqüência marcaram-se quatro pontos em cada canto 

do corpo de prova, a uma distância de 10mm das bordas. Nestes pontos, com ajuda de um 

micrômetro, foram medidas as espessuras para cálculo do volume. Posteriormente, calculou-

se segundo Equação 4.3 a massa específica aparente dos painéis.   
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v
mespM =         (4.3) 

 

 

Onde:  

M esp = massa específica aparente (g/cm3) 

m = massa (g) 

v = volume (cm3) 
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4.3 Análises estatísticas 

 

4.3.1 Painéis de aglomerado convencional e compensado 

 

O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 

diferentes números de repetições por tratamento. O modelo estatístico que descreve as 

observações é dado por: 

 

ij i ijy μ τ ε= + + , 

em que: ijy é o valor da variável dependente do i-ésimo tratamento na j-ésima repetição, com j 

= 1, ..., ni, sendo ni o número de repetições do tratamento i; 

 μ  é uma constante inerente a cada observação; 

 iτ  é o efeito do i-ésimo tratamento, com i = 1, ..., 7; 

 ijε  é o erro experimental independente e normalmente distribuído com média zero e 

variância 2σ  

 

 

4.3.2 Painéis de aglomerado orientado (OSB) 

 

O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 

diferentes números de repetições por tratamento. O modelo estatístico que descreve as 

observações é dado por: 

 

ij i ijy μ τ ε= + + , 

em que: ijy é o valor da variável dependente do i-ésimo tratamento na j-ésima repetição, com j 

= 1, ..., ni, sendo ni o número de repetições do tratamento i; 

 μ  é uma constante inerente a cada observação; 

 iτ  é o efeito do i-ésimo tratamento, com i = 1, ..., 6; 

 ijε  é o erro experimental independente e normalmente distribuído com média zero e 

variância 2σ  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Propriedades químicas 

 

Tabela V.1 - Extrativos em água fria, água quente, totais, lignina e holocelulose presente na madeira 
dos clones de Eucalyptus urophylla 

Espécie Água fria 
(%) 

Água quente 
(%) Totais (%) Lignina (%) Holocelulose 

Eucalyptus urophylla 
clone 1 (62)* 4,26 6,14 6,35 22,76 70,89 

Eucalyptus urophylla  
clone 2    (19)* 6,46 8,13 8,81 26,19 65,00 

Eucalyptus urophylla 
clone 3 (36)* 6,15 7,45 8,91 26,72 64,37 

Eucalyptus urophylla  
clone 4 (28)* 4,82 6,47 8,65 29,21 62,14 

Eucalyptus urophylla  
clone 5 (26)* 3,46 6,33 6,91 24,12 68,97 

Eucalyptus urophylla  
clone 6 (58)* 5,68 7,46 8,52 26,47 65,01 

* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

5.1.1 Extrativos totais 

 

Para a produção dos painéis de madeira reconstituída, a propriedade mais relevante são os 

extrativos totais. Madeiras com grandes quantidades de extrativos totais, como as 

apresentadas pelos clones 2, 3, 4 e 6 podem causar estouros no final do processo de 

prensagem, interferirem no processo de cura e no consumo de resina, além criar de uma linha 

de cola de baixa resistência. A alta quantidade de extrativos podem também interferir nas 

propriedades de colagem da madeira, provocar exalação de odor, o que dificulta, por exemplo, 

sua utilização pela indústria de alimentos. Podem causar o desgaste de ferramentas devido ao 

endurecimento da matéria lenhosa. Por outro lado, a presença dos extrativos possui função 

fungicida, o que o torna um elemento favorável ao combate de fungos e insetos. Lima et al. 

(2007) certifica que na dependência da quantidade e do tipo de extrativo presente na madeira 

pode ocorrer uma interferência nas reações de polimerização do adesivo ou uma reação do 

adesivo e do extrativo. Uma outra influência dos extrativos é que, dependendo da espécie e 

condições de secagem da madeira, ocorrem migração e concentração dos mesmos na 

superfície, com a formação da camada inativa ou contaminada, prejudicando o contato 

adesivo-madeira (Marra, 1992; Pizzi, 1994). 
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Os resultados apresentados na Tabela V.1 indicam que o clone 3 apresentou em média o 

maior teor de extrativos totais, enquanto o clone 1 obteve o menor teor. Todos os clones 

obtiveram teores de extrativos totais acima dos encontrados por Latorraca (2000), que 

avaliando espécies de Eucalyptus urophylla encontrou 1,93% de extrativos em água fria, 3,0% 

de extrativos em água quente e 4,5% para extrativos totais. Trugilho et al. (2003) pesquisando 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna encontrou 6,7% de teor para extrativos totais 

enquanto Silva (2002) encontrou 4,6% em espécies de Eucalyptus grandis. 

 

5.1.2 Lignina  

 

De acordo com a Tabela V.1 o clone 4 obteve o maior teor de lignina. Brito (1977) encontrou 

23,6 a 29,8% de lignina presente em espécies de Eucalyptus urophylla, o que demonstra a 

compatibilidade com os resultados obtidos por todos os clones. Santos (2007) encontrou 

valores que variam de 29,59 a 31,52% para o teor de lignina em espécies de Eucalyptus 

grandis e Eucalyptus urophylla.  

 

5.1.3 Holocelulose 

 

Brito (2007) em sua pesquisa encontrou valores para holocelulose que variam de 64,61 a 

67,12%. De acordo com a Tabela V.1 observa-se que os clones 3 e 4 situam-se nos intervalos 

encontrados por este autor. O clone 1 obteve um valor maior.  

 

Trugilho et al. (2003) ao pesquisar espécies de Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna 

encontrou 61,52% para o teor de holocelulose. O mesmo autor observou em sua pesquisa que 

à medida que o teor de holocelulose aumentou houve uma diminuição do teor de lignina. 

Podemos observar nos resultados representados na Tabela V.1, que este efeito também 

ocorreu com os clones. 

 

5.2 Densidade básica 

 

A densidade é elemento responsável pela resistência da madeira, é a razão entre a massa seca 

e o volume verde. As madeiras mais densas são mais duras, e normalmente retraem-se e 

dilatam-se com maior facilidade que as madeiras menos densas. Por outro lado, as madeiras 
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mais densas são ideais para utilização como elementos combustíveis, sua alta densidade pode 

em alguns casos aumentar o poder de queima.  

 

O clone 4 apresentou o menor valor para a densidade básica, enquanto o clone 2 apresentou o 

maior valor, conforme mostra Tabela V.2, estando este clone dentro da faixa de valores 

encontrada por Iwakiri et al. (2004), de 0,61 até 0,81g/cm3 , em sua pesquisa com espécies de 

Eucalyptus. Cabral et al. (2007) obteve para espécies de Eucalyptus urophylla um valor para a 

densidade de 0,61g/cm3. 

 

Tabela V.2 - Densidade básica da madeira dos clones de Eucalyptus urophylla 

Espécie Densidade da madeira (g/cm3) 

Eucalyptus urophylla – clone 1 (62)* 0,53 

Eucalyptus urophylla – clone 2 (19)* 0,65 

Eucalyptus urophylla – clone 3 (36)* 0,59 

Eucalyptus urophylla – clone 4 (28)* 0,52 

Eucalyptus urophylla – clone 5 (26)* 0,60 

Eucalyptus urophylla – clone 6 (58)* 0,56 

Pinus oocarpa 0,50 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

Os clones 1, 3, 4, 5 e 6 encontram-se dentro da faixa de valores indicados por Maloney (1993) 

e Moslemi (1974) para a produção de painéis de partículas, de até 0,60g/cm³. No entanto, 

estes autores também afirmaram que as espécies de maior densidade podem ser utilizadas em 

mistura com as de menor densidade, podendo assim, viabilizar o aproveitamento daquelas 

espécies, o que poderia ser aplicado ao clone 2 que apresentou um maior valor para 

densidade.  

 

Para Walker (1993) e Júnior (2003) os valores ideais para produção de painéis laminados 

estão próximos a 0,50g/cm3, o qual é indicativo de relativa facilidade para o processamento da 

madeira em torno rotativo, com base nesta informação, os clones 1 e 4 são os mais indicados 

para a produção de painéis laminados. Segundo Walker (1993), espécies adequadas para 

laminação tendem apresentar densidade básica entre 0,38 e 0,70g/cm3. Lutz (1974) avaliou 
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várias espécies de Eucalyptus e indicou que as madeiras com densidades mais adequadas para 

a produção de lâminas tendem apresentar densidades entre 0,40 e 0,70g/cm3. Com base nas 

informações de densidade recomendadas por estes autores, pode-se afirmar que todos os 

clones encontram-se dentro da faixa ideal para a laminação. 

 

Latorraca (2000), na produção de painéis cimento madeira com espécies de Eucalyptus spp., 

encontrou valores para as  densidades que variam entre 0,55 a 0,69g/cm3, sendo assim, 

observa-se que os clones 2, 3, 5 e 6 encontram-se dentro da faixa recomendada por este autor, 

podendo, com base nestes dados, estes clones serem utilizados na produção deste tipo de 

painel.  

 

A densidade do painel está diretamente relacionada com a densidade da madeira e a taxa de 

compressão. Depende também da umidade do colchão e outros fatores. Assim como a 

densidade da madeira, a densidade do painel tem grande influência sobre as suas propriedades 

mecânicas, influenciando praticamente todas as propriedades dos painéis. 

Iwakiri et al. (2001), diz que as espécies de baixa densidade são as mais recomendadas. 

 

5.3 Painel de madeira aglomerado convencional  

 

5.3.1 Densidade aparente, à 12% de umidade 

 

O resultado apresentado no Anexo 1.1 demonstra que a densidade aparente dos painéis, de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 

0,3661. Nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a 

variável densidade aparente (p= 0,0283). 

 

As médias indicadas na Tabela V.3 mostram que nenhum dos clones apresentou diferença 

estatística em relação ao Pinus, porém existe diferença entre eles. O clone 3 obteve o maior 

valor para a densidade aparente, enquanto os clones 4 e 5 apresentaram menor valor.  

Cabral et al. (2007) pesquisando painéis aglomerados produzidos com espécies de Eucalyptus 

grandis, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus cloeziana obteve uma média geral para densidade 

dos painéis de 0,70g/cm3, valor muito superior ao obtido pela média dos clones indicada na 

Tabela V.3. 
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Pedrazzi et al. (2005) obteve valores para a densidade de 0,55g/cm3, para painéis de madeira 

aglomerada, produzidos com 4% de resina uréia-formaldeído, com espécies de Eucalyptus 

saligna, resultado igual aos obtidos pelos clones 1, 2 e o Pinus, (Tabela V.3). 

 

Tabela V.3 - Valores médios de densidade aparente (entre parêntesis erro-padrão), em g/cm3, nos 
painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados, e para o teste Dunnett 
considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 0,55 (0,01) AB 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 0,55 (0,01) AB 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 0,58 (0,01) A 0,1478 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 0,54 (0,01) B 0,7761 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 0,54 (0,01) B 0,5682 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 0,56 (0,01) AB 0,9597 

Pinus oocarpa 0,55 (0,01)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 

 

 

5.3.2 Razão de compactação  

 

A Tabela V.4 apresenta os valores para as razões compactação, para os painéis de aglomerado 

convencional.  

