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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica de utilização de resíduos de 

Maçaranduba (Manilkara sp.) ou de uma mistura de madeiras de três espécies da Caatinga 

(Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Pau-Branco 

(Auxemma oncocalyx)) na produção de aglomerados, os painéis foram produzidos por meio de 

prensagem manual e utilização de adesivo PVA. Foram analisados a resistência física, 

mecânica e a condutividade térmica dos painéis aglomerados produzidos com resíduos, sendo 

utilizado painéis aglomerados comerciais com revestimento de papel melamínico em uma das 

faces como testemunha com a finalidade de comparação. Para pôr em prática o estudo, 

realizou-se a formação dos painéis com densidade nominal de 0,60 g/cm³ e com tamanho de 

35 x 30 x 1,5 cm, utilizando 737g de partículas e 220g do adesivo. A prensagem dos painéis 

foi feita manualmente, utilizando grampos de marceneiros tipo "sargento”. Após dois dias, o 

painel foi retirado da forma, e foram cortados para obter os corpos de prova e serem feitos os 

testes. Os painéis produzidos com diferentes materiais demonstraram densidades 

estatisticamente diferentes. Os painéis com espécies da caatinga apresentaram densidade de 

0,31 g/cm³, já os painéis preparados com os resíduos de Maçaranduba, 0,36 g/cm³. Com os 

resultados dos testes, ao se comparar com o aglomerado comercial, pode-se constatar que os 

painéis produzidos demonstraram melhores resultados nos testes de inchamento e absorção de 

água. Também pôde-se observar que os painéis aglomerados apresentaram bom desempenho 

quanto ao isolamento térmico.  

 

Palavras-chave: Adesivo PVA. Prensagem manual. Condutividade térmica. Caatinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work was evaluate the technical viability of hand pressed particleboard 

production using wood residues from Massaranduba (Manilkara sp.) or the mix of three 

Caatinga species (Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Pau-

Branco (Auxemma oncocalyx)) and PVA adhesive. Physical, mechanical and thermal 

resistance of the residue particleboards were evaluated and compared with commercial 

melamine one faced particleboard. The research began with the boards formation of 0.60 

g/cm3 target density and 35 x 30 x 1.5 cm size, using 737g of particles and 220g of adhesive. 

The pressing was manual, using clamps and, after two days, the boards were removed from 

the mould and cut to obtain proper specimens to test. Boards made from different residues 

showed statistic difference densities among them. Caatinga residues boards showed density of 

0.31 g/cm3 and the ones made from Massaranduba, 0.36 g/cm3. Based on the tests results, 

compared with commercial particleboards, it could be observed that the manufactured board 

showed better results of thickness swelling and water absorption. Also, it could be observed 

that the particleboards were good thermal insulating material.  

 

Key words: PVA adhesive. Manual pressing. Thermal conductivity. Caatinga.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de painéis particulados está cada vez mais tendo um aumento progressivo. 

Isso ocorre devido a fatores como a carência de madeira de diâmetros maiores e que sejam 

economicamente viáveis para a exploração. Com o desenvolvimento tecnológico, os painéis 

produzidos de madeira estão mais acessíveis e competitivos. Além disso, com o crescimento 

da pressão ambiental, houve o aumento da receptividade do mercado em relação à 

substituição dos produtos oriundos da madeira sólida por painéis originários da madeira de 

reflorestamento (VIEIRA et al., 2012). 

Entre os painéis de madeira reconstituída, os aglomerados apresentam grande 

relevância devido a um baixo requisito no que se refere à qualidade da matéria prima, 

tornando-se muito empregados pela indústria moveleira (FARRAPO et al., 2014). Os painéis 

aglomerados são produzidos através da prensagem de partículas de madeira com adição de um 

adesivo (MININI et al., 2017). 

Segundo Pedrazzi et al. (2006), por motivo de ocorrer a exploração de forma 

inadequada da floresta e o aumento da necessidade de produtos oriundos da madeira, tornou-

se importante a criação de novas formas de se aproveitar os resíduos de madeira, originadas 

da indústria, estimulando ainda a busca de estudos para viabilizar exploração de novas 

espécies para atender a necessidade da produção (NEGRÃO et al., 2014; MENDES et al., 

2010). Portanto, é fundamental que as espécies que tenham aptidão para a produção de 

aglomerados sejam estudadas individualmente ou combinadas com outras espécies (VITAL et 

al., 1992).  

 Na metade da década de 1990, as indústrias brasileiras começaram a investir na 

modernização da tecnologia de produção dos painéis, para poder aumentar a quantidade e a 

qualidade, com o objetivo de atender um maior número de consumidores (MATTOS et al., 

2008). Entretanto, é necessário ter um investimento alto para se adquirir as máquinas 

necessárias, mostrando que o procedimento de prensagem a quente é a operação mais cara de 

todo o processo (MATOS, 1988).  

Ao se buscar tecnologias acessíveis para que as pessoas e comunidades de baixa renda 

possam produzir painéis aglomerados, uma alternativa seria o uso de resíduos de serrarias, 

juntamente com um adesivo termoplástico, o acetato de polivinila (PVA), por ter um menor 

custo, além de ser menos poluente ao meio ambiente (FERREIRA, 2011). A acessibilidade a 

este tipo de produção pode ainda ser maior utilizando uma prensa a frio, que poderia ser 

confeccionada pelos próprios produtores. 
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Com a finalidade de explorar a viabilidade de se produzir painéis aglomerados 

utilizando resíduos, prensados manualmente e aplicando o adesivo PVA, este trabalho 

analisou as propriedades físicas, mecânicas e térmica dos painéis produzidos com resíduos de 

marcenaria das espécies: Maçaranduba (Manilkara sp.), Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), 

Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Pau-Branco (Auxemma oncocalyx). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Painéis Aglomerados 

 

Os painéis aglomerados são fabricados utilizando partículas de diferentes tamanhos de 

madeira ou de outros materiais, unidos através de um adesivo. Durante a fabricação, podem 

ser adicionados produtos químicos para aumentar a resistência da madeira, evitar ataque de 

insetos, o mofo e umidade (ROQUE; VALENÇA, 1998).  

Segundo Iwakiri et al. (2005), painéis de madeira aglomerada tem várias vantagens em 

comparação com a madeira sólida ou aos painéis compensados, entre elas: eliminação dos 

efeitos da anisotropia; eliminação de fatores redutores de resistência da madeira, como grã, 

nós, lenhos juvenil e adulto; e tem menor restrição em relação a matéria prima, assim, tendo 

menor custo de produção. 

A primeira produção de chapas de partículas se efetivou na Alemanha, devido à 

escassez de madeira na Segunda Guerra, no ano de 1941. As partículas eram originadas de 

resíduos cortados com moinhos, que produziam lascas grossas (NASCIMENTO, 2003). 

