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RESUMO 
 

O setor florestal foi um dos responsáveis pelo aumento das exportações do Brasil no ano 
de 2017, com destaque para os pisos engenheirados. Para a produção dos pisos engenheirados, 
a indústria utiliza diferentes painéis de madeira, sendo comum a utilização de painéis 
compensados devido a sua resistência mecânica e estabilidade dimensional. Considerando a 
importância deste tipo de painel na produção de pisos, as indústrias têm buscado frequentemente 
a utilização de diferentes matérias primas e melhoria da qualidade do produto com o menor custo 
possível. Associado a uma plataforma de qualidade e com menor custo, as indústrias de pisos 
buscam também um bom acabamento superficial, que atenda aos requisitos mínimos de 
qualidade e resistência. Neste contexto o presente trabalho teve por objetivo avaliar as 
propriedades físicas e mecânicas de diferentes plataformas de painéis compensados para 
produção de pisos engenheirados, objetivando a substituição das madeiras tropicais pelas 
espécies reflorestadas, bem como, o acabamento superficial aplicado ao produto final. Para o 
desenvolvimento deste estudo foram produzidos 10 painéis de madeira compensada para cada 
tratamento, com cinco camadas de lâminas, e dimensões de 2210 x 595 mm (comprimento e 
largura, respectivamente), espessura nominal de 11,2 mm visando à espessura após a 
calibração de 9,8 mm. O delineamento experimental englobou 6 tratamentos, os quais utilizaram 
as seguintes misturas de espécies: T1) Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii, T2) Eucalyptus 
grandis/ Pinus elliottii, T3) Parkia pendula/ Pinus elliottii, T4) Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii, 
T5) Couratari guianensis/ Pinus elliottii e T6) Pinus elliottii. Os painéis compensados foram 
produzidos industrialmente com lâminas que apresentavam teor de umidade entre 6±2% e 
espessura de 2,0 e 2,6 mm, resina Fenol-formaldeído, e com os seguintes parâmetros: gramatura 
do adesivo de 160 g/m², pressão específica da prensa de 11 kgf/cm², temperatura da prensa de 
127°C e tempo de prensagem de 10 minutos. Dos painéis produzidos, 4 foram separados para 
avaliação das propriedades físicas e mecânicas e 4 foram direcionados para a produção do piso 
engenheirado. A caracterização dos painéis foi realizada a partir dos seguintes ensaios físicos e 
mecânicos: Teor de umidade, Massa específica aparente, Absorção de água, Resistência à 
flexão estática e Resistência ao cisalhamento na linha de cola, baseados nas Normas ASTM e 
NBR. Nos painéis destinados para a produção do piso, foram realizadas as operações de 
colagem das lamelas das espécies Dipteryx odorata (Cumaru) e Hymenaea courbaril (Jatobá), 
confecção dos encaixes de macho e fêmea e aplicação do acabamento na linha de verniz. A 
avaliação da qualidade das lamelas foi executada por meio de ensaios de Abrasão, Aderência e 
Brilho. Os resultados das propriedades físico-mecânica dos painéis compensados foram 
satisfatórios para todos os tratamentos em comparação com os requisitos mínimos normativos, 
os valores comerciais e as pesquisas já realizadas. Os tratamentos que utilizaram apenas 
espécies reflorestadas em sua composição evidenciaram propriedades adequadas em 
comparação com os painéis oriundos das composições com madeiras tropicais, principalmente 
o painel confeccionado com 100% Pinus elliottii. O acabamento apresentou boas propriedades, 
sendo classificado como semi-brilho, excelente aderência com baixo desplacamento (inferior a 
5%) e resistência à abrasão com classificação de tráfego doméstico médio (classe 22) e 
resistência, na categoria AC2. Com base nos resultados obtidos, conclui-se a viabilidade de 
produção de um piso engenheirado utilizando painéis 100% Pinus com acabamentos 
satisfatórios, atendendo aos requisitos normativos, comerciais e de mercado. Apesar da madeira 
de Pinus apresentar características mais simples e valores de compra inferior, que as espécies 
tropicais, sua comercialização é praticável.  
 
Palavras chave: Painéis de madeira compensada. Propriedades físicas e mecânicas. Pisos de 
madeira engenheirado. Acabamento superficial. Linha de verniz.  
 

 

  



 

ABSTRACT 
 

The forestry sector was one of the responsible for the increase of Brazilian exports in 
2017, especially the engineered floors. For the production of the engineered floors the industry 
uses different panels of wood, being common the use of panels compensated due to its 
mechanical resistance and dimensional stability. Considering the importance of this type of panel 
in the production of floors industries have frequently sought the use of different raw materials and 
improved product quality at the lowest possible cost. Associated with a quality platform and at a 
lower cost, the flooring industries are also looking for a good surface finish that meets the 
minimum quality and strength requirements. In this context, the objective of this work was to 
evaluate the physical and mechanical properties of different platforms of panels for the production 
of engineered floors, objectifying at the replacement of tropical wood by reforested species as 
well as the surface finish applied to the final product. For the development of this study, 10 
plywood panels were produced for each treatment, with five layers of wood veneer, and 
dimensions of 2210 x 595 mm (length and width, respectively), nominal thickness of 11.2 mm for 
the thickness after calibration of 9.8 mm. The experimental design consisted of 6 treatments, 
which used the following species combination: T1) Brosimum parinarioides / Pinus elliottii, T2) 
Eucalyptus grandis / Pinus elliottii, T3) Parkia pendula / Pinus elliottii, T4) Copaifera langsdorfii / 
Pinus elliottii, T5) Couratari guianensis / Pinus elliottii and T6) Pinus elliottii. The plywoods were 
industrially produced with wood veneers having a moisture content between 6 ± 2% and 2.0 and 
2.6 mm thick, Phenol-formaldehyde resin, and with the following parameters: adhesive weight of 
160 g/m², press pressure of 11 kgf/cm², press temperature of 127°C and pressing time of 10 
minutes. From the panels produced, 4 were separated to evaluate the physical and mechanical 
properties and 4 were directed to the production of the engineered floor. The characterization of 
the panels was carried out from the following physical and mechanical tests: Moisture content, 
Apparent specific gravity, Water absorption, Static bending and Resistance of the glue line to 
shearing, based on ASTM and NBR standards. In the panels intended for the production of the 
floor, the species Dipteryx odorata (Cumaru) and Hymenaea courbaril (Jatobá) were bonded for 
the top layer, the tongue and groove were made and layers of varnish were applied. The quality 
evaluation of the top layer was performed by means of abrasion, adhesion and shine tests. The 
results of the physico-mechanical properties of the compensated panels were satisfactory for all 
the treatments in comparison to the normative minimum requirements, commercial values and 
the already realized researches. The treatments that used only reforested species in their 
composition showed adequate properties in comparison with the panels from the compositions 
with tropical woods, especially the panel made with 100% Pinus elliottii. The surface finishes have 
good properties, being classified as semi-gloss, excellent adhesion with low displacement (less 
than 5%) and abrasion resistance with classification of average domestic traffic (class 22) and 
resistance, in category AC2. Based on the results obtained, the feasibility of producing an 
engineered floor using 100% Pinus panels with satisfactory surface finishes, complying with 
regulatory, commercial and market requirements. Although Pinus wood presents simpler 
characteristics and lower purchase values than tropical species, their commercialization is 
feasible. 

 
Keywords: Plywood panel. Physico-mechanical properties. Engineered wood floor. 

Surface finish. Finish line. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2015, a produção nacional de compensados totalizou um volume de 3,04 

milhões de m³, sendo 2,60 milhões fabricados com madeira de Pinus (86% da 

produção nacional) e 0,44 milhões fabricados com madeira de folhosas de origem 

tropical (14% da produção nacional). No último quinquênio, a produção de 

compensados de Pinus teve um crescimento médio de 9,9% a.a. No mesmo período, 

a produção de compensado tropical apresentou queda da ordem de 1,6% a.a. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA 

MECANICAMENTE, 2016 e INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2016). 

A produção de pisos laminados, produto associado à indústria de painéis, 

totalizou 11,8 milhões de m² em 2016 (IBÁ, 2017). 

Para manufatura do piso engenheirado, utiliza-se diversos painéis de madeira 

sendo comum o uso do painel compensado. A indústria de pisos busca avanços no 

sentido de maximizar o processo produtivo e diversificar a matéria prima, gerando 

produtos de qualidade. 

Para a produção da base compensada as indústrias trabalham com diversas 

espécies de madeira, principalmente espécies provenientes de floresta tropical. A 

incorporação de espécies alternativas aos processos industriais é um importante 

passo no setor produtivo, entretanto buscar espécies que possuam propriedades 

desejadas e direciona-las para utilizações específicas, além de impulsionar o setor 

econômico, aumenta o volume de matéria prima ofertada, e melhorara a usabilidade 

da madeira. 

Nota-se que nos últimos anos alguns estudos foram realizados com o intuito 

de substituir a madeira de origem tropical pela oriunda de florestas plantadas, 

entretanto poucos estudos visam a produção de piso de madeira engenheirada. Sob 

o ponto de vista tecnológico, a utilização de espécies reflorestadas, desde que bem 

manejadas, pode contribuir para melhorar a qualidade e as propriedades dos painéis 

de madeira compensada, principalmente devido a homogeneidade da matéria prima. 

As dificuldades no uso da madeira em processos de fabricação de pisos estão 

baseadas no conhecimento de como trabalhar corretamente esse material. Por este 

motivo o mercado de compensado tropical tem apresentado acenos positivos no 

sentido de buscar e estudar novas alternativas de matéria prima para a produção de 

compensados. 
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Alguns fatores como as grandes distâncias para o transporte de toras e de 

lâminas até os grandes centros de consumo, as fortes pressões dos grupos 

ambientalistas em relação à origem da madeira e a necessidade de certificação são 

responsáveis pela elevação dos custos de exploração das florestas nativas, 

dificultando o crescimento do mercado de compensados tropicais. O mercado 

internacional tem aumentado sua exigência em relação à fiscalização e controle de 

documentos da cadeia produtiva da madeira. Estes aspectos justificam a tendência 

de substituição de espécies oriundas de florestas tropicais pelas madeiras 

reflorestadas. 

É de conhecimento de todos a necessidade do uso racional e sustentável da 

madeira, minimizando os impactos na extração e seu beneficiamento. Para que este 

uso seja responsável, aspectos como qualidade, durabilidade, aproveitamento, quer 

seja na sua fabricação, quer na sua utilização deve ser considerado. 

A qualidade do produto acabado é responsável pelo impacto positivo no 

consumidor final. Visto isso a determinação e avaliação do acabamento superficial dos 

pisos engenheirados são de grande valia para garantir a satisfação do mercado.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as propriedades físicas e mecânicas de diferentes plataformas de 

painéis compensados para produção de pisos engenheirados, objetivando a 

substituição das madeiras tropicais pelas espécies reflorestadas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

propostos: 

� Avaliar as propriedades físico-mecânica de painéis compensados produzidos 

com diferentes espécies e combinações de lâminas; 

� Avaliar a qualidade do acabamento superficial das lamelas utilizadas para a 

produção de pisos engenheirados; 

� Comparar as diferentes composições de plataformas, buscando a substituição 

das que utilizaram madeiras tropicais por uma 100% Pinus.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 SETOR FLORESTAL 

 

O saldo da balança comercial do setor brasileiro de árvores plantadas atingiu 

US$ 2,9 bilhões de janeiro a maio de 2017, alta de 4,9% em relação ao mesmo período 

do ano anteior. No acumulado do ano, o setor de florestas plantadas registrou um total 

de exportações de US$ 3,3 bilhões, 3,2% acima do registrado no mesmo período de 

2016. As vendas externas de celulose alcançaram US$ 2,4 bilhões (+4,1%), as de 

papel US$ 767 milhões (-2,0%) e as de painéis de madeira US$ 113 milhões (+25,6%) 

(IBÁ, 2017). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Poyry (2014) citam 

que a expansão do PIB do setor brasileiro de árvores plantadas em 2014 é 

excepcional quando confrontada com o desempenho da agropecuária (0,4%), 

indústria (-1,2%) e do setor de serviços (0,7%). O crescimento 17 vezes maior do que 

o PIB brasileiro (0,1%) comprova a importância do setor para a economia nacional 

(GRÁFICO 1).   

 
 

GRÁFICO 1 –  CRESCIMENTO DO PIB DO SETOR DE ÁRVORES PLANTADAS VERSUS OUTROS 
SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA. 

 

FONTE: IBGE E POYRY (2014). 

O Brasil está entre os principais produtores de celulose, papel e painéis de 

madeira no mundo, com exportações que trazem inegável contribuição para a balança 
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comercial e geram muitos empregos e renda em todas as regiões do País. Com uma 

área de 7,84 milhões de hectares de reflorestamento, o setor brasileiro de árvores 

plantadas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais e 

6,2% do PIB Industrial no País e, também, é um dos que segmentos com maior 

potencial de contribuição para a construção de uma economia verde (IBÁ, 2017). 

O setor florestal foi um dos responsáveis pelo aumento das exportações do 

Brasil no ano passado, representando 12% (US$1,3 bilhão), atrás da soja (33%), 

carnes (16,1%) e setor sucroalcooleiro (12,7%). Os painéis de madeira destacaram-

se entre os produtos com recorde de exportação, atingindo 1,03 milhão de toneladas 

negociadas, o que representou US$326 milhões (IBÁ, 2018). 

Segundo o IBÁ (2017) a valorização do real frente ao dólar reduziu os custos 

com a importação de fertilizantes e insumos utilizados na produção florestal e 

contribuiu para que a inflação do setor de árvores plantadas fosse inferior ao aumento 

geral de preços. Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) ficou 

em 6,3%, o Índice Nacional de Custos da Atividade Florestal (INCAF) de acordo com 

Pöyry (2016) foi de 3,5% (GRÁFICO 2). A produção de madeira nos últimos anos tem 

ficado mais cara e a competitividade do setor florestal brasileiro com o exterior tem 

sido um desafio.  

 

GRÁFICO 2 – AUMENTO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DA MADEIRA VERSUS INFLAÇÃO 
BRASILEIRA (IPCA). 

 
FONTE: IBÁ E POYRY (2016). 
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Segundo o IBÁ (2017), em 2016 a produção brasileira de painéis de madeira 

reconstituída registrou redução de 2,4% em relação ao anterior e encerrou o ano com 

7,3 milhões de m3 de produzidos. A produção de pisos laminados, produto associado 

à indústria de painéis, totalizou 11,8 milhões de m2 em 2016, o que equivale a uma 

redução de 7,0% em relação à produção de 2015 (GRÁFICO 3). 

A Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira (ANPM) (2017) 

cita que a exportação de painéis de madeira aumentou para 1,1 milhões de metros 

cúbicos, aproximadamente 30%, enquanto a exportação de papéis aumentou 

modestamente para 1,7 milhões de toneladas. Devido a esse desenvolvimento 

positivo, a receita de exportação ultrapassou 7 bilhões de dólares já nos primeiros 10 

meses do ano, um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado. 

 

2.2 PISOS DE MADEIRA 

 

O IBÁ (2017) cita em seu relatório anual a evolução do consumo de pisos para 

ambiente pelo público brasileiro a partir de dados coletados por associações e 

empresas parceiras que são fabricantes dos produtos (GRÁFICO 4).  

 

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO BRASILEIRO DE REVESTIMENTOS DE PISOS PARA 
AMBIENTES. 

 
FONTE: IBÁ (2017). 
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De acordo com a GRÁFICO 4, observa-se que o consumo do piso laminado 

é superior ao consumo do piso de madeira maciça. Segundo os dados do IBÁ (2017) 

o piso laminado atingiu, em 2016, uma produção de 12 milhões de m² contra 5,5 

milhões de m² do piso maciço. 

De acordo com características como dimensões, espécies, acabamento 

superficial e presença ou ausência de encaixes laterais, os pisos de madeira recebem 

nomenclaturas diferenciadas. Eles podem ser laminados, engenheirados ou sólidos 

(ANPM, 2013). 

 

2.2.1 Pisos de madeira sólida 

 

Os pisos de madeira sólida são produzidos principalmente a partir de espécies 

tropicais oriundas da floresta amazônica que, já há algum tempo, é um motivo para 

debates nacionais e internacionais (ANDRADE, 2014). Soares et al. (2012) mapearam 

os processos de produção do piso de madeira sólida, identificando-o em seis 

processos: recebimento, secagem, processamento primário, processamento 

secundário, acabamento e embalagem. 

Segundo os autores acima citados, nos pátios, é realizada a recepção da 

matéria-prima, verificação e preparo para a pré-secagem. O setor de processamento 

primário é responsável pelo beneficiamento inicial. A madeira é serrada, aplainada, 

tem os seus defeitos removidos e encaminhada para o segundo beneficiamento 

(processamento secundário), que dá forma ao piso, com encaixes confeccionados e 

dimensões próximas às especificadas. No processo acabamento, o piso pode seguir 

diferentes caminhos, de acordo com o acabamento. Quando comercializado na forma 

natural, as peças são somente lixadas. No caso de pisos envernizados, as peças 

passam por sequências de lixas, aplicação de seladora, verniz e secagem. A 

sequência de produção dos pisos tingidos difere dos envernizados pela aplicação de 

tinta e isolante, intercalada por escovação e seguida de secagem. O último processo 

(embalagem) é responsável pela colocação dos pisos nas caixas e a expedição do 

produto sendo realizado manualmente em quase sua totalidade.  
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2.2.2 Pisos engenheirados 

 

Segundo Iwakiri (2006) o termo “piso engenheirado” é de uso recente, o qual 

é um produto fabricado a partir de painéis compensados ou painéis de fibras de alta 

densidade (HDF – high density fiberboard) revestidos com lâminas decorativas de 

madeira ou papéis melamínicos. 

Os pisos “engenheirados”, por serem produtos colados de madeira, 

apresentam uma série de vantagens em relação aos pisos de madeira sólida. A 

primeira refere-se ao melhor aproveitamento da madeira no processo de obtenção de 

lâminas, sem a geração de resíduos, tanto na forma de serragens no processamento 

primário quanto na forma de cepilhos no processo de remanufatura. A segunda refere-

se à maior estabilidade dimensional das peças (TSOUMIS, 1991; SELLERS, 1993). 

A perspectiva é de utilização cada vez maior de madeiras de coníferas 

plantadas, tendo em vista boas características de laminação, e pela redução na oferta 

de madeiras tropicais de boa qualidade para produção de compensados. Além dos 

aspectos técnicos, a pressão ambiental tem contribuído para a racionalização cada 

vez maior do uso da floresta amazônica como fonte de matéria prima-madeira 

(IWAKIRI, 2001). 

Coletti et al. (2010), citam que a base do piso engenheirado é constituída de 

painel compensado fabricado com lâminas de madeiras de alta densidade, que 

conferem ao material alta resistência e estabilidade dimensional. 

O painel de madeira compensada é um produto construído inteiramente ou 

principalmente por lâminas. É um painel composto por um número ímpar de camadas 

com a direção das fibras das camadas adjacentes orientadas perpendicularmente um 

ao outro. Uma camada pode consistir em uma lâmina ou de duas ou mais lâminas 

dispostas com a grã na direção paralela. As lâminas externas são chamadas de capa 

e contracapa. As lâminas internas são as outras além da capa e contracapa, e 

normalmente recebem a nomenclatura de lâminas de miolo (STARK et al., 2010). 

Iwakiri (2006) cita que no processo de fabricação de pisos “engenheirados”, 

são utilizadas lâminas de madeira coladas, formando a base do piso (painel 

compensado). Na fase seguinte, o compensado passa por processo de calibração e 

lixamento, para ajuste da espessura, e recebe a camada de lâminas de madeira 

decorativa na face. A fase final consiste de cortes longitudinais em larguras finais do 
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piso, perfilamento longitudinal e transversal para encaixes e aplicação de material de 

acabamento superficial. 

A Masterpiso (2017) cita que após a fabricação do painel compensado é 

realizada a colagem do revestimento, madeira maciça usualmente conhecida como 

lamela, no estrato superior (capa). Na sequência, o painel é seccionado 

longitudinalmente em “réguas" e a confecção dos encaixes de macho e fêmea é 

processada nas laterais e nos topos das peças. Posteriormente a peça é calibrada 

para a espessura final. O conjunto (painel e lamela) recebe o tratamento com vernizes, 

seladores e demais componentes que proporcionam resistência  

à aderência e ao tráfego.  

Os principais tipos de defeitos observados no processo de produção de “pisos 

engenheirados" são as espessuras e teor de umidade fora de padrões especificados, 

tanto para lâminas que irão compor a base, quanto para madeira serrada utilizada 

para lamelas. Esses defeitos irão comprometer a colagem e acabamento superficial 

dos pisos resultando em custos de desclassificação do produto final. Por outro lado, o 

conhecimento técnico adequado da matéria-prima pode maximizar seu potencial de 

uso e minimizar os problemas no controle dos parâmetros do processo produtivo 

(COLETTI et al., 2010). 

Em relação as lamelas, ressalta-se que as espécies de madeiras mais 

utilizadas são: Jatobá, Cumaru, Peroba Mica, Sucupira, Amendoim entre outras. 

(MASTERPISO, 2017)  

 

2.3 FATORES QUE AFETAM AS PROPRIEDADES DO COMPENSADO E A 

QUALIDADE DOS PISOS ENGENHEIRADOS 

 

No processo produtivo dos pisos de madeira engenheirados, alguns 

parâmetros são de suma importância, tanto inerentes ao processo quanto inerentes a 

espécie. 

O controle destes fatores implica diretamente nas propriedades de resistência 

mecânica e estabilidade dimensional do produto final (KOLLMANN; KUENZI; STAMM, 

1975; TSOUMIS, 1991). 
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2.3.1 Fatores inerentes à madeira 

 

2.3.1.1 Espécie 

 

 Em 1998, Zugman citou que 70% dos compensados produzidos no Brasil 

eram produzidos com madeiras de florestas tropicais nativas e a produção de 

compensados com a madeira de Pinus spp.  estava crescendo, sendo responsável 

pelos 30% restantes da produção nacional. 

As características da madeira é que determinam a qualidade das lâminas 

obtidas e a viabilidade do uso na produção de painéis compensados. As propriedades 

físicas e mecânicas do compensado são diretamente proporcionais a essas 

características (ARCHER, 1948; TAMMELA, 1998). 

Segundo Galina et al. (2013), a escolha da espécie deve ser feita em função 

de propriedades físicas e mecânicas, como densidade, que, no caso dos pisos de 

madeira, por exigir grande resistência, geralmente são indicadas madeiras pesadas. 

A influência do uso de diferentes espécies de madeira na produção de painéis 

compensados multilaminados está relacionada a dois fatores principais. O primeiro se 

refere às características anatômicas, físicas e químicas da madeira que influenciam 

nas propriedades de colagem de lâminas. O segundo fator está relacionado com a 

influência da ligação adesiva e as propriedades da madeira utilizada sobre a 

resistência mecânica dos painéis produzidos (MARRA, 1992; TSOUMIS, 1991). 

Baldwin (1981) e Sellers Jr. (1985), complementam que a espécie de madeira 

utilizada na produção de um painel compensado responderá pelas características e 

propriedades tecnológicas do produto final, interferindo nas propriedades de colagem, 

estabilidade dimensional e resistência mecânica. 

 

2.3.1.2 Propriedades anatômicas 

 

O processo de colagem é influenciado pelas propriedades anatômicas da 

madeira e, segundo Marra (1992), a relevância está voltada aos seus efeitos no 

movimento do adesivo para o interior da estrutura da madeira, ou seja, relativo à 

penetração.  
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Segundo Iwakiri (1998) as propriedades anatômicas têm influência sobre o 

processo de adesão, devido às diferentes dimensões dos elementos celulares, 

tamanho, disposição e frequência das cavidades celulares, que por sua vez estão 

relacionadas com a porosidade e permeabilidade da madeira. Dentre as propriedades 

anatômicas da madeira, algumas características que influenciam o processo de 

colagem, são: os anéis de crescimento, cerne e alburno, idade da árvore, que 

apresentam diferenças em termos de densidade e porosidade, e a grã. 

Iwakiri (2005) confirmou estes conceitos citando que as propriedades 

anatômicas da madeira estão relacionadas à condição de movimentação do adesivo 

para interior da estrutura da madeira. Sendo assim, a influência da anatomia da 

madeira na colagem está intrinsecamente relacionada à porosidade e à 

permeabilidade. 

A estrutura dos anéis de crescimento pode ocasionar problemas relacionados 

à penetração de adesivos à linha da de cola “faminta” ou “espessa”, estes problemas 

podem ser contornados pela alteração na fórmula do adesivo (IWAKIRI, 2005). 

Também pode interferir no processo de adesão, segundo Vital et al., (2006), a 

presença do lenho inicial, menor percentagem de lenho tardio e elementos fibrosos 

de menor comprimento com paredes mais finas e com menor conteúdo de celulose.  

O cerne, em relação ao alburno, é menos permeável, possuindo maiores 

dificuldades na secagem e na absorção de produtos, como adesivos e vernizes 

(BURGER; RICHTER, 1991), influenciando desta forma, na produção de pisos 

engenheirados. Corroborando com os autores, Marra (1992) também cita que a 

mobilidade dos adesivos é realizada diferentemente em madeiras de cerne e alburno.  

 

2.3.1.3 Massa específica 

 

Alguns autores como Latorroca e Albuquerque (2000) e Moreschi (2012) 

mencionam que a massa específica básica é a característica mais utilizada em 

pesquisas relacionadas à qualidade da madeira, sendo esta a mais importante, pois 

dela dependem a maior parte de suas propriedades físicas e tecnológicas, e a que 

melhor se relaciona com as demais propriedades. 

Segundo Iwakiri (2005) a massa específica das lâminas utilizadas na 

confecção dos compensados influencia na pressão utilizada na prensagem. O mesmo 
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autor (2006) cita que há um aumento proporcionalmente maior da massa específica 

dos painéis em comparação à massa específica das lâminas antes da prensagem. 

Esse aumento pode ser atribuído à menor resistência da madeira à compressão e, 

consequentemente, sua maior compactação durante o processo de prensagem, tendo 

em vista a menor massa específica da sua madeira. 

De acordo com Marra (1992) um bom processo de colagem dos painéis e a 

resistência da linha de cola estão atrelados à baixa massa específica e sua alta 

permeabilidade. O teor de umidade da madeira e a distribuição da umidade dentro e 

entre peças individuais influenciam a formação e desempenho da colagem, exigindo 

assim, um acurado controle neste item. Ainda especifica que em termos de 

desempenho de colagem, o ponto chave é que mudanças dimensionais, com 

pequenas exceções, sempre causam tensões na linha de cola. 

  

2.3.1.4 Teor de umidade 

 

O controle do teor de umidade da madeira é indispensável para utilizá-la de 

forma adequada, evitando o desenvolvimento de defeitos como empenamentos, 

arqueamentos, torções, etc. Estes defeitos são comumente observados em produtos 

de madeira confeccionados antes da madeira entrar em equilíbrio higroscópico com 

as variáveis do ambiente (temperatura e umidade relativa do ar) em que os mesmos 

serão mantidos em uso (MORESCHI, 2012). 

Para Iwakiri (2005), uma alta umidade das lâminas, além de ser indesejável 

para a colagem torna o material muito propício para o ataque de fungos. Ainda 

segundo este autor, para se evitar qualquer perda por defeitos e permitir sua rápida 

industrialização, a secagem das lâminas é fator de máxima importância e urgência. 

Para a colagem dos painéis utilizando a resina fenólica, a Hexion (2014) uma 

das fabricantes da resina, cita em seu boletim técnico que o controle do teor de 

umidade das lâminas é de grande importância, sendo recomendada a faixa de 4 a 6% 

para as camadas internas, podendo-se chegar até 8 a 12% para capas e contracapas. 

Pio (2002), relata que o controle do teor de umidade é um fator extremamente 

importante para o tempo de prensagem, pois permite aumentar a velocidade de 

transferência de calor da superfície para o centro do painel proporcionando uma maior 
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eficácia na cura da resina, devido à melhor condução de calor em condições de 

umidade do que no ar. 

O perfeito controle do teor de umidade é de extrema importância para a 

produção de compensados. Altos teores de umidade resultam em colagens pobres, 

pela formação de bolhas de vapor durante a prensagem (colagem a quente). Por outro 

lado, quando o teor de umidade é extremamente baixo, resulta também em uma 

colagem pobre. Na prática, uma colagem nestas condições apresentará valores 

baixos na porcentagem de falha na madeira (INTERAMNENSE, 1998). 

Vick (1999) cita que a madeira com umidade excessiva apresenta dificuldades 

ao ser colada com adesivos à base de água. Água e porções de adesivo de baixo 

peso molecular migram menos efetivamente para a parede celular úmida do que 

parede celular seca. Isso deixa o adesivo mais viscoso e propenso a sobressair 

quando pressão é aplicada. A mobilidade extra do adesivo também pode levar a linha 

de cola “faminta”. Controle do teor de umidade é particularmente crítico quando o 

adesivo é curado em prensa quente devido ao excesso de umidade que se transforma 

em vapor de alta pressão no interior do produto. 

