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RESUMO 
 

ANTUNES, R. Propriedades tecnológicas de painéis estruturais waferboard com 
tratamento Distilled Tall Oil. 2017. 107 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Florestal) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Florestal, Lages, SC. 2017. 
 

O presente estudo avaliou as propriedades tecnológicas de painéis de partículas 
estruturais produzidos com madeira de Pinus taeda L. com diferentes tratamentos 
preservantes ao ataque de cupim de madeira seca Cryptotermes brevis. Para a 
madeira, foi determinada a densidade básica e a sua composição química, como: 
extrativos totais, extrativos em água fria, extrativos em água quente, solubilidade em 
NaOH, lignina, holocelulose e cinzas. Para a produção dos painéis, os tratamentos 
realizados foram: testemunha (sem preservante); preservante Ciflutrina e preservante 
Distilled Tall Oil (DTO). Foi utilizado adesivo fenol formaldeído e também emulsão de 
parafina, com base na massa seca das partículas do tipo “wafer”, nas proporções de 
12% e 1,5%, respectivamente. Para cada tratamento foram confeccionados 5 painéis 
homogêneos, com dimensões de 450 x 550 x 15 mm e densidade de 0,75 g/cm³, sob 
pressão específica de 40 kgf/cm² em prensa a 180°C de temperatura por 8 minutos. 
Os painéis foram submetidos a ensaios físicos, mecânicos e avaliada a resistência do 
tratamento preservante por meio de bioensaio com cupins (Cryptotermes brevis) de 
madeira seca. A análise estatística foi realizada com o Teste de Bartlett para 
homogeneidade das variâncias, Shapiro-Wilk para normalidade dos dados, teste de 
variância e após teste de médias de Scott-Knott ao nível de 95% de probabilidade. Os 
resultados demonstraram: (i) a densidade básica do Pinus taeda L. foi de 0,356 g/cm³ 
e a composição química desta espécie é benéfica para produção de painéis de 
partículas por possuir baixos teores de extrativos (2,41%), alto teor de lignina (31,79%) 
e baixo teor de cinzas (0,20%); (ii) a estabilidade dimensional dos painéis em 2 horas 
de exposição foi obtida no tratamento com DTO e após 24 horas, no tratamento com 
Ciflutrina; (iii) para as propriedades mecânicas, o tratamento com DTO apresentou 
melhores resultados, sendo similar ao tratamento sem preservante apenas no ensaio 
de flexão estática (MOE); (iv) para resistência a umidade o tratamento sem 
preservante e o tratamento com DTO apresentaram melhores resultados, tanto no 
ensaio cíclico quanto no ensaio em água em ebulição; (v) para a resistência ao ataque 
de cupim de madeira seca Cryptotermes brevis, o tratamento com Ciflutrina e o 
tratamento com DTO obtiveram o menor desgaste causado pelos cupins em face 
normal (superfície do painel), indicando que o tratamento preservante alternativo 
possui resistência ao ataque de cupins de madeira seca na superfície, igual ao 
preservante comercialmente utilizado. Em face bisel, que avalia o interior do painel, o 
preservante Ciflutrina obteve o menor desgaste, por ser aplicado juntamente com o 
adesivo. O preservante DTO obteve resultado igual ao painel sem preservante devido 
sua forma de aplicação, cujo método utilizado foi o pincelamento. A retenção se 
concentra somente na parte superficial, não sendo possível a absorção do 
preservante até a parte interna do painel. O preservante alternativo Distilled Tall Oil 
apresentou-se eficiente quando comparado ao tratamento preservante comercial.  
 
Palavras-chave: preservante alternativo; Cryptotermes brevis; Pinus taeda L. 
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ABSTRACT 
 

ANTUNES, R. Technological properties of waferboard structural panels with 
Distilled Tall Oil treatment. 2017. 107 p. Dissertation (Master in Forest Engineering) 
- University of the State of Santa Catarina. Graduate Program in Forest Engineering, 
Lages, SC, Brazil, 2017. 
 