Painéis aglomerados podem ser classificados de acordo com o método de distribuição 

das partículas como homogêneos ou multicamadas. Neste último caso, são usadas partículas 

com maiores dimensões na parte interna e menores nas camadas externas, para atribuir ao 

painel melhor acabamento superficial, com objetivo de melhorar as condições para a 

aplicação dos revestimentos (IWAKIRI et al., 2005). 

De acordo com Iwakiri et al. (2005), o processo de produção de painéis de madeira 

aglomerada abrange as etapas de geração de partículas, secagem de partículas, classificação, 

aplicação de adesivos e aditivos, formação do colchão, pré-prensagem, prensagem a quente, 

resfriamento, acondicionamento, acabamento, classificação, embalagem e armazenamento. 

Os aglomerados apresentam muitas aplicações, como por exemplo, utilizados na 

construção civil, em mobiliários e divisórios, sendo que as madeiras usadas para a fabricação 

destes painéis são geralmente oriundas de espécies de reflorestamento (IWAKIRI et al., 

2001). Contudo, qualquer fonte de fibra pode ser utilizada para fabricação de aglomerados, 

como palha de linho, bagaço de cana, sendo que o que vai determinar o campo de escolha será 

a qualidade final do produto (ROQUE; VALENÇA, 1998). 

Vários fatores influenciam as propriedades dos aglomerados. Entre eles, densidade da 

madeira, teor de umidade, geometria das partículas, tipo e quantidade de adesivo e ciclo de 

prensagem. (IWAKIRI et al., 2001). 
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2.2 Espécies utilizadas para produção de aglomerados 

 

Para a produção de painéis aglomerados geralmente são utilizadas madeiras oriundas 

de florestas plantadas, principalmente dos gêneros Pinus e Eucalyptus (JUVENAL; 

MATTOS, 2002). Qualquer madeira pode ser utilizada para a produção de aglomerados 

(CABRAL et al., 2007), porém a madeira de Pinus é a mais utilizada, devido a sua baixa 

densidade. Desta forma, os painéis produzidos apresentam alta razão de compactação, 

induzindo sobre suas propriedades físico-mecânicas. A razão de compactação é a relação 

entre a densidade do painel e a densidade da madeira, sendo ideais resultados iguais ou 

maiores a 1,3 (IWAKIRI et al., 2005).  

A aplicação de diferentes espécies na produção dos painéis, pode contribuir para uma 

melhoria na qualidade e propriedades dos painéis, devido ao efeito das diferenças de 

densidade entre as espécies, que intervém nas razões de compactação para painéis de mesma 

densidade (IWAKIRI, 1989). 

A espécie de madeira a ser utilizada no processo de produção do painel é um fator 

determinante, devido a apresentar variabilidade na sua estrutura, pois a densidade varia de 

espécie para espécie (CASTELO, 2007). Dentro de uma mesma espécie pode ocorrer 

variações na densidade, dependendo do local de origem e onde a árvore está plantada. As 

propriedades dos aglomerados dependem também da constituição química e propriedades 

físico-mecânicas das diferentes espécies utilizadas para produção do aglomerado, em que 

cada espécie tem sua característica distinta (CABRAL et al., 2007). 

Duas espécies da caatinga, Angico (Anedananthera macrocarpa), Jurema-preta 

(Mimosa tenuiflora) e uma espécie exótica, a Algaroba (Prosopis juliflora), já foram 

estudadas como matéria-prima para produção de aglomerados. Observou-se através de 

análises químicas e físicas, que o uso das madeiras dessas espécies apresentou resultados 

positivos em relação aos testes de inchamento e absorção de água, comparado com painéis 

comerciais dos gêneros Pinus e Eucalyptus (NASCIMENTO, 2003).  

No estudo feito por Nascimento et al. (2013), foi observado que através dos resultados 

obtidos das propriedades mecânicas e físicas, que é viável a produção de painéis de partículas 

homogêneas utilizando madeiras da caatinga. Neste caso, a matéria-prima foi originária de 

áreas de reflorestamento ou de espécies provenientes da caatinga do nordeste do Brasil, com 

densidade variando de 0,95 a 1,04 g/cm³, com valores médios e variabilidade de propriedades 

equivalentes aos painéis fabricados em escala industrial. 
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2.3 Densidade dos painéis 

 

Segundo Kelly (1977), os fatores que controlam a densidade média final do 

aglomerado são a densidade da madeira e a razão de compactação do aglomerado na prensa 

quente e qualquer mudança em algum desses fatores torna necessário o ajuste do outro. Então, 

esses fatores podem ser alterados para diminuir ou aumentar a densidade média do painel que 

depende da quantidade do material e do processamento e condições prévias a prensagem. 

A densidade empregada nas indústrias situa-se entre 0,4 e 0,6 g/cm³, porque as 

densidades dos painéis produzidos devem ser de 5% a 40% maior do que a usada para a sua 

produção (HILLIG et al., 2002). Espécies com densidade menor que a densidade do painel 

final irão proporcionar uma melhor área de contato entre as partículas, que aumentará o 

contato com outras partículas de madeira devido a uma maior quantidade de partículas 

estarem mais revestidas com adesivo, aumentando assim a resistência desse painel (KELLY, 

1977). Isso ocorre por causa de que um determinado peso de partículas de uma espécie de 

baixa densidade ocupa um volume maior do que o mesmo peso de partículas de uma espécie 

de maior densidade (IWAKIRI, 1989). 

 

2.4 Geometria das partículas 

 

A geometria das partículas é um dos principais fatores que afetam tanto as 

propriedades de um painel como também seu processo de fabricação. Quando se é alterada, é 

necessário que verifique uma melhor proporção de adesivos, e outras variáveis do processo de 

fabricação (BATISTA et al., 2007). Devido as variações nas dimensões das partículas, as 

propriedades dos painéis irão ser modificadas de diferentes formas (VITAL et al, 1992). 

A geometria influência indiretamente no acabamento, colagem e aplicação de produtos 

laminados nas superfícies dos painéis, como também define o comportamento do painel 

quanto a absorção de água, resistência, estabilidade dimensional, aspereza da superfície e sua 

usinabilidade. A razão de esbeltez é a correlação entre o comprimento e a espessura das 

partículas (IWAKIRI et al., 2005), e gera influência sobre as características fundamentais do 

painel, como: área de contato entre as partículas do painel, quantidade de consumo de adesivo 

e nas propriedades mecânicas do aglomerado (IWAKIRI, 1989). 

 

 



17 

 

2.5 Teor de umidade dos painéis 

 

O teor de umidade é outra variável de grande importância no processo de produção de 

painéis de madeira aglomerada. É um fator essencial no desenvolvimento do gradiente 

vertical de densidade, como também no tempo total de prensagem (ALBUQUERQUE, 2002). 

O teor de umidade das partículas usadas para a produção de painéis varia entre 3% e 6% 

(IWAKIRI, 1989). 