 

2.3.1.5 Propriedades químicas 

 

A influência dos componentes químicos da madeira no desempenho da 

ligação adesiva está relacionada com a variabilidade na quantidade e distribuição dos 

extrativos, que se diferenciam entre cerne e alburno e lenho inicial e tardio, e podem 

resultar em áreas de delaminação dentro da mesma linha de cola. Além disso, 

dependendo da espécie e condições de secagem das lâminas, podem ocorrer a 

migração e concentração excessiva desses componentes na superfície, formando a 

chamada superfície inativa ou contaminada, a qual bloqueia o contato adesivo-

madeira (IWAKIRI, 2005).  

Segundo Marra (1992), os extrativos são depositados – impregnados no 

lúmen da célula ou na parede celular, sua influência pode ser observada na redução 

da higroscopicidade e permeabilidade da madeira. Durante a secagem pode ocorrer 

migração dos extrativos para superfície da lâmina, dificultando a penetração da resina. 
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O pH dos extrativos pode inibir as reações químicas de endurecimento” do 

adesivo, impedindo a fluidez, a molhabilidade e a absorção, prejudicando, assim, o 

desenvolvimento de resistência e coesão adequada da linha de cola (MARRA, 1992). 

Baldwin (1995) afirma que alguns extrativos presentes nas lâminas podem 

dificultar, durante a prensagem a quente, o processo de movimentação de água na 

forma de vapor de uma linha de cola para outra, destas para as bordas do painel, e 

posterior liberação para o ambiente externo. Este processo, sendo muito lento, terá 

como consequência o aumento da pressão interna de vapor, resultando no “estouro” 

no momento da abertura da prensa e delaminação do painel. 

Hsu (1997) declara que quando os extrativos são voláteis, os painéis ficam 

propensos a bolhas no final do ciclo de prensagem. Apresenta também que os 

extrativos podem influenciar na seleção e consumo de resina, além da taxa de cura. 

Em geral, espécies com alta presença de extrativos promovem baixa colagem do 

adesivo, bem como uma colagem menos durável. 

 

2.3.2 Fatores inerentes ao processo produtivo 

 

2.3.2.1 Preparação e classificação de lâminas 

 

A qualidade de uma lâmina é avaliada com base na uniformidade da 

espessura, rugosidade superficial, presença ou ausência de fendas, cor e figura, 

sendo espessura, rugosidade e fendas superficiais os fatores diretamente ligados à 

regulagem do torno laminador. Uma lâmina ideal deve possuir espessura uniforme, 

baixa rugosidade, planicidade máxima, ausência de fendilhamento, cor e figura 

agradáveis (WANGAAR; SARAOS, 1959). A qualidade do compensado depende 

amplamente da qualidade das lâminas (THOEMEN; IRLE; SERNEK, 2010). 

Lutz, (1978) citado por Pio (1996) e confirmado por Iwakiri (2005), cita que 

algumas características devem ser levadas em consideração para definir a qualidade 

das lâminas, sendo estas a uniformidade na espessura, rugosidade de superfície, 

aspereza similar àquela proporcionada por micrótomo, normal ao plano da lâmina, 

sem presença de fendas em ambas as faces, cor e figura desejável. 

Umaña e Brito (2004) afirmam que a secagem de lâminas de madeira, apesar 

de ser mais fácil que a secagem de madeira serrada por possuírem menores 

espessuras, é um dos fatores mais importantes durante a fabricação do compensado, 
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visto que, altos teores de umidade geralmente, resultam em uma colagem pobre. Em 

certos casos, bolhas de vapor são formadas, ocasionando descolamento e/ou material 

estourado. 

Os defeitos decorrentes da secagem da lâmina podem ocorrer quando 

cuidados mínimos não são adotados, pois, como a madeira é fraca 

perpendicularmente à grã, frequentemente surgem fendas nas lâminas. Uma das 

principais razões do surgimento de fendas é a manipulação brusca das lâminas, visto 

que as fendas se iniciam com a lâmina ainda no estado verde (THOEMEN; IRLE; 

SERNEK, 2010).  

Por outro lado, um teor de umidade extremamente baixo é prejudicial, pois 

com a lâmina demasiadamente seca, a taxa de absorção do adesivo líquido será 

maior, aumentando também a velocidade de cura e a solidificação do adesivo 

(IWAKIRI, 2005), o que resulta em linha de cola faminta e pré-cura. 

Segundo Sellers (1985) a umidade ideal para colagem de lâminas com resina 

fenol-formaldeído deve ficar de 3 a 7%. Alguns defeitos como rugosidades, grã 

irregular pode gerar um aumento no consumo do adesivo em até 15%.  

Interamnense (1998) cita que um controle preciso na uniformidade da 

espessura das lâminas na laminação faz-se necessário para que se possa ter uma 

colagem eficiente, um lixamento controlado e um maior controle na espessura final do 

painel compensado. 

 

2.3.2.2 Junção das lâminas, aplicação do adesivo, composição e montagem do painel 

 

A junção das lâminas consiste na colagem das bordas das lâminas e está em 

função do comprimento e da largura dos painéis. Defeitos nesta etapa poderão 

conferir ao painel compensado menor resistência (PRATA, 2006). A junção de lâminas 

ocorre quando não são alcançadas as dimensões finais das chapas, usuais em 

“miolos”, sendo que as capas não passam por este processo, já que são lâminas 

'inteiras' (IWAKIRI, 2005).  

O tipo de resina empregado na colagem deve ser adequado ao ambiente de 

utilização do painel, podendo ser ureia-formaldeído para ambiente interno, e, fenol-

formaldeído para ambiente externo. A formulação da batida de cola e a gramatura são 

parâmetros que irão influenciar diretamente na qualidade da colagem e, ao mesmo 

tempo, no custo de produção do compensado (BALDWIN, 1995; SELLERS, 1985). 
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 O preparo do adesivo tem como objetivos ajustar a viscosidade ideal de 

aplicação e um teor de sólidos na mistura final que possa garantir a qualidade de 

colagem desejada para cada tipo de compensado. As recomendações técnicas 

nacionais mencionam que se mantenha o teor de sólidos da mistura acima de 35%, 

para colagens resistentes a água e fervura, e a viscosidade em um tempo de 

escoamento de 30 a 60 segundos, em copo Ford nº 8 (IWAKIRI, 2005). 

A gramatura de adesivo aplicada é uma das variáveis de processo mais 

importantes, e que necessitam de grande controle. Existe uma relação entre a 

espessura das lâminas e a gramatura a ser aplicada, a literatura recomenda para 

lâminas de 2,5 mm de espessura, gramatura de 390 a 410 g/m² (linha dupla) (IWAKIRI, 

2005; SELLERS,1985). 

A quantidade do adesivo aplicado varia, também, com a classificação do 

painel, tipo de adesivo, espécie de madeira e, em particular, qualidade de superfície 

da lâmina, em que lâminas que apresentam superfícies lisas requerem menor 

gramatura (THOEMEN et al., 2010). 

De acordo com Iwakiri (2005), além da quantidade de adesivo aplicada, a 

proporção de cada um dos componentes na formulação do adesivo é fator de 

fundamental importância, bem como, alguns cuidados com o processo de aplicação 

durante a produção dos painéis. As principais fontes de variação e de controle da 

qualidade em um processo de colagem são quantidade de adesivo, distribuição 

uniforme, tempo de assemblagem, pressão específica e prensagem. 

O custo da resina é crítico no custo final do painel de compensado, portanto 

o controle desta etapa é essencial. Segundo Baldwin (1981), a falta do controle 

resultará em desperdício em até 15% além do necessário. Ainda recomenda o 

controle de variáveis como qualidade da laminação, teor de umidade, espessura da 

lâmina e composição do painel, espécie de madeira e temperatura da lâmina e do 

meio ambiente. 

Em relação à montagem do painel, o Forest Products Laboratory (1999) 

menciona que a alternância do sentido da grã nas camadas adjacentes confere ao 

painel compensado estabilidade dimensional em sua largura (FIGURA 1). 

O princípio de construção de um painel compensado, baseado na laminação 

cruzada e restrição da linha de cola, procura balancear os diferentes comportamentos 

físico-mecânicos das lâminas de camadas adjacentes, dispostas nos sentidos 
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longitudinal e perpendicular ao plano da chapa (SUCHSLAND, 1972; BODIG; JAYNE, 

1982; KEINERT JR., 1984).  

 

FIGURA 1 – ESQUEMA ILUSTRATIVO DA MONTAGEM DE COMPENSADOS 3, 4 E 5 LÂMINAS. 

 
FONTE: IWAKIRI (2005). 

 

O princípio de laminação cruzada, aliada à restrição imposta pela linha de cola 

às diferentes alterações dimensionais das camadas adjacentes, resulta em produto 

com maior estabilidade dimensional, quando comparado à madeira sólida sob 

influência do fator anisotrópico (TSOUMIS, 1991; SELLERS, 1993). Olin (1990) 

corrobora com este conceito e cita que a laminação cruzada do compensado resulta 

em propriedades físicas e mecânicas mais desejáveis nas solicitações biaxiais. A 

resistência da madeira na direção paralela às fibras é muitas vezes maior que na 

direção perpendicular. As fibras cruzadas aumentam significativamente a resistência 

e a rigidez na direção normal às fibras, do compensado em comparação com a 

madeira sólida. Portanto, painéis de compensado possuem boa rigidez e resistência 

na direção perpendicular e paralela às fibras da lâmina de face (OLIN, 1990). Quanto 

maior for o número de lâminas internas com as fibras paralelas às fibras das lâminas 

externas, maior será a resistência e a rigidez do painel compensado, entre as duas 

direções (PEREYRA, 1994). 
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2.3.2.3 Pré-prensagem, assemblagem e prensagem 

 

Após a montagem dos painéis, estes são encaminhados para a pré-

prensagem, assemblagem e prensagem. 

Segundo Iwakiri (2005) a principal finalidade da pré-prensagem é auxiliar a 

transferência e distribuição do adesivo entre as lâminas e facilitar o carregamento da 

prensa. Para prensas com carregadores automáticos, como é o caso da prensa na 

qual foram produzidos os painéis desse estudo, o uso da pré-prensa é indispensável, 

pois mediante pressão e sem calor, a cola que foi aplicada nas lâminas 

perpendiculares (miolo-cola) é transferida para as lâminas longitudinais (sem cola) 

que entraram na montagem do compensado.  

Segundo o autor anteriormente citado, o monitoramento do tempo, que vai 

desde a aplicação do adesivo e montagem do painel até a prensagem é denominado 

tempo de assemblagem, e deve haver controle sobre esta variável produtiva. Espera-

se que esse tempo não ultrapasse o recomendado pelo fabricante, haja vista que cada 

adesivo apresenta uma especificação de tempo em aberto. Os tempos de 

assemblagem aberta e fechada têm grande influência na eficiência da colagem e no 

tempo de prensagem a quente, pois afetam a penetração do adesivo nas lâminas 

reduzindo a umidade na linha de colagem. 

Pinto (2011) cita que os painéis já montados passam pelo período de 

assemblagem para que seja efetivada a transferência do adesivo para as lâminas 

sobrepostas, assim como sua absorção. Este período estende até o carregamento da 

prensa quente. 

Segundo Medina (1986), normalmente as colas são preparadas para um 

determinado período de tempo de montagem na manufatura de compensados. Este 

tempo permite que parte da umidade da cola seja absorvida pela lâmina e se produza 

um aumento da viscosidade. Um tempo demasiadamente curto propicia uma 

qualidade de lâmina inferior, provavelmente por conter demasiada água na linha de 

cola, o que levaria a uma cura incompleta do adesivo. Jankowsky (1980) complementa 

que se o tempo de montagem for menor que o ideal, não haverá a penetração do 

adesivo, resultando uma linha de cola faminta. Se for maior, ocorrerá uma 

polimerização parcial do adesivo antes da prensagem e em ambos os casos a 

qualidade do painel será prejudicada. 
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Segundo Matos (1998), a prensagem é uma das etapas mais importantes, 

pois regula o fluxo de produção. Cai et al. (2009) complementaram ainda que é a etapa 

mais crítica para a determinação do desempenho global do painel. 

É no momento da prensagem que ocorre a cura do adesivo. Os painéis são 

dispostos em pratos aquecidos, os quais estão sob a força de pistões hidráulicos e 

exercem pressão sobre os painéis. Durante a prensagem três variáveis devem ser 

controladas para garantir a eficiência da colagem e do ciclo de prensagem, sendo 

eles, a pressão, a temperatura e o tempo de prensagem (IWAKIRI, 2005). A interação 

destas variáveis atua diretamente sobre as propriedades físicas e mecânicas do 

produto final (MATOS, 1988; MALONEY, 1993; IWAKIRI, 2005). 

Segundo Marra (1992), a principal função da pressão é fazer com que as 

superfícies juntadas tenham um contato razoável. Considerando o status de 

mobilidade dos adesivos na linha de cola no momento que a pressão é aplicada, a 

pressão deve também fornecer o ímpeto para que o movimento da cola efetive a 

colagem e permanecer até que a cola esteja totalmente curada. O status de 

mobilidade da cola no momento que a pressão é aplicada não é somente em função 

da cola, mas também se deve considerar o armazenamento, batida da cola e tempo 

de assemblagem.  

A pressão tem a função de transferir o adesivo de uma lâmina para outra e 

assegurar um contato adequado entre as lâminas. Também proporciona a redução 

dos espaços vazios da madeira devido à compressão, melhorando a difusão de calor 

a partir da superfície até o centro do painel (IWAKIRI 2005). 

Segundo Iwakiri (2005), a pressão recomendada para prensagem de painéis 

constituídos de lâminas de madeira de baixa massa específica deve ser na faixa de 6 

a 10 kgf/cm², e para lâminas de madeira de maior massa específica, na faixa de 10 a 

15 kgf/cm². Para painéis constituídos de lâminas de várias espécies, a pressão deve 

ser regulada com base na espécie de menor massa específica. 

Também existe uma relação da gramatura de cola e tipo de resina com a 

pressão utilizada, sendo recomendado o uso de maiores gramaturas para pressões 

mais baixas e menores gramaturas para pressões mais elevadas (SELLERS, 1985). 

Segundo Iwakiri (2005) a temperatura de prensagem está relacionada à taxa 

de transferência de calor através da madeira e à temperatura necessária para a cura 

da resina, que é de 130 a 150°C para a resina fenol-formaldeído. 
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A principal função da temperatura durante o processo de prensagem é 

acelerar a polimerização do adesivo, sendo definida, principalmente, em função do 

tipo de adesivo, e a pressão atua como elemento gerador do contato superficial entre 

as lâminas, facilitando a transferência do adesivo e da temperatura (MATOS, 1988; 

MARRA, 1992; MALONEY, 1993; IWAKIRI, 2005). 