The present study evaluated the technological properties of structural particle panels 
produced with Pinus taeda L. wood with different treatments preservative to the attack 
of dry wood termite Cryptotermes brevis. For wood, the basic density and its chemical 
composition were determined, as: total extractives, extractives in cold water, 
extractives in hot water, solubility in NaOH, lignin, holocellulose and ash. For the 
production of the panels, the treatments were: control (without preservative); 
preservative Cyfluthrin and Preservative Distilled Tall Oil (DTO). Phenol formaldehyde 
adhesive and also paraffin emulsion were used, based on the dry mass of the wafer 
type particles, in the proportions of 12% and 1,5%, respectively. For each treatment, 5 
homogeneous panels with dimensions of 450 x 550 x 15 mm and a density of 0.75 
g/cm³ were prepared, under a specific pressure of 40 kgf/cm² in a press at 180 °C of 
temperature for 8 minutes. The panels were submitted to physical and mechanical 
tests and evaluated the resistance of the preservative treatment by bioassay with 
termites (Cryptotermes brevis) of dry wood. Statistical analysis was performed with the 
Bartlett test for homogeneity of variances, Shapiro-Wilk for normality of the data, test 
of variance and after test of Scott-Knott averages at the 95% probability level. The 
results showed that: (i) the basic density of Pinus taeda L. was 0.356 g/cm³ and the 
chemical composition of this species is beneficial for the production of particle panels 
because it has low extractive (2.41%), high of lignin (31.79%) and low ash content 
(0.20%); (ii) the dimensional stability of the panels in 2 hours of exposure was obtained 
in the DTO treatment and after 24 hours in the treatment with Cyfluthrin; (iii) for the 
mechanical properties, the DTO treatment presented better results, being similar to the 
non-preservative treatment only in the static bending test (MOE); (iv) for moisture 
resistance the treatment without preservative and treatment with DTO showed better 
results, both in the cyclic test and in the boiling water test; (v) for resistance to 
Cryptotermes brevis dry wood termite, treatment with Cyfluthrin and treatment with 
DTO obtained the least wear caused by termites on the normal face (panel surface), 
indicating that the alternative preservative treatment has resistance to dry termite 
attack on the surface, equal to the commercially used preservative. In the bevel face, 
which evaluates the interior of the panel, the preservative Cyfluthrin obtained the least 
wear, as it is applied together with the adhesive. The DTO preservative obtained a 
result equal to the panel without preservative due to its form of application, whose 
method used was the brushing. The retention is concentrated only in the superficial 
part, not being possible the absorption of the preservative until the internal part of the 
panel. The alternative preservative Distilled Tall Oil was efficient when compared to 
commercial preservative treatment. 
 
Keywords: alternative preservative; Cryptotermes brevis; Pinus taeda L. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Os painéis waferboard são definidos pela obtenção de partículas do tipo wafer, 

caracterizados por possuir propriedades iguais em todas as direções no plano do 

painel (IBACH, 1999). Difere do painel sliverboard pelo fato de utilizar partículas com 

dimensões maiores, o que lhe confere melhorias nas propriedades de resistência 

mecânica e na estabilidade dimensional. A resistência dos painéis waferboard, 

situando-se em torno dos valores médios entre os sentidos paralelo e transversal a 

grã encontrada em painéis compensados, para painéis de mesma espessura. Porém, 

esta deficiência é corrigida com o aumento relativamente pequeno de espessura, 

somando-se ao fato de esta resistência ser igualmente distribuída por todo o painel 

(ALBERTO, 1992; BRITO, 1984). São utilizados como material estrutural ou semi-

estrutural, sua maior aplicação ocorre na construção civil, como assoalho, tetos, 

forros, revestimento de paredes tanto interior como exterior, principalmente nos 

mercados dos EUA e Canadá, atualmente os maiores produtores (ALBERTO, 1992; 

BRITO, 1984). 

Para aplicações que requerem alta resistência à umidade, como em usos 

estruturais, os adesivos fenol formaldeído e melamina formaldeído são os mais 

indicados. Os fabricantes de adesivos produzem em escala comercial os adesivos 

compostos, tais como melamina uréia formaldeído e fenol melamina uréia 

formaldeído, para aplicações semi-estruturais, com maior resistência à umidade e 

custos compatíveis (MARRA,1992). O adesivo fenol formaldeído é o mais adequado 

para manufatura de painéis para fins estruturais e uso exterior, aumentando a 

durabilidade e resistência dos painéis waferboard (KELLY, 1977).  

Diversos estudos e linhas de pesquisa são desenvolvidas ao longo dos anos 

em diversos países, para se conhecer as características e as propriedades dos painéis 

waferboard, promovendo a adequação e sua maior durabilidade, para serem inseridos 

no mercado brasileiro onde o produto é pouco difundido (ALBERTO, 1992; MATOS, 

1988; BRITO, 1984). 

Atualmente, as madeiras que apresentam elevada durabilidade natural ao 

ataque de organismos xilófagos são destacadas pelo alto grau de nobreza, 

conferindo-lhe ampla utilização e consequentemente tornando-as mais valorizadas no 

mercado (OLIVEIRA, 2005). Com isso, a utilização de outras espécies menos 

duráveis, principalmente de rápido crescimento se faz necessária para produção de 
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painéis reconstituídos, exigindo em contrapartida, a utilização de tratamentos 

preservantes para aumentar sua vida útil (VIDAL, 2015; PAES et. al., 2005). 

O emprego de preservantes na produção de painéis reconstituídos está cada 

vez mais usual, sendo necessário para garantir características de durabilidade e a 

manutenção da sua integridade por longos períodos sem a ação de agentes xilófagos. 

A eficácia do tratamento é avaliada por meio da retenção e penetração de produtos, 

garantidas pelos níveis mínimos recomendados pelas normas técnicas. No mercado, 

existem diversos produtos preservativos, de natureza hidrossolúvel ou oleossolúvel, 

para tratamento preventivo ou curativo; diversos métodos são utilizados, com pressão 

atmosférica, pressões artificiais ou aditivos adicionados na confecção dos painéis. A 

combinação de produtos e processos confere ao produto padrões de qualidade 

diversos, adequando-a aos diferentes usos (VIDAL, 2015). 