 

Os clones 1, 4 e 6 apresentaram valores  (Tabela V.4) que estão de acordo com o 

recomendado por Vital (1973), que afirma que o seu valor deve ser sempre maior que 1, isto 

porque durante a prensagem torna-se necessário comprimir as partículas de forma produzir 

boa união com mínimo de adesivo e também reduzir os espaços interiores e as irregularidades 

da superfície do painel. 
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Tabela V.4 - Valores da razão de compactação para painéis de aglomerado convencional, em função 
dos tratamentos estudados. 

Espécie Densidade da 
madeira (g/cm3) 

Densidade do painel 
(g/cm3) 

Razão de 
compactação 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 0,53 0,55  1,03 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 0,65 0,55  0,84 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 0,59 0,58  0,98 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 0,52 0,54  1,03 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 0,60 0,54  0,90 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 0,56 0,56  1,00 

Pinus oocarpa 0,50 0,55 1,1 

*Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

5.3.3 Absorção de água em 2 horas  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.2 demonstra que a absorção de água em 2h, de acordo 

com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,1806. 

Nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável 

absorção em 2h (p< 0,0001). 

 

De acordo com a Tabela V.5, os clones 1 e 4 podem ser considerados iguais estatisticamente, 

e 1, 2, 4 e 6 diferem do Pinus. O clone 1 possui média de erro padrão menor por isso pode se 

dizer que este clone é melhor do que o clone 4. 

 

Observamos que na Tabela V.5 que todos os clones, e principalmente o Pinus, obtiveram 

valores superiores a 21,56% encontrado para o teste de absorção de água em 2 horas realizado 

por Iwakiri et al. (2000) produziu painéis aglomerados com resíduos de Eucalyptus maculata, 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus tereticornis, utilizando 8% de resina uréia.   
 
 
Brito et al. (2005) avaliando painéis aglomerado de Pinus elliottii Engelm com adição de 

cascas de Eucalyptus pellita F. Muel encontrou valores para absorção de água em 2 horas de 

4,5 a 16,1%. Todas as médias encontradas na Tabela V.5 mostram que os clones de 

Eucalyptus e também o elemento comparativo, Pinus, ficaram acima deste valor, o mostra que 
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os clones de Eucalyptus urophylla absorveram maior quantidade de água do às espécies 

estudadas por Brito et al. (2005).  

 

 

Tabela V.5 – Valores médios de absorção de água em 2 horas (entre parêntesis erro-padrão), em (%), 
nos painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados para o teste Dunnett 
considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 37,89 (6,53) BC  0,0002 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 51,88 (5,96) AB 0,0229 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 56,01 (5,96) AB 0,0721 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 35,69 (6,53) BC 0,0002 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 63,90 (5,96) A 0,4153 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 52,04 (5,96) AB 0,0240 

Pinus oocarpa 77,42 (5,96)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

5.3.4 Absorção de água 24 horas  
 

O resultado apresentado no Anexo 1.2 demonstra que a absorção de água em 24h, de acordo 

com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,2639. 

Nesse anexo observa-se que não ouve efeito de tratamento sobre a variável absorção em 24h 

(p= 0,0779). 

 

A Tabela V.6 apresenta os resultados para o teste de absorção de água em 24 horas. 

Observamos que não existem diferenças estatísticas significativas entre os clones, mas o clone 

2 apresenta absorção de água em 24 horas menor quando comparado ao Pinus, e este possui 

maior valor para a absorção de água em 24 horas, quando comparado a todos os outros clones.  

 

Os clones, representados na Tabela V.6, obtiveram maiores valores quando comparados os 

resultados obtidos no teste físico para ensaio de absorção de água em 24 horas 
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(Iwakiri et al., 2000) encontrou valores de 56,5% para espécies de Eucalyptus maculata, 

58,8% para Eucalyptus grandis e 48,0% para Eucalyptus tereticornis, o que demonstra uma 

maior absorção de água das espécies de Eucalyptus urophylla. 
 

 

Tabela V.6 - Valores médios de absorção de água em 24 horas (entre parêntesis erro-padrão), em (%), 
nos painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e para o teste Dunnett 
considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 104,66 (5,21) A 0,3132 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 94,10 (5,21) A 0,0143 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 103,77 (5,21) A 0,2554 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 107,44 (5,70) A 0,5914 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 108,81 (5,21) A 0,6763 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 98,74 (5,21) A 0,0649 

Pinus oocarpa 117,80 (5,21)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

5.3.5 Inchamento em espessura em 2 horas  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.3 demonstra que o inchamento em 2h de acordo com o 

teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,8612. Nesse 

anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável inchamento 

em espessura em 2h (p< 0,0001). 

 

Conforme descrito na Tabela V.7 os clones 1 e 4 apresentaram valores estatisticamente iguais 

e menores do os outros clones. O clone 5 apresentou um maior valor para inchamento em 2 

horas e difere dos os outros, exceto do clone 6. Nesta tabela podemos observar que todos os 

clones obtiveram resultados semelhantes aos encontrados por Iwakiri et al. (2000) para 

valores de inchamento em espessura em 2 horas em Eucalyptus maculata de 30,6%, 

Eucalyptus grandis de 21,2% e Eucalyptus tereticornis 16,8%.  
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Outro resultado semelhante ao apresentado na Tabela V.7 foram os valores encontrados pelos 

autores Brito et al. (2005), que ao pesquisar painéis de Pinus elliottii Engelm com mistura 

cascas de Eucalyptus pellita F.Muell em seus testes de inchamento em 2 horas obteve valores 

que variam de 6,9 a 26,4%. 

 

Tabela V.7 - Valores médios de inchamento em espessura teste para 2 horas (entre parêntesis erro-
padrão), em (%), nos painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e 
para o teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)*  13,82 (1,62) CD  0,0071 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 16,75 (1,62) BC 0,1695 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 20,53 (1,62) BC 0,9933 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 13,29 (1,77) CD 0,0075 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 28,76 (1,62) A 0,0183 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 22,03 (1,62) AB 0,9999 

Pinus oocarpa 21,62 (1,62) 
  

1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

5.3.6 Inchamento em espessura em 24 horas  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.3 demonstra que o inchamento em 24h de acordo com o 

teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 0,2112. Nesse 

anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável inchamento 

em espessura em 24h (p< 0,0001). 

 

O resultado expresso na Tabela V.8 mostra que o clone 5 apresentou o maior valor para 

inchamento em 24 horas, sendo também o único que se difere do Pinus. Os clones 1 e 4 

obtiveram os menores valores para o inchamento em 2 horas, assim como também podemos 

observar na Tabela V.8 que estes mesmos clones também apresentaram as menores médias 

para absorção de água em 2 horas, indicando uma relação entre a quantidade de água 

absorvida e o inchamento das partículas.  
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Os clones 2, 3 e 4 apresentaram valores de menor inchamento em espessura do os valores 

encontrados por Iwakiri et al. (2000) em Eucalyptus maculata 38,8%, Eucalyptus grandis 

35,0% e Eucalyptus tereticornis 30,1%.  

 

Haselein et al. (2002) encontrou, para este mesmo teste feito em painéis com madeira de 

diferentes tipos de partículas, valores que variam entre 27,4 e 35,4%, Como podemos 

observar os valores obtidos por este autor encontram-se muito próximos aos valores 

representados pelos clones na Tabela V.8. Também podemos observar que os clones 

obtiveram melhores médias que as médias encontradas por Iwakiri et al. (2001) que avaliou 

espécies de Pinus tropical e obteve como resultado valores que variam entre 32,7 a 39,7%.  

 

 

Tabela V.8 - Valores médios de inchamento em espessura teste para 24 horas (entre parêntesis erro-
padrão), nos painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 31,17 (1,11) B 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 29,94 (1,11) B 0,8226 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 29,89 (1,11) B 0,8013 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 29,95 (1,22) B 0,8534 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 40,82 (1,11) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 32,72 (1,11) B 0,9351 

Pinus oocarpa 31,51 (1,11)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 
 
Todos os clones representados na Tabela V.8 obtiveram melhores médias que Brito et al. 

(2005) para painéis a base de madeira Pinus e mistura de casca de Eucalyptus, sendo que foi 

encontrado, em média 48,41% para os testes de inchamento em 24 horas.  

 

 

 



 

 

 

64

5.3.7 Taxa de não retorno em espessura  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.1 demonstra que a taxa de não retorno, de acordo com o 

teste de Shapiro-Wilks, apresentam distribuição normal com probabilidade de 0,9999. Nesse 

anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável taxa de não 

retorno (p< 0,0001). 
 

A Tabela V.9 mostra que o clone 5 possui a maior taxa de não retorno em espessura, sendo 

estatisticamente superior aos demais materiais. Além disto, os outros foram estatisticamente 

iguais, a 5% de significância. 

 
 

Tabela V.9 - Valores médios de taxa de não retorno em espessura (entre parêntesis erro-padrão), em 
(%), para painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 29,25 (1,15) B 0,0722 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 25,65 (1,15) B 0,9992 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 26,75 (1,15) B 0,8210 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 27,31 (1,26) B 0,6312 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 36,33 (1,15) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 29,40 (1,15) B 0,0593 

Pinus oocarpa 25,12 (1,15)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

Para Iwakiri (2005), em painéis com maior razão de compactação, há maior quantidade de 

partículas de madeira e conseqüentemente maior densificação do painel.  De acordo com os 

resultados representados nas Tabelas V.5, V6, V.7, V.8 e V.9 pode-se concluir que o clone 5 

obteve o maior valor para a razão de compactação, e também os maiores valores para 

absorção de água em 2 horas, absorção de água em 24 horas, inchamento em espessura em 2 

horas, inchamento em espessura em 24 horas e taxa de não retorno em espessura, isto se deve 

a uma maior concentração de material lenhoso presente nestes painéis.  
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5.3.8 Módulo de elasticidade (MOE) à flexão  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.4 demonstra que o módulo de elasticidade (MOE) à 

flexão, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com 

probabilidades de 0,4687. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos 

tratamentos sobre a variável módulo de elasticidade (MOE) (p< 0,0001). Existe diferença 

estatística entre os clones, e também entre os clones e o Pinus. 

 

Considerando-se os valores para o MOE, a Tabela V.10 mostra que os clones 1 e 4 possuem a 

maior capacidade de resistência a flexão, bem como também apresentaram a maior razão de 

compactação. É possível observar nesta mesma tabela que todos os clones apresentaram 

valores muito superiores ao valor de 2.724,28kgf/cm2 encontrado por Iwakiri et al. (2005) em 

seu trabalho com a produção de painéis de madeira com partículas de Pinus spp e densidade 

0,65g/cm3.  

 

Todos os clones apresentaram valores inferiores ao encontrado por Brito et al. (2005), que 

pesquisou painéis aglomerados de espécies de Pinus elliottii Engelm com adição de cascas de 

Eucalyptus pellita F. Muel e obteve o resultado de 10.500kgf/cm2. 
 