Durante o ciclo de prensagem, o teor de umidade do material interfere na resistência 

da madeira a compressão. Elevados teores de umidade demandam tempos mais longos de 

prensagem até que uma quantidade suficiente de vapor seja liberada, permitindo a adesão 

entre partículas de camadas interiores (MATOS, 1988). 

 

2.6 Adesivos sintéticos 

 

Segundo Frihart e Hunt (2010), os adesivos de madeira podem ser naturais ou 

sintéticos. Entretanto, os naturais estão sendo substituídos pelos sintéticos devido serem mais 

resistentes à água. Os adesivos sintéticos podem ser divididos em adesivos 

termoendurecedores ou termoplásticos. 

Adesivos termoendurecedores são aqueles que, ao aquecerem, ocorrem modificações 

químicas e físicas, tornando-se rígidos e insolúveis, por intermédio de reações de 

policondensação (IWAKIRI et al., 2005). Aproximadamente, 90% dos painéis aglomerados 

produzidos no mundo utilizam o adesivo a base de uréia-formaldeído (MELO, 2013). De 

acordo com Chipanski (2006), esse tipo de adesivo demonstra preocupação ambiental para os 

usuários devido ter origem de matéria-prima fóssil, sendo assim, uma fonte não renovável.  

Adesivos termoplásticos são aqueles formados por cadeias longas de polímeros, que 

ao aquecer suavizam e fluem, e, após o resfriamento, voltam a endurecer (FRIHART; HUNT, 

2010). Entre os adesivos sintéticos termoplásticos, o mais utilizado no início da década de 50, 

foi o acetato de polivinila (PVA), que é uma resina a base d’água, apresentando baixo custo e 

que tem indicação para se utilizar na prensagem com ou sem aquecimento (IWAKIRI et al., 

2005).  

Por exemplo, Ferreira et al. (2012) produziram painéis compensados com lâminas 

coladas com PVA. Na produção destes compensados, foi realizada a prensagem na prensa 

hidráulica termomecânica. Após realizar os testes, foi observado que o adesivo PVA 

apresentou valores apropriados de resistência ao cisalhamento na linha de cola quando 
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comparado com outros tipos de adesivos. Já Eugênio (2016) apresentou painéis de fibras do 

tipo Medium density fiberboard (MDF) produzidos com adesivos alternativos. O adesivo 

PVA com concentrações variadas, juntamente com amostras preparadas com fibras de 

eucalipto, obtiveram resultados favoráveis que indicaram o adesivo para a confecção de MDF. 

 

2.7 Painéis aglomerados produzidos com resíduos 

 

Os painéis que são produzidos através da utilização de resíduos, possuem entre suas 

características, a possibilidade de manejo de suas propriedades e a sua produção pode ser de 

forma para que ocorra a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos. 

Weber (2011) desenvolveu estudos sobre viabilidade de uso de resíduos de 

compensados, MDF e Medium density particleboard (MDP) para a produção de painéis 

aglomerados, em que todos os resíduos utilizados foram de madeira de Pinus spp.. Entre os 

resultados encontrados pelo autor, pode-se observar que os painéis com MDF, produzidos 

com resíduos puros e 10% de resina, apresentaram as melhores médias nas propriedades 

físicas. Já no trabalho desenvolvido por Azambuja (2015), que estudou o aproveitamento de 

resíduos de construção e demolição para a produção de painéis aglomerados, se observou que 

entre os produtos de madeira segregados no resíduo, a madeira maciça foi mais indicada para 

se utilizar pura na produção de um painel aglomerado. 

No trabalho desenvolvido por Melo et al. (2009), em que foram feitos estudos sobre as 

propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções 

de madeira e casca de arroz, foi demonstrado que ao se utilizar uma maior quantidade de 

casca de arroz proporcionou aos painéis menor estabilidade dimensional e resistência 

mecânica. Quando se utilizou menor quantidade (10%), as propriedades físico-mecânicas 

foram similares as confeccionadas unicamente com partículas de madeira. Concluiu-se 

também que os painéis colados com tanino-formaldeído demonstraram qualidade superior aos 

painéis que foi utilizado ureia-formaldeído.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Matéria-prima  

 

Foram utilizados resíduos de diferentes espécies de madeira para a fabricação de dois 

tipos de painéis aglomerados (Figura 1). Para o primeiro painel, foram utilizados cavacos de 

Maçaranduba (Manilkara sp.), resíduos de uma marcenaria localizada no município de 

Mossoró - RN. No segundo painel, foram utilizados uma mistura de cavacos de três espécies 

da caatinga, Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Pau-

Branco (Auxemma oncocalyx), usinadas em Natal – RN. As espécies da caatinga foram 

coletadas em uma área manejada localizada no município de Governador Dix-Sept Rosado -

RN.   

 

 

Figura 1. Amostras dos resíduos utilizados para a produção dos painéis aglomerados. À 

esquerda, mistura de cavacos de três madeiras de espécies da caatinga (Pereiro, Pau-Branco e 

Sabiá); À direita, cavacos de madeira da espécie amazônica Maçaranduba. 

FONTE: A autora (2019) 
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O adesivo usado no painel foi a cola acetato de polivinila (PVA), da marca Norcola 

indicada para colagens de madeiras. Segundo o fabricante, sua composição é a base de 

dispersão aquosa de acetato de polivinila, glicóis, plastificantes, aditivos e água. 

 

3.2 Produção dos painéis  

 

O material, na forma de cavacos, foi primeiramente processado em um liquidificador e 

então peneirado. Foram selecionadas as partículas passantes na peneira de 8 mesh e que 

ficaram retidas na de 16 mesh (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Processo de peneiragem das partículas após processamento feito no liquidificador.  

FONTE: A autora (2019) 

 

Antes de iniciar o processo para produzir o colchão, as partículas foram secas em 

estufa a 80ºC, em torno de 24 horas (Figura 3). 
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Figura 3. Secagem das partículas selecionadas em estufa. 

FONTE: A autora (2019) 

 

Para determinar o teor de sólidos do adesivo, pesou-se 1g do material e colocou na 

estufa a 105oC por 24 horas. O material seco (Figura 4) foi pesado novamente. O cálculo foi 

feito através da seguinte fórmula: 

 

 

 

Em que:  

Ts é o Teor de sólido do adesivo; 

P2 é o peso final; 

P1 é o peso inicial. 
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Figura 4. Adesivo após secagem em estufa para determinação do teor de sólidos. 