O Programa Nacional de Qualidade da Madeira - PNQM (2009) recomenda 

como critério de aceitação que durante o processo de prensagem alguns itens sejam 

observados, sendo eles que o tempo de carregamento seja inferior a 2,5 minutos, que 

a temperatura varie de 125 a 150°C para resina fenólica e de 95 a 115°C para resina 

uréica que a variação da pressão para madeira de pinus seja de 08 a 12 kgf/cm² para 

resina fenólica e, que o tempo de permanência, no caso de temperatura < 140°C, seja 

de 1 min./mm para resina fenólica e de 0,5 min./mm + 2 min para resina uréica. 

O tempo de prensagem diz respeito ao tempo de permanência do painel na 

prensa, o qual deve ser suficiente para que o interior do painel alcance a temperatura 

necessária para a polimerização do adesivo. Este tempo é influenciado pelo teor de 

umidade e temperatura da lâmina, portanto o tempo de prensagem deve se estender 

quando a quantidade de cola, por alguma razão, for aumentada, uma vez que há um 

aumento da umidade (MARRA, 1992). 

Segundo Iwakiri (2005), o tempo de prensagem depende, sobretudo, da 

eficiência da transferência de calor, da espessura do painel e da temperatura e tipo 

do adesivo.   

Segundo Matos (1988), reduções no tempo de prensagem dos painéis são 

mais desejáveis, pois implica em uma maior produção por unidade de tempo, bem 

como provoca uma redução no consumo de energia. O mesmo autor relata que o 

principal efeito do decréscimo no tempo de prensagem é a redução nas propriedades 

de resistência. 

Trianoski et al. (2015) determinaram que tanto o aumento da gramatura 

quando do tempo de prensagem, favoreceu as propriedades de resistência e rigidez 

dos painéis. 

 

2.3.2.4 Acondicionamento, climatização e calibração 

 

Segundo a indústria de pisos Masterpiso (2017) após a produção dos painéis 

compensados, estes são armazenados para o acondicionamento e climatização por 
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um período que varia de 5 a 10 dias, dependendo da composição utilizada. Este 

processo é importante para a estabilização das tensões e temperaturas dos painéis. 

De acordo com Albino (2011) este período de climatização dos painéis torna os teores 

de umidade uniformes. Gay (2001) corrobora com os autores citando que os painéis 

são acondicionados para estabilização. 

Na fase seguinte, o compensado passa por um processo de calibração e 

lixamento para ajuste da espessura, sendo esse processo importante para receber a 

camada de lâminas ou lamelas de madeiras decorativas na face (IWAKIRI et al., 

2006). 

 

2.4 ACABAMENTOS SUPERFICIAIS EM MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA 

 

A aplicação de produtos de acabamento ressalta os aspectos estéticos da 

madeira, e as irregularidades presentes na superfície da madeira acabam sendo 

evidenciadas com a aplicação de vernizes, razão pela qual se faz necessária a 

preparação da superfície, deixando-a livre de imperfeições (WATAI, 1995; SOUZA, 

2007). 

Guedes (2011) cita que os acabamentos têm duas funções fundamentais: 

uma voltada à proteção, ou seja, aos mais diversos fatores feito o ataque de fungos, 

insetos, umidade, radiação solar ou de produtos químicos, e a outra como uma função 

estética, tornando a madeira mais agradável ao toque e dando-lhe uma aparência 

valorizada. Souza et al. (2009) complementa que os acabamentos superficiais 

protegem e preservam o produto final, bem como torna-o agradável sob o ponto de 

vista estético. 

Dilik et al. (2014) complementam ainda que a aplicação de acabamento é uma 

das etapas finais na produção e representa um custo significativo. Os mesmos autores 

citam que um tratamento de superfície eficaz aumenta as propriedades de uso, a 

qualidade, o rendimento e valoriza o produto. 

No caso de pisos de madeira, o acabamento superficial torna-se muito 

importante devido a questão estética, mas principalmente ao seu uso. Várias camadas 

de produto ocasionam em uma alta resistência ao tráfego, evitando desgastes e 

marcas. Além disso, alguns cuidados em relação a manutenção e limpeza dos pisos 

podem aumentar a vida útil do produto. Os cuidados principais salientam a não 

utilização de solventes químicos, álcool, detergente, entre outros produtos, revestir os 
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pés dos móveis com feltros e não arrastá-los, procurar barrar a passagem de água de 

banheiros e cozinhas e nunca utilizar ceras líquidas ou pastosas pois a superfície 

envernizada do piso não absorve a cera e o acúmulo destes produtos promovem a 

formação de um filme gorduroso em sua superfície, resultando na perda do brilho, na 

retenção e aderência da sujeira. (MASTERPISO, 2017) 

Dentre os diferentes tipos de acabamento aplicados em pisos engenheirados, 

os mais comuns são vernizes com cura ultravioleta. Sua aplicação é realizada através 

de rolos e a secagem é feita com fornos ultravioletas. É um processo de acabamento 

que envolve inúmeras etapas e produtos, onde segundo a CCB Coatings (2015) cada 

produto utilizado na linha de verniz possui seu benefício em relação ao acabamento 

final do produto.  

Segundo esta fabricante de produtos para acabamentos, e de acordo com o 

seu boletim técnico (2015), a massa UV é um produto de alta reatividade e ocasiona 

o fechamento dos poros beneficiando o lixamento do material. O isolante WB é 

responsável pelo isolamento de resinas e fibras da madeira, principalmente de 

espécies com alto teor de extrativos. Seu principal objetivo é impedir a migração dos 

extrativos para a superfície do produto (piso) acabado. A secagem deste produto é 

realizada através de temperaturas e não da secagem ultravioleta. O fundo abrasivo 

UV é indicado para gerar resistência na base do substrato, tem como finalidade 

garantir dureza, resistência a impactos e alta abrasividade, protegendo a fibra da 

madeira. O top coat UV e selador UV são materiais indicados para fechamento de 

poros e resistência. Estes produtos têm como função promover a aderência para 

recebimento da próxima camada de produto. O verniz UV é utilizado para gerar brilho 

final no substrato dando resistência ao acabamento e mantendo seu aspecto liso.  

 

2.4.1.1 Avaliação da qualidade do acabamento superficial 

 

Muitas são as formas de se avaliar a qualidade e o desempenho de um 

revestimento superficial em madeira e produtos de madeira. No caso de pisos 

engenheirados, os mais comuns e importantes são o brilho, a aderência do filme, e a 

abrasão. O brilho é a impressão visual de reflexão da luz causada por uma 

determinada superfície. Quanto mais polida e lisa uma superfície, maior será o 

fenômeno de reflexão de luz, e maior será a impressão visual do brilho. Nestes casos 

o ângulo de incidência da luz é igual ao ângulo de reflexão (reflexão especular). Em 
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superfícies rugosas, a luz é espalhada em todas as direções e por isto a impressão 

visual da reflexão é menor.  A avaliação dessa propriedade é realizada por meio do 

Glossmeter (FAZANO, 1989). 

No caso de brilhos de acabamento de superfícies pintadas e envernizadas 

existem revestimentos com alto brilho, brilhantes, semi-brilhantes, semi-foscos e 

fosco. A sua determinação é extremamente importante para a caracterização do tipo 

brilho e uma importante informação técnica ao mercado produtor e consumidor. 

A aderência do filme sobre o substrato é outra propriedade comumente 

avaliada dentro de uma indústria de piso. A boa ancoragem de um produto sobre um 

substrato depende das características isoladas de cada parte, bem como do preparo 

executado sobre o substrato, permitindo um íntimo contato entre as partes (Silva et 

al., 1999). Martins (2011) cita que o teste de aderência, que mede a capacidade do 

produto em manter-se aderido ao substrato, é o ensaio mais importante quando se 

quer analisar a influência da superfície da madeira na qualidade do acabamento.  

Em relação a abrasão, e segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT 

(2011), esta propriedade é uma das mais avaliadas pelos consumidores, e indica a 

vida útil do piso. Barbosa et al. (2010) complementam que a resistência a abrasão é 

um fator determinante para demonstrar o desempenho do produto. 

A abrasão do acabamento superficial, especialmente de um piso, é produzida 

por diversos fatores como o impacto dos calçados sobre a superfície, transporte e 

movimentação de materiais sobre ele, presença de oscilações, areia, sujeira, produtos 

químicos, umidade e troca de temperaturas (MORESCHI, 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 ESPÉCIES DAS LÂMINAS E LAMELAS UTILIZADAS 

 

As espécies utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram 

disponibilizadas pela empresa Masterpiso Ltda, localizada em Curitiba – PR, na forma 

de lâminas e lamelas. São provenientes de diversos fornecedores, as quais atendem 

à demanda da referida indústria. 

Foram escolhidas seis espécies para a composição e produção de painéis 

compensados, sendo elas: 

- Brosimum parinarioides  

- Eucalyptus grandis  

- Parkia pendula  

- Copaifera langsdorfii  

- Couratari guianensis  

- Pinus elliottii  

Para as lamelas, as espécies escolhidas foram: 

- Dipteryx odorata; 

- Hymenaea courbaril. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS LÂMINAS E LAMELAS 

 

3.2.1 Massa específica aparente 

 

A massa específica aparente foi determinada seguindo a norma NBR 14984 

(ABNT, 2003).  Os corpos de prova foram retirados e através da relação massa (���) 

e volume (���) após acondicionamento em câmara climatizada com temperatura de 

20 + 3ºC, e umidade relativa de 65 + 3%, para obter-se a umidade de equilíbrio da 

madeira próximo a 12%. A área foi determinada com auxílio de um paquímetro e a 

espessura com um relógio comparador. Para a determinação da massa foi utilizada 

balança analítica. 

Foram analisadas 30 amostras por espécie. 

 



38 
 

3.2.2 Teor de umidade  

 

O teor de umidade das lâminas e lamelas foi determinado com base na norma 

NBR 14929 (ABNT, 2003).  

Foram analisadas 30 amostras por espécie. 

 

3.3 MANUFATURA DOS PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA 

 

3.3.1 Composição das chapas e delineamento experimental 

 

Foram produzidos, em ambiente industrial, 10 painéis de madeira compensada 

de cada tratamento, com cinco camadas de lâminas, e dimensões de 2210 x 595 mm 

(comprimento e largura, respectivamente), e espessura nominal de 11,2 mm visando 

à espessura após a calibração de 9,8 mm.  

 O delineamento experimental está proposto na TABELA 1 e os croquis da 

composição dos painéis são demonstradas na sequência (FIGURA 2, 3, 4, 5, 6 E 7). 

 

TABELA 1 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

TRATAMENTO ESPÉCIE PROPORÇÃO (%) 

T1 – Bp/ Pe Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii 60 – 40 

T2 – Eg/ Pe Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii 60 – 40 

T3 – Pp/ Pe Parkia pendula/ Pinus elliottii 60 – 40 

T4 – Cl/ Pe Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii 60 – 40 

T5 – Cg/ Pe Couratari guianensis/ Pinus elliottii 60 – 40 

T6 – Pe¹ Pinus elliottii 100 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: T6 - Pe¹: Testemunha 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    FONTE: A autora (2017). 

Bp contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Bp miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Bp capa transversal 2,0 mm 

B i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Pe longitudinal 2,6 mm cola

FIGURA 2 –  TRATAMENTO 01: Brosimum parinarioides (Bp) e Pinus elliottii (Pe). 
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    FONTE: A autora (2017). 

 

FIGURA 4 – TRATAMENTO 03: Parkia pendula (Pp) e Pinus elliottii (Pe). 
 

              

 

 

 

 

 
 

    FONTE: A autora (2017). 

 
FIGURA 5 – TRATAMENTO 04: Copaifera langsdorfii (Cl) e Pinus elliottii (Pe). 

 

              

 

 

 

 

 
 

    FONTE: A autora (2017). 
 

FIGURA 6 – TRATAMENTO 05: Couratari guianensis (Cg) e Pinus elliottii (Pe). 
 

              

 

 

 

 

 
 

    FONTE: A autora (2017). 

Eg contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Eg miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Eg capa transversal 2,0 mm 

E i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Pp contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Pp miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Pp capa transversal 2,0 mm 

P i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Cl contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Cl miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Cl capa transversal 2,0 mm 

Cl i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

(Cl) e Pinus

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

Cg contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Cg miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Cg capa transversal 2,0 mm 

C i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

(Cg) e Pinus

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

FIGURA 3 – TRATAMENTO 02: Eucalyptus grandis (Eg) e Pinus elliottii (Pe). 
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          FIGURA 7 – TRATAMENTO 06: Pinus elliottii (Pe). 
 

              

 

 

 

 

 
 

    FONTE: A autora (2017). 

 

3.3.2 Produção dos painéis compensados 

 

O adesivo utilizado na produção dos painéis compensados foi à base de fenol-

formaldeído, cujos parâmetros de qualidade estão descritos na TABELA 2: 

 

 
TABELA 2 – PARÂMETROS TÉCNICOS DO ADESIVO FENOL-FORMALDEÍDO 

PARÂMETROS RESINA FENÓLICA 

Viscosidade Brookfield (25°) 400-600 cPs  

Gel time 6-9 minutos 

Teor de sólidos 52-54% 

Densidade 1,22-1,24 g/cm³ 

FONTE: Certificado de análise – Hexion Química do Brasil (2017). 
 

A formulação do adesivo foi realizada a partir da mistura de resina FF, 

extensor (trigo) e água. Após a homogeneização dos componentes utilizados na 

formulação do adesivo, foi determinada a viscosidade da batida de cola, por meio do 

Ford número 8 e um cronômetro. 

Todos os tratamentos foram confeccionados com os mesmos parâmetros e 

condições apresentadas abaixo: 

 

� Umidade das lâminas:  6±2 % 

� Espessura das lâminas: 2,0 e 2,6 mm. 

� Gramatura: 160 g/m² (linha simples)  

� Temperatura do adesivo: 21 a 23°C 

Pe contra-capa transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Pe miolo seco transversal 2,0 mm 

Pe longitudinal 2,6 mm - cola 

Pe capa transversal 2,0 mm 

P i l l 2 0

Pe longitudinal 2,6 mm - cola

elliottii (Pe).

Pe longitudinal 2,6 mm - cola
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� Assemblagem: 60 minutos 

� Pré-prensagem: 8 minutos 

� Tempo de prensagem: 10 minutos 

� Temperatura da prensa: 127°C 

� Pressão específica da prensa: 11 kgf/cm² 

� Temperatura dos pratos da prensa: 128 a 132°C 

 

Inicialmente as lâminas foram recebidas e classificadas. A classificação foi 

realizada de duas maneiras: 

 

� Visual: a retirada de defeitos como nós, mofos, lâminas quebradiças entre 

outros é feita visualmente.  