 
Tabela V.10 - Valores médios de modulo de elasticidade (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão, para painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 7.823,18 (484,38) A 0,2758 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 4.736,30 (484,38) BC 0,0555 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 6.616,40 (484,38) AB 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 8.545,65 (484,38) A 0,0303 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 4.254,13 (484,38) C 0,0098 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 5.414,64 (484,38) BC 0,3783 

Pinus oocarpa 6.552,45 (484,38)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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5.3.9 Módulo de ruptura (MOR) à flexão  

 

O resultado apresentado no Anexo 1.4 demonstra que o módulo de ruptura (MOR) à flexão, 

de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 

0,0507. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a 

variável módulo de ruptura (MOR) (p=< 0,0001). 

 

Segundo a Tabela V.11, para os testes do módulo de ruptura (MOR), o resultado revelou ter 

efeito de tratamento. Os clones 1, 3 e 4 apresentaram valores estaticamente iguais para o 

MOR e que apenas o clone 4  difere do Pinus. O clone 4 e o clone 1 obtiveram melhor 

resultado que os valores encontrados por Brito et al. (2005) pesquisou painéis aglomerados de 

espécies de Pinus elliottii Engelm com adição de cascas de Eucalyptus pellita F. Muel. 

  

O clone 4 apresentou uma média de valores que esta dentro do recomendado pela norma de 

comercialização ASNI A 208.1 de chapa de partículas de baixa densidade (menor que 

0,59g/cm3) que admite como valores mínimos 56 até 112kgf/cm2. 

 

 

Tabela V.11 - Valores médios de modulo de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão, para painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o nível Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 55,29 (4,02) AB 0,3900 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 30,81 (4,02) C 0,0540 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 47,86 (4,02) AB 0,9990 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 61,87 (4,02) A 0,0395 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 30,22 (4,02) C 0,0425 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 37,79 (4,02) BC 0,5211 

Pinus oocarpa 45,96 (4,02)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros de Companhia Mineira de Metais. 
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5.3.10 Compressão paralela das fibras 

 

Os resultados apresentados no Anexo 1.5 demonstram que tensão na força máxima à 

compressão, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com 

probabilidade de 0,1214. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos 

tratamentos sobre a variável tensão na força máxima (p= 0,0002). 

 

Na Tabela V.12 encontra-se os valores médios de resistência na força máxima, em kgf/cm2, 

para o teste de compressão paralela às fibras. Os clones 1 e 4 são melhores e não se 

diferenciam estaticamente do Pinus. Apenas o clone 5 apresentou diferente estatisticamente 

de todos os outros clones e com menor valor para a compressão paralela das fibras. 

 

De acordo com Kelly (1977), as propriedades mecânicas dos painéis apresentam uma relação 

direta com a razão de compactação, como podemos observar nas Tabelas V.4 e V.12, onde os 

clones 1 e 4 apresentaram a maior razão de compactação e também o maior valor para o teste 

de compressão paralela as fibras. O mesmo efeito também pode ser observado com os clones 

2 e 5 que obtiveram os menores valores para a razão de compactação e consequentemente os 

menores valores para o teste de compressão. 

 

Tabela V.12 - Valores médios tensão na força máxima (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
compressão, para painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e para o 
teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 42,93 (3,08) A 0,6637 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 30,15 (3,08) AB 0,3609 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 30,99 (3,08) AB 0,4793 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 43,45 (3,08) A 0,5794 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 22,46 (3,08) B 0,0076 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 32,05 (3,08) AB 0,6466 

Pinus oocarpa 37,54 (3,08)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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5.3.11 Ligação interna  

 

Os resultados apresentados no Anexo 1.6 demonstram que tensão na força máxima à ligação 

interna, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com 

probabilidade de 0,1847. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos 

tratamentos sobre a variável tensão na força máxima (p< 0,0001). 

 

Como descrito na Tabela V.13 observa-se que o clone 4 obteve o melhor resultado para o 

ensaio mecânico de ligação interna, mas não possui diferença estatística significante em 

relação ao Pinus. Apenas os clones 2 e 5 se diferem do Pinus. 

 

Tabela V.13 - Valores médios de tensão na força máxima (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, 
à ligação interna, para painéis de aglomerado convencional, em função dos tratamentos estudados e 
para o teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 2,15 (0,11) AB 0,9991 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 1,71 (0,09) BC 0,0169 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 2,18 (0,11) AB 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 2,58 (0,11) A 0,1027 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 1,34 (0,11) C < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 1,89 (0,11) B 0,2409 

Pinus oocarpa 2,20 (0,11)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones no registro da Companhia Mineira de Metais. 
 

De acordo com as Tabelas V.4 e V.13 o clone 4 obteve o maior valor para a razão de 

compactação e também os maiores valores médios para o ensaio mecânico de ligação interna. 

Os painéis com alta razão de compactação possuem uma maior área de contato entre as 

partículas, resultando em melhores propriedades de ligação interna, conforme descrito por 

MOSLEMI (1974) e MALONEY (1993). 
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Todos os clones, com exceção apenas do clone 5, apresentaram resultados que estão de 

acordo com a norma de comercialização ASNI A 208.1 dos painéis de partículas de baixa 

densidade (menor que 0,59g/cm3) que admite como valores mínimos de 1,40 até 4,22kgf/cm2. 

 

Em outro caso, observando a Tabela V.13, observa-se que todos os clones, com exceção 

apenas do clone 5, obtiveram valores superiores aos resultados obtidos por Brito et al.  (2005) 

que pesquisou painéis feitos com Pinus elliottii e mistura de cascas de Eucalyptus pellita.  

 

O clone 4 obteve a maior razão de compactação, como conseqüência também obteve os 

maiores valores para MOE, MOR, compressão paralela e ligação interna, o que demonstra 

uma relação entre estas propriedades.   

 

5.4 Painel de madeira aglomerada orientada (OSB)  

 

5.4.1 Densidade aparente, à 12% de umidade 

 

O resultado apresentado no Anexo 2.1 demonstra que a densidade aparente dos painéis, de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 

0,7175. Ainda nesse anexo observa-se que não houve efeito significativo dos tratamentos 

sobre a variável densidade aparente (p= 0,2373). 

 

Tabela V.14 - Valores médios da densidade aparente (entre parêntesis erro-padrão), em g/cm3, para 
painéis OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 0,62 (0,01) A 

Clone 2 (19)* 0,64 (0,01) A 

Clone 3 (36)* 0,63 (0,01) A 

Clone 4 (28)* 0,64 (0,01) A 

Clone 5 (26)* 0,63 (0,01) A 

Clone 6 (58)* 0,65 (0,01) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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Para os resultados representados na Tabela V.14, as densidades dos painéis confeccionados 

com os diferentes clones não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre si e 

apenas do clone 1 não se encontra dentro dos valores recomendados pelas as indústrias 

Americanas e Canadenses para a  produção de painéis de OSB, cuja densidade encontram-se 

entre 0,63 até 0,67g/cm3  (Cloutier,1998). 

 

5.4.2 Razão de compactação  

 

Todos os clones, com exceção do clone 2 obtiveram razão de compactação acima de 1, de 

acordo com os resultados expressos na Tabela V.15. O resultado apresentado pelo clone 1 

mostra que este obteve a menor média para a densidade do painel e um dos maiores valores 

para a razão de compactação. Vital (1973) definiu a razão de compactação para painéis 

comerciais, seu valor é sempre maior que 1. Durante a prensagem torna-se necessário 

comprimir as partículas de forma produzir boa união com mínimo de adesivo e também 

reduzir os espaços interiores e as irregularidades da superfície do painel. O adesivo representa 

atualmente o maior custo na produção dos painéis de madeira. Cloutier (1998) afirma que 

uma densidade mais baixa da madeira promove uma razão de compactação mais elevada e, 

por conseguinte, uma maior superfície de contato entre as partículas quando em comparação a 

uma madeira de densidade mais alta.  

 

 

Tabela V.15 - Valores para a razão de compactação para painéis de madeira aglomerada orientada 
(OSB) 

Eucalyptus urophylla  Densidade da 
madeira (g/cm3) 

Densidade do painel 
(g/cm3) 

Razão de 
compactação 

Clone 1 (62)* 0,53 0,62  1,16 

Clone 2 (19)* 0,65 0,64  0,98 

Clone 3 (36)* 0,59 0,63  1,06 

Clone 4 (28)* 0,52 0,64  1,23 

Clone 5 (26)* 0,60 0,63  1,05 

Clone 6 (58)* 0,56 0,65  1,16 

* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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5.4.3 Absorção de água em 2 e 24 horas  

 

Os resultados apresentados no Anexo 2.2 demonstram que a absorção de água em 2h e em 

24h, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresentam distribuição normal com 

probabilidades de 0,9971 e 0,1014, respectivamente. Ainda nesse anexo observa-se que houve 

efeito significativo dos tratamentos sobre a variável absorção em 2h (p= 0,0008) e absorção 

em 24h (p= 0,0013). 

 

Na Tabela V.16 encontram-se os valores médios de absorção de água após 2 e 24 horas.  Para 

o teste em 2 horas, o clone 4 apresentou a menor valor para absorção de água podendo este 

clone ser utilizado como por exemplo na confecção de móveis, pequenos objetos e 

embalagens que exijam uma certa resistência a água. Os clones 3 e 5 apresentaram a maior 

valor para absorção de água. Para este mesmo teste, os clones 1, 2, 4 e 6, estatisticamente, não 

diferem entre si. Os resultados apresentados pelos clones, com exceção do clone 6, 

apresentaram coerência entre as médias estatísticas, para os resultados de absorção de água 

em 2 e 24 horas. 

 

 

Tabela V.16 - Valores médios (entre parêntesis erro-padrão), em %, para absorção de água em 2 horas 
(AA 2h) e 24 horas (AA 24h), para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Medias (erro-padrão) Eucalyptus urophylla  A.A. 2h (%) A.A. 24h (%) 

Clone 1 (62)* 36,39 (2,09) AB 66,11 (1,77) A 

Clone 2 (19)* 31,36 (2,09) B 57,91 (1,77) B 

Clone 3 (36)* 41,47 (2,09) A 62,27 (1,77) AB 

Clone 4 (28)* 29,94 (2,09) B 62,43 (1,77) AB 

Clone 5 (26)* 40,44 (2,09) A 68,08 (1,77) A 

Clone 6 (58)* 31,37 (2,09) B 68,43 (1,77) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação da Companhia Mineira de Metais. 
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Nos testes em 24 horas, os clones 2, 3 e 4 apresentaram os menores e, conseqüentemente, os 

melhores valores para absorção de água, e estes não diferenciam entre si estatisticamente.    

 

Todos os clones obtiveram melhor média do que os valores encontrados por 

Iwakiri  et al., (2004) em seu trabalho, ao utilizar madeira de Eucalyptus na produção de 

painéis OSB que para o teste de absorção de água em 2 horas encontrou valores de 46,0% 

para espécies de Eucalyptus citriodora, e 49,4% para Eucalyptus maculata. Os clones 2, 3 e 4 

obtiveram maiores valores quando comparados aos resultados encontrados por 

Iwakiri et al., (2004) para o teste de absorção de água em 24 horas para o Eucalyptus 

citriodora e para Eucalyptus maculata.  