FONTE: A autora (2019) 

 

Para iniciar a formação do painel, primeiro determinou-se a densidade nominal de 0,60 

g/cm3. Utilizou-se 737g de partículas (baseado no peso seco) e 220g de adesivo. As partículas 

foram misturadas e a resina foi adicionada por aspersão para que a mistura ficasse mais 

homogênea. Em seguida, as partículas foram colocadas em uma forma de compensado de 

dimensões 35 x 30 x 1,5 cm formando o chamado colchão. O material foi pré-prensado 

manualmente para reduzir a altura do colchão. A prensagem do painel foi feita com a 

aplicação de quatro grampos de marceneiros tipo "sargento" para fazer a prensagem fria do 

painel (Figura 5). O painel foi mantido na forma por dois dias antes de ser retirado. Foram 

produzidas três repetições para cada tipo de painel. 
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Figura 5. Processo de formação do painel. A- Aplicação do adesivo por aspersão; B- 

formação do colchão; C- prensagem com grampos de marceneiro tipo “sargento”; D- painel 

após período de prensagem. 

FONTE: A autora (2019) 

 

3.3 Análises das propriedades dos painéis   

 

Após a prensagem, foi feito a confecção dos corpos de prova para as avaliações físico-

mecânicas (Figura 6). Como testemunha, foi utilizado um aglomerado comercial com 

revestimento de papel melamínico em uma das superfícies. 
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Figura 6. Corpos de prova para as avaliações. Acima, corpos de prova dos painéis produzido 

com madeira de Maçaranduba (Manilkara sp.); Abaixo, corpos de prova dos painéis 

produzido com madeiras da caatinga. 

FONTE: A autora (2019) 

 

3.3.1 Razão de esbeltez 

 

A razão de esbeltez foi calculada através da relação entre o comprimento e a espessura 

das partículas. Para se calcular o valor médio de razão de esbeltez das partículas utilizadas, 

foram medidas, com auxílio de um paquímetro digital, cem amostras aleatórias de partículas 

de cada tipo de material usado para produzir os painéis.  
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Figura 7. Partículas de espécies da caatinga após o processamento. 

FONTE: A autora (2019) 

 

3.3.2 Densidade aparente 

 

A densidade aparente foi determinada através da razão entre massa e volume do 

painel. Para determinação do volume, foram retirados de cada painel 5 repetições, com 

aproximadamente 50 x 50 mm, utilizando um paquímetro digital que se mediu a largura, o 

comprimento e a espessura. Para a determinação da massa, foi utilizada uma balança de 

precisão. 

 

3.3.3 Inchamento em espessura 

 

Para determinar o inchamento em espessura, foram utilizados 5 repetições de cada 

painel, sendo cada corpo de prova com dimensão de, aproximadamente, 50 x 50 mm. Após a 

identificação dos corpos de prova, foram marcados e medidas as espessuras, com auxílio de 

um paquímetro digital, em quatro pontos de cada corpo de prova em três momentos: antes da 
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imersão em água, após 2 horas de imersão e após 24 horas de imersão. Em seguida, foi feito o 

cálculo do inchamento através da norma europeia (EN 317, 1993), no qual se usou a equação 

a seguir: 

 

 

 

Em que:  

Gt é o inchamento do corpo de prova, em porcentagem; 

t2 é a espessura do corpo de prova após o período de imersão; 

t1 é a espessura do corpo de prova antes da imersão. 

 

3.3.4 Absorção de água 

 

Para os testes de absorção de água, utilizou-se corpos de prova com 50 x 50 mm, com 

5 repetições de cada painel. Após ser feita a identificação, determinou-se a massa de cada 

corpo de prova em uma balança de precisão, antes da imersão, após 2 horas e 24 horas de 

imersão.  

Os cálculos de absorção de água foram feitos utilizando a norma europeia (EN 317, 

1993), em que se aplicou a seguinte equação: 

 

 

Em que: 

A é a absorção de água, em porcentagem; 

M1 é a massa do corpo de prova após imersão, em g; 

M0 é a massa do corpo de prova antes da imersão, em g. 

 

3.3.5 Flexão estática 

 

Foram calculados o módulo de ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE) 

através da sobreposição de uma carga no corpo de prova em uma máquina de ensaio universal 

do Laboratório de Engenharia mecânica da UFERSA (Figura 7), adaptando a norma EN 310 
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(1993) devido ao porte do equipamento utilizado. Para realizar os testes foram utilizados dois 

corpos de prova de cada painel. 

O cálculo é feito utilizando as seguintes fórmulas: 













=

2
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Em que:  

Fmax é a carga máxima em newtons; 

l1 é o vão entre os centros dos suportes, em mm; 

w é a largura do corpo de prova, em mm; 

t é a espessura do corpo de prova, em mm. 

 

 

Em que: 

l1 é a distância entre os centros dos suportes, em mm; 

F2-F1 é o aumento da carga na parte linear da curva de deflexão; 

b é a largura do corpo de prova, em mm; 

t é a espessura do corpo de prova, em mm 

a2-a1 é o aumento da deflexão no meio do comprimento do corpo de prova 

(correspondente a F2-F1). 
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Figura 8. Ensaio de flexão estática feito no laboratório de mecânica da UFERSA, utilizando 

um corpo de prova produzido com as espécies da caatinga. 

FONTE: A autora (2019). 

 

3.3.6 Condutividade térmica  

 

O teste de condutividade térmica foi realizado de acordo com a metodologia sugerida 

por Cavalcante e Labaki (2005). Blocos de gelo, dentro de Becker de vidro, de pesos 

conhecidos foram posicionados acima dos corpos de prova dos painéis testados. O conjunto 

painel-bloco de gelo foram então posicionados em uma chapa aquecedora ligada a 100ºC por 

dez minutos (Figura 9). Ao final deste período, foi determinada a massa de água derretida do 

gelo. 

Foram usados para os testes dois corpos de prova de cada painel fabricado e para 

testemunha utilizou-se um aglomerado comercial com revestimento de papel melamínico em 

uma das superfícies. 
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Para calcular a condutividade dos painéis usou-se a seguinte equação, considerando 

que o calor latente de fusão do gelo é de 79,7 cal/g: 

 

K=  

 

Em que: 

Mg é a quantidade de água liberada pelo gelo colocado em cima do painel, em g;  

Mb é a quantidade de água liberada pelo gelo do branco, em g; 

E é a média da espessura de cada painel, em cm; 

△t é o tempo que o painel ficará na chapa aquecedora, em s. 

 

 

Figura 9. Montagem do teste de condutividade térmica. Corpos de prova entre chapa 

aquecedora a 100°C e Becker com pedra de gelo de peso conhecido. 

FONTE: A autora (2019). 

 

3.3.7 Razão de Compactação 

 

A determinação dos valores de razão de compactação dos painéis produzidos foi feita 

através da relação entre a densidade do painel e a densidade da madeira utilizada. 
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Para definir a média da densidade das madeiras, foram utilizados os valores de 

densidade de cada espécie encontrados na literatura: Maçaranduba, 0,72 g/cm³ 

(NASCIMENTO et al., 2006); Pereiro, 0,79 g/cm³ (PAES et al., 2005); Sabiá, 1,00 g/cm³ 

(PAES et al., 2007); e Pau-Branco 0,61 g/cm³. Para determinar o cálculo da razão de 

compactação dos painéis de espécies da caatinga, foi considerada a média aritmética das 

densidades das três madeiras.  O cálculo foi feito através da seguinte equação: 

 

 

 

 

Em que: 

Dp é a densidade do painel; 

Dm é a densidade da madeira. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Propriedades físicas dos painéis  

 

Na Figura 10, foram apresentados os painéis produzidos com resíduos de maçaranduba 

e com espécies da caatinga após o seu processo de produção e a secagem.  

 

 

Figura 10. Painéis após o processo de produção e secagem natural. A- Painéis produzidos com 

cavacos de Maçaranduba; B- painéis produzidos com cavacos de madeiras da caatinga. 

FONTE: A autora (2019) 
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4.1.1 Razão de esbeltez  

 

Na Figura 11, estão demonstrados os valores obtidos de razão de esbeltez das 

partículas utilizadas na produção dos painéis. Entre os dois tipos de materiais utilizados, o que 

apresentou a maior média foram as partículas de Maçaranduba (12,06). As partículas de 

resíduos da caatinga apresentaram razão de esbeltez de 10,35, sendo que houve diferença 

estatística entre as médias. Valores baixos de razão de esbeltez ocorrem devido ter um 

aumento na espessura das partículas, que pode resultar em um aumento da ligação interna do 

painel (IWAKIRI et al., 2005). 

 

 

Figura 11. Razão de esbeltez das partículas usadas para a produção dos painéis. Valores 

seguidos por mesma letra não diferem estatisticamente; Valores entre parênteses são 

referentes ao coeficiente de variação. 

FONTE: A autora (2019) 

 

Valores médios semelhantes de razão de esbeltez foram apresentados por Azambuja 

(2015), que utilizou partículas produzidas de resíduos. O autor relatou uma razão de esbeltez 

média de 11,52 para partículas produzidas de resíduos de aglomerado e de 14,75 para 

partículas produzidas com madeira sólida de reuso. Entretanto, no trabalho de Baldin et al. 

(2016) sobre a qualidade de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções de 

madeira e capim-annoni, a razão de esbeltez apresentou-se estatisticamente semelhantes, com 

maior índice igual a 7,64, esse valor foi devido as partículas serem longas e finas, fazendo 
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com que os painéis produzidos fossem propensos a ter maior resistência à flexão estática e 

estabilidade dimensional. 

 

4.1.2 Densidades dos painéis  

 

Os painéis que foram produzidos apresentaram densidades de 0,31 g/cm³ para resíduos 

das espécies nativas da caatinga e 0,36 g/cm³ para resíduos de Maçaranduba (Figura 12). De 

acordo com Iwakiri et al. (2005), esses painéis podem ser classificados como de baixa 

densidade devido os valores médios estarem abaixo de 0,59 g/cm³. Os painéis comerciais 

usados como testemunha apresentaram valor médio de 0,60 g/cm³, ou seja, podem ser 

considerados painéis de densidade média. A utilização do processo de prensagem manual para 

a formação dos painéis afetou na densidade final, devido à baixa compressão, resultando em 

painéis mais leves do que a densidade nominal de 0,60 g/cm³, que foi calculada para 

apresentar valores semelhantes ao da testemunha produzida com prensa hidráulica a quente. 

 

 

Figura 12. Densidade dos painéis. Valores seguidos por mesma letra não diferem 

estatisticamente; Valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 

FONTE: A autora (2019) 
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4.1.3 Inchamento em espessura e absorção de água 

 

 A Figura 13 mostra a aparência dos corpos de prova dos painéis confeccionados após 

os testes de inchamento em espessura e de absorção de água.  

 

 

Figura 13. Corpos de prova após os testes de inchamento em espessura e absorção de água. À 

esquerda, corpos de prova dos painéis feitos de Maçaranduba; À direita, dos feitos de 

madeiras da caatinga. 

FONTE: A autora (2019) 

 

Na Figura 14, estão apresentados os valores médios de inchamento após 2h e 24h sob 

imersão na água. Os painéis que utilizaram resíduos de madeiras da caatinga apresentaram um 

menor inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água. Sendo que após 24 

horas de imersão, o tratamento com madeira de Maçaranduba também apresentou um valor 

médio estatisticamente inferior ao do aglomerado comercial. 
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Figura 14. Inchamento em espessura dos painéis após 2h e 24h em imersão na água. Valores 

seguidos por mesma letra, em colunas de mesma cor, não diferem estatisticamente; Valores 

entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação. 

FONTE: A autora (2019) 

 

Para os resultados dos testes de absorção de água (Figura 15), em ambos os períodos 

de imersão, os painéis produzidos com resíduos não apresentaram diferenças estatística. 

Sendo que a testemunha apresentou maior absorção em ambos os períodos.  

 

 

Figura 15. Absorção de água dos painéis após 2h e 24h na água. Valores seguidos por mesma 

letra, em colunas de mesma cor, não diferem estatisticamente; Valores entre parênteses são 

referentes ao coeficiente de variação. 

FONTE: A autora (2019) 
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Após 24 horas, os resultados de inchamento em espessura e a absorção em água dos 

painéis produzidos com resíduos de Maçaranduba e de espécies da caatinga apresentaram 

valores inferiores, quando comparado com a testemunha. De acordo com Dacosta et al. 

(2005), que estudaram as propriedades fisicas de painéis de partículas aglomeradas fabricadas 

com resíduos da madeira de Pinus elliotii Engelm, se observou que quanto maior o teor de 

adesivo, haveria uma redução no inchamento e na absorção. Também que ao se aumentar os 

valores da densidade do painel, a absorção diminui e o inchamento aumenta.  

Esses resultados não foram observados no presente trabalho, em que os painéis 

produzidos possuiam baixas densidades, mas apresentaram valores menores de absorção de 

água e inchamento em espessura após 24 horas do que os painéis comerciais usados como 

testemunha, de densidade superior. Uma hipótese é que a madeira de conífera usada para a 

fabricação da testemunha é mais porosa do que as madeiras das folhosas estudadas, com isso 

houve mais facilidade de entrada de água. 

Nos resultados apresentados por Nascimento (2003), os painéis de partículas 

homogêneas produzidas com madeiras do nordeste do Brasil apresentaram resultados 

melhores ou iguais às espécies fabricadas em indústrias para inchamento e absorção em água, 

constatando que os painéis produzidos com madeiras da caatinga têm potencial para serem 

usadas com o mesmo objetivo das existentes do mercado nacional. 