� Através de aparelhos: as conferências dos padrões de umidade e de 

espessura são feitas através de instrumentos de medição. Lâminas com parâmetros 

fora do padrão são retiradas do processo.  

 

Após a classificação, às lâminas passaram pelo processo de junção, estando 

então, disponíveis para a aplicação do adesivo. 

A aplicação do adesivo foi realizada por meio de uma passadeira de cola onde 

foi controlada a gramatura pré-estabelecida, utilizando-se uma balança digital. 

Após a aplicação do adesivo, os painéis foram montados de acordo com cada 

tratamento proposto, sendo então direcionados para o processo de pré-prensagem e 

assemblagem. Decorrido o tempo de assemblagem, os painéis foram conduzidos à 

prensa quente para a consolidação dos painéis, sendo a temperatura dos pratos da 

prensa averiguados por meio de um termômetro digital com mira laser. 

O processo produtivo pode ser melhor visualizado a partir do fluxograma 

apresentado na FIGURA 8. 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Na FIGURA 9 estão ilustradas as etapas de produção do painel compensado. 

 

FIGURA 9 – PREPARAÇÃO DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: (1) Aplicação da resina; (2) Montagem do painel; (3) Pré-prensagem; (4) Prensagem. 
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3.3.3 Climatização dos painéis compensados 

 

Após a manufatura, os painéis foram encaminhados para uma câmara 

climatizada com condições ambientais estabelecidas (23±3°C e 65±5% UR) por 8 dias 

para atingirem a umidade de equilíbrio. 

 

 

3.4 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Para a avaliação física e mecânica foram amostrados 4 painéis entre os 10 

produzidos, e em seguida estes foram cortados ao meio para melhor organização e 

facilidade de confecção dos corpos de prova.  

Foram retirados 20 corpos de prova, para ensaios de flexão estática, sendo 

10 no sentido paralelo e 10 no sentido perpendicular ao plano do painel, 10 corpos de 

prova para o ensaio de absorção e 20 corpos de prova de cisalhamento, por painel, 

conforme plano de corte das áreas do painel, ilustrado na FIGURA 10, totalizando 80 

corpos de prova de flexão estática, 40 de absorção e 80 de cisalhamento por 

tratamento. Todos os corpos de prova foram confeccionados de acordo com as 

normas brasileiras (ABNT/NBR). 

Para a determinação da massa específica foi utilizado os corpos de prova de 

flexão estática, anterior ao ensaio. Para o teor de umidade foi utilizado os mesmos 

corpos de prova de flexão, após o ensaio, onde garantiu-se que não houve perda de 

material nos corpos de prova utilizados.  
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FIGURA 10 – PLANO DE CORTE DA ÁREA DO PAINEL COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DOS 
CORPOS DE PROVA PARA ENSAIOS 

 

FONTE: O autor (2017).  

NOTA: (1) Flexão Estática Paralela; (2) Flexão Estática Perpendicular; (3) Cisalhamento da linha de 
cola; (4) Absorção da água.  

 
 

3.5 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DOS 

PAINÉIS COMPENSADOS 

 

3.5.1 Massa específica aparente 

 

O método de determinação da massa específica aparente do compensado foi 

realizado de acordo com a norma NBR 9485 (ABNT, 2011). Os corpos-de-prova 

utilizados neste ensaio foram os mesmos do ensaio de flexão estática, os quais foram 

mensurados após a climatização, anterior ao ensaio e, posteriormente, foram 

utilizados para a determinação do teor de umidade.  

 

3.5.2 Teor de umidade  

 

A determinação do teor de umidade foi realizada de acordo com a norma NBR 

9484 (ABNT, 2011), que corresponde ao teor de umidade de equilíbrio do 
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compensado acondicionado na câmara de climatização, à temperatura de 20±1°C e 

umidade relativa de 65±5%.  

Ressalta-se que, para a determinação do teor de umidade, utilizou-se todos 

os corpos de prova de flexão estática, após estes serem ensaiados. 

 

3.5.3 Absorção da água 

Realizou-se a determinação da absorção em água (AA), conforme a norma 

NBR 9486 (ABNT, 2011). Os corpos-de-prova foram cortados com a medida 75 x 25 

mm, secos em estufa a uma temperatura constante de 50±2 ºC, por 24horas, pesados 

e então submersos em água a temperatura ambiente por 24 horas. Após estes 

períodos foram retirados da imersão e novamente pesados para determinação do 

percentual de água absorvida. 

 

3.5.4 Flexão estática paralela e perpendicular 

A determinação da resistência e rigidez à flexão estática dos painéis 

compensados foi baseada na norma NBR 9533 (ABNT, 2012). Os corpos-de-prova 

foram retirados dos painéis com largura de 75 mm e comprimento igual a 25 vezes o 

valor da espessura, com um acréscimo de 50 mm.  

Os ensaios mecânicos foram realizados na máquina universal de ensaios da 

marca EMIC (DL2000 – Capacidade de 2000 kg), pertencente ao Laboratório de 

Painéis da Universidade Federal do Paraná (FIGURA 11). 
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FIGURA 11 – MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS MECANICOS. ENSAIO DE FLEXÃO ESTÁTICA. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

3.5.5 Resistência ao cisalhamento na linha de cola 

 

Os ensaios de resistência da linha de cola aos esforços de cisalhamento foram 

realizados de acordo com a norma NBR 12466 (ABNT, 2012).  

A sequência de pré-tratamento seguida foi executada de acordo com a NBR 

ISO 12466 (ABNT, 2012), conforme abaixo: 

� Seco 

� Imersão por 24 horas em água fria a (20 ± 3) ºC; 

� Imersão por 72 horas em água em ebulição, seguida de resfriamento 

em água a 20 ± 3 ºC por 1 hora; 

� Imersão por 4 horas em água em ebulição, seguidos por 20 horas de 

secagem em estufa mais 4 horas de fervura e finalizado com 

resfriamento em água a 20 ± 3 ºC por 1 hora 

Os pré-tratamentos tem o objetivo de submeter os corpos de prova a diversos 

ambientes abrangendo diversas possibilidades de uso. A FIGURA 12 demonstra a 

configuração da máquina EMIC para a realização deste ensaio. 
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FIGURA 12 – MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS MECANICOS. ENSAIO DE CISALHAMENTO 
DA LINHA DE COLA. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Após o ensaio, foi realizada a avaliação visual para a determinação da falha 

da madeira. 

Para cada pré-tratamento os valores médios de tensão de cisalhamento e a 

média de ruptura coesiva aparente da madeira devem satisfazer o QUADRO 1, 

levando em conta seu uso.  

 

QUADRO 1 – REQUISITOS DE COLAGEM 

Tensão de ruptura 
média de 

cisalhamento (TR)   
(MPa) 

Ruptura coesiva 
aparente da 

madeira  
  (%) 

0,2 ≤ TR > 0,4 ≥ 80 

0,4 ≤ TR > 0,6 ≥ 60 

0,6 ≤ TR > 1 ≥ 40 

1 ≤ TR Sem requisitos 
 

FONTE: NBR ISO 12466 (ABNT, 2012). 
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3.6 FINALIZAÇÃO DO PISO ESTRUTURADO 

 

Dos 10 painéis compensados produzidos, outros 4 foram destinados para a 

colagem das lamelas e avaliação do acabamento superficial, restando assim, 2 

painéis sobressalentes caso fosse necessário repetir algum ensaio. 

Na sequência do processo, lamelas de duas diferentes espécies foram 

coladas nos compensados. 

 As espécies escolhidas representam as espécies de maior interesse por parte 

da indústria, sendo elas Dipteryx odorata (Cumaru) e Hymenaea courbaril (Jatobá). 

As espécies utilizavas como lamelas são provenientes do estado de Rondônia e seu 

beneficiamento é realizado na empresa Indusparquet, em São Paulo. 

A madeira serrada é seca e desdobrada em blocos com 21,54 mm de 

espessura e 138 mm de largura, com comprimento variável. Estes blocos são divididos 

em 5 lamelas que tem sua espessura calibrada em 3,2 mm. Todo esse processo foi 

realizado em São Paulo. 

O teor de umidade das lamelas foi determinado com base na norma ABNT 

NBR 14929 (ABNT, 2003) e a massa específica aparente foi determinada seguindo a 

norma NBR 14984 (ABNT, 2003).   

Em seguida, as lamelas foram coladas sobre a superfície dos painéis 

compensados já calibrados na espessura padrão. Após a colagem, o conjunto (painel 

e lamela) foram transformados em réguas, sendo então, encaminhadas à usinagem 

para realização dos encaixes macho e fêmea nas laterais e no topo. Às réguas prontas 

foram encaminhadas para aplicação dos produtos na linha de verniz dando o 

acabamento final ao piso (FIGURA 13). 



49 
 

FIGURA 13 – FLUXOGRAMA FINALIZAÇÃO DO PISO ESTRUTURADO. 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Em relação ao acabamento, o material recebeu nove camadas de produtos 

para assegurar a qualidade superficial do piso final, sendo elas: 

� Massa UV (2 demãos); 

� Isolante UV; 

� Fundo abrasivo UV; 

� Selador UV; 

� Top coat UV; 

� Verniz UV (3 demãos). 
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3.7 AVALIAÇÃO DO ACABAMENTO DAS LAMELAS 

 

 Após o piso finalizado, as réguas foram direcionadas para avaliação da 

qualidade do acabamento superficial por meio de ensaios de abrasão, aderência e 

determinação do brilho.  

 

3.7.1 Brilho 

 

A determinação do brilho foi realizada de acordo com a norma ASTM D-523 

(ASTM, 2008) (Test Method for Specular gloss) e a norma NBR 14535 (ABNT, 2008).   

O equipamento utilizado neste trabalho foi o Medidor de brilho Micro Tri-Gloss, 

fabricado pela BYK Gardner (FIGURA 14). Este aparelho quantifica a reflexão 

especular. Os resultados são relacionados à quantidade de luz refletida por um padrão 

preto, com índice de refração, e não à quantidade de luz incidente. O valor medido 

para este padrão é igual a 100 unidades de brilho (calibração).  

 

FIGURA 14 – MEDIDOR DE BRILHO 

 
FONTE: Fabricante BYK (2017). 

 

 

A medição foi realizada em 25 pontos diferentes em 5 réguas de cada espécie. 

A classificação do brilho foi realizada por meio da faixa de intensidade de luz obtida 

pelo Glossmeter, conforme o QUADRO 2. 
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QUADRO 2 – CLASSIFICAÇÃO DO BRILHO DO ACABAMENTO DE ACORDO COM A NORMA 
NBR 

 
FONTE: NBR 14535 (ABNT, 2008). 

 

3.7.2 Aderência 

 

O ensaio de aderência foi realizado de acordo com a ASTM D3359 (ASTM, 

2009). Foram ensaiados 30 corpos de prova para cada espécie de lamela estudada.  

Para a determinação da aderência foi utilizado um dispositivo de corte, uma 

fita adesiva filamentosa de 25 mm e adesividade de 32 g/mm, um estilete para o corte 

da fita adesiva (FIGURA 15) e uma borracha. 

 

FIGURA 15 – MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE ADERÊNCIA DO 
FILME DE ACABAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2017) 
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O ensaio foi efetuado após a peça atingir a temperatura ambiente (23 ± 2), 

sendo efetuados os cortes e em seguida a colagem e remoção da fita adesiva 

Para a avaliação do resultado, a área ensaiada foi examinada visualmente 

quanto ao destacamento, logo após a remoção da fita, classificando a aderência de 

acordo com a figura 1 da norma (ANEXO 1). 

 

3.7.3  Abrasão 

 

Para os ensaios de resistência à abrasão foi utilizada a norma NEMA LD 3-

2000 (ANSI, 2001) juntamente com a norma ASTM D4060 (ASTM, 2010). Estas 

normas determinam a resistência à abrasão de revestimentos orgânicos por meio do 

equipamento Taber Abraser, modelo 5130, utilizando um par de rebolo de borracha 

neoprene (CS-0) revestido com uma lixa abrasiva denominada S-42. 

Foram confeccionados 10 corpos de prova de cada espécie de lamela, com 

dimensões de 100 x 100 mm, e em seu centro realizado a perfuração de um orifício 

circular.  

A massa inicial de cada amostra foi determinada em balança de precisão e na 

sequência inserida no abrasímetro, procedendo-se o início da rotação sobre o prato 

giratório conforme FIGURA 16, e inspecionando-se o desgaste da mesma. 

 

FIGURA 16 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO 

 
FONTE: O autor (2016) 
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Após a determinação do ponto de desgaste inicial, o valor foi registrado, o 

equipamento foi zerado e novamente iniciado a sua rotação. A inspeção da peça foi 

realizada para a determinação do ponto de desgaste final. O ponto de desgaste final 

foi definido quando ocorreu a completa retirada dos produtos de acabamento na área 

em contato com o rebolo abrasivo. Após a determinação do desgaste final, foi coletada 

novamente a massa de cada amostra ensaiada. 

Durante todo o ensaio um aspirador manteve-se ligado para a retirada do pó 

que ficou retido na lixa dos rebolos e a cada 500 ciclos as lixas S-42 foram trocadas.  

A resistência a abrasão foi determinada pela equação 1: 

 

���	�
ê��	 =  
�	 + ��

2
∗ 0,90                 (1) 

 

Onde: 

Di = Desgaste inicial (ciclos) 

Df = Desgaste final (ciclos) 

 

Para a determinação da taxa de desgaste (gramas/ 100 ciclos) utilizou-se a 

equação 2: 

 

�� �� �����
� =  
�1 − �2

��
∗ 100                 (2) 

Onde: 

M1 = Massa inicial (g) 

M2 = Massa final (g) 

Df = Desgaste final (ciclos) 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍTISCA 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio do teste de 

Grubbs para verificação de outliers, de Shapiro Wilks para verificação da normalidade 

dos dados, de Bartlett para confirmação da homogeneidade da variância e, por fim, 

submeteu-se os dados à análise da variância (ANOVA). Rejeitada a hipótese de 
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nulidade, foi aplicada a comparação de médias por meio do teste de Tukey à 95% de 

confiabilidade.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS LÂMINAS E LAMELAS 

 

4.1.1 Massa específica aparente e teor de umidade das lâminas 

Na TABELA 3 estão apresentados os valores médios obtidos para a massa 

específica aparente e para o teor de umidade das lâminas utilizadas para a produção 

dos painéis compensados. 

