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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 a densidade básica da madeira que afeta a 

produção dos painéis produzidos, especialmente a razão de compactação. 

A madeira de Eucalyptus 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, estes, dimensionados para 

produção de painéis de partículas orientadas OSB. Parte do material foi separado (blocos de 90 

mm) para determinação da densidade básica da madeira neste trabalho que foi determinada 

conforme o método de Vital (1987), obtendo o volume saturado utilizando o método da balança 

hidrostática, e a massa seca após secagem, em estufa 103°C ± 2°C (Equação 1). 

 

DB= MS (0%)/Volume Saturado                                                                                    (Equação 1) 

Em que: 

DB: Densidade básica (kg/m³) 

MS (0%) Massa seca em estufa a 103 ± 2 ºC (kg) 

Vsaturado: Volume saturado (m³) 

 

Os valores encontrados para densidade básica dos blocos amostrados (9 repetições) são 

observados na Tabela 1. 

 É possível observar na tabela, que o valor médio de densidade básica, encontrado para 

Eucalyptus.badjensis foi de 468,257 Kg/m³. Na tabela abaixo, segue uma revisão de valores de 

densidade básica realizada por Pereira (2016) para Eucalyptus sp que demostra valores similares 

aos encontrados nesse trabalho. 

 

Tabela 1. Densidade básica dos blocos amostrados de Eucalyptus badjensis.  
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Blocos Amostrados Densidade Básica (kg/m3) 

1 452,259 

2 460,537 

3 463,473 

4 467,984 

5 472,367 

6 507,741 

7 503,367 

8 449,218 

9 437,369 

Média 468,257 

 

É possível observar na tabela, que o valor médio de densidade básica, encontrado para 

Eucalyptus.badjensis foi de 468,257 Kg/m³. Na tabela abaixo, segue uma revisão de valores de 

densidade básica realizada por Pereira (2016) para Eucalyptus sp que demostra, de uma maneira 

geral, valores similares aos encontrados nesse trabalho. 

 

Tabela 2. Valores da literatura para densidade básica da madeira de Eucalyptus sp. 

Espécie DB Autor (es) 

Eucalyptus badjensis 

Eucalyptus benthamii 

Eucalyptus benthamii 

Eucalyptus benthamii 

Eucalyptus dunni 

Eucalyptus grandis 

Eucalyptus maculata 

Eucalyptus pellita 

Eucalyptus pilularis 

Eucalyptus robusta 

Eucalyptus smithii 

Eucalyptus viminallis 

523 

470 

528 

520 

770 

620 

631 

545 

600 

519 

605 

557 

Pereira et al. (2003) 

Nisgoski et al. (1998) 

Baldin et al. (2013) 

Muller (2013) 

Rocha (2000) 

Pereira et al. (2003) 

Trugilho (2009) 

Trugilho (2009) 

Oliveira et al. (2005) 

Pereira et al. (2003) 

Pereira et al. (2003) 

Pereira et al. (2003) 

    DB: Densidade básica (kg/m³). 

 

  Como a densidade da madeira é um dos principais parâmetros quando a adequabilidade da 

espécie para a produção de painéis e que baixas densidades são requeridas (IWAKIRI, 2005), 

pois afetam a razão de compactação (relação entre a densidade do painel e da madeira utilizada), 

conclui-se que a densidade básica da madeira de Eucalyptus badjensis apresenta adequada para a 

produção de painéis de partículas orientadas OSB. 

 

 