Segundo Brazolin et al. (2007 apud Vidal, 2015), o IBAMA permite, no Brasil, o 

uso de Arseniato de Cobre Cromatado (CCA tipo C), Borato de Cobre Cromatado 

(CCB), Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, Fipronil, IPBC, Creosoto, Tanino, 

Tribromofenol, Quinolinolato de Cobre-8, Cardendazin, Prochloraz, Boratos, Flúor, 

além dos preservativos à base de Cobre e Azole. 

Diante da toxidade dos inseticidas para o homem e para o meio ambiente e o 

alto custo do controle das infestações, pesquisas são desenvolvidas em vários países 

com produtos e métodos alternativos para combate destes insetos, como por exemplo 

o uso de extrativos vegetais (GALLO et. al., 2002 apud RIBEIRO, 2011). 

Pesquisas por alternativas aos sistemas tradicionais de preservação abrangem 

desde substâncias de origem natural, que são tóxicas aos organismos xilófagos, até 

sistemas que inibem um dos fatores: água, oxigênio ou nutrientes (BOSSARDI, 2011). 

Estudos como Bossardi (2011), Koski (2008) e Temiz et. al. (2008) focaram no 

desenvolvimento de alternativas aos preservantes atuais utilizando o Tall Oil. Este 

atua como agente de proteção da madeira diminuindo significativamente a absorção 

de água capilar. Esta repelência deve-se aos seus precursores, que são extratos 

encontrados, principalmente, em árvores coníferas. 

Os organismos que deterioram a madeira são, principalmente, fungos 

apodrecedores, cupins, besouros, vespas e formigas e organismos marinhos 

representados como alguns crustáceos e moluscos. Dentre estes organismos, os 

cupins de madeira seca são considerados como uma das principais pragas 

encontradas no Brasil, exercendo grande influência econômica (RIBEIRO, 2011). 
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Os cupins de madeira seca, como o Cryptotermes brevis são assinalados como 

grandes causadores de danos em madeiras para estruturas, móveis, livros, tecidos e 

outros materiais lignocelulósicos em áreas urbanas de todo o mundo (HARRIS, 1971). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a resistência de 

painéis aglomerados estruturais, produzidos com partículas do tipo “wafer”, utilizando 

diferentes tratamentos preservantes, ao ataque de cupins de madeira seca 

Cryptotermes brevis. 

 

1.1  OBJETIVOS 
 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Avaliar a utilização de diferentes tratamentos preservantes na produção de 

painéis estruturais com partículas do tipo “wafer” de Pinus taeda L., por meio da 

análise das propriedades tecnológicas e ataque de cupim de madeira seca 

Cryptotermes brevis. 

 

1.1.2  Objetivos específicos 
 

• Determinar a densidade básica, realizar análises químicas da madeira de Pinus 

taeda L. e avaliar suas influências na qualidade dos painéis; 

• Avaliar a eficiência de tratamentos com preservantes Ciflutrina e Distilled Tall 

Oil ao ataque de cupins de madeira seca; 

• Avaliar a qualidade dos painéis estruturais waferboard tratados quimicamente 

de acordo com a NBR 14810 (ABNT, 2013) – Requisito para painéis estruturais 

para uso em condições severas de carga, em ambiente úmido; 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1  Pinus taeda L. 
 

A espécie Pinus taeda L. é natural das regiões sul e sudeste dos Estados 

Unidos, entre as latitudes 28º e 39º Norte e longitudes 75º a 97º Oeste. A precipitação 

média anual nessa região varia de 900 a 2.200 mm, com boa distribuição durante o 

ano ou estacional com até dois meses de seca. A temperatura média anual varia de 

13 ºC a 19 ºC, com a média das máximas do mês mais quente entre 20º C e 25º C e 

a média das mínimas do mês mais frio entre 4 ºC e 8 ºC. A madeira de Pinus taeda L. 

é de alta qualidade para muitos usos, como construção civil, fabricação de móveis, 

painéis e celulose, não sendo produtora de resina (CARPANEZZI et al., 1988). 

No Brasil, o gênero Pinus foi introduzido inicialmente em 1936, através do 

Serviço Florestal do Estado de São Paulo, e vem sendo amplamente utilizado nos 

programas de reflorestamento no país (KRONKA et al., 2005). Na região Sul, é uma 

das espécies do gênero de maior desenvolvimento, alcançando incrementos médios 

anuais (IMA) superiores a 40 m³/ha/ano aos 18 anos e níveis de produtividade entre 

os maiores do mundo para a espécie (FERREIRA, 2005). Higa et al. (2008) comentam 

que na região Sul, a espécie se desenvolve em amplas condições climáticas e com 

poucas restrições, apresentando desenvolvimento significativo mesmo com a 

presença de geadas. Schultz (1997 apud Higa et al., 2008) Comparou volumes obtidos 

em desbastes, no Estado de Santa Catarina e no Estado da Carolina do Sul (EUA), 

onde em Santa Catarina foram produzidos 69,3 m³/ha aos 9 anos e 132,3 m³/ha aos 

14 anos, enquanto que no Estado da Carolina do Sul (EUA), 69,3 m³/ha só foi 

alcançado aos 15 anos de idade por ocasião do primeiro desbaste. 

