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Palavras-chave: Painéis reconstituídos de madeira. Estabilidade dimensional e resistência mecânica dos 

painéis. Atendimento as normas de qualidade. 

 

O objetivo do estudo foi avaliar, por meio das propriedades físicas e mecânicas, painéis de 

madeira produzidos com partículas de Pinus spp e Phyllostachys nigra, com intuito de melhorar a 

estabilidade dimensional dos painéis de partículas de madeira de média densidade, sem prejudicar 

a resistência e a rigidez.  O delineamento do experimento foi composto por cinco tratamentos, 

que buscou produzir painéis com densidade nominal de 0,75 g/cm3 em diferentes proporções de 

partículas de Pinus spp e Phyllostachys nigra, sendo: T1: 100% Pinus:0% P. nigra, T2: 

75%:25%, T3: 50%:50%, T4: 25%:75%, T5: 0%:100%.  Foram produzidos três painéis por 

tratamento com dimensões de 40 X 40 cm, nos quais foi aplicado 12% de resina uréia 

formaldeído. O colchão de partículas foi submetido a uma pré-prensagem e posteriormente a 

prensagem à quente com pressão de 40 kgf/cm2, temperatura de 160°C e tempo de 8 minutos. Os 

ensaios relativos às propriedades físicas e tração perpendicular foram executados de acordo com 

os procedimentos descritos na ASTM D1037(1995), enquanto que as propriedades mecânicas de 

flexão estática e arrancamento do parafuso por meio da DIN 52362(1982) e NBR 14810(2013). A 

análise das variáveis relacionadas às propriedades físico-mecânicas dos painéis foi iniciada com a 

verificação da normalidade dos dados e da homogeneidade das variâncias para aplicação da 

estatística paramétrica. Com os pressupostos atendidos da análise paramétrica, cada variável 

resposta, foi avaliada por meio da análise de variância (ANOVA) e, com rejeição da hipótese de 

nulidade, por meio do teste de médias de Scott-Knott a 95% de probabilidade. Além da análise 

tradicional, os valores médios de cada tratamento foram comparados aos parâmetros 

estabelecidos pela NBR 14810(2013), ANSI A208.1(2009), CS 236-66(1968) e EN 312-2(2003). 

Os valores obtidos nos ensaios (Tabela 1 e 2) indicam que: (i) a massa específica nominal foi 

atingida, sendo os painéis classificados como de média massa específica segundo as normas de 

referência; (ii) para razão de compactação foi constatada diferença estatística entre os 

tratamentos, na qual, os painéis compostos com maiores proporções de partículas de Pinus spp. 

(menor densidade da madeira), se apresentaram com os maiores valores de razões de 

compactação, ou seja, o acréscimo de partículas de bambu nos painéis teve como consequência 
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direta a diminuição significativa da variável analisada; (iii) para absorção e inchamento, houve 

uma melhoria na estabilidade dimensional com o acréscimo das partículas de bambu, pois as 

espécies com densidade menor, apresentam, em geral, maiores índices de absorção de água, em 

decorrência de apresentarem maior liberação das tensões de compressão impostas durante a 

prensagem. Em relação às normas de qualidade após o período de 24 h, tem-se a EN 312-2 

(2003) e a NBR 14810 (2013), contudo nenhum dos tratamentos ficou dentro desses limites 

especificados. Frente às normas CS 236-66 (1968) e ANSI A208.1 (2009), todos os tratamentos 

atenderam ao estabelecido; (iv) observou-se efeito significativo das porcentagens de incorporação 

de bambu em associação às partículas de madeira sobre as propriedades de resistência e rigidez, 

sendo que os painéis produzidos apenas com partículas de Pinus spp foram os que obtiveram 

resultados mais significativos tanto para MOE quanto para MOR; (v) para a variável MOR, todos 

os tratamentos atenderam as especificações da NBR 14810 (2013), CS 236-66 (1968) e EN 312 

(2003). Em relação à norma ANSI A208.1 (2009) e verifica-se que todos os tratamentos estão 

acima do mínimo exigido para a classe M-3i, que é a mais exigente. Para o MOE, todos os 

tratamentos estudados atenderam esta especificação às normas NBR 14810 (2013) e EN 312-2 

(2003); para as classificações da ANSI A208.1 (2009) foram definidos como M1 e MS todos os 

tratamentos avaliados, já para a classe M2, apenas os tratamentos T1 (N00P100) e T2 (N25P75) 

atenderam a norma. As demais normas não foram atendidas.  