 

Tsoumis (1991) afirma que a presença de extrativos influencia a resistência à permeabilidade 

e a relação água-madeira. Índice de absorção de água para painéis de madeira orientada 

(OSB) mostrou ter efeito significativo apenas para o teste em 24 horas. O clone 2 obteve o 

menor valor para o teste de absorção de água em 24 horas, assim como também o mais alto 

teor de extrativos e a mais alta densidade, fazendo com que estes compostos dificultem a 

absorção de água. Em outra situação, o clone 5 obteve um dos maiores índices de absorção de 

água em 24 horas e o menor teor de extrativos entre os clones estudados.   

 

Lima et al. (2002) obtiveram valores entre 88,0 a 110,7% para os testes em 2 horas e para os 

testes em 24 horas obtiveram 101,8% a 124,0% em painéis com densidade de 0,63g/cm3 e 8% 

de resina uréia-formaldeido, valores muito superiores aos encontrados para os clones. Em 

outro caso Brito et al. (2005) para os testes de absorção em 2 horas encontrou o índice de 4,5 

a 16,1%, resultado bastante inferior ao apresentado pelos clones e para 24 horas este autor 

encontrou valores de 60,3 a 71,3%, resultados mais semelhantes aos encontrados pelos clones.  

 

A Tabela V.16 mostra que o ensaio físico para absorção de água em 24 horas para painéis de 

madeira orientada (OSB), também apresentou efeito significativo, o que indica que existe 

diferença entre os clones. Nesta mesma tabela observamos que o clone 4 possui a maior razão 

de compactação e o menor índice de absorção de água em 2 horas, é possível que tenha 

ocorrido uma redução da porosidade no material com o aumento de matéria lenhosa, 

diminuindo a absorção de água.  

 

 



 

 

 

73

5.4.4 Inchamento em espessura em 2 e 24 horas  

 

Os resultados apresentados no Anexo 2.3 demonstram que o inchamento em 2h e em 24h de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresentam distribuição normal com probabilidades de 

0,6281 e 0,9163, respectivamente. Ainda nesse Anexo observa-se que houve efeito 

significativo dos tratamentos sobre a variável inchamento em espessura em 2h (p= 0,0191) e 

inchamento em 24h (p= 0,0035). 

 

O resultado apresentado na Tabela V.17 para o teste de inchamento em espessura em 2 horas, 

o clone 2 apresentou o melhor resultado. Não existe diferença entre os clones 2, 4 e 6; apenas 

o clone 3 difere dos outros. Os clones 2, 3 e 4 apresentaram o menor valor em 24 horas, e 

estes clones não diferenciam entre si.  

 

 

Tabela V.17 - Valores médios (entre parêntesis erro-padrão) de inchamento em espessura em 2 horas 
(I 2h) e 24 horas (I 24h), para painéis OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Medias (erro-padrão) Eucalyptus urophylla  I 2h (%) I 24h (%) 

Clone 1 (62)* 8,75 (0,89) AB 22,25 (1,54) B 

Clone 2 (19)* 8,36 (0,89) B 24,81 (1,54) AB 

Clone 3 (36)* 12,24 (0,89) A 29,19 (1,54) A 

Clone 4 (28)* 9,20 (0,89) AB 25,14 (1,54) AB 

Clone 5 (26)* 11,62 (0,89) AB 31,07 (1,54) A 

Clone 6 (58)* 9,42 (0,89) AB 28,20 (1,54) AB 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

Para o resultado to teste de inchamento em espessura em 24 horas, o clone 1 apresentou o 

melhor resultado, enquanto o clone 5 o pior resultado (Tabela V.17). Os clones obtiveram 

melhores médias que os resultados de Iwakiri et al. (2004) avaliando espécies de Eucalyptus 

na produção de painéis de OSB que encontrou para o teste de inchamento em 2 horas valores 

variando entre 8,9% e 48,6%. Na avaliação em 24 horas este mesmo autor obteve valores 

variando entre 15,7% a 67,0%.  



 

 

 

74

Todos os clones apresentaram resultados coerentes entre as médias estatísticas, para os 

resultados de inchamento em espessura em 2 e 24 horas. 

 

5.4.5 Taxa de não retorno em espessura  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.1 demonstra que a taxa de não retorno, de acordo com o 

teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 0,8557. Ainda 

nesse anexo observa-se que ouve efeito significativo de tratamento sobre a variável taxa de 

não retorno (p= 0,0331). 

 

Para o teste de taxa de não retorno, representado na Tabela V.18, os clones 2, 3, 4 e 5 não 

possuem diferença entre si. O clone 6 obteve o maior valor, enquanto o clone 1 o menor valor.  

 

Os clones, para o teste de não retorno em espessura, obtiveram valores em média o dobro do 

encontrado por Mendes (2007) em seu estudo avaliando painéis de OSB. Mendes (2007) 

produzindo painéis de OSB com clones de Eucalyptus spp, e adição de 6% de resina fenol 

formaldeido, encontrou o valor de 7,27%.  

 
 
 
Tabela V.18 - Valores médios (entre parêntesis erro-padrão) da taxa de não retorno em espessura 
(TNR), em (%), para painéis OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 14,61 (1,28) B 

Clone 2 (19)* 15,15 (1,28) AB 

Clone 3 (36)* 19,15 (1,28) AB 

Clone 4 (28)* 17,01 (1,28) AB 

Clone 5 (26)* 16,88 (1,28) AB 

Clone 6 (58)* 20,07 (1,28) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 



 

 

 

75

5.4.6 Módulo de elasticidade (MOE) à flexão perpendicular  

 
O resultado apresentado no Anexo 2.4 demonstra que o módulo de elasticidade (MOE) para o 

teste de à flexão no sentido perpendicular, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, 

apresentam distribuição normal com probabilidade de 0,0501. Ainda nesse anexo observa-se 

que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de elasticidade (MOE) 

(p= 0,0099). 

 
A Tabela V.19 apresenta os dados obtidos para o teste mecânico de flexão no sentido 

perpendicular à camada externa para painéis de madeira orientada (OSB). Nela observa-se 

que os clones 1, 2, 3, 4 e 6 não diferem entre si. O clone 5 obteve o maior média de valores 

em relação aos outros clones, e também o menor teor de extrativos representado na Tabela 

V.2.  O clone 2 obteve e menor média de valores para o MOE perpendicular e um alto teor de 

extrativo. Estes resultados podem indicar uma influência dos extrativos nesta propriedade, 

atuando no processo de aderência da resina nas partículas.   

 

Tabela V.19 - Valores médios do modulo de elasticidade (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão perpendicular, para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 12.580,4 (1.948,9) AB 

Clone 2 (19)* 8.658,1 (1.858,2) B 

Clone 3 (36)* 8.814,5 (1.779,1) B 

Clone 4 (28)* 13.989,4 (1.858,2) AB 

Clone 5 (26)* 17.375,7 (1.858,2) A 

Clone 6 (58)* 13.887,8 (1.779,1) AB 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 
 

Todos os clones obtiveram melhor média quando comparados aos valores encontrados por 

Lima et al. (2002). Os clones 3 e 5 obtiveram melhores médias do que as médias encontradas 

por Iwakiri et al. (2002) em sua pesquisa com espécies comerciais de Pinus taeda. Os clones 

1, 4, 5 e 6 obtiveram melhores médias para o MOE perpendicular quando comparadas a média 

de 9.774kgf/cm2 encontrada por Mendes (2007) utilizando-se o mesmo tipo de resina. O clone 
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5 também apresentou um valor superior ao recomendado pela norma canadense CSA 0437-

0/93, que é de no mínimo 15.000kgf/cm2. 

 

5.4.7 Módulo de elasticidade (MOE) à flexão paralela  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.5 demonstra que o módulo de elasticidade (MOE) para o 

teste de à flexão no sentido paralelo, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta 

distribuição normal com probabilidade de 0,0971. Ainda nesse anexo observa-se que houve 

efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de elasticidade (MOE) (p= 

0,0001). 

 

Os valores médios para o módulo de elasticidade paralelo variam de 6.271,2kgf/cm2 para o 

clone 4 até 17.917,8kgf/cm2 para o clone 2. De acordo com a Tabela V.20, pode-se observar 

que os clones 1, 2, 3, 5 e 6 obtiveram valores iguais estatisticamente. A norma canadense 

CSA 0437-0/93 para a produção de painéis de partículas orientadas (OSB), recomenda no 

mínimo 55.000kgf/cm2 para o MOE paralelo. Nenhum dos clones apresentou valores que 

atendam esta norma. 

 

Comparando a Tabela V.14 com a V.20, observa-se que o clone 2 apresentou o maior valor 

para densidade e também o maior valor para o MOE no sentido paralelo. Pode-se notar 

também que apenas o clone 4 apresentou diferença estatística em relação aos outros clones e o 

menor valor para a densidade e também menor valor para o MOE no sentido paralelo, o que é 

indicativo de uma relação direta e proporcional entre estas duas propriedades. A influência da 

densidade dos painéis sobre as propriedades físicas e mecânicas é altamente significativa. 

Painéis com maior densidade apresentam maior resistência mecânica (MENDES, 2001). 

 

Suzuki e Takeda citados por Mendes (2001) observaram que o MOE pode ser igualado no 

sentido perpendicular e paralelo com camadas na proporção entre a camada externa e interna 

de 25:50:25, observando o resultado apresentado pelo clone 6 na Tabela V.20, pode-se 

perceber a veracidade desta proporção observada por estes autores.  

 

Lima et al. (2002) encontrou valores médios para MOE paralelo inferior quando comparadas 

às médias obtidas pelos clones.  
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Tabela V.20 - Valores médios do modulo de elasticidade (entre parêntesis erro-padrão), em Kgf/cm2, 
à flexão paralela para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 16.524,3 (1.591,5) A 

Clone 2 (19)* 17.917,8 (1.662,2) A 

Clone 3 (36)* 12.638,3 (1.591,5) AB 

Clone 4 (28)* 6.271,2 (1.662,2) B 

Clone 5 (26)* 11.709,8 (1.743,4) AB 

Clone 6 (58)* 13.614,5 (1.591,5) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

5.4.8 Módulo de ruptura (MOR) à flexão perpendicular  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.4 demonstra que o módulo de ruptura (MOR) para o 

teste de à flexão no sentido perpendicular, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, 

apresentam distribuição normal com probabilidade de 0,0521. Ainda nesse anexo observa-se 

que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de ruptura (MOR)   

(p= 0,5187). 

 
Não houve diferença estatística entre os clones, e o clone 5 obteve o maior valor para a 

propriedade do módulo de ruptura no sentido perpendicular (Tabela V.21) e o clone 2 

apresentou o menor valor. 

 
Nenhum dos clones apresentou valores recomendados pela norma canadense CSA 0437-0/93, 

que é de no mínimo 96 kgf/cm2. Assim como também os seguintes os autores Mendes et al. 