 

TABELA 3 – RESULTADOS MÉDIOS DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE E TEOR DE UMIDADE 
DAS LÂMINAS  

ESPÉCIE MASSA ESPECÍFICA (g/cm3) TEOR DE UMIDADE (%) 

Eucalyptus grandis 
0,469 c  

(13,61%) 

7,62 c  

(18,70%) 

Parkia pendula 
0,498 bc  

(6,24%) 

7,16 c  

(13,88%) 

Couratari guianensis 
0,520 b 

(4,63%) 

8,63 bc  

(3,48%) 

Pinus elliottii 
0,527 b  

(17,38%) 

7,35 c  

(38,69%) 

Brosimum parinarioides 
0,562 ab  

(7,32%) 

10,13 a 

(16,02%) 

Copaifera langsdorfii 
0,590 a  

(9,81%) 

9,30 ab 

(10,41%) 

MÉDIA 0,514 8,28 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de  

5% de probabilidade de erro. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação.  
 

Em relação a massa específica, os valores médios variaram de 0,469 g/cm³ 

para as lâminas de Eucalyptus grandis a 0,590 g/cm³ para as lâminas de Copaifera 

langsdorfii. As espécies apresentaram uma amplitude em seus valores de massa 

específica. Esta amplitude pode ser atribuída a idade da árvore, anatomia e as 

propriedades químicas da espécie.  

Os valores médios de massa específica encontrados nas lâminas 

apresentadas na TABELA 3 podem ter influência direta na colagem do painel. Iwakiri 

(2007) cita que a maior densidade das lâminas poderá influenciar na formação da 
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ligação adesiva entre as lâminas em função da penetração do adesivo na madeira ser 

dificultada.  

Segundo Carvalho (2005), a massa específica é um reflexo fiel da quantidade 

de matéria lenhosa por unidade de volume ou, de forma inversa, do volume de 

espaços vazios existentes na madeira. Sendo assim, pode-se afirmar que a madeira 

de Eucalyptus grandis possui maior quantidade de espaços vazios, e espera-se que 

apresente maior facilidade à penetração do adesivo quando comparadas com 

madeiras de alta densidade como a Copaifera langsdorfii. 

Segundo Marra (1992), a maior massa específica da madeira pode afetar 

também em termos de geração de maior pressão interna de vapor durante o processo 

de prensagem à alta temperatura, contribuindo para a redução da taxa de 

polimerização da resina. Por outro lado, a maior densidade da madeira reflete 

diretamente no aumento da resistência do painel à flexão estática 

Muitas indústrias optam por utilizar madeiras provenientes de florestas 

tropicais, justificando que estas espécies possuem valores de massas específicas 

superiores às espécies provenientes de florestas reflorestadas. Através destes 

resultados, podemos afirmar que todas as espécies apresentaram resultados médios 

semelhantes e quem nem sempre altas massas específicas significam alta qualidade 

do produto. 

De acordo com Lutz (1978), nos EUA, a faixa de massa específica ideal para 

madeiras utilizadas na produção de painéis compensados varia de 0,320 a 0,650 

g/cm³. Dessa forma as espécies deste estudo apresentaram valores de massa 

específica aparente dentro da faixa sugerida pelo autor. 

Moreira (1999) determinou a densidade básica de 23 espécies tropicais, 

encontrando valores de 0,38 a 0,79 g/cm³, sendo consideradas madeiras de média 

densidade as espécies que apresentaram valores de 0,38 a 0,58 g/cm³. Estes valores 

se assemelham com os encontrados neste estudo. Iwakiri et al. (2007) ao estudar a 

produção de painel compensado estrutural de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii 

encontrou para as lâminas valores médios semelhantes ao deste estudo, sendo 0,487 

g/m³ e 0,593 g/cm³ respectivamente. 

O teor de umidade apresentou variação de 7,16% para madeira de Parkia 

pendula até 10,13% para madeira de Brosimum parinarioides. As espécies Eucalyptus 

grandis, Parkia pendula, Couratari guianensis e Pinus elliottii apresentaram valores 

médios estatisticamente semelhantes.  



57 
 

Ressalta-se o alto coeficiente de variação para os resultados de teor de 

umidade de Pinus elliottii, justifica-se esta amplitude à heterogeneidade da madeira 

de Pinus resultante do seu crescimento rápido e a maior variação da massa 

específica, visto que esta espécie apresentou um coeficiente de variação maior para 

esta propriedade em relação às demais espécies. 

Segundo o boletim técnico da Hexion (2008), fornecedora da resina utilizada, 

o controle do teor de umidade das lâminas é de grande importância, sendo 

recomendada a faixa de 4 a 6% para as camadas internas, podendo-se chegar até 8 

a 12% para capas e contracapas. Os teores de umidade encontrados neste estudo 

estão superiores ao recomendado pelo fabricante, entretanto é importante salientar 

que durante a prensagem do material, nenhuma chapa de compensado estourou, 

revelando que o tempo de prensagem adotado foi adequado. 

 

4.1.2 Massa específica aparente e teor de umidade das lamelas 

 

Na TABELA 4 estão apresentados os valores médios obtidos para a massa 

específica aparente e para o teor de umidade das lamelas utilizadas para a produção 

dos painéis compensados. 

 

TABELA 4 – RESULTADOS DE MASSA ESPECÍFICA E TEOR DE UMIDADE DAS LAMELAS. 
ESPÉCIE Massa especifica (g/cm3) Teor de umidade (%) 

Dipteryx odorata 
0,959 a  

(7,83%) 

8,45 a 

(4,26%) 

Hymenaea courbaril 
0,854 b 

(8,78%) 

8,36 a 

(3,41%) 

MÉDIA 0,907 8,41 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade de erro. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação.  
 

Os valores médios de massa específica das espécies variaram de 0,854 g/cm³ 

para a madeira de Hymenaea courbaril a 0,959 g/cm³ para a madeira de Dipteryx 

odorata. Os resultados encontrados diferem estatisticamente entre si. Entretanto esta 

diferença é pequena. 
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Com base nos estudos feitos por Melo et al. (1992) podemos classificar ambas 

as espécies deste estudo como madeiras de alta massa específica, pois apresentaram 

massa específica superior que 0,65 g/cm³. 

O valor médio de massa específica encontrado neste trabalho para a madeira 

Hymenaea courbaril mostrou-se superior aos valores encontrados por Bergman 

(1999), por Souza et al. (1997) e por Araujo (2007) que foi de 0,71 g/cm³ e 0,76 g/cm³ 

e 0,76 g/cm³ respectivamente. Lisboa (1988) encontrou valores de 0,76 g/cm³ também 

inferiores aos encontrados neste estudo. 

Evangelista e Costa (2017) encontraram valores para massa específica de 

0,99 g/cm³ para madeira de Hymenaea sp destinada para a produção de pisos de 

madeira. Resultados semelhantes de massa específica foram observados por Rocco 

Lahr et al. (2010), sendo registrado pelos autores um valor médio de 1,07 g/cm³ para 

esta espécie. Estes valores são superiores aos encontrados neste estudo. 

O valor médio de massa específica encontrado neste estudo para a espécie 

Dipteryx odorata foi superior ao encontrado por Lisboa (1988) e Araujo (2007). Ambos 

os autores encontraram um valor médio de 0,91 g/cm³.  

Mainieri e Chimelo (1989) e Rocco Lahr et al. (2010), encontraram valores 

superiores ao desta pesquisa, sendo registrado pelos autores um valor médio de 1,09 

g/cm³ para esta espécie. 

Em comparação com a literatura, as espécies apresentaram valores médios 

de massa específica satisfatórios e condizentes para a produção de piso de madeira, 

visto que este fim exige madeiras de alta dureza aumentando desta forma a 

resistência ao risco, ao impacto e à abrasão.  

Em relação ao teor de umidade os resultados variaram de 8,36% para a 

madeira de Hymenaea courbaril a 8,45% para a madeira de Dipteryx odorata. Os 

valores não diferem estatística entre si e apresentaram baixos coeficientes de 

variação. 

O teor de umidade da madeira recomendo pelo fabricante da resina é de 8 a 

15%, segundo o boletim técnico da Akzo Nobel (2012). Os valores encontrados estão 

em conformidade com a recomendação técnica, indicando que não haverá problemas 

de colagem derivados do teor de umidade entre a lamela e a base de compensando 
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4.2 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECANICAS DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

 

4.2.1 Massa específica aparente e teor de umidade 

 

Na TABELA 5 estão apresentados os valores médios obtidos para a massa 

específica aparente e o teor de umidade dos painéis compensados. 

 
 
TABELA 5 – RESULTADOS MÉDIOS DE MASSA ESPECÍFICA E TEOR DE UMIDADE DOS 
PAINÉIS COMPENSADOS. 

TRATAMENTO MASSA ESPECÍFICA (g/cm3) TEOR DE UMIDADE (%) 

T1 – Bp/ Pe 
0,553 e  

(5,15%) 

10,85 a 

(7,12%) 

T2 – Eg/ Pe 
0,558 e  

(5,82%) 

10,93 a 

(6,15%) 

T3 – Pp/ Pe 
0,599 c  

(4,22%) 

10,08 b 

(8,24%) 

T4 – Cl/ Pe 
0,633 b  

(4,88%) 

10,06 b 

(7,40%) 

T5 – Cg/ Pe 
0,650 a  

(4,89%) 

11,01 a 

(6,09%) 

T6 – Pe¹ 
0,586 d  

(7,10%) 

7,91 c 

(10,50%) 

MÉDIA 0,597 10,14 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade de erro. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação.  
Bp/ Pe: Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii; Eg/ Pe: Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii; Pp/ 
Pe: Parkia pendula/ Pinus elliottii; Cl/ Pe: Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii, Cg/ Pe: Couratari 
guianensis/ Pinus elliottii; Pe: Pinus elliottii. 
 

Os valores médios da massa específica dos painéis variaram na faixa de 0,553 

g/cm³ para o tratamento 1 que é a combinação de Brosimum parinarioides e Pinus 

elliottii a 0,650 g/cm³ para o tratamento 5 que utilizou a mistura de Couratari guianensis 

e Pinus elliottii. 

O tratamento 1 produzido com lâminas de Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii 

e o tratamento 2 que utilizou Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii são estatisticamente 

iguais e inferiores em relação aos demais tratamentos. 

O GRÁFICO 5, apresenta os valores comerciais apresentados no catálogo da 

ABIMCI (2009) para as espécies tropicais e para Pinus.  
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GRÁFICO 4 – RESULTADOS MÉDIOS DO TEOR DE UMIDADE E MASSA ESPECÍFICA EM 
COMPARAÇÃO COM CATÁLOGO DA ABIMCI. 

 

FONTE: ABIMCI (2009) e o autor (2017). 

 

Os valores médios de massa específica do painel de 100% Pinus elliottii e do 

painel combinado de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii foram superiores aos valores 

médios do Pinus apresentados pela ABIMCI (2009). 

Os valores médios de massa específica dos painéis resultantes da mistura de 

Copaifera langsdorfii com Pinus elliottii e Couratari guianensis com Pinus elliottii, 

sendo estes 0,663 g/cm³ e 0,650 g/cm³ respectivamente, foram superiores aos valores 

para painéis tropicais apresentados pela ABIMCI (2009). 

Os demais tratamentos deste estudo apresentaram valores médios inferiores 

aos resultados encontrados no catálogo em questão. 

Kollmann, Kuenzi e Stamm (1975) relatam que a massa específica do 

compensado depende, dentre outros fatores, da espécie de madeira, sendo este fato 

evidenciado no presente trabalho. 
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A massa específica dos painéis, normalmente, é superior à da madeira, pois a 

pressão aplicada ocasiona uma retração dos painéis quando a madeira apresenta 

umidade próxima de 10%, aumentando a densidade do material prensado. Com isso, 

a densidade do produto comprimido tende a ser superior ao produto original. 

(WELLONS et al., 1983). Corroborando com este conceito Kazmierczak et al. (2017) 

cita que a pressão de prensagem provoca a redução de espessura das lâminas 

individuais ou do próprio painel, bem como o aumento da massa específica do 

compensado em relação à da madeira que lhe originou. 

Os valores médios encontrados para os o painel testemunha de 100% Pinus 

elliottii (T6) mostraram-se semelhantes aos encontrados por Palma (1983 e 1992) em 

seus dois estudos sobre esta espécie. Os valores médios encontrados por ele foram 

de 0,555 g/cm³ e 0,559 g/cm³ respectivamente, sendo esses valores satisfatórios em 

comparação aos painéis compensados comerciais de Pinus taeda, com média em 

torno de 0,530 g/cm³ (ABIMCI, 2002). 

Os valores médios encontrados para todos os tratamentos são inferiores aos 

encontrados por Iwakiri et al. (2017) para painéis de Eucalyptus saligna que foi de 

0,82 g/cm³ e semelhantes para painéis de Eucalyptus dunnii e as composições mistas 

por eles estudadas. 

Os valores médios para os painéis confeccionados com a madeira de 

Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii foi de 0,553 g/cm³. Lima (2011) em seu estudo 

sobre painéis laminados à base de madeiras tropicais produziu painéis com a mistura 

de Brosimum parinarioides e Pinus spp, o autor utilizou parâmetros de processos 

semelhantes ao deste estudo e encontrou valores médios de massa específica de 

0,664 g/cm³. 

Burdurlu et al. (2007) citam que a combinação de espécies possibilita utilizar 

madeiras de maior disponibilidade e menor custo, que não poderiam ser utilizadas 

isoladamente para a produção de LVL’s estruturais. Este conceito pode ser aplicado 

também para painéis compensados. 

Para o Brasil, isso pode ser especialmente relevante no que se refere à 

utilização de lâminas de madeiras da Amazônia de boa qualidade e alto custo na capa 

dos painéis, mantendo-se lâminas de espécies oriundas de plantio florestal, como as 

diversas espécies dos gêneros Pinus e Eucalyptus, no interior de painéis (LIMA, 

2013).  
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Os valores médios de umidade encontrados variaram de 7,91% para a 

testemunha Pinus elliottii e 10,93% para a combinação Eucalyptus grandis e Pinus 

elliottii. Ao relacionar estes resultados com o teor de umidade das lâminas, 

observamos que as lâminas de Pinus elliottii apresentavam valores inferiores das 

demais espécie, justificando os teores de umidade menores. 

Em relação ao teor de umidade, com exceção dos painéis produzidos com 

100% Pinus que apresentaram valores médios de 7,91%, sendo este valor médio 

inferior aos valores comerciais apresentados. Os demais tratamentos resultaram em 

valores médios semelhantes aos do catálogo da ABIMCI (2009) (GRÁFICO 5). 

Podemos relacionar os valores baixos de umidade do painel de 100% Pinus a sua 

anatomia, porosidade, porcentagem de lenho juvenil e grande amplitude na massa 

específica, como podemos observar através do seu coeficiente de variação elevado 

se comparado as demais espécies. 

Confrontando os resultados com o teor de umidade máximo exigido pelo PNQM 

que é de 18%, os valores médios encontram-se de acordo com os requisitos (ABIMCI, 

2009). 