A madeira utilizada no Brasil para produção de painéis aglomerados vem em 

grande maioria de florestas plantadas e de empresas produtoras, onde as espécies 

Pinus e Eucalyptus são as mais utilizadas, sendo na composição entre as duas 

espécies em proporções variáveis como também na utilização individual. No mundo, 

50% das indústrias utilizam madeiras de coníferas como matéria-prima principal e 

outras empregam mais de uma espécie em suas linhas de produção (BNDES, 2000). 

Dessa forma, a produção de painéis de partículas tem como objetivo aproveitar 

resíduos da indústria madeireira e toras de pequeno diâmetro que não são utilizados 

em serrarias e laminadoras (GALVÃO, 2000). 
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2.2  PAINÉIS DE MADEIRA RECONSTITUÍDA 
 

Os painéis reconstituídos podem ser definidos como produtos compostos de 

elementos como lâminas, sarrafos, partículas e fibras, obtidos através da redução da 

madeira sólida e recomposto através de ligação adesiva (IWAKIRI, 2005). Estes 

painéis passaram a ter seu consumo largamente incrementado no Brasil a partir da 

década de 1990 e são fabricados com base no processamento mecânico, passando 

por diferentes processos de desagregação. A principal vantagem é a aplicação como 

substituto da escassa e encarecida madeira maciça e o menor custo de matéria-prima 

entre as demais, penetrando rapidamente no mercado de móveis, portas, pisos e 

rodapés. São divididos em dois tipos, os processados mecanicamente e os 

reconstituídos (BIAZUS et al., 2010; TOMASELLI, 1998). 

Os painéis processados mecanicamente são formados por camadas de 

lâminas ou sarrafos e representados principalmente pelos compensados, cuja 

utilização segue a aplicação dos demais materiais, servindo tanto à indústria de 

móveis quanto à construção civil. No Brasil, essa indústria utiliza no processo 

produtivo, matéria-prima de florestas plantadas (sobretudo de Pinus spp. e situadas 

na Região Sul) e nativas, principalmente na Região Norte (BIAZUS et al., 2010). 

Os painéis reconstituídos são divididos em medium density particleboard 

(MDP), mais consumido no mundo, utilizado em móveis retilíneos (tampos de mesas, 

laterais de armários, estantes e divisórias) e, de forma secundária, na construção civil, 

medium density fiberboard (MDF) e correlatos como o high density fiberboard (HDF) 

e o super density fiberboard (SDF) e os painéis de fibra. No Brasil, a indústria utiliza 

somente matéria-prima oriunda de florestas plantadas (BIAZUS et al., 2010). 

A produção e utilização de produtos particulados tem aumentado 

gradativamente principalmente, devido a redução da madeira em elementos menores 

e a possibilidade de arranjo e reconstituição em novos tipos de produtos os custos 

envolvidos para sua obtenção, necessitando de um melhor aproveitamento da 

madeira e seus resíduos florestais dentro das indústrias (IWAKIRI, 1989). 

 

2.3  PAINÉIS DE PARTÍCULAS ESTRUTURAIS WAFERBOARD 
 

Os painéis de partículas são definidos como produtos da aglutinação de 

pequenas partículas de madeira com adesivos sintéticos, em uma matriz randômica e 
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consolidados através de aplicação de pressão e calor em prensa quente (IWAKIRI, 

2005; MALONEY, 1993; TSOUMIS et al., 1991; BRITO, 1984; MOSLEMI, 1974). 

Estes apresentam vantagens em relação aos painéis compensados e madeira 

serrada devido seu princípio de fabricação, tais como: eliminação da anisotropia, 

eliminação de fatores redutores de resistência (nós, inclinação da grã, lenho juvenil e 

adulto), possível adequação das propriedades físico-mecânicas através do controle 

de parâmetros de processo (adesivo, geometria das partículas, grau de densificação), 

menor exigência de qualidade da matéria-prima (diâmetro, forma do fuste, defeitos) e 

menor custo de produção relacionado à qualidade da madeira (IWAKIRI, 2005). 

Podem ser classificados com base na densidade (entre 0,59 a 0,80 g/cm³), 

geometria das partículas (“waferboard”, “flakeboard”, “strandboard”, “sliverboard” 

(aglomerado convencional) e “oriented strand board – OSB”) e sua distribuição no 

painel e também quanto ao adesivo utilizado, podendo ser adequado a usos finais 

específicos (IWAKIRI, 2005). 