(2007) com clones de Eucalyptus spp. e Iwakiri et al.(2002) encontraram valores um pouco 

superiores aos valores obtido pelo clone 5. Todos os clones obtiveram melhor média do que 

as médias encontradas por Lima et al. (2002).  
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Tabela V.21 - Valores médios do modulo de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), kgf/cm2, à flexão 
perpendicular, para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 92,63 (13,20) A 

Clone 2 (19)* 65,51 (12,59) A 

Clone 3 (36)* 71,78 (12,05) A 

Clone 4 (28)* 83,73 (12,59) A 

Clone 5 (26)* 95,42 (12,59) A 

Clone 6 (58)* 83,87 (12,05) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 
5.4.9 Módulo de ruptura (MOR) à flexão paralela  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.5 demonstra que o módulo de ruptura (MOR) para o 

teste de à flexão no sentido paralelo, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta 

distribuição normal com probabilidades de 0,1559. Ainda nesse anexo observa-se que houve 

efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de ruptura (MOR) (p= 0,0028). 

 

A maioria dos clones apresentaram resultados estatisticamente iguais (Tabela V.22), o clone 4 

obteve diferença estatística em relação aos outros clones e o menor valor para o MOR 

paralelo. Pode-se observar nesta mesma tabela que o clone 1 obteve o maior valor para o 

MOR entre os clones e nenhum dos clones não apresentou valores acima do recomendado 

pela norma CSA (1993) para a fabricação de painéis de madeira orientada, que é de 

234kgf/cm2.  Todos os clones obtiveram valores semelhantes aos valores encontrados por 

Lima et al. (2002).  

 

O comportamento dos painéis produzidos com os clones, quanto ao MOE e MOR para o teste 

de flexão estática paralela e perpendicular, representados nas Tabelas V.19, V.20, V.21 e 

V.22 pode ser justificado devido a problemas de pressão durante o processo de fabricação dos 

painéis, onde a calibração da pressão no equipamento pode ter influenciado nos baixos 

resultados para os valores de MOE e MOR, tanto no sentido paralelo quanto perpendicular. 
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Tabela V.22 - Valores médios do modulo de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão paralela, para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 113,01 (11,34) A 

Clone 2 (19)* 92,17 (11,34) A 

Clone 3 (36)* 74,76 (11,34) AB 

Clone 4 (28)* 43,33 (11,84) B 

Clone 5 (26)* 87,36 (12,43) AB 

Clone 6 (58)* 94,96 (11,34) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

5.4.10 Compressão perpendicular  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.5 demonstra que a tensão na força máxima à compressão 

paralela, no sentido perpendicular, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta 

distribuição normal com probabilidade de 0,0533. Ainda nesse anexo observa-se que não 

houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável tensão na força máxima no sentido 

paralelo (p= 0,0621). 

 

Mendes (2001) em estudo avaliando painéis de madeira orientada produzidas com espécies de 

Pinus spp., obteve resultados para o ensaio mecânico de compressão paralela as fibras no 

sentido perpendicular,  com aplicação de 4% de resina, o valor de 129kgf/cm2 e 140kgf/cm2 

para painéis com densidade de 0,65g/cm3. Observando a tabela V.23 conclui-se que nenhum 

dos clones obteve valores superiores aos encontrados por este autor. Assim como ocorrido 

para os valores de MOE e MOR na flexão, no sentido perpendicular e paralelo, os baixos 

valores encontrados para a compressão perpendicular as fibras podem ter sido causados por 

problemas durante a prensagem dos painéis. 
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Tabela V.23 - Valores médios de tensão na força máxima no sentido perpendicular (entre parêntesis 
erro-padrão), em kgf/cm2, à compressão, para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 45,61 (5,34) AB 

Clone 2 (19)* 68,87 (5,98) A 

Clone 3 (36)* 36,08 (5,98) B 

Clone 4 (28)* 41,02 (5,34) B 

Clone 5 (26)* 34,29 (5,98) B 

Clone 6 (58)* 30,43 (5,34) B 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 
 
 
5.4.11 Compressão paralela  

 

O resultado apresentado no Anexo 2.6 demonstra que a tensão na força máxima à compressão 

paralela, no sentido perpendicular, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta 

distribuição normal com probabilidade de 0,01257. Ainda nesse anexo observa-se que não 

houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável tensão na força máxima no sentido 

paralelo (p= 0,0147). 

 

A Tabela V.24 representa os valores encontrados para o teste de compressão paralela as fibras 

para os painéis de madeira orientada. Para este teste, nenhum dos clones apresentou 

diferenças estatísticas significantes, portanto não possui efeito de tratamento. De acordo com 

estes resultados mostram que nenhum dos clones obteve valores iguais ou superiores aos 

encontrados por Mendes (2001), que produziu painéis OSB com espécies de Pinus spp. com 

densidade 0,65g/cm3, no ensaio mecânico de compressão paralela as fibras. Este autor 

afirmou que a compressão paralela não é influenciada de forma definida pela relação 

face/miolo. Assim, novamente justifica-se que um problema durante a calibragem do 

equipamento de pressão pode ter influenciado nos baixos valores apresentados pelos painéis 

de OSB no teste de compressão paralela, uma vez que não houve uma boa aglutinação das 
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partículas neste tipo de painel, influenciando diretamente nos resultados de suas propriedades 

mecânicas. 

 

 

Tabela V.24 - Valores médios de tensão na força máxima no sentido paralelo (entre parêntesis erro-
padrão), em kgf/cm2, à compressão, para painéis de OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 47,27 (7,20) A 

Clone 2 (19)* 29,67 (8,05) A 

Clone 3 (36)* 41,19 (9,30) A 

Clone 4 (28)* 32,68 (8,05) A 

Clone 5 (26)* 30,18 (9,30) A 

Clone 6 (58)* 32,82 (7,20) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

5.4.12 Ligação interna  

 

Os resultados apresentados no Anexo 2.6 demonstram que tensão na força máxima à ligação 

interna, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com 

probabilidade de 0,595. Ainda nessa anexo observa-se que houve efeito significativo dos 

tratamentos sobre a variável tensão na força máxima (p= 0,0681). 

 

Os valores médios de ligação interna, representados na Tabela V.25, variam entre 

1,00kgf/cm2 para o clone 5 até 1,82kgf/cm2 para o clone 1. Os resultados representados na 

Tabela V.25, mostram que estatisticamente os clones não apresentam efeito de tratamento, 

pois  obtiveram o mesmo valor para as médias. Nenhum dos clones estudados obteve valores 

satisfatórios para o teste de ligação interna quando comparado ao recomendado pela norma 

canadense CSA (1993) para produção de painéis de madeira orientada, que é de no mínimo 

3,45kgf/cm2. O que pode indicar problemas de pressão durante o processo de produção dos 

painéis.  
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Tabela V.25 - Valores médios de tensão na força máxima (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
ligação interna, para painéis OSB, em função dos tratamentos estudados. 

Eucalyptus urophylla  Médias1 (erro-padrão) 

Clone 1 (62)* 1.82 (0.18) A 

Clone 2 (19)* 1.66 (0.18) A 

Clone 3 (36)* 1.33 (0.18) A 

Clone 4 (28)* 1.40 (0.18) A 

Clone 5 (26)* 1.00 (0.21) A 

Clone 6 (58)* 1.15 (0.18) A 
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

MENDES (2001) afirma que a relação face/miolo é uma propriedade que dependente da 

ligação interna entre as partículas e da qualidade da linha de cola entre as mesmas. Problemas 

na caixa orientadora de partículas, bem com também a proporção 25:50:25, utilizada para a 

confecção dos painéis OSB, também deve ser verificada. 
 

De acordo com Cloutier (1998), uma elevada umidade nas camadas superficiais do colchão de 

OSB, em geral, diminui a densidade da camada interna elevando os riscos de estouros, além 

de reduzir a ligação interna. E para Maloney (1993), algumas espécies requerem mais que 

outras um controle da umidade mais preciso das partículas, em decorrência da possibilidade 

de ocorrência de estouro ou separação de camadas durante a secagem final dos painéis. 

Juntamente com a pressão, também deverão ser verificados possíveis problemas com a 

elevada umidade para painéis de OSB produzidos com os clones. 

 

Os dados apresentados na Tabela V.25, mostram que todos os clones obtiveram valores 

superiores aos valores encontrados por Lima et al. (2002). 

 

5.5 Painel de madeira compensada  

 

5.5.1 Densidade aparente, a 12% de umidade. 
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O resultado apresentado no Anexo 3.1 demonstra que a densidade aparente dos painéis, de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 

0,0755. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a 

variável densidade aparente (p= 0,0006). 

 

Nos valores representados na Tabela V.26 todos os clones são iguais entre si, mas 2, 3 e 5 são 

diferentes do Pinus. O clone 5 apresentou o maior valor para densidade aparente e o clone 4 o 

menor valor entre os clones.  

 

Tabela V.26 - Valores médios para massa específica aparente (entre parêntesis erro-padrão), em 
g/cm3, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste Dunnett 
considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 0,69 (0,03) A 0,0884 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 0,77 (0,03) A 0,0005 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 0,75 (0,03) A 0,0027 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 0,68 (0,03) A 0,1898 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 0,78 (0,03) A 0,0003 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 0,69 (0,03) A 0,0967 

Pinus oocarpa 0,60 (0,03)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

O resultado representado na Tabela V.26 mostra que os clones 1,4 e 6 estão dentro das médias 

de valores encontrados por Almeida et al. (2004), que avaliando híbridos de Eucalyptus, 

encontrou de 0,63 até 0,70g/cm2. 

 

5.5.2 Absorção de água  

 

Os resultados apresentados no Anexo 3.2 demonstram que a absorção de água de água de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 



 

 

 

84

0,5255. Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a 

variável absorção de água (p< 0,0001). 
 

Para os testes de absorção de água representados na Tabela V.27 mostra que a análise 

estatística possui efeito de tratamento, existindo diferença entre os clones. O clone 1 

apresentou a maior média de valores, enquanto os clones 2 e 3 apresentaram as menores, 

conseqüentemente, as melhores médias. Para compensados, principalmente para uso exterior, 

é ideal que este material apresente baixos valor de absorção de água. 

 

Os clones 2 e 3 apresentaram menor valor para o teste de absorção de água do que o valor de 

39,8% encontrado por Bortoletto Junior (2003). Os clones 2, 3, 4, 5 e 6 obtiveram médias 

semelhantes aos valores das médias encontradas por  Almeida et al. (2004). 

 

Tabela V.27 - Valores médios de absorção de água (entre parêntesis erro-padrão), em (%), para 
painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste Dunnett considerando o 
Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 53,8 (2,99) A 0,8432 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 36,8 (2,99) B 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 36,2 (3,28) B 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 46,3 (2,99) AB 0,0475 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 42,9 (3,28) AB 0,0098 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 44,8 (2,99) AB 0,0200 

Pinus oocarpa 57,9 (2,99)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

 

5.5.3 Umidade  
 
Os resultados apresentados no Anexo 3.3 demonstram que a umidade de acordo com o teste 

de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,0700. Ainda nesse 

anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável absorção de 

água (p= 0,4829). 
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Não existe diferença entre os clones e nenhum deles difere do Pinus. O resultado pode indicar 

que o período de climatização dos painéis, antes dos ensaios, foi adequado para tornar os 

valores de umidade relativamente iguais, consequentemente os resultados estatísticos também 

se apresentaram iguais.  

 

Todos os clones obtiveram médias semelhantes às encontradas pelos autores: Bortoletto 

Junior (2003) que obteve o percentual de 9,18% e Iwakiri et al. (2006) avaliando 

compensados fenólicos de espécies de Eucalyptus grandis encontrou 11,25% como resultado 

para a umidade e Almeida et al. (2004), onde este autor encontrou valores que estão entre 

1,55 até 11,11%. Com base nas informações obtidas por estes autores e nos resultados 

representados na Tabela V.28, pode-se considerar que os resultados são satisfatórios para 

compensados fenólicos.  

 

 
Tabela V.28 - Valores médios de umidade (entre parêntesis erro-padrão), em (%), para painéis de 
compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste Dunnett considerando o Pinus 
como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 9,70 (0,28) A 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 9,88 (0,26) A 0,9950 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 10,31 (0,28) A 0,4692 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 9,46 (0,28) A 0,9662 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 9,63 (0,26) A 0,9999 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 9,64 (0,26) A 0,9795 

Pinus oocarpa 9,72 (0,26)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 
 
 
5.5.4 Módulo de elasticidade (MOE) à flexão perpendicular  
 

O resultado apresentado no Anexo 3.4 demonstra que o módulo de elasticidade (MOE) à 

flexão no sentido perpendicular a camada da lâmina externa, de acordo com o teste de 

Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,0578. Ainda nesse 
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anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de 

elasticidade (MOE) (p= 0,0165). 
 

Na Tabela V.29, encontram-se os resultados obtidos para o MOE no sentido perpendicular. A 

influência da densidade dos painéis sobre as propriedades físicas e mecânicas é altamente 

significativa. O clone 5 obteve o maior valor, o que provavelmente é devido a um maior valor 

para a densidade aparente. Este mesmo clone também obteve a melhor média para esta 

propriedade para painéis de OSB. Bortoletto Júnior (2003) produziu painéis de compensado 

com espécies de Eucalyptus urophylla, com densidade aparente de 0,90g/cm3, para uso 

externo com 10mm de espessura, e encontrou como resultado, 49.430kgf/cm2, em painéis 

com densidade de 0,90g/cm3, para o MOE no sentido perpendicular, um valor muito superior 

ao apresentado melhor clone, o número 5, que foi de 11.559kgf/cm2, o que mostra uma 

influencia direta entre a densidade dos painéis e as propriedades mecânicas dos mesmos. 

 
 
Tabela V.29 - Valores médios de modulo de elasticidade (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão perpendicular, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 8.648,9 (1674,4) A 0,0236 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 8.736,4 (1674,4) A 0,0260 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 8.384,8 (1674,4) A 0,0175 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 7.242,1 (1674,4) A 0,0044 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 11.559,2 (1674,4) A 0,3414 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 9.155,7 (1674,4) A 0,0409 

Pinus oocarpa 15.617,1 (1674,4)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 

 

5.5.5 Módulo de elasticidade (MOE) à flexão paralela  

 

O resultado apresentado no Anexo 3.5 demonstra que o módulo de elasticidade (MOE) à 

flexão no sentido perpendicular a camada da lâmina externa, de acordo com o teste de 

Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,2133. Ainda nesse 
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anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de 

elasticidade (MOE) (p= 0,0360). 

 

Como pode ser observado na Tabela V.30, para o teste de flexão, o MOE paralelo do clone 5 

foi o que apresentou a melhor média. Este fato novamente indica a influencia da densidade 

aparente dos painéis nesta propriedade. Iwakiri et al. (2006) para esta mesma propriedade, em 

seu estudo com painéis produzidos com espécies de Eucalyptus grandis obteve o valor de 

162.128kgf/cm2.  

 

 

Tabela V.30 - Valores médios de modulo de elasticidade (entre parêntesis erro-padrão), kgf/cm2, à 
flexão paralela, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 23.788,1 (4.018,5) A 0,9854 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 31.048,1 (4.018,5) A 0,2790 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 25.339,3 (4.018,5) A 0,9109 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 33.188,8 (4.018,5) A 0,1350 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 39.192,6 (4.018,5) A 0,0097 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 27.905,9 (4.018,5) A 0,6293 

Pinus oocarpa 20.635,5 (4.018,5)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
 
 
5.5.6 Módulo de ruptura (MOR) à flexão perpendicular  

 

Os resultados apresentados no Anexo 3.4 demonstram que o módulo de ruptura (MOR) à 

flexão no sentido perpendicular a lâmina da camada externa, de acordo com o teste de 

Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidades de 0,0590. Ainda nesse 

anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de 

ruptura (MOR) (p= 0,2013). 
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Os ensaios mecânicos para MOR perpendicular, apresentados na Tabela V.31, indicaram o 

clone 5 com o maior valor e o resultado apresentado por este esta dentro dos valores obtidos 

por Almeida et al. (2004) que variaram de 350 a 419kgf/cm2. Nenhum dos clones difere 

estatisticamente entre si. Pereyra (1984) cita que a norma DIN 68705 (1981), estabelece o 

valor de no mínimo 153kgf/cm2 para o MOR perpendicular. Com base nesta informação, 

todos os clones, incluindo o Pinus, estão dentro das especificações exigidas por esta norma 

para a produção de compensados.  

 

Tabela V.31 - Valores médios de modulo de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão perpendicular, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 276,27 (43,18) A 0,1325 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 310,81 (43,18) A 0,3771 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 310,82 (43,18) A 0,3772 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 286,29 (43,18) A 0,1849 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 379,64 (43,18) A 0,9890 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 282,12 (43,18) A 0,1614 

Pinus oocarpa 411,68 (43,18)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira Metais. 
 

De acordo com a norma ABNT (2004) que exige valores que variam de 140,1 até 

302,9kgf/cm2, nos resultados apresentados na Tabela V.31, os clones 1, 4 e 6 encontram-se 

dentro dos padrões estabelecidos para a produção de painéis compensados para uso exterior. 

Os clones 2, 3, 5 e o Pinus apresentaram valores superiores ao máximo exigido pela norma. 

 

5.5.7 Módulo de ruptura (MOR) à flexão paralela  

 

O resultado apresentado no Anexo 3.5 demonstra que o módulo de ruptura (MOR) à flexão no 

sentido paralela a camada da lâmina externa, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, 

apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,4275. Ainda nesse anexo observa-se 
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que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável módulo de ruptura (MOR)   

(p= 0,2017). 
 

Pereyra (1994) obteve um valor mínimo de 498 kgf/cm2 para MOR paralelo, sendo assim os 

clones 2, 3, 4, 5 e 6, incluindo o Pinus, encontram-se acima do resultado obtido por este autor. 

Bortoletto Júnior (2003) pesquisando Eucalyptus saligna, painéis com densidade 0,78g/cm3, 

encontrou o valor de 855kgf/cm2 para o MOR no sentido paralelo, um valor um pouco acima 

do valor mais alto apresentado pelos clones, o do clone 5, que foi de 741,87kgf/cm2. 

 

A Tabela V.32 mostra que nenhum dos clones possui diferenças estatísticas significantes entre 

si. De acordo com a norma ABNT (2004) para a produção de painéis de madeira compensada 

de uso exterior, todos os clones, e também o Pinus, com exceção do clone 5 que apresentou 

um valor superior, obtiveram valores que estão dentro da faixa ideal para produção de painéis 

que é de 308,8 até 673,9kgf/cm2. 

 

Tabela V.32 - Valores médios de modulo de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), em kgf/cm2, à 
flexão paralela, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para o teste 
Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 448,88 (82,87) A 0,9995 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 578,45 (82,87) A 0,9205 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 537,64 (82,87) A 0,9946 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 661,90 (82,87) A 0,4625 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 741,87 (82,87) A 0,1378 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 569,12 (82,87) A 0,9488 

Pinus oocarpa 484,13 (82,87)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
 

Os resultados das Tabelas V.31 e V.32 revelam que os valores médios do MOR paralelo e 

MOR perpendicular foram maiores para os compensados produzidos com o clone 5. Esse 
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resultado possivelmente é devido à densidade aparente (Tabela V.26) dos painéis de 

compensado produzidos com este clone, cujo valor também foi o maior. 

 

5.5.8 Cisalhamento a seco 

 

O resultado apresentado no Anexo 3.6 demonstra que o cisalhamento a seco de acordo com o 

teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,5784. Ainda 

nesse Anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável 

cisalhamento a seco (p< 0,0001). 

 
Como mostra a Tabela V.33 os clones não apresentaram diferença entre si e todos são 

diferentes do Pinus. O clone 1 obteve a maior resistência ao cisalhamento para teste seco, fato 

que lhe confere vantagem e demonstra que a interação entre cola e madeira foi melhor para 

este clone. Almeida et al. (2004) pesquisando clones de híbridos, encontrou para o  

cisalhamento seco, valores variando entre 16,3 a 20,0kgf/cm2, que são semelhantes aos 

encontrados para os clones. Apenas o Pinus, encontra-se dentro das especificações exigidas 

pela norma ABNT (2004) para a produção de painéis, em que os valores variam de 20,6 até 

37,3kgf/cm2.  

 
 
 
 
Tabela V.33 - Valores médios de tensão máxima de ruptura, à cisalhamento a seco (entre parêntesis 
erro-padrão), em kgf/cm2, para painéis de compensado, em função dos tratamentos estudados e para 
o teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 17,03 (2,39) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 16,29 (1,37) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 13,36 (1,95) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 12,44 (1,37) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 13,48 (2,39) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 15,38 (1,51) A < 0,0001 

Pinus oocarpa 33,51 (1,37)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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5.5.9 Cisalhamento após 24 horas  

 

O resultado apresentado no Anexo 3.7 demonstra que o cisalhamento em 24h de acordo com 

o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,0509. Ainda 

nesse anexo observa-se que não houve efeito significativo dos tratamentos sobre à variável 

cisalhamento em 24h (p= 0,5703). 

 

De acordo com a tabela V.33, não existe diferença entre os clones e, entre estes e o Pinus, 

todos são iguais entre si. O clone 2 obteve o maior valor. Todos os clones e também o Pinus 

encontram-se dentro dos valores exigidos pela norma ABNT (2004) para a produção de 

painéis de madeira compensada de uso exterior. Os valores exigidos por esta norma 

encontram-se na faixa de 10,8 a 21,6 kgf/cm2.  

 

Almeida et al. (2004) pesquisando espécies de Eucalyptus obteve a variação de 12,0 até 15,8 

kgf/cm2 para o teste de cisalhamento úmido em 24 horas. Todos os clones apresentaram em 

média valores para o teste de cisalhamento semelhante aos encontrados por Iwakiri et al. 

(2006). Este autor obteve valores que variam de 11,3 a 20,8kgf/cm2.  