Iwakiri (2006) cita que os valores médios de teor de umidade para 

compensados são na faixa de 11 a 12% e estes estão dentro dos padrões requeridos 

para os ensaios laboratoriais. Comparando os resultados obtidos com os valores 

obtidos por Ferreira (2011) que variaram entre 5 e 7 % e com outro estudo feito por 

Iwakiri et al. (2013) onde os resultados variaram entre 5 e 10 %, os valores médios 

encontrados neste estudo estão semelhantes a literatura. 

 

4.2.2 Absorção da água 

Na TABELA 6 estão apresentados os valores médios obtidos para a absorção 

de água dos painéis compensados. 
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TABELA 6 – RESULTADOS MÉDIOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DOS PAINÉIS COMPENSADOS. 
TRATAMENTO ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 

T1 – Bp/ Pe 
48,39 a 

(8,37%) 

T2 – Eg/ Pe 
37,73 cd 

(8,80%) 

T3 – Pp/ Pe 
40,53 c 

(13,99%) 

T4 – Cl/ Pe 
38,41 cd 

(15,41%) 

T5 – Cg/ Pe 
35,36 d 

(18,74%) 

T6 – Pe¹ 
44,76 b 

(8,09%) 

MÉDIA 40,87 

FONTE: O autor (2017) 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação.  
Bp/ Pe: Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii; Eg/ Pe: Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii; Pp/ 
Pe: Parkia pendula/ Pinus elliottii; Cl/ Pe: Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii, Cg/ Pe: Couratari 
guianensis/ Pinus elliottii; Pe: Pinus elliottii. 

 

Os valores para absorção de água variaram de 37,73% para o painel 

resultante da combinação de Eucalyptus grandis com Pinus elliottii, a 48,39% para o 

painel combinado de Brosimum parinarioides e Pinus elliottii, sendo as médias 

estatisticamente diferentes. Os valores médios do tratamento 2 que utilizou madeira 

de Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii e do tratamento 4 que utilizou a combinação de 

Copaifera langsdorfii com Pinus elliottii foram estatisticamente iguais entre si e 

inferiores aos demais tratamentos, sendo eles 37,73% e 38,41% respectivamente. 

A testemunha (Pinus elliottii) apresentou valor médio de 44,76%, sendo este 

maior que a maioria das composições, exceto pelo tratamento 1 (Brosimum 

parinaroides/ Pinus elliottii) que apresentou 48,39% de AA. Este resultado pode ser 

explicado de acordo com os relatos de Guimarães Júnior et al. (2009), que mencionam 

que espécies de menor densidade apresentam maior potencial de absorção de água, 

devido à maior porosidade da madeira que permite ocupação com uma maior 

quantidade de água livre em relação a um material que apresenta densidade mais 

alta. 

De fato, o tratamento que utilizou Brosimum parinaroides/ Pinus elliottii foi o 

que apresentou menor massa específica e maiores valores médios para absorção, em 
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contrapartida, o tratamento que utilizou a mistura de Couratari guianensis e Pinus 

elliottii apresentou maiores valores de massa específica e menor média para absorção 

e água, sendo ela 35,36%. 

No entanto, os painéis compostos com Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii, 

mesmo com uma baixa massa específica em relação aos demais, apresentou baixos 

valores médios para absorção da água.  

 

4.2.3 Flexão estática paralela e perpendicular 

Na TABELA 7 estão apresentados os valores médios para o módulo de 

ruptura (MOR) e módulo de elasticidade (MOE), nos sentidos paralelo e perpendicular 

dos painéis compensados. 

 

TABELA 7 – RESULTADOS MÉDIOS DO ENSAIO DE FLEXÃO ESTÁTICA DOS PAINÉIS 
COMPENSADOS. 

TRATAMENTO 
MOR (MPa) MOE (MPa) 

Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular 

T1 – Bp/ Pe 
55,26 b 

(10,87%) 

30,01 bc 

(27,96%) 

6277,67 c 

(7,88%) 

2399,63 b 

(28,32%) 

T2 – Eg/ Pe 
56,91 b 

(15,98%) 

24,36 c 

(34,44%) 

7398,44 ab 

(11,69%) 

1852,27 c 

(34,29%) 

T3 – Pp/ Pe 
48,52 c 

(18,66%) 

31,60 ab 

(19,76%) 

5755,30 c 

(18,56%) 

1909,16 c 

(23,81%) 

T4 – Cl/ Pe 
60,28 b 

(2,82%) 

34,73 a 

(26,13%) 

7091,27 b 

(14,98%) 

3062,28 a 

(20,59%) 

T5 – Cg/ Pe 
75,15 a 

(9,99%) 

35,01 a 

(23,15%) 

7792,14 a 

(6,12%) 

3028,30 a 

(28,98%) 

T6 – Pe¹ 
57,56 b 

(18,32%) 

26,54 cd 

(22,75%) 

7875,61 a 

(19,90%) 

1509,84 d 

(21,23%) 

MÉDIA 58,95 30,38 7031,74 2293,58 

FONTE: O autor (2017) 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
Bp/ Pe: Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii; Eg/ Pe: Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii; Pp/ 
Pe: Parkia pendula/ Pinus elliottii; Cl/ Pe: Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii, Cg/ Pe: Couratari 
guianensis/ Pinus elliottii; Pe: Pinus elliottii. 

 

Os valores médios de MOR paralelo variaram de 48,52 MPa para painéis 

produzidos a partir da combinação de lâminas da madeira de Parkia pendula e Pinus 
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elliottii (T3) a 75,15 MPa para painéis produzidos a partir da combinação de lâminas 

da madeira de Couratari guianensis e Pinus elliottii (T5).  

Os tratamentos (T1, T2, T4 e T6) produzidos com lâminas da madeira de 

Brosimum parinarioides e Pinus elliottii, Eucalyptus grandis e Pinus elliottii, Copaifera 

langsdorfii e Pinus elliottii e Couratari guianensis e Pinus elliottii respectivamente, 

apresentaram valores médios estatisticamente iguais entre si. O T6 apresentou 

valores médios superiores aos demais, sendo este 57,56 MPa. 

Os valores médios de MOR perpendicular variaram de 24,36 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas da madeira de Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii 

a 35,01 MPa para painéis produzidos a partir de lâminas da madeira de Couratari 

guianensis/ Pinus elliottii (T6). Os painéis produzidos com lâminas da madeira de 

Couratari guianensis/ Pinus elliottii apresentaram médias estatisticamente superiores 

aos produzidos com lâminas de Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii.  

Os painéis produzidos com madeira de Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii 

apresentaram valores médios inferiores e estatisticamente iguais aos painéis 

produzidos com madeira de Couratari guianensis/ Pinus elliottii. Estas constatações 

podem ser visualizadas no GRÁFICO 6.  

 

GRÁFICO 5 – RESULTADOS MÉDIOS DO MÓDULO DE RUPTURA. 

  
FONTE: O autor (2017) 
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Os valores médios de MOE paralelo variaram de 5755,30 MPa para painéis 

produzidos com a mistura de lâminas da madeira de Parkia pendula e Pinus elliottii 

(T3) a 7875,61 MPa para painéis produzidos a partir de 100% de lâminas da madeira 

de Pinus elliottii (T6), sendo esta a testemunha. Os painéis produzidos a partir de 

lâminas da madeira de Pinus elliottii (T6) apresentaram médias estatisticamente 

superiores em relação ao tratamento (T3). 

Os painéis produzidos com a mistura da madeira de Brosimum parinarioides 

e Pinus elliottii e com a mistura de Parkia pendula com Pinus elliottii apresentaram 

valores médios estatisticamente iguais entre si. Os painéis produzidos a partir da 

combinação da madeira de Couratari guianensis e Pinus elliottii, Eucalyptus grandis e 

Pinus elliottii e 100% Pinus elliottii apresentaram médias estatisticamente iguais entre 

si. Sendo esse segundo grupo, com valores superiores ao primeiro. 

Os valores médios de MOE perpendicular variaram de 1509,84 MPa para 

painéis produzidos 100% com a madeira de Pinus elliottii (T6) a 3062,28 MPa para 

painéis produzidos a partir da combinação de lâminas da madeira de Copaifera 

langsdorfii e Pinus elliottii (T4), Sendo os painéis produzidos com 100% Pinus elliottii 

(T6), estatisticamente inferiores aos produzidos com Copaifera langsdorfii/ Pinus 

elliottii (T4). 

Os painéis produzidos com lâminas de Copaifera langsdorfii/ Pinus elliottii e 

Couratari guianensis/ Pinus elliottii apresentaram valores médios estatisticamente 

superiores aos demais tratamentos, comprovando a relação direta desta propriedade 

com a massa específica, visto que estes tratamentos foram os que apresentaram 

maiores valores para esta propriedade.  

O GRÁFICO 7 demonstra de maneira mais clara os valores encontrados para 

o MOE paralelo e o MOE perpendicular.  
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GRÁFICO 6 – RESULTADOS MÉDIOS DO MÓDULO DE ELASTICIDADE. 

 
FONTE: O autor (2017) 

 

Os resultados de MOE e MOR no sentido paralelo obtidos neste estudo foram 

superiores aos encontrados pela ABIMCI (2007) em seu catálogo ao avaliar o 

compensado estrutural da madeira de Pinus e da madeira de espécie tropical. No 

sentido perpendicular os valores encontrados não foram superiores, entretanto 

mostraram-se satisfatórios se comparados aos valores de Pinus da ABIMCI (2017) e 

inferiores se comparado ao tropical. 

Bortoletto Júnior e Garcia (2004) analisaram painéis compensados de Pinus 

spp com 11 lâminas, colados com resina fenol formaldeído e chegaram a valores de 

MOE paralelo e perpendicular de 5932 MPa e 3966 MPa, respectivamente. Os valores 

de MOR paralelo e perpendicular encontrados pelos autores foram 40MPa e 36 MPa, 

nesta ordem. Os resultados deste estudo, em ambos os módulos no sentido paralelo, 

mostraram-se superiores. Os valores no sentido perpendicular, no MOR 

demonstraram-se semelhantes e no MOE os autores encontraram resultados 

superiores aos desta pesquisa. Devemos ressaltar também, a diferença numérica 

entre o sentido perpendicular e paralelo menos expressiva que Bortoletto Júnior e 

Garcia (2004) encontraram. Após esta análise, os autores atribuem que painéis com 
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maior número de lâminas proporcionam uma resistência mais uniforme entre as 

direções. 

 Bayestorff da Cunha et al. (2016) ao testar painéis com 7 lâminas de Pinus 

taeda encontraram valores médios para MOR e MOE paralelos inferiores aos 

encontrados neste estudo, sendo eles 31,35 MPa e 3657 MPa. E valores médios para 

MOR e MOE perpendiculares inferiores que a maioria dos resultados obtidos neste 

estudo, sendo eles 25,03 MPa e 1729 MPa. Este estudo também comprova que o 

maior número de camadas nos painéis proporciona uma resistência mais uniforme 

entre as direções e consequentemente uma maior estabilidade dimensional. 

Almeida (2002) afirma que há uma boa correlação entre MOR e massa 

específica. Desta maneira, os painéis que apresentaram maior massa específica 

apresentam maiores valores médios de MOR. Este conceito corrobora com os 

resultados encontrados neste estudo.  

A indústria utiliza madeiras tropicais alegando erroneamente que estas 

possuem propriedades mecânicas superiores às madeiras reflorestadas. Os 

resultados obtidos foram heterogêneos e em alguns casos as madeiras reflorestadas 

apresentaram resultados superiores a algumas espécies tropicais.  

Gonçalez et al. (2006) citaram que a qualidade da madeira se refere à sua 

capacidade de atender aos requisitos necessários para fabricação do produto, ou, 

ainda, à combinação das características físicas, mecânicas, químicas e anatômicas 

de uma árvore, que permite a melhor utilização da madeira. No caso deste estudo, os 

painéis compensados fabricados foram utilizados para confecção de pisos de madeira 

engenheirados, alguns resultados mesmo que baixos quando comparados aos 

demais, devem ser levados em conta por não se tratar de produtos para uso estrutural. 

Bortoletto Júnior (2003) citou que o custo de exploração das florestas nativas, 

as grandes distâncias para o transporte de toras e de lâminas até os grandes centros 

de consumo, as fortes pressões dos grupos ambientalistas em relação à origem da 

madeira e a necessidade de certificação, são fatores que encarecem os custos 

podendo ser restritivos à plenitude do mercado de compensados tropicais. Dentre os 

pontos abordados pelo autor, o Greenpeace (2014) ressalta que o mercado 

internacional começou a entender a gravidade da ilegalidade de madeiras no Brasil e 

está mais exigente em relação à fiscalização e controle de documentos da cadeia 

produtiva de madeira. Estes aspectos justificam a tendência de substituição das 

madeiras tropicais por madeiras oriundas de florestas plantadas. 
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Os valores médios da resistência da linha de cola ao cisalhamento, no pré- 

tratamento a seco, variaram de 1,31 MPa para painéis produzidos com a mistura de 

Eucalyptus grandis e Pinus elliottii (T2) a 3,32 MPa para painéis produzidos com 

madeira de 100% Pinus elliottii (T6), sendo as médias estatisticamente diferentes. O 

painel de Pinus elliottii apresentou valores médios estatisticamente diferentes e 

superiores em relação a todos os tratamentos. Os painéis produzidos com a 

combinação das madeiras de Brosimum parinarioides e Pinus elliottii, Parkia pendula 

e Pinus elliottii, Copaifera langsdorfii e Pinus elliottii e Couratari guianensis e Pinus 

elliottii apresentaram valores médios estatisticamente iguais entre si. 

No pré-tratamento em água fria, os valores médios variaram de 1,04 MPa para 

painéis produzidos com madeira de Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii (T2) a 2,30 MPa 

para painéis produzidos com 100% da madeira de Pinus elliottii (T6), sendo as médias 

estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Novamente o Pinus elliottii 

apresentou valores médios estatisticamente diferentes e superiores de todos os 

tratamentos. 

No pré-tratamento em ciclo de fervura, os resultados médios variaram de 0,85 

MPa para painéis produzidos com madeira de Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii (T2) 

a 2,11 MPa para painéis produzidos 100% com a madeira de Pinus elliottii (T6), sendo 

as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Os tratamentos que 

utilizaram a madeira de Brosimum parinarioides/ Pinus elliottii, Eucalyptus grandis/ 

Pinus elliottii, Parkia pendula/ Pinus elliottii e Couratari guianensis/ Pinus elliottii 

apresentaram valores médios estatisticamente iguais entre si, diferentes e inferiores 

ao tratamento produzido exclusivamente com Pinus elliottii. 