Os painéis waferboard são definidos pela utilização de partículas do tipo 

“wafer”, sendo estas partículas consideradas grandes, quando comparadas com 

processos convencionais, com comprimento e espessura controlados. Apresentam 

algumas vantagens como a obtenção de propriedades mecânicas e estabilidade 

dimensional superiores, condição de uso estrutural, boa trabalhabilidade, processo de 

formação uniforme, não necessitando de matéria-prima com dimensões e qualidade 

superior, reduz custos de produção quando comparados aos painéis compensados 

(ALBERTO, 1992; IWAKIRI; KEINET JR, 1990; MATOS, 1988; BRITO, 1984). 

No Brasil, a produção de painéis de partículas teve início a partir da década de 

60, com a produção em escala de painéis de madeira aglomerada, onde houve grande 

expansão em avanços tecnológicos e instalações industriais. Em meados da década 

de 70 iniciou-se o processo de desenvolvimento de painéis estruturais dos tipos 

“waferboard” e “oriented strand board - OSB” (IWAKIRI, 2005). 

Para produção de painéis de partículas, o adesivo normalmente utilizado é o 

uréia-formaldeído ou, quando há necessidade de melhores características de 

resistência, o fenol formaldeído, sendo este, o mais adequado para produção de 

painéis para fins estruturais e uso exterior, aumentando sua durabilidade e resistência 

(KELLY, 1977). Durante o processo de produção, podem ser adicionados diversos 

produtos químicos para evitar o mofo, a umidade e o ataque de insetos, bem como 

aumentar a resistência ao fogo. 
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Figura 1 - Processo produtivo de painéis de partículas 

 

Fonte: ODASAKI, 2017. 

 

A obtenção de painéis de partículas estruturais waferboard exige poucas 

alterações na linha de produção convencional (painel aglomerado). As maiores 

alterações estão relacionadas a inserção de novos equipamentos para geração de 

partículas, para obtenção de partículas de geometria controlada e adequação das 

estações formadoras com o intuito de receber e formar o colchão utilizando as 

partículas com maior dimensão (MATOS, 1988). 

 

2.4  FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DOS PAINÉIS 
 

2.4.1  Espécie 
 

A espécie exerce extrema importância no processo de fabricação de painéis 

particulados, uma vez que interage com todas as outras variáveis do processo 

exercendo influências positivas e negativas no produto. Diferentes tipos de partículas 

são gerados de diferentes espécies após seu processamento, produzindo produtos 

distintos (MALONEY, 1993). 

Nas ligações adesivas, a espécie apresenta elevada influencia, devido sua 
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constituição química e estrutura diferenciada entre folhosas e coníferas, podendo 

apresentar dificuldade de colagem entre as partículas (MARRA, 1992; KOLLMANN et 

al, 1975). Muitas, não são indicadas para a produção de painéis de madeira 

reconstituída  por apresentarem densidade inadequada ou outros requisitos 

essenciais ou até mesmo por serem inviáveis economicamente (MOSLEMI, 1974). 

As coníferas, especialmente o Pinus spp. e folhosas, especialmente o 

Eucalyptus spp. são as mais utilizadas na fabricação, devido sua disponibilidade em 

grande escala nas plantações florestais, facilitando a logística de fornecimento da 

matéria-prima (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.2  Densidade básica da madeira 
 

A densidade básica representa um importante papel na determinação das 

propriedades físicas, mecânicas e de utilidade de cada tipo de madeira, pois influencia 

as propriedades básicas permitindo diferenciar peças para uma finalidade específica, 

mesmo quando essas são oriundas da mesma árvore (BROWN et al., 1952 apud 

BITTENCOURT, 2004). Por ser um indicativo de qualidade e produtividade, esta 

apresenta grande relevância para indústrias que produzam polpa, papel e painéis de 

madeira reconstituída, assim como para a produção de madeira em florestas 

(TSOUMIS et al., 1991). 

Apesar da facilidade de obtenção dos valores, deve-se atentar para a grande 

variabilidade dessa propriedade. Essas variações são decorrentes do crescimento das 

árvores e podem ser originadas por vários fatores como efeitos do sítio, localização 

geográfica, idade e procedência (BROWN et al., 1952 apud BITTENCOURT, 2004). 

Para as coníferas, dentro da mesma árvore existe uma variação vertical (da 

base para o topo da árvore) e uma variação horizontal (da medula para a casca). A 

quantidade de madeira juvenil também influencia na variação vertical, pois sua 

elevada quantidade na parte alta do tronco faz com que os valores sejam menores 

que na base da árvore (TSOUMIS et al., 1991). 

Dentre árvores da mesma espécie, a variação é causada pela combinação dos 

fatores ambientais (solo, clima, espaçamento e tratos silviculturais), expressa pela 

qualidade do sítio, e hereditariedade. Quando esses fatores induzem ao rápido 

crescimento das árvores, aumenta-se a quantidade de madeira juvenil e de anéis 

largos, o que diminuirá a densidade básica (TSOUMIS et al., 1991). 
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A densidade do painel está associada à densidade básica das madeiras 

empregadas na sua fabricação e à taxa de compressão necessária para a sua 

compactação. Essa é a variável que mais afeta as propriedades de resistência dos 

produtos formados (HILLIG, 2000).  

Moslemi (1974) observou que painéis produzidos com espécies de baixa 

densidade geralmente apresentaram maior resistência à flexão e à tração, do que 

painéis obtidos de espécies de alta densidade, para painéis de igual densidade. 

Segundo Roque e Valença (1998), em geral, a densidade da madeira empregada na 

produção de painéis situa-se entre 0,4 e 0,6 g/cm³, e a densidade dos painéis 

produzidos varia de 5 a 40% a mais do que a madeira usada na sua confecção. 

 

2.4.3  Composição química da madeira 
 

A madeira é quimicamente constituída de componentes majoritários que 

compreende a celulose, polioses e lignina e os componentes minoritários, formados 

por extrativos e substâncias inorgânicas (cinzas). Estes constituintes estão presentes, 

nas proporções médias de 60 a 75% de celulose, 20 a 30% de lignina, 1 a 10% de 

extrativos e 0,1 a 0,5% de cinzas (IWAKIRI, 2005; MARRA, 1992). 

Hon e Shiraishi (2000 apud Andrade, 2006) afirmam que os componentes 

químicos da madeira se apresentam dispersos e em concentrações distintas 

dependendo do tecido, elemento ou região avaliada, sendo importante o 

conhecimento das propriedades químicas para utilização da madeira. 

Os componentes químicos exercem influência na formação e desempenho das 

ligações adesivas, relacionada principalmente à exposição de áreas de maior ou 

menor concentração de extrativos na superfície da madeira a ser colada (IWAKIRI, 

2005; MARRA, 1992). 

A escolha de espécies de madeira para produção de painéis de partículas deve 

ser baseada em alguns parâmetros importantes como os extrativos e pH, sendo as 

propriedades que exercem maior influência na colagem (IWAKIRI, 2005; MALONEY, 

1993; TSOUMIS et al., 1991; MOSLEMI, 1974). 

Os componentes inorgânicos, denominados cinzas, não afetam diretamente o 

desempenho da ligação adesiva, por se constituírem de sais minerais que participam 

da nutrição das plantas (BRAND; MUNIZ, 2012), mas podem interferir no desgaste de 

ferramentas de corte. O teor de cinzas encontra-se abaixo de 0,5% (IWAKIRI, 2005). 



 35 
 

2.4.3.1  Extrativos 
 

Os componentes acidentais orgânicos, denominado extrativos, não são 

considerados composição da madeira, porém estão impregnados no seu lúmen e na 

parede celular (TSOUMIS et al., 1991). São constituídos de óleos voláteis, terpenos, 

graxas, ésteres, álcoois, mono e polissacarídeos, alcaloides e compostos aromáticos 

como, aldeídos, fenil-propano, estilbenos, flavonoides, taninos e quinonas 

(GOLDSTEIN, 1991 apud TRIANOSKI, 2010). 

Os extrativos são formados durante a formação do cerne e produzem efeitos 

na higroscopicidade, permeabilidade e durabilidade. Madeiras com elevados teores 

de extrativos apresentam dificuldades de colagem resultando em baixa resistência da 

ligação adesiva entre as partículas (ocorrência de uma linha de cola de baixo 

desempenho) ou ainda proporcionar um relativo aumento na resistência à umidade 

(LIMA et. al., 2008; MARRA, 1992; MOSLEMI, 1974). 

Os componentes voláteis, que se transformam em vapor durante a operação 

de prensagem a quente, podem causar bolhas no painel durante a prensagem, 

dependendo do tipo e quantidade impregnado na madeira. O controle deve ser 

realizado através da seleção de espécies, evitando a utilização das que apresentem 

extrativos prejudiciais ao processo de fabricação de painéis de partículas. A 

concentração de extrativos nas camadas superficiais da madeira pode dificultar a 

passagem da água e retardar a taxa de evaporação, formando a chamada “superfície 

inativa ou contaminada” e aumentando o tempo de prensagem. Os adesivos alcalinos 

são mais tolerantes às superfícies “contaminadas” do que os adesivos ácidos, além 

de possuírem a habilidade de desobstruir a superfície para melhor penetração em 

áreas não contaminadas. (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.3.2  pH 
 

O pH de uma solução é uma medida de sua concentração de íons de 

hidrogênio. Tais medidas são de grande importância em muitas formas de 

investigação e controle industrial (STAMM et al., 1964). 

Pode ocorrer mudanças dentro de uma peça de madeira, em função da 

migração de extrativos de camadas mais internas para camadas superficiais, 

alterando as condições de colagem (IWAKIRI, 2005). Na madeira, normalmente o pH 
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do alburno encontra-se entre 5 e 6 para a maior parte das espécies e o pH do cerne 

alcança valores de 3 a 4 (JONHS; NIAZI, 2007).  

A acidez da madeira tem influência significativa sobre a cura do adesivo e sobre 

a escolha do catalisador a ser utilizado na fabricação. O nível de acidez é medido em 

pH e capacidade tampão. O pH é o grau específico de atividade ácida sob 

determinadas condições e a capacidade tampão é a resistência da madeira a mudar 

o nível de pH. Quanto maior a capacidade tampão, maior a necessidade de ácido 

catalítico para reduzir o pH para níveis requeridos para a cura do adesivo. Uma 

espécie com baixo pH pode acelerar o processo de cura resultando no efeito 

denominado de “pré-cura” do adesivo durante a fase de compressão das partículas 

comprometendo a qualidade de colagem dos painéis (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.4  Geometria das partículas 
 

A geometria das partículas é um dos fatores básicos determinantes das 

propriedades e características dos painéis de partículas juntamente com a espécies 

de madeira, tipo e quantidade de adesivo e outros aditivos, assim como a estrutura do 

painel igualmente determinada pelo colchão formado e condições de prensagem 

(ALBERTO, 1992; MICHAQUE, 1992). Bodig e Jayne (1982 apud Batista et al., 2007) 

confirmam que das inúmeras variáveis que influem sobre as propriedades mecânicas 

destes painéis, as dimensões e a geometria das partículas são umas das mais 

importantes. 

Os elementos dimensionais das partículas de diferentes geometrias são: 

comprimento, largura e espessura. A razão entre o comprimento e a espessura é 

denominada Razão de Esbeltez. Essa razão exerce grande influência sobre as 

características vitais do painel, propriedades mecânicas e consumo relativo de 

adesivo (ALBERTO, 1992; IWAKIRI, 1989). O ideal para partículas do miolo deve ser 

em torno de 60, e para as partículas das superfícies dos painéis, este valor deve estar 

entre 120 a 200 (MOSLEMI, 1974). 

A razão entre o comprimento e a largura é denominada de razão de planicidade 

e é um parâmetro diretamente ligado ao volume relativo de ar do colchão (ALBERTO, 

1992). 

A geometria exerce influência significativa na qualidade dos painéis, como nas 

propriedades mecânicas e dimensionais, características da superfície e borda em 
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termos de acabamento, aplicação de materiais de revestimento, usinabilidade e 

interação direta com a área de contato, ou área superficial específica das partículas e 

também sobre o consumo relativo de adesivo ou, disponibilidade de adesivo por 

unidade de área (IWAKIRI, 2005; MOSLEMI, 1974).  

Moslemi (1974) afirma que partículas com maior área superficial, apresentam 

menor espessura e requerem maior quantidade de adesivo, comparadas com 

partículas com menor área superficial por unidade de peso. Painéis produzidos com a 

mesma quantidade de adesivo, utilizando partículas longas e finas, resultam em 

menores valores de ligação interna quando comparadas aos painéis feitos com 

partículas curtas e espessas. 

Post (1958) apresentou como conclusão que a resistência a flexão estática 

aumenta com o comprimento das partículas até 100 mm; com o aumento na 

espessura das partículas observa-se uma redução na resistência a flexão; os valores 

de resistência aumentam com a Razão de Esbeltez até 300. 

Brumbaugh et al. (1960) analisou o efeito das dimensões das partículas sobre 

as propriedades dos painéis e concluiu que o uso de partículas longas e fina reduz o 

inchamento em espessura, absorção de água e expansão linear; partículas curtas e 

espessas aumentam a resistência da ligação interna; a Razão de Esbeltez deve ser 

no mínimo 200. 

 

2.4.5  Teor de umidade 
 

O teor de umidade das partículas se constitui numa variável de extrema 

importância para a produção de painéis de madeira aglomerada (TRIANOSKI, 2010), 

variando normalmente entre 3% a 6% (IWAKIRI, 1989). 

Esta variável tem interferência direta e significativa na reação química de 

polimerização e condensação do processo de cura do adesivo (KELLY, 1977). 

A solução aquosa do adesivo aplicado nas partículas eleva o teor de umidade 

do colchão, migrando durante a prensagem da superfície para o interior do painel e 

do centro para as bordas (IWAKIRI, 1989). Umidade excessiva do colchão requer 

maior tempo de prensagem devido a ação retardante da umidade sobre a cura do 

adesivo, mas por outro lado, o baixo teor de umidade do colchão reduz a transferência 

de calor da superfície ao miolo (MOSLEMI, 1974). A umidade juntamente com a 
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temperatura proporciona maior plasticização da madeira e oferece menor resistência 

a compactação.  

O gradiente vertical de densidade também é afetado pela quantidade e 

distribuição de umidade no material, originando desuniformidade de compactação no 

sentido vertical da espessura do painel (MATOS, 1988 apud TRIANOSKI, 2010), 

consequentemente as propriedades dos painéis são substancialmente influenciadas 

(MALONEY, 1993). 

Moslemi (1974) afirma que teores de umidade devem ser rigorosamente 

controlados na produção de painéis de madeira aglomerada para evitar problemas 

operacionais e a produção de produtos com baixa qualidade. 

 

2.4.6  Adesivo 

 

O adesivo é um componente importante, com implicações técnicas e 

econômicas significativas na utilização dos produtos à base de madeira (PIZZI, 1994), 

com o seu custo podendo chegar até 50% do preço total do produto final (CARNEIRO 

et al., 2004).  

Os adesivos mais utilizados na produção de painéis de partículas são o uréia-

formaldeído e fenol formaldeído, além de outros aditivos como emulsão de parafina, 

biocidas preservantes e retardantes ao fogo. O adesivo uréia-formaldeído tem 

vantagem em relação ao custo, entretanto, apresenta baixa resistência à umidade, 

sendo classificado como de uso interior. Para aplicações que requerem alta 

resistência à umidade, como em usos estruturais, os adesivos fenol formaldeído e 

melamina-formaldeído são as mais indicadas (MARRA, 1992). Atualmente, os 

fabricantes de adesivos para madeira passaram a produzir em escala comercial os 

adesivos compostos, tais como melamina-uréia-formaldeído e fenol melamina uréia 

formaldeído, para aplicações semi-estruturais, com maior resistência à umidade e 

custos compatíveis. 

A reatividade varia para cada tipo de adesivo, sendo a temperatura o parâmetro 

mais importante a ser controlado. Para o adesivo fenol formaldeído, mais tempo de 

prensagem será necessário comparado ao adesivo uréia-formaldeído, devido sua 

menor reatividade. A velocidade de transferência de calor da superfície para o miolo 

do painel depende não só da temperatura dos pratos da prensa, mas também, do 

conteúdo e distribuição de umidade no colchão e a espessura final do painel, 
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influenciando diretamente no tempo necessário de prensagem para completa cura do 

adesivo ao longo de toda a espessura do painel (IWAKIRI, 1989). 

Kelly (1977) afirma que o conteúdo de adesivo baseado no peso seco das 

partículas é altamente dependente da geometria das partículas, devido a diferença na 

área superficial das partículas por unidade de peso. Cada tipo de partícula, deverá ter 

a quantidade ótima de adesivo, considerando-se a qualidade desejada do painel e 

aspectos econômicos na produção.  

 

2.4.7  Emulsão de parafina 
 

O uso da emulsão de parafina é muito difundido na indústria de painéis de 

madeira reconstituída, principalmente nos painéis que utilizam adesivo uréia 

formaldeído ou fenol formaldeído. Seu principal objetivo é melhorar a estabilidade 

dimensional dos painéis, principalmente na propriedade de inchamento em espessura 

(ALBERTO, 1992). 

A emulsão de parafina, ao ser adicionada ao processo produtivo de painéis de 

partículas, tem a finalidade de aumentar a estabilidade dimensional, reduzindo a 

higroscopicidade. Isso ocorre devido ao fato da parafina ser um alcano, apolar, que 

tem como característica a hidrofobia, ou seja, não apresenta afinidade com a água. 

Assim essa substância age formando uma película de proteção nas partículas, 

impermeabilizando-as. Isso promove a melhora das propriedades físicas dos painéis, 

principalmente no que se refere à água líquida, sendo que para o vapor d’água o 

mesmo não é constatado (IWAKIRI, 2005). 

Nas indústrias de painéis a parafina é empregada numa proporção máxima em 

torno de 1,5%. Uma proporção mais elevada não é eficiente na redução de absorção 

de água e inchamento em espessura (CLOUTIER, 1998 apud JUNIOR et al., 2013). 

Estudos realizados por Junior et al. (2013) demostram que a adição da parafina 

até 2% proporcionou aos painéis uma maior estabilidade dimensional, reduzindo os 

percentuais de absorção de água e inchamento em espessura. Dentre os ensaios 

mecânicos analisados pelo autor, como flexão estática (MOE e MOR), tração 

perpendicular e compressão, somente a compressão foi o único que apresentou efeito 

da adição de parafina, tendo os teores mais elevados (2%) proporcionando uma 

menor resistência dos painéis. Porém, o valor máximo de resistência a compressão 

foi obtido com a inserção de 1,4% de emulsão de parafina. 
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2.4.8  Densidade e razão de compactação 
 

A densidade dos painéis exerce grande influência nas propriedades físicas e 

mecânicas. Painéis com maior densidade apresentam maior resistência mecânica, 

contudo sua estabilidade dimensional é prejudicada. Este comportamento se deve a 

maior quantidade de madeira e consequentemente uma maior densificação do 

material durante o processo de prensagem (MALONEY, 1993; MENDES, 2001; 

KELLY, 1977; MOSLEMI, 1974). 

Esta variável pode ser modificada através da utilização de madeiras com 

diferentes densidades, alteração da densificação do painel (DESH, 1962 apud 

TRIANOSKI, 2010), utilização de diferentes espécies, orientação das partículas e 

método de fabricação (PRICE, 1977). 

A razão de compactação é a relação entre a densidade do painel e a densidade 

da madeira. Para que ocorra a densificação necessária para formação do painel, a 

razão de compactação deve estar entre 1.3 a 1.6. Valores acima de 1.6 podem 

melhorar as propriedades de resistência, mas, o inchamento em espessura será maior 

devido a maior taxa de compressão exercida sobre o material durante a fase de 

prensagem do painel (IWAKIRI, 2005; MALONEY, 1993; MