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O setor de produtos florestais composto basicamente pelos segmentos de madeira em tora, 

madeira serrada, celulose e papel e painéis. Dentro desta última classe, são produzidos 

compensados, painéis de partículas (Medium Density Particleboard – MDP e Oriented Strand 

Board - OSB) e painéis de fibras (Medium Density Fiberboard – MDF e High Density 

Fiberboard - HDF). 

 As indústrias de painéis de madeira, no Brasil, se concentram principalmente na região 

sul, em função da matéria-prima ser baseada em espécies dos gêneros Pinus e Eucalyptus,  

contudo existe um esforço do setor de base florestal para identificar espécies não convencionais 

adequadas ao suprimento da indústria, as quais podem melhorar a qualidade do produto ou ainda 

diminuir o custo da produção. 

Neste sentido, já estão sendo realizadas pesquisas com diversas espécies, onde para as 

condições da região do planalto sul catarinense se destacam o Cupressus lusitanica e a 

Cryptomeria japonica. No entanto, ainda existem poucas informações referentes ao 

comportamento das espécies frente aos processos industriais.  

 O objetivo do presente estudo foi determinar o potencial tecnológico do Cupressus 

lusitanica na produção de painéis OSB (Oriented Strand Board), visto que as espécies têm 

apresentado boa adaptação e rápido crescimento na região sul do Brasil. Para tanto, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: determinar a massa específica da madeira para 

correlacioná-la com as propriedades dos painéis, verificar a influência do teor de resina nas 

propriedades dos painéis, comparar os valores médios obtidos em cada propriedade com a 

literatura especializada, bem como com normas de qualidade. 

 Foram utilizadas como matéria-prima, partículas de C.lusitanica, resina uréia formaldeído 

e emulsão de parafina. As partículas de C.lusitanica foram provenientes de plantios 

experimentais com 18 anos de idade da Empesa Florestal Gateados, localizada na cidade de 

Campo Belo–SC, enquanto que a resina e a parafina foram doadas pela Empresa Bonet Madeiras 

e Papéis Ltda de Santa Cecília-SC. 

 O material de C. lusitanica foi fornecido na forma de toras com comprimento de 2,40 m e 

diâmetro variando entre 20 e 30 cm. As toras foram desdobradas tangencialmente em peças de 

mailto:alexsandro.cunha@udesc.br


                                   
          

Página 2 de 2 

 

madeira serrada com comprimento de 2,40 m, largura de 80 mm e espessura de 25 mm, na 

Empresa Boa Esperança Indústria Comércio e Exportação de Madeira de Capão Alto-SC.  

As peças de madeira serrada foram destopadas em peças com 80 mm de comprimento e 

posteriormente imersas em um tambor com água à temperatura ambiente durante 30 dias para 

facilitar o processo de geração das partículas strand. Durante esta etapa, foram retiradas amostras 

para a determinação da massa específica da madeira, de forma que, a cada 30 peças destopadas, 

era retirada uma para a determinação da variável, a qual foi feita conforme procedimento descrito 

na NBR 11941-02 (2003).  

 As demais peças destopadas foram colocadas em um gerador de partículas composto por 

um disco giratório com 4 facas posicionadas no equipamento de forma a produzir partículas 

strand com espessura aproximada de 0,50 mm. Após a classificação, as partículas passaram pela 

secagem em estufa a temperatura de 80oC até atingirem teor de umidade aproximado de 4%.  

O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado com a produção de 15 

painéis, divididos em 5 tratamentos, que foram caracterizados por 5 níveis diferenciados de resina 

uréia formaldeído (6%, 8%, 10%, 12% e 14%).  

Todos os tratamentos foram produzidos utilizando as seguintes condições: dimensões do 

painel, 49,0 x 42,0 x 1,5 cm; colchão formado por três camadas na proporção 20:60:20; 

proporção de emulsão de parafina aplicada nas partículas,1% psp; massa específica nominal dos 

painéis, 0,65 g/cm3, pressão específica na pré-prensagem a frio, 5 kgf/cm2, prensagem a quente, 

temperatura de prensagem de 160ºC, pressão específica de 32 kgf/cm2 e tempo de prensagem de 

8 minutos. 

 Os seguintes ensaios tecnológicos serão realizados com o intuito de verificar a 

potencialidade de produção dos painéis:  

- Densidade, absorção de água, inchamento em espessura, taxa de não retorno em 

espessura (propriedades físicas) e ligação interna (propriedade mecânica): de acordo com a 

norma ASTM D1037 (1993).  

- Flexão estática paralela e perpendicular (modulo de ruptura e de elasticidade): de acordo 

com a norma DIN 52362 (1982).  

Na avaliação dos resultados, serão aplicados testes preliminares para verificar a 

normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias, e posteriormente Análise de variância 

e teste de Scott-Knott a 95% de probabilidade para comparação de médias. Quando os 

pressupostos para a análise paramétrica não forem atendidos, mesmo com as transformações, se 

fará uso da análise não paramétrica. 

Com a finalidade de inferir sobre a qualidade dos painéis produzidos, os valores médios 

de cada propriedade avaliada, por tratamento, serão comparados aos valores mínimos 

especificados na norma canadense CSA 0437 (1993).  

 Em relação aos resultados, foi encontrado 0,396 g/cm3 de valor médio para massa 

específica da madeira de C. lusitanica, com coeficiente de variação de 8,33%. Entretanto, não se 

tem resultados das propriedades físicas e mecânicas dos painéis, em função dos mesmos estarem 

em processo de produção no Laboratório de Tecnologia da Madeira do CAV/UDESC. Como 

resultados esperados, acredita-se que os painéis produzidos com porcentagem de resina acima de 

10% apresentaram melhores resultados em relação à estabilidade dimensional e as propriedades 

mecânicas, principalmente, no que tange a ligação interna. 

 