No pré-tratamento de fervura por 72 horas, os valores médios variaram de 

0,76 MPa para painéis produzidos com Eucalyptus grandis/ Pinus elliottii (T2) a 2,10 

MPa para painéis produzidos com madeira de Pinus elliottii (T6), sendo as médias 

estatisticamente diferentes entre os tratamentos.  

Os painéis testemunha que utilizaram 100% madeira de Pinus elliottii 

apresentaram valores médios estatisticamente superiores aos demais em todos os 

pré-tratamentos. Os painéis que utilizaram a combinação de Eucalyptus grandis e 

Pinus elliottii apresentaram valores médios estatisticamente inferiores aos demais em 

todos os pré-tratamentos. 
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A ABIMCI (2007) cita em seu catálogo em relação ao pré-tratamento em 

fervura, que para os painéis compensados da madeira de Pinus o resultado médio de 

tensão é de 1,07 MPa, este valor médio é inferior ao encontrado neste estudo.  

Para o pré-tratamento em água fria, Ziger e Jaeger (2006) encontraram 

valores médios de 1,61 MPa para painéis com composição mistas utilizando 

Eucalyptus dunnii e Pinus taeda (T1) e 2,44 MPa para painéis com composição de 

100% Eucalyptus dunnii (T2).  Para o pré-tratamento 72 horas de fervura encontraram 

2,21 MPa e 2,49 MPa para (T1) e (T2) respectivamente.  Estes valores médios são 

superiores aos encontrados para Eucalyptus grandis e semelhantes aos encontrados 

para Pinus elliottii neste estudo.  

Bortoletto Júnior (2003) encontrou valores de resistência ao cisalhamento 

seco de 2,48 MPa para compensados de diferentes espécies de eucalipto. Na 

condição úmida observou valores médios de 2,55MPa; enquanto que para os corpos-

de-prova expostos à fervura, valores médios de resistência de 2,15MPa. Esses 

valores são superiores aos encontrados neste trabalho. Contudo, vale ressaltar que 

este autor utilizou uma gramatura maior para os painéis produzidos na sua pesquisa 

(360 g/m2). 

Iwakiri et al. (2006), trabalhando com diferentes espécies florestais, incluindo 

o Eucalyptus grandis, encontraram valores de tensão no cisalhamento para condição 

de pós-fervura, na ordem de 1,20 e 1,25MPa. Os valores encontrados para essa 

propriedade, no presente trabalho, se aproximaram da literatura, com exceção do 

tratamento 6 que apresentou valores superiores. 

Os painéis compensados devem estar em conformidade com as exigências 

da norma NBR ISO 12466 (ABNT, 2012), a qual correlaciona-se o valor mínimo de 

falhas na madeira com a resistência ao cisalhamento e o requisito mínimo de 

resistência é que a tensão de ruptura média de cisalhamento seja maior que 0,2 MPa 

e menor que 0,4 MPa desde que a ruptura coesiva aparente na madeira seja maior 

que 80%. Nesse sentido, com exceção dos painéis produzidos utilizando a mistura de 

Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii no pré-tratamento de Fervura 72 horas, todos os 

compensados produzidos se adequaram as exigências dessa normatização, ficando 

bem acima de suas exigências.  
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4.3 AVALIAÇÃO NO ACABAMENTO DAS LAMELAS  

 

4.3.1 Brilho 

 

Os resultados médios do brilho obtido a partir do acabamento aplicado nas 

lamelas das duas espécies estão apresentados na TABELA 9. 

 
 
TABELA 9 – RESULTADOS MÉDIOS DO ENSAIO DE BRILHO. 

ESPÉCIE BRILHO (U.b.) 

Dipteryx odorata 
43,60 b 

(4,63%) 

Hymenaea courbaril 44,79 a  

(4,61%) 

MÉDIA 44,20 

FONTE: O autor (2017) 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade de erro. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

 
Os valores médios de brilho foram de 43,60 U.b. para madeira de Dipteryx 

odorata e de 44,79 U.b. para madeira de Hymenaea courbaril. Os valores são 

diferentes estatisticamente entre si. 

O GRÁFICO 8 apresenta todos os valores encontrados nas medições de 

brilho em ambas as espécies das lamelas. Verifica-se que apesar de ter sido 

constatada diferença estatística significativa entre os resultados, esta diferença entre 

os valores médios foi baixa, com variação de apenas 1 U.b. Esta pequena diferença 

pode ser justificada devido ao fato de que a preparação da superfície das lamelas, a 

configuração da linha de verniz, bem como a gramatura dos produtos aplicados, foi 

igual nos dois tratamentos. 

Deve-se ressaltar ainda, que a tolerância industrial para esta propriedade é 

de ± 5 U.b., levando em consideração o coeficiente de variação apresentado, todos 

os resultados estão dentro do padrão interno da empresa. 
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GRÁFICO 7 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE BRILHO. 

 
FONTE: O autor (2017) 

 

Todos os produtos foram classificados como semi-brilhante segundo a norma 

NBR 14535 (ABNT, 2008). Por anos o consumidor final buscava produtos 

classificados como semi-brilhante, entretanto as tendências do mercado atual são de 

pisos com acabamento fosco ou semi-fosco, com o brilho variando de 5 a 20 U.b. Esta 

inclinação do público para os acabamentos opacos está sendo iniciada no ano de 

2018. (MASTERPISO, 2018). 

 

4.3.2 Aderência 

 

Na TABELA 10 estão apresentados os valores de aderência do verniz.  
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TABELA 10 – RESULTADOS MÉDIOS DO ENSAIO DE ADERÊNCIA DO VERNIZ SOBRE A 
LAMELA  

 

 
ESPÉCIE 

 
 

% DE AMOSTRAS 

CLASSIFICAÇÃO 

DOS 

RESULTADOS 

DO TESTE DE 

ADESÃO  

 
PORCENTAGEM 

DE ÁREA 

REMOVIDA 

Hymenaea courbaril  30% 4B Menos que 5% 

Hymenaea courbaril 70% 5B 0% 

Dipteryx odorata 56% 4B Menos que 5% 

Dipteryx odorata 43% 5B 0% 

FONTE: O autor (2017) 

 
Pode-se observar que os resultados foram satisfatórios para ambas espécies. 

Conforme a norma ASTM D3359 (ASTM, 2009), o resultado foi classificado como 5B 

quando as bordas dos cortes são completamente lisas e nenhum dos quadrados da 

grade foram desplacados e como 4B quando o ocorre o desplacamento de pequenos 

flocos do revestimento nas interseções dos cortes e uma área de corte transversal 

não significativamente maior do que 5% é afetado. 

Das 30 amostras ensaiadas da madeira de Hymenaea courbaril, 70% 

apresentaram valores classificados como 5B, ou seja, nenhuma área de 

desplacamento. Para a madeira de Dipteryx odorata, das 30 amostras submetidas ao 

ensaio 56% apresentaram valores classificados como 4B, ou seja, uma área menor 

do que 5% de desplacamento e 43% apresentou valores classificados como 5B.  

A madeira de Hymenaea courbaril apresentou melhores resultados do que a 

madeira de Dipteryx odorata. Um dos fatores relevantes para este resultado pode ser 

atribuído a maior massa específica da segunda. Quanto menor a massa específica do 

material, maior a ancoragem do verniz, resultando em melhor aderência. Além disso, 

madeiras com maior massa específica podem apresentar tilos ou impregnações por 

extrativos diminuindo assim a sua permeabilidade (TIENNE, 2006), podendo afetar a 

aderência, pois quanto maior a absorção dos produtos de acabamento aplicados, 

maior resistência ao desplacamento o produto apresentará. 

Os resultados obtidos neste trabalho podem ainda ser corroborados segundo 

as afirmações de Lemos (2016), que relata que a aderência depende da quantidade 

do revestimento que penetra na superfície. Uma vez que a absorção é relacionada 

com a massa específica e as espécies utilizadas neste estudo possuem diferença 
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entre elas nesta propriedade, pode-se justificar os resultados diferentes de 

desplacamento. Souza (2008) complementa ainda que os substratos diferem quanto 

à energia de atração, à rugosidade e às propriedades químicas. 

No que tange as propriedades químicas, e de acordo com a literatura, Klitzke 

et al. (2008) encontrou valores médios para extrativos totais de 8,77% para a espécie 

Hymenaea courbaril e Romanini et al. (2014) encontrou 11,50% para a madeira de 

Dipteryx odorata. Observa-se que os elevados valores de extrativos pode ter afetado 

a aderência, pois o maior percentual de desplacamento ocorreu na madeira de 

Dipteryx odorata. Esta propriedade dificulta a absorção dos produtos de acabamento 

na espécie, justificando a menor ancoragem do verniz. 

Por tratar-se de um processo industrial estas etapas foram executadas de 

maneira igual em ambas as espécies. De acordo com Avelino (2002) a alta aderência 

do verniz está relacionada ao aplainamento e ao lixamento realizados de maneira 

correta. Este conceito compõe a justificativa dos resultados satisfatórios das amostras 

deste estudo. 

Além disso, outro fator que pode estar associado aos bons resultados obtidos 

relaciona-se aos resultados de Souza (2008), que observou em seu estudo que a 

aderência tende a melhorar ao longo do número de demãos aplicado. As amostras 

deste estudo receberam nove camadas de produtos de acabamento, todas com 

gramatura controlada buscando camadas finas e uniformes, possivelmente 

influenciando positivamente nos resultados. 

Exemplificando os resultados apresentados na TABELA 10, pode-se observar 

na FIGURA 17 a madeira de Dipteryx odorata que apresentou na maioria dos seus 

resultados um desplacamento classificado como 4B, onde a porcentagem da área 

removida foi menor que 5% e a madeira de Hymenaea courbaril que obteve na maioria 

dos seus resultados um desplacamento de 0% classificado como 5B.  
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FIGURA 17 – ANÁLISE DA ADERÊNCIA DO ACABAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2017) 

É possível observar que nenhuma das amostras apresentou destacamento de 

área superior a 15%, equivalente ao grau 2, ou seja, todos os acabamentos foram 

considerados aprovados para utilização conforme a norma NBR 14535 (ABNT, 2000). 

As interseções foram o local de maior destacamento superficial (FIGURA17), 

sendo este fato justificado pela influência do corte. Esta influência na maior proporção 

de destacamento da película de verniz pode ainda ser maximizada principalmente se 

o equipamento utilizado não estiver em boas condições. Souza, Silva e Evangelista 

(2011) em seu estudo sobre a aplicação de acabamentos superficiais da madeira de 

Eucalyptus camaldurensis e Eucalyptus urophylla verificaram desempenho 

semelhante. 

 

4.3.3 Abrasão 

 

Na TABELA 11 estão apresentados os valores de resistência à abrasão, 

juntamente com a taxa de desgaste das lamelas. Todas as lamelas receberam o 

mesmo tipo de acabamento. 
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TABELA 11 – RESULTADOS DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E TAXA DE DESGASTE DAS 
LAMELAS. 

ESPÉCIE PONTO DE 

DESGASTE 

INICIAL (ciclos) 

PONTO DE 

DESGASTE 

FINAL (ciclos) 

RESISTÊNCIA À 

ABRASÃO 
 (ciclos) 

TAXA DE 

DESGASTE     
(g/ 100 ciclos) 

Dipteryx 

odorata 

1824 a 

(13,97%) 

1942 a 

(7,94%) 

1694 a 

 (7,14%) 

0,0200 a 

(8,98%) 

Hymenaea 

courbaril 

1830 a 

(11,71%) 

1913 a 

(11,87%) 

1684 a 

(11,75%) 

0,0192 a 

(12,68%) 

MÉDIA 1827 1927,5 1689 0,0196 

FONTE: O autor (2017) 

NOTA: Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. Valores entre parênteses referem-se ao 
coeficiente de variação. 

 

 

Os resultados médios de resistência à abrasão foram de 1694 ciclos para a 

madeira de Dipteryx odorata e 1684 ciclos para a madeira de Hymenaea courbaril, 

sendo estes valores estatisticamente iguais. Não foi observada uma influência do 

efeito da massa específica sobre a taxa de desgaste à abrasão. Segundo Martins 

(2013), a abrasividade é uma propriedade fundamental para pisos de madeira em 

geral. Altas resistências à abrasão ocasionam menor desgaste na madeira 

aumentando sua vida útil.  

A indústria considera como requisito para aprovação do acabamento do 

produto, um ponto de desgaste final mínimo de 1200 ciclos. Este parâmetro foi 

estabelecido segundo regulamentação interna de qualidade da empresa. Este é um 

dos fatores mais importantes para se determinar a vida útil de um piso, sendo um fator 

limitante no emprego de materiais em pisos (KOGA et al., 2002). 

Em comparação com a norma NBR 14833-1 (ABNT, 2002)  que classifica 

os pisos laminados considerando a classe de tráfego e a resistência à abrasão, pode-

se classificar os pisos avaliados neste trabalho como de tráfego doméstico médio 

(classe 22) e a classificação quanto à resistência à abrasão em AC2, que representa 

uma média de valores de 1800 ciclos. 
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5 CONCLUSÕES 
 

A partir dos ensaios desenvolvidos e das análises realizadas, as seguintes 

conclusões podem ser apresentadas: 

� Todas as composições de painéis produzidas apresentaram propriedades 

físico-mecânicas satisfatórias. Apenas a composição produzida com a mistura 

de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii ao avaliar a resistência ao cisalhamento 

na linha de cola no pré-tratamento de Fervura 72 horas, não atingiu os 

requisitos mínimos da norma. As demais apresentaram bons resultados se 

comparado com normativas e catálogos comerciais. 

� O painel produzido com 100% Pinus elliottii apresentou bons resultados em 

comparação às demais composições. Com exceção dos resultados de flexão 

estática, principalmente no sentido perpendicular, que apresentaram valores 

medianos em relação aos outros tratamentos. Ressalta-se que algumas 

propriedades avaliadas apresentaram valores superiores aos outros 

tratamentos. 

� Ao analisar o acabamento das lamelas, observou-se boa qualidade superficial. 

Todas as propriedades avaliadas obtiveram resultados compatíveis com as 

normativas atendendo aos seus requisitos mínimos.  

� Industrialmente outras composições de painéis compensadas estavam sendo 

utilizadas na produção de piso engenheirado. A sugestão da padronização e 

caracterização das propriedades das plataformas foi realizada. Com base nos 

resultados deste estudo a plataforma utilizando 100% da madeira de Pinus está 

sendo comercializado. 

Diante das conclusões obtidas, recomenda-se a realização de pesquisas 

avaliando a influência do lenho tardio e lenho juvenil nas propriedades dos painéis 

compensados e de pesquisas relacionando à idade da árvore com a sua utilização. 
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ANEXO 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DE ADESÃO 
SEGUNDO ASTM D3359.


