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Este trabalho tem como objetivo a utilização da madeira de Eucalyptus badjensis para a 

produção de painéis de partículas orientadas, OSB (Orient Strand Board) com e sem tratamento 

térmico, para isso, torna-se fundamental conhecer quantitativamente os constituintes químicos da 

madeira pelas quais, afetam diretamente a qualidade dos painéis produzidos, especialmente as 

propriedades físicas e mecânicas. 

 Realização de análises químicas quantitativas da madeira tem como importância, 

aprimorar a discussão dos resultados obtidos nos testes físicos e mecânicos dos painéis 

produzidos, visto que a influência da composição química da madeira na produção de painéis de 

madeira está ligada principalmente a colagem e a higroscopicidade (HILLIG, 2000). 

A madeira de E.  badjensis foi fornecida pela empresa Klabin S.A. proveniente de um 

povoamento com 6 anos de idade, localizado no Município de Lages – SC. As árvores (10 

exemplares) foram derrubadas e seccionadas em toras de 1,0 m  e em seguida foram 

transportadas até o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), localizado em Lages, SC, onde foram desdobradas em tábuas com 

espessura de 25 mm, com a utilização de uma serra de fita. As tábuas geradas foram então 

processadas em serra circular destopadeira, dando origem a blocos com dimensão de 90 mm e 

posteriormente imersas em um tambor com água à temperatura ambiente até o processo de 

saturação da madeira para facilitar a geração das partículas strand.  

As partículas strand foram obtidas em um gerador de partículas de madeira composto por 

um disco giratório com 4 facas de forma a produzir partículas com espessura aproximada de 0,65 

x 25 x 90 mm (espessura, largura e comprimento, respectivamente). Geradas as partículas strand 

para a produção dos painéis, foram retiradas porções aleatórias no material para análise química 

da madeira. As partículas foram reduzidas com o auxílio de um moinho de facas, e classificadas 

nas peneiras de 40 e 60 mesh. O material classificado foi mantido em sala de climatização, com 

umidade relativa de 60 ± 5% e temperatura de 20 ± 3 ºC para estabilização da umidade. O teor de 

umidade foi determinado pelo método da balança infravermelho, obtendo-se a porcentagem 

absolutamente seco do material para realização das análises. 

As análises químicas da madeira realizadas foram: Material solúvel em NAOH;; Material 

solúvel em etanol-tolueno; Extrativos totais; Teor de Lignina; Teor de cinzas e Teor de 

holocelulose, de acordo com as normas apresentadas na Tabela 1. 

mailto:polliana.rios@udesc.br


                                   
          

Página 2 de 2 

 

 

Tabela 1. Normas utilizadas para a realização das análises químicas da madeira. 

Análise Química (%) Norma 

Material solúvel em NaOH NBR 7990 (2010) 

Material solúvel em etanol-tolueno NBR 14853 (2010) 

Extrativos totais  NBR 14660 (2004) 

Teor de lignina  TAPPI T413 (1993) 

Teor de cinzas  TAPPI T222 (1993) 

Teor de Holocelulose Holocelulose* 

*Holocelulose: = 100 - (Extrativos totais + Teor de lignina + Teor de cinzas) 

 

Os valores referentes a análise química quantitativa da madeira de Eucalyptus badjensis estão 

apresentados na Tabela 2.  
 

Tabela 2. Composição química da madeira de Eucalyptus badjensis 

Amostra 
Material Solúvel 

em NaOH (%) 

Cinzas 

(%) 

Lignina 

(%) 

Holocelulose 

(%) 

Extrativos 

Etanol-

Tolueno 

(%) 

Extrativos 

Totais 

(%) 

1 6,06 0,44 37,46 54,89 0,60 7,21 

2 5,95 0,42 21,57 70,51 0,62 7,50 

3 6,05 0,43 24,14 67,78 0,59 7,65 

Média 6,02 0,43 27,72 64,39 0,60 7,45 

 

De uma maneira geral, os resultados apresentados foram similares aos encontrados na 

literatura para o gênero Eucalyptus sp. Pode-se destacar os valores encontrados para extrativos 

totais e lignina. O percentual médio de extrativos totais obtido para o E. badjensis (7,45%) no 

presente estudo foi semelhante ao obtido por Guimarães et al. (2013) para E.grandis (7,99%) e 

para E.saligna (7,87%). Madeiras com elevados teores de extrativos podem afetar as reações de 

polimerização do adesivo, dificultando a colagem do painel. O valor médio encontrado de lignina 

para folhosas é de 20% o valor de 27,72% encontrado nesse trabalho é considerado elevado. De 

acordo com IWAKIRI (2005) as madeiras com maiores teores de lignina são desejáveis para 

produção de painéis uma vez que pode servir como adesivo natural. A lignina sofre o efeito de 

plastificação no momento da prensagem em alta temperatura, contribuindo para adesão e 

melhorando as propriedades mecânicas contribuindo também com as propriedades de absorção de 

água através da redução da permeabilidade da parede celular (JOSELEAU et al., 2004). 

Conclui-se diante dos resultados, que as características químicas a madeira de Eucalyptus 

badjensis apresenta adequada para a produção de painéis de partículas orientadas OSB. 

 

 

 