 

Tabela V.34 - Valores médios de tensão máxima de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), à 
cisalhamento em 24 horas, em kgf/cm2, para painéis de compensado, em função dos tratamentos 
estudados e para o teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 13,58 (4,29) A 0,9993 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 19,63 (3,03) A 0,3084 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 15,16 (5,25) A 0,9895 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 17,43 (3,71) A 0,7414 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 19,80 (5,25) A 0,6516 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 17,63 (3,32) A 0,6550 

Pinus oocarpa 11,83 (2,81)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
* Identificação dos clones nos registros da Companhia Mineira de Metais. 
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5.5.10 Cisalhamento após fervura  

 

O resultado apresentado no Anexo 3.8 demonstra que o cisalhamento pós-fervura de acordo 

com o teste de Shapiro-Wilks, apresenta distribuição normal com probabilidade de 0,0550. 

Ainda nesse anexo observa-se que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável 

cisalhamento a seco (p< 0,0001). 

 

Avaliando estatisticamente os dados representados na Tabela V.34, pode-se dizer que, todos 

os clones são diferentes do Pinus, mas todos são iguais entre si. Iwakiri et al. (2006) 

encontrou valores que variaram entre 10,28 a 14,34kgf/cm2, pode-se observar que o clone 2 

apresentou média maior que os valores encontrados por este autor. 
 
 
 
 
Tabela V.35 - Valores médios de tensão máxima de ruptura (entre parêntesis erro-padrão), em 
kgf/cm2, à cisalhamento pós fervura, para painéis de compensado, em função dos tratamentos 
estudados e para o teste Dunnett considerando o Pinus como controle. 

Espécie Médias1 (erro-padrão) Teste Dunnett 

Eucalyptus urophylla – clone 1 
(62)* 8,70 (4,71) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 2 
(19)* 18,24 (3,35) A 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 3 
(36)* 10,22 (4,71) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 4 
(28)* 10,36 (4,08) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 5 
(26)* 12,45 (4,71) A < 0,0001 

Eucalyptus urophylla – clone 6 
(58)* 12,45 (4,71) A 0,0001 

Pinus oocarpa 45,38 (3,34)   
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
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6. CONCLUSÕES 

 

6.1 Painel de madeira aglomerado convencional 

 

Para a produção de painéis aglomerado convencional, o clone 4 apresentou a menor médias de 

valor para a densidade básica da madeira, maior razão de compactação, melhor média para 

absorção de água em 2 horas e para inchamento em espessura em 2 horas, a segunda melhor 

média para o teste de inchamento em 24 horas. 

 

Quanto às propriedades mecânicas, o clone 4 novamente apresentou a melhor média para os 

valores de MOE , MOR  na flexão estática, compressão paralela das fibras e ligação interna.  

 

O clone 4 apresentou os melhores resultados dentre os clones, sendo o mais recomendado 

dentre estes para a produção de painéis de madeira aglomerado convencional. Os demais 

clones também podem ser utilizados na produção de painéis aglomerados convencional. 

 

6.2 Painel de madeira aglomerada orientada (OSB) 

 

O clone 4 obteve a melhor média para a densidade básica da madeira e o clone 1 apresentou a 

segunda melhor média. O menor valor para densidade aparente dos painéis foi obtido pelo 

clone 1 que também obteve o segundo melhor resultado para a razão de compactação. O clone 

4 obteve a melhor média de razão de compactação.  

 

Para os ensaios físicos de absorção de água em 2 horas o clone 4 foi aquele que absorveu 

menos água. Enquanto para o ensaio de absorção de água em 24 horas o clone 2 obteve e a 

melhor média.  

 

No teste de inchamento em espessura em 2 horas, o clone 2 obteve a melhor média. Já para os 

resultados obtidos para o teste de inchamento em 24 horas, o clone 1 obteve a melhor média. 

A taxa de não retorno em espessura indicou que o clone 1 obteve a melhor média de valores. 

 

O clone 5 obteve a maior média para MOE da flexão estática perpendicular e o clone 2 a 

melhor média para MOE da flexão estática paralelo, e em segundo lugar o clone 1.  
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O MOR da flexão estática perpendicular em relação à camada externa, novamente o clone 5 

obteve a melhor média, seguido do clone 1. No sentido paralelo o clone 1 obteve a melhor 

média.  

 

Os testes de compressão paralela aplicados no sentido perpendicular em relação à camada 

externa revelaram que o clone 2 obteve a melhor média, mas no sentido paralelo este clone 

obteve e menor média, enquanto o melhor resultado foi alcançado pelo clone 1. O resultado 

para o ensaio de ligação interna mostrou que o clone 1 obteve o melhor resultado. 

 

O clone 1, dentre todos os clones, apresenta-se com maior viabilidade para a produção de 

painéis aglomerado orientado (OSB). Os demais clones também podem ser utilizados na 

produção de painéis do tipo aglomerado orientado (OSB).  

 

6.3 Painel de madeira compensada laminada 

 

Os dados obtidos para a densidade básica da madeira e densidade aparente dos painéis 

indicaram que o clone 4 obteve o menor valor, enquanto o clone 2 obteve o maior valor para a 

densidade básica e o clone 5 o maior valor para a densidade aparente.  

 

Para o ensaio físico de absorção de água o clone 3 apresentou o melhor resultado. Enquanto o 

clone 4 obteve a menor, consequentemente melhor média para o teste de umidade.  

 

O clone 5 apresentou as melhores médias para o MOE e MOR à flexão estática, tanto no 

sentido paralelo, quanto no sentido perpendicular a camada da lâmina externa do painel. Para 

o ensaio de cisalhamento seco o clone 1 apresentou o maior valor. Neste mesmo teste para 24 

horas novamente o clone 5 obteve o melhor resultado. Para cisalhamento pós-fervura, o clone 

2 apresentou a melhor média, seguido do clone 5 e 6.  

 

O clone 5 apresentou melhores resultados para todos os testes, principalmente nos testes 

mecânicos, sendo considerado dentre todos os clones o de melhor viabilidade para a produção 

de painéis compensado laminado. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

O clone 4 que obteve melhor média de resultados, assim como também os demais clones, 

podem ser utilizados na produção de painéis aglomerado convencional, e estes painéis podem 

ser utilizados pela indústria de móveis na confecção de armários de quarto,  cozinha, banho, 

escritório, sala, bancadas, criados, aparadores,  etc. 

 

O clone 1 que obteve a melhor média de resultados dentre todos os clones, e também os 

demais clones podem ser utilizados na produção de painéis aglomerado orientado (OSB) e 

estes painéis podem ser utilizados pela indústria de móveis no revestimento interno de sofás, 

cadeiras e poltronas, na confecção de armários de quarto,  cozinha, banho, escritório, sala, 

bancadas, criados, aparadores, etc, principalmente em móveis que exijam resistência física e 

mecânica. 

 

O clone 5 que obteve melhor média de resultados, assim como também todos os outros 

clones, pode ser utilizados na produção de painéis compensado laminado, e estes painéis 

podem ser utilizados pela indústria de móveis na confecção de armários de quarto, cozinha, 

banho, escritório, sala, bancadas, criados, aparadores, etc, principalmente em móveis que 

exijam resistência a umidade e móveis curvilíneos e sinuosos. Estes painéis também podem 

ser utilizados pela indústria da construção civil como tapumes, forros, entre outros. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 

1- Estudo da utilização dos painéis de aglomerado convencional, produzidos com a 

madeira dos clones de Eucalyptus urophylla, na indústria de móveis. 

 

2- Estudo da utilização dos painéis de aglomerado orientado (OSB), produzidos com a 

madeira de clones de Eucalyptus urophylla, na indústria de móveis e da construção 

civil. 

 

3- Estudo da utilização dos painéis de compensado laminado, produzidos com a madeira 

de clones de Eucalyptus urophylla, na indústria de móveis e da construção civil. 

 

4- Produção dos painéis de aglomerado orientado (OSB), atentando às variáveis de 

produção, principalmente a regulagem de pressão, temperatura, proporção das 

camadas e orientação das partículas, a fim de melhorar as propriedades físicas e 

mecânicas destes painéis.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - Análises estatísticas: análise de variância para avaliação das diferenças nos 

tipos de clones para os painéis de aglomerado convencional. 

 
 
1.1 - Análise de variância para os painéis de aglomerado convencional, em que as 

variáveis de densidade aparente (DA) e taxa de não retorno (TNR) foram analisadas em 

função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

DA TNR 

Tratamentos 6 0,0012 (0,0283) 86,4321 (< 0,0001) 

Erro 34 0,0004 7,9205 

CV (%)  3,80 9,84 

Pr<W  0,3661 0,9999 
 
 
 

 

1.2 - Análise de variância para os painéis de aglomerado convencional, em que as 

variáveis absorção de água, em 2 horas (AA 2h) e 24 horas (AA 24h), foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

AA 2h AA 24h 

Tratamentos 6 1605,1480 (< 0,0001) 343,0943 (0,0779) 

Erro 34 213,1227 162,7631 

CV (%)  27,79 12,15 

Pr<W  0,1806 0,2639 

 
 

1.3 - Análise de variância para os painéis de aglomerado, em que as variáveis 

inchamento em duas (I 2h) e vinte e quatro (I 24h) horas, em %, foram analisadas em 

função dos tratamentos estudados. 
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Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

I 2h I 24h 

Tratamentos 6 249,3302 (< 0,0001) 90,6540 (< 0,0001) 

Erro 34 15,6843 7,4335 

CV (%)  20,88 8,43 

Pr<W  0,8612 0,2112 
 
 

1.4 - Análise de variância para os painéis de aglomerado convencional, em que as 

variáveis módulo de elasticidade (MOE) e ruptura (MOR), à flexão estática, foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

MOE MOR 

Tratamentos 6 14.937.932,3 (< 0,0001) 867,4330 (< 0,0001) 

Erro 35 1.407.761,9 97,0187 

CV (%)  18,90 22,25 

Pr<W  0,4687 0,0507 

 
 
 
1.5 - Análise de variância para os painéis de aglomerado convencional, em que as 

variáveis de tensão na força máxima, à compressão, foram analisadas em função dos 

tratamentos estudados. 

 
 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

Compressão 

Tratamentos 6 342,1331 (0,0002) 

Erro 35 57,2711 

CV (%)  22,11 

Pr<W  0,1214 
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1.6 - Análise de variância para os painéis de aglomerado convencional, em que as 

variáveis tensão na força máxima, à ligação interna, foram analisadas em função dos 

tratamentos estudados. 

 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

Ligação Interna 

Tratamentos 6 0,6453 (<0,0001) 

Erro 22 0,0485  

CV (%)  11,04 

Pr<W  0,1847 
 

 
ANEXO 2 - Análises estatísticas: análise de variância para avaliação das diferenças nos 

tipos de clones para os painéis de aglomerado orientado (OSB). 

 
 
2.1 - Análise de variância para os painéis OSB, em que as variáveis densidade aparente 

(DA) e taxa de não retorno em espessura (TNR), foram analisadas em função dos 

tratamentos estudados. 