No trabalho desenvolvido por Hilling et al. (2004), pode-se analisar que entre as 

espécies estudadas (Pinus elliiottii, Acasia mearnsi e Eucalyptus grandis), a variável que teve 

maior influência sobre o inchamento foi a razão de compactação. Quanto maior a razão de 

compactação, maior é o inchamento. Eles indicaram que a Acácia apresentou menor razão de 

compactação, observando assim, menores valores de inchamento comparado com as outras 

duas espécies. Foi observado que espécies com densidades maiores apresentam resultados 

satisfatórios para inchamento e absorção de água. Outro aspecto séria a maior quantidade de 

adesivo aplicada. 

Silva (2011), ao fazer ensaios de inchamento em espessura e absorção de água, 

utilizando a espécie Pinus sp. para a produção de painéis compensados com três formulações 

de adesivo PVA, comprovou que os adesivos a base de PVA não apresentam resistência a 

umidade, desta forma não sendo indicados para o uso em contato com a água. Kravchenko et 

al. (2015) desenvolveram um trabalho utilizando o adesivo PVA em painéis recompostos 

oriundos dos restos de bambu, e também foi comprovado que esse tipo de adesivo apresenta 

baixa resistência a umidade, podendo ser utilizado somente em locais secos. 
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Segundo Kawai e Sassaki (1993), independente da espécie utilizada e do valor de 

razão de compactação, o inchamento em espessura de painéis de baixa densidade é menor. 

 

4.2 Propriedades mecânicas dos painéis  

 

4.2.1 Flexão estática 

 

Os resultados médios obtidos dos testes de flexão estática foram apresentados na 

tabela 1. Devido os painéis serem produzidos de partículas, a resistência mecânica da 

disposição final do painel será menor do que a da madeira das quais as partículas são 

originadas (DACOSTA et al., 2005). 

 

Tabela 1. Valores médios dos testes de MOR e MOE para aglomerados produzidos com 

resíduos de marcenaria e aglomerado comercial utilizado como testemunha. 

TRATAMENTO MOR (MPa) MOE (MPa) 

MAÇARANDUBA 0,27a 

(0,42) 

28,65a 

(0,58) 

CAATINGA 0,34a 

(0,18) 

26,01a 

(0,37) 

TESTEMUNHA 7,84b 

(0,20) 

1348,88b 

(0,06) 

Em que: MOR: Módulo de ruptura; MOE: Módulo de elasticidade; Valores seguidos por 

mesma letra, em uma mesma coluna, não diferem estatisticamente; Valores entre parênteses 

são referentes ao coeficiente de variação (%).  

FONTE: A autora (2019) 

 

 Os painéis fabricados com adesivo PVA e prensagem a frio apresentaram baixos 

valores de resistência, isso é devido a dois fatores: a baixa densidade e ao adesivo utilizado, 

que após a prensagem ocorre a expansão do painel. Constatou-se que existe uma relação 

direta entre a densidade e as propriedades mecânicas, havendo a possibilidade de prevê a 

resistência de determinado produto através da sua densidade (RAZERA; SANTOS, 2008). E 

também pode-se dizer que devido a prensagem ser manual, não existe uma grande 

compressão quando se compara com a força de máquinas.  
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No trabalho de Ferreira et al (2011) sobre painéis compensados produzidos com 

adesivos a base de PVA, foi observado que o adesivo PVA não possui resistência suficiente 

comparado com os adesivos comerciais, então, não é indicado para utilização estrutural. 

Na pesquisa sobre propriedades fisicas e mecânicas de painéis MDF de diferentes 

massas específicas e teores de adesivo, pode-se analisar que as variáveis MOR e MOE 

apresentam relação com a densidade e com o teor de adesivo utilizado (ELEOTÉRIO et al., 

2000).  

Razera (2006) fez um estudo utilizando os adesivos Poliacetato de vinila (PVAc) e 

melamina-uréia-formol, que ao se comparar os valores de MOR e MOE dos painéis, os 

tratamentos que se usou o adesivo PVAc demonstraram resultados médios bem inferiores aos 

que se utilizou o adesivo melamina-uréia-formol.  

Na pesquisa feita por Carvalho et al (2014), pode-se observar que devido a baixa razão 

de esbeltez das partículas utilizadas, ocorreu uma influência de forma negativa nos valores de 

MOR e MOE. 

No trabalho desenvolvido por Weber (2011) que também utilizou resíduo como 

matéria prima para produção de aglomerados, os valores médios encontrados não alcançaram 

o valor mínimo exigido pela norma europeia para módulos de ruptura e elasticidade. 

 Vital et al. (1992) constataram que para um painel ter maior rigidez e ser resistente a 

flexão, é fundamental utilizar partículas mais finas (0,30 mm). No presente trabalho, as 

partículas empregadas nos dois tipos de painéis produzidos apresentaram espessura média 

superior a este limite. 

 A partir dos resultados obtidos no estudo feito por Iwakiri et al (2008), se constatou 

que para que os painéis apresentem alta resistência mecânica é essencial a fabricação dos 

aglomerados com a massa específica acima de 0,80 g/cm³. 

 

4.3 Condutividade térmica 

 

Na figura 16, foram apresentados os valores médios de condutividade térmica para os 

painéis com resíduos da caatinga, Maçaranduba e a testemunha. Foi possível observar que os 

painéis produzidos e a testemunha apresentaram valores médios estatisticamente semelhantes. 
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Figura 16. Condutividade térmica dos painéis após 10 minutos na chapa aquecedora. Valores 

seguidos por mesma letra não diferem estatisticamente; Valores entre parênteses são 

referentes ao coeficiente de variação (%). 

FONTE: A autora (2019) 

 

Para que um material seja considerado um bom isolante térmico é necessário que ele 

atenda alguns requisitos. Assim, existem duas propriedades que são imprescindíveis: ter baixa 

condutividade térmica e ter baixo custo (MENDES et al., 2013). Os painéis de casca de 

amendoim, estudados por Cravo et al (2015), apresentaram valores de MOR e MOE abaixo 

do indicado pela norma, como neste trabalho. Porém, devido suas características, os painéis 

avaliados podem ser indicados para o uso como isolante térmico. 

A madeira e seus derivados quando comparados com materiais de construções, 

apresentam menor valor de condutividade térmica, sendo assim, melhor isolante térmico. 

Pode-se observar que madeiras com maiores densidades demonstram maior condutividade 

térmica, devido maior proporção de material lenhoso e menor proporção de ar  (MORESCHI, 

2005). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos do atual estudo pode-se concluir que, os painéis 

produzidos apresentaram melhores resultados nos testes fisicos quando comparados com a 

testemunha. Porém, devido a baixa densidade resultante do processo de prensagem manual, os 

resultados do teste mecânico foram inferiores aos de painéis comercializados, o que os 

desqualificaria para uso que requer resistência mecânica.  

Nos resultados do teste de isolamento térmico, os painéis produzidos com resíduos 

apresentaram resultados estatisticamente iguais aos comercializados. Devido a esta 

característica, recomenda-se que os painéis possam ser usados como isolantes térmicos. 