Tabela 1. Valores médios das propriedades físicas dos painéis. 

Tratamento 
MEP 

(g/cm³) 
RC 

Absorção (%) Inchamento (%) 

2 h 24 h 2 h 24 h 

 T1 (P100 N00) 0,68b (6,96) 1,85a (6,96) 18,08a (17,05)   52,76a (12,54) 15,31a (17,48)    26,30a (5,85) 

 T2 (P75 N25) 0,71a (7,91) 1,53b (7,91) 19,22a (12,73) 52,35a (16,36) 14,47a (26,41)    25,83a (16,86) 

 T3 (P50 N50) 0,74a (8,33) 1,31c (8,33) 18,14a (9,50) 49,10a (10,63) 9,73b (30,70)    25,79a (16,32) 

 T4 (P25 N75) 0,71a (7,12) 1,08c (7,12) 11,36b (14,38) 44,68b (13,67) 8,82b (32,13)    23,71a (15,94) 

 T5 (P00 N100) 0,72a (8,15) 0,95d (8,15) 11,35b (13,17) 39,60b (15,75) 7,51b (20,80)    20,24b (8,99) 

Legenda: P: Pinus spp; N: Phyllostachys nigra; MEp: massa específica dos painéis; RC: razão de compactação; 

Valores entre parênteses: coeficiente de variação (%). Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não 

diferenciam estatisticamente entre si pelo Teste de Scott-Knott a 95% de probabilidade. 

 

Tabela 2. Valores médios das propriedades mecânicas dos painéis. 

Tratamento 
Flexão Estática (MPa) LI 

(MPa) 

Arrancamento do parafuso 

MOE MOR Topo    Superfície 

 T1 (P100 N00)   2245,13a (7,03)       22,51a (12,99)    1,01a (37,34)    2011,92a (17,36)  1882,83a (7,64) 

 T2 (P75 N25)   2216,59a (10,40)       18,93b (18,94)    0,79b (18,06) 1709,83b (12,12)  1731,75a (15,53) 

 T3 (P50 N50)   1860,82b (24,15)       15,62c (25,46)  0,79b (19,85)   1685,25b (15,73)  1679,67a (23,36) 

 T4 (P25 N75)   1854,32b (21,21)       15,33c (15,35)    0,70b (30,11)   1658,75b (20,67)  1654,17a (9,78) 

 T5 (P00 N100)   1835,09b (13,50)       15,02c (13,41)    0,69b (32,87)   1652,67b (19,29)  1602,83a (30,26) 
Legenda: P: Pinus spp; N: Phyllostachys nigra; MOE: módulo de elasticidade; MOR: módulo de ruptura; LI: ligação 

interna; Valores entre parênteses: coeficiente de variação (%). Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não 

diferenciam estatisticamente entre si pelo Teste de Scott-Knot a 95% de probabilidade.  

 De uma forma geral, pode-se concluir que os painéis confeccionados com maior porcentagem 

de Pinus spp apresentaram resultados mais satisfatórios para as propriedades mecânicas, já os painéis 

com maior porcentagem de Phyllostachys nigra se destacaram para as propriedades físicas. Diante 

dos resultados das propriedades físico-mecânicas as partículas de bambu possuem potencial 

técnico como matéria-prima lignocelulósica para utilização na produção de painéis por atenderem 

a maioria das normas pré-estabelecidas. 