 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

DA TNR 

Tratamentos 5 0,00094 (0,2373) 27,6557 (0,0331) 

Erro 30 0,00065 9,7843 

CV (%)  4,02 18,24 

Pr<W  0,7175 0,8557 
 
 
 
 
 
2.2 - Análise de variância para os painéis OSB, em que as variáveis absorção de água, 

em 2 horas (AA 2h) e 24 horas (AA 24h), foram analisadas em função dos tratamentos 

estudados. 
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Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

AA 2h AA 24h 

Tratamentos 5 150,3348 (0,0008) 99,5822 (0,0013) 

Erro 30 26,1818 18,7392 

CV (%)  14,55 6,74 

Pr<W  0,9971 0,1014 
 

 

2.3 - Análise de variância para os painéis OSB, em que as variáveis inchamento em 

espessura em 2 horas (I 2h) e 24 horas (I 24h), foram analisadas em função dos 

tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

I 2h I 24h 

Tratamentos 5 15,3137 (0,0191) 63,9919 (0,0035) 

Erro 30 4,7567 14,1795 

CV (%)  21,96 14,06 

Pr<W  0,6281 0,9163 

 
 
2.4 - Análise de variância para painéis de OSB, em que as variáveis: módulos de 

elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR), à flexão estática perpendicular, foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

MOE MOR 

Tratamentos 5 126.883.254,9 (0,0099) 1.485,6077 (0,5187) 

Erro 61 37.985.899,0 1.744,3119 

CV (%)  49,25 51,01 

Pr<W  0,0501 0,0521 
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2.5 - Análise de variância para painéis de OSB, em que as variáveis: módulo de 

elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR), à flexão estática paralela, foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

MOE MOR 

Tratamentos 5 186.713.804,6 (0,0001) 6.314,7311 (0,0028) 

Erro 62 30.394.937,0 1.544,0718 

CV (%)  41,82 46,41 

Pr<W  0,0910 0,1559 

 

 
2.6 - Análise de variância para painéis de OSB, em que as variáveis à compressão 

perpendicular, foram analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 
 

Quadrado médio (p-valor) Fonte de variação GL 
Força Máxima 

Tratamentos 5 20929,8604 (0,0621) 

Erro 48 9209,5697 

CV (%)  69,40 

Pr<W  0,0533 

 
 
2.7 - Análise de variância para painéis de OSB, em que as variáveis à compressão 

paralela, foram analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) Fonte de variação GL Força Máxima 

Tratamentos 5 20.980,5782 (0,0147) 

Erro 41 6.470,6007 

CV (%)  47,21 

Pr<W  0,1257 
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2.8 - Análise de variância para painéis OSB, em que as variáveis à ligação interna foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

Ligação interna 

Tratamentos 5 0,3473 (0,0681) 

Erro 17 0,1366  

CV (%)  26,23 

Pr<W  0,595 
 
 
 
ANEXO 3 - Análises estatísticas: análise de variância para avaliação das diferenças nos 

tipos de clones para os painéis de compensado laminado. 

 
 
3.1 - Análise de variância para painéis de compensado, em que a variável densidade  

aparente (DA), foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

DA 

Tratamentos 6 0,0246 (0,0006) 

Erro 35 0,0047 

CV (%)  9,67 

Pr<W  0,0755 

 
 

3.2 - Análise de variância para o teste de absorção de água, para painéis compensado, 

em que a variável absorção de água, foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

AA 

Tratamentos 6 376,5762 (< 0,0001) 
Erro 33 53,9105 

CV (%)  16,02 
Pr<W  0,5255 
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3.3 - Análise de variância para painéis de compensado, em que a variável umidade (U), 

foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

U 

Tratamentos 6 0,3792 (0,4829) 

Erro 32 0,4050 

CV (%)  6,49 

Pr<W  0,0700 
 
 

3.4 - Análise de variância à flexão perpendicular, para painéis de compensado, em que 

as variáveis: módulos de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

 
Quadrado médio (p-valor) Fonte de variação GL 

MOE MOR 
Tratamentos 6 72.405.954,5 (0,0165) 24.856,7069 (0,2013) 

Erro 56 25.232.659,0 16.778,4160 

CV (%)  50,71 40,16 

Pr<W  0,0578 0,0590 

 
 
3.5 - Análise de variância para o teste de flexão paralelo, para painéis de compensado, 

em que as variáveis: módulos de elasticidade (MOE) e ruptura (MOR), foram 

analisadas em função dos tratamentos estudados. 

 

 
Quadrado médio (p-valor) Fonte de variação GL 

MOE MOR 
Tratamentos 6 355.259.622,0 (0,0360) 91.500,6889 (0,2017) 

Erro 56 145.336.111,0 61.812,1410 

CV (%)  41,96 43,27 

Pr<W  0,2133 0,4275 
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3.6 - Análise de variância para painéis de compensado, em que a variável tensão máxima 

à cisalhamento seco, foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

 
Quadrado médio (p-valor) 

Fonte de variação GL 
Cisalhamento Seco 

Tratamentos 6 297,2299 (< 0,0001) 

Erro 23 11,4124  

CV (%)  18,37 

Pr<W  0,5784 
 
 

3.7 - Análise de variância para painéis de compensado, em que a variável tensão máxima 

à cisalhamento em 24 horas, foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

Cisalhamento 24h 

Tratamentos 6 44,8906 (0,5703) 

Erro 22 55,1296  

CV (%)  45,88 

Pr<W  0,0509 

 
 
 

3.8 - Análise de variância para painéis de compensado, em que a variável tensão máxima 

à cisalhamento pós-fervura, foi analisada em função dos tratamentos estudados. 

 

Quadrado médio (p-valor) 
Fonte de variação GL 

Cisalhamento pós-fervura 

Tratamentos 6 867,7730 (<0,0001) 

Erro 20 66,7746  

CV (%)  40,79 

Pr<W  0,0550 
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Resumo 

 

Este trabalho possui como objetivo produzir e avaliar os seguintes painéis de madeira: 

compensado laminado convencional, aglomerado convencional e aglomerado orientado 

(OSB). A partir dos resultados desta avaliação, indicar qual dentre os 6 clones de Eucalyptus 

urophylla apresenta o maior potencial para a produção de destes painéis. O material objeto de 

estudo é proveniente de testes clonais de propriedade da Companhia Mineira Metais – 

Unidade Agroflorestal (VM-AGRO), localizadas no município de Paracatu, região noroeste 

de Minas Gerais. Para a produção dos painéis aglomerados convencionais as partículas foram 

secas a uma umidade de 3%. Utilizou-se a resina uréia-formaldeído com 8% de sólido 

resinoso, pressão de 40kgf/cm2, a uma temperatura de 160ºC, durante 8 minutos. As partículas 

para a produção dos painéis de aglomerado orientado (OSB) foram secas a uma umidade de 

3%, na proporção entre camadas externas e interna de 25:50:25. A resina utilizada foi a fenol-

formaldeido, a 6% de sólido resinoso, pressão de 40kgf/cm2, a uma temperatura de 180ºC, 

durante 8 minutos. Para a produção dos painéis de compensado, as lâminas foram secas a uma 

umidade de 6 a 8%. A pressão utilizada foi de 15kgf/cm2 para os painéis feitos com 

Eucalyptus urophylla e 10kgf/cm2 para os painéis feitos com Pinus oocarpa, a uma 

temperatura de 150ºC, durante 10 minutos. O adesivo utilizado foi a resina fenol-formaldeido, 

gramatura de 320g em linha dupla. O clone 4 que obteve melhor média de resultados nos 

testes físicos e mecânicos dos painéis de aglomerado convencional, assim como os demais 

clones, pode ser utilizado na produção destes painéis e os mesmos podem ser utilizados pela 

indústria de móveis na confecção de armários de quarto,  cozinha, banho, escritório, sala, 

bancadas, criados, aparadores,  etc. O clone 1, que obteve a melhor média de resultados dentre 

todos os clones, e também os demais clones, podem ser utilizados na produção de painéis 

aglomerado orientado (OSB) e estes painéis podem ser utilizados pela indústria de móveis no 

revestimento interno de sofás, cadeiras e poltronas, na confecção de armários de quarto,  

cozinha, banho, escritório, sala, bancadas, criados, aparadores, etc, principalmente em móveis 

que exijam resistência física e mecânica. O clone 5 que obteve melhor média de resultados, 

assim como também todos os outros clones, podem ser utilizados na produção de painéis 

compensado laminado, e estes painéis podem ser utilizados pela indústria de móveis na 

confecção de armários de quarto,  cozinha, banho, escritório, sala, bancadas, criados, 

aparadores, entre outros, principalmente em móveis que exijam resistência a umidade e 

móveis curvilíneos e sinuosos. Estes painéis também podem ser utilizados pela indústria da 

construção civil como forros, base para piso, paredes, entre outros.  
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Abstract 

 

This work has the objective of producing and evaluating the following wood panels: plywood, 

particleboards and OSB panels. From the results of this evaluation, it is intended to indicate 

which of the 6 clones of Eucalyptus urophylla presents the greatest potential for the 

production of these panels. The material object of study is from clonal tests owned by 

Companhia Mineira de Metais - Unit Agroflorestal (VM-AGRO), located in the municipality 

of Paracatu, in the northwest region of Minas Gerais, Brazil. For the production of the 

particleboards the particles were dried to a moisture content of 3%. It was used urea-

formaldehyde resin with 8% (based on ovendry weight of wood particles), 40kgf/cm2 of 

pressure at a temperature of 160°C, for 8 minutes. The particles for the production of OSB 

panels were dried to a moisture content of 3%, to the ratio between external and internal 

layers of 25:50:25. The resin used was phenol-formaldehyde, to 6% (based on ovendry weight 

of wood particles), 40kgf/cm2 of pressure at a temperature of 180°C, for 8 minutes. For the 

production of plywood, the slides were dried to a moisture from 6 to 8%. The pressure was 

15kgf/cm2 used for the panels made from Eucalyptus urophylla and 10kgf/cm2 for the panels 

made with Pinus oocarpa at a temperature of 150º C for 10 minutes. The adhesive used was 

phenol formaldehyde resin, weighs 320g in double line. The clone 4 that got better average 

results in tests of physical and mechanical particleboards, as well as the other clones, can be 

used in the production of these panels and they may be used by industry in the manufacture of 

furniture such as kitchen, bathroom, office and living room cabinets, wardrobe, benches, 

bedside table, sideboards, and others. The clone 1,wich achieved the best results average 

among all clones, and also the other clones may be used in the production of OSB panels and 

these panels may be used by the furniture industry in the internal coating of couch, chairs and 

seats in the manufacture of furniture such as kitchen, bathroom, office and living room 

cabinets, wardrobe, benches, bedside table, sideboards, and others, mainly in furniture 

requiring physical and mechanics strength. The clone 5, which obtained better results, as well 

as all other clones, can be used in the production of plywood, and these panels may be used 

by industry in the manufacture of furniture such as kitchen, bathroom, office and living room 

cabinets, wardrobe, benches, bedside table, sideboards, and others, mainly in furniture 

requiring resistance to moisture and curvilinear and winding furniture. These panels can also 

be used by the building industry as linings, floor and walls bases, and others.  
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