Recomenda-se para estudos futuros: 

• Utilização de outras espécies da caatinga; 

• Produção de painéis com outro tipo de adesivo e em diferentes proporções; 

• Avaliação do desempenho acústico dos painéis para analisar a capacidade de 

amortecer ruídos externos; 

•  Desenvolvimento de uma prensa a frio que dê maior resistência aos painéis 

produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

ALBUQUERQUE, C. E. C. Interações de variáveis no ciclo de prensagem de 

aglomerados. 2002. Tese (Doutorado em Ciências Florestais- Universidade Federal do 

Paraná), Curitiba, 2002. 

 

AZAMBUJA, R. R. Aproveitamento de resíduos de construção e demolição para 

produção de painéis aglomerados. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal–

Universidade Federal do Paraná), Curitiba, 2015. 

 

BALDIN, T.; SILVEIRA, A. G.; VIDRANO, B. R. A.; CANCIAN, L. C.; SPATT, L. L.; 

HASELEIN, C. R. Qualidade de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções 

de madeira e capim-annoni. Agrária, Recife, v.11, n.3, p.230-237, 2016. 

 

BATISTA, D. C.; BRITO, E. O.; SETUBAL, V. G.; GOES, L. G. Fabricação de aglomerados 

de três camadas com madeira de Pinus elliottii e casca de Eucalyptus pellita F. Muell. Cerne, 

Lavras, v. 13, n.2, p. 178-187, 2007. 

 

CABRAL, C. P.; VITAL, B. R.; LUCIA, R. M. D.; PIMENTA, A. S. Propriedades de chapas 

de aglomerado confeccionadas com misturas de partículas de Eucalyptus sp. e Pinus elliottii. 

Revista Árvore, Viçosa, v.31, n.5, p.897-905, 2007. 

 

CARVALHO, A. G.; LELIS, R. C. C.; NASCIMENTO, A. M. Avaliação de adesivos à base 

de taninos de Pinus caribaea var. bahamensis e de Acacia mearnsii na fabricação de painéis 

aglomerados. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 479-489, abr.-jun., 2014.  

 

CASTELO, P. A. R. Avaliação da qualidade da madeira de Pinus taeda em diferentes 

sítios de crescimento e espaçamentos, através do método não destrutivo de emissão de 

ondas de tensão. Curitiba: 2007. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Setor de Ciências 

Agrárias, Universidade Federal do Paraná, 2007. 

 

CAVALCANTE, F. G.; LABAKI, L. C. Um método simples de medida de condutividade 

térmica de materiais de construção, para laboratórios de ensino. In: Encontro Nacional de 

Conforto no Ambiente, 2005, Maceió. Anais... Maceió: ENCAC/ELACAC, 2005. p. 415-422. 

 

CHIPANSKI, E. D. Proposição para melhoria do desempenho ambiental da indústria de 

aglomerado no Brasil. 2006. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Florestal- 

Universidade Federal do Paraná), Curitiba, 2006. 

 

CRAVO, J. C. M.; SARTORI, D. L.; FIORELLI, J.; BALIEIRO, J. C. C.; SAVASTANO 

JUNIOR, H. Painel aglomerado de resíduos agroindustriais. Ciência Florestal, Santa Maria, 

v. 25, n. 3, p. 721-730, jul.-set., 2015. 

 

DACOSTA, L. P. E.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J.; SCHNEIDER, P. R.; CALEGARI, 

L. Propriedades físicas de chapas de partículas aglomeradas fabricadas com resíduos do 

processamento mecânico da madeira de Pinus elliotii Engelm. Ciência Florestal, Santa 

Maria, v. 15, n. 4, p. 421-429, 2005. 

 



42 

 

ELEOTÉRIO, J. R.; TOMAZELLO FILHO, M.; BORTOLETTO JÚNIOR, G. Propriedades 

Físicas e Mecânicas de Painéis MDF de Diferentes Massas Específicas e Teores de Resina. 

Ciência Florestal, Santa Maria, v. 10, n. 2, p. 75-90, 2000. 

 

EUGÊNIO, R. A. P. Painéis de Medium density fiberboard produzidos com adesivo 

alternativo.  2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 

Engenharia, Bauru, 2016. 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN). EN 310. Wood-based 

panels – Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength. 1993. 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN). EN 317. Aglomerado de 

partículas de madeira e aglomerado de fibras de madeira – Determinação do inchaço na 

espessura depois da imersão em água. 1993. 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN). EN 323. Wood-based 

panels – Determination of density. 1993. 

 

FARRAPO, C. L.; MENDES, R. F., JÚNIOR, J. B. G., MENDES, L. M. Utilização da 

madeira de Pterocarpus violaceus na produção de painéis aglomerados. Scientia forestalis, 

Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 329-335, set. 2014. 

 

FERREIRA, B. S. Produção e caracterização físico-mecânica de painel de compensado de 

Eucalyptus sp. e adesivo PVA. Trabalho de Graduação do Curso Engenharia Industrial 

Madeireira - Campus Experimental de Itapeva – UNESP, 2011. 

  

FERREIRA, B. S.; CAMPOS, C. I.; SILVA, M. S.; VALARELLI, I. D. Cisalhamento na 

Linha de Cola de Compensados de Eucalyptus sp. e Adesivo PVA. Floresta e ambiente, 

Seropédica, v. 19. n. 2, p. 141-146, 2012. 

 

FERREIRA, B. S.; SILVA, M. S.; CAMPOS, C. I. Análise do desempenho físico-mecânico 

de compensados produzidos com adesivos a base de PVA. Revista Madeira: Arquitetura e 

Engenharia, São Paulo, v. 12, n. 29, p.13-22, 2011. 

 

FRIHART, C. R.; HUNT, C. G. Adhesives with Wood Materials: Bond Formation and 

Performance. In: Forest Products Laboratory. Wood handbook: wood as an engineering 

material. Washington, DC: USDA, 2010. Cap. 10. 

 

HILLIG, E.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J. Estabilidade dimensional de chapas 

aglomeradas estruturais (flakeboards) fabricadas com madeiras de Pinus, Eucalipto e Acácia-

negra. Scientia forestalis, n.65, p. 80-94, jun. 2004.  

 

IWAKIRI, S. A influência de variáveis de processamento sobre propriedades de chapas 

de partículas de diferentes espécies de Pinus. Curitiba: 1989. 129f. Tese (Doutorado em 

Ciências Florestais) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, 1989. 

 

IWAKIRI, S.; ALBUQUERQUE, C. E. C.; MENDES, L. M.; LATORRACA, J. V. F.  

Painéis de madeira aglomerada. In: IWAKIRI, S. Painéis de madeira reconstituída. 

Curitiba: FUPEF. p. 123-166, 2005. 

 



43 

 

IWAKIRI, S.; STINGHEN, A. B. M.; SILVEIRA, E. L.; ZAMARIAN, E. H. C.; PRATA, J. 

G.; BRONOSKI, M. Influência da massa específica sobre as propriedades mecânicas de 

painéis aglomerados. Revista Floresta, Curitiba, PR, v. 38, n. 3, jul./set. 2008. 

 

IWAKIRI, S.; SILVA, J. R. M.; MATOSKI, S. L. S.; LEONHADT, G., CARON, J. Produção 

de chapas de madeira aglomerada de cinco espécies de pinus tropicais. Floresta e Ambiente, 

Seropédica, v. 8, n. 1, p. 137-142, 2001. 

 

JUVENAL, T. L.; MATTOS, R. L. G. O setor florestal no Brasil e a importância do 

reflorestamento. BNDES Setorial, n.16, p.3-30, 2002. 

 

KAWAI, S.; SASAKI, H. Low-density particleboard. Recent research on wood and wood-

based materials. Current Japanese materials research. Elsevier Applied Science, London, 

v.11, p.33-41, 1993. 

 

KELLY, M. W. Critical literature review of relationships between processing parameters 

and physical properties of particleboard. Madison: USDA Forest Service General, 1977. 

66p. (Technical Report FPL - 10). 

 

KRAVCHENKO, G. A.; FERREIRA, E. M.; PASQUALETTO, A. Aproveitamento de 

resíduos na produção de chapas recompostas. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e 

Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 19, n.21, mai-ago, p.1499-1507, 2015. 

 

MATOS, J. L. M. Ciclo da prensa em chapas de partículas estruturais Waferboards. 164 

f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 1988. 

 

MATTOS, R. L. G.; GONÇALVES, R. M.; CHAGAS, F. B. Painéis de madeira no Brasil: 

panorama e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008. 

 

MELO, R. R. Estabilidade dimensional de compostos de madeira. Ciência da Madeira, 

Pelotas, v. 04, n. 02, p. 152-175, 2013. 

 

MELO, R. R.; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; STANGERLIN, D. M. Propriedades 

físico-mecânicas de painéis aglomerados produzidos com diferentes proporções de madeira e 

casca de arroz. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 4, p. 449-460, out.-dez., 2009. 

 

MENDES, J. U. L.; LADCHUMANANANDASIVAM, R.; SILVA, L. C. F.; MARINHO, G. 

S. Uso da fibra de coco como isolante térmico. Simpósio internacional de engenharia têxtil, 

Natal, p. 1-9. 2013. 

 

MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; ABRANCHES, R. A. S.; SANTOS, R. C.; GUIMARÃES 

JÚNIOR, J. B. Painéis aglomerados produzidos com bagaço de cana em associação com 

madeira de eucalipto. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 38, n. 86, p. 285-295, jun. 2010. 

 

MININI, D. GONÇALVES, F. G.; SEGUNDINHO, P. G. A.; FELBERG, M. J. K. F. S.; 

TINTI, V. P. Resíduo de madeira de eucalipto e adesivo tânico em painéis aglomerados. 

Ciência da madeira, Pelotas, v. 8, n. 2, p. 101-113, 2017. 

 

MORESCHI, J. C. Propriedades da Madeira. Material Didático. v. 4, 2005. 



44 

 

NASCIMENTO, S. M.; DUTRA, R. I. J. P.; NUMAZAWA, S. Resíduos de indústria 

madeireira: caracterização, consequências sobre o meio ambiente e opções de uso. HOLOS 

Environment, Rio Claro, v.6, n.1, 2006. 

 

NASCIMENTO, M. F. CHP: chapas de partículas homogêneas - madeiras do Nordeste 

do Brasil. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Ciência e Engenharia de 

Materiais, University of São Paulo, São Carlos, 2003.  

 

NASCIMENTO, M. F.; CHRISTOFORO, A. L.; BERTOLINI, M. S.; CHAHUD, E.; LAHR, 

F. A. R. Painéis de partículas homogêneas fabricados com espécies de manejo da região da 

caatinga do Brasil. Construindo, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 1-10. 2013. 

 

NEGRÃO, W. H.; SILVA, S. A. M. DA; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Painéis 

aglomerados fabricados com mistura de partículas de madeiras tropicais. Ambiente 

Construído, Porto Alegre, v. 14, n. 3, p. 103-112, jul./set. 2014.  

 

PAES, J. B.; MELO, R. R.; LIMA, C. R.; OLIVEIRA, E. Resistência natural de sete madeiras 

ao cupim subterrâneo (Nasutitermes corniger Motsch.) em ensaio de preferência alimentar. 

Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v.2, n.1, p.57-62, jan.-mar., 2007. 

 

PAES, J. B.; MORAIS, V. M.; LIMA, C. R. Resistência natural de nove madeiras do semi-

árido brasileiro a fungos causadores de podridão-mole. Revista Árvore, Viçosa, v.29, n.3, 

p.365-371, 2005. 

 

PEDRAZZI, C.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J.; SCHNEIDER, P. R. Qualidade de 

chapas de partículas de madeira aglomerada fabricadas com resíduos de uma indústria de 

celulose. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 16, n.2, p. 201-212, 2006. 

 

RAZERA, D. L. Estudo sobre as interações entre as variáveis do processo de produção 

de painéis aglomerados e produtos moldados de madeira. Tese (Pós-Graduação em 

Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2006. 

 

RAZERA, D. L.; SANTOS, A. Compressão a Frio de Produtos Moldados a Base de Resíduos 

de Madeira como Alternativa para a Manufatura Sustentável no Setor Florestal. Estudos em 

Design, v.16, n.1, 2008. 

 

ROQUE, C. A. L.; VALENÇA, A. C. V. Painéis de madeira aglomerada. BNDES Setorial, 

Rio de Janeiro, n. 8, p. 153-170, set. 1998. 

 

SILVA, M. S. Análise do Desempenho Físico-Mecânico de Painéis compensados de Pinus 

sp. Produzidos com Adesivos Aquosos a Base de Poliacetato de Vinila e de 

Homopolímero Vinílico. Trabalho de Graduação do Curso de Engenharia Industrial 

Madeireira, Campus Experimental de Itapeva - UNESP, 2011. 

 

VIEIRA, M. C.; BRITO, E. O.; GONÇALVES, F. G. Evolução econômica do painel 

compensado no Brasil e no Mundo. Floresta e ambiente, Seropédica, v.19, n.3, p. 277-285, 

2012. 

 



45 

 

VITAL, B. R.; HASELEIN, C. R.; DELLA LUCIA, R. M. Efeito da geometria das partículas 

nas propriedades das chapas de madeira aglomerada de Eucalyptus grandis (Hill ex-Maiden). 

Revista Árvore, Viçosa, v. 16, n. 1, p.88-96. 1992. 

 

WEBER, C. Estudo sobre viabilidade de uso de resíduos de compensados, mdf e mdp 

para produção de painéis aglomerados. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – 

Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 

 

 

 

 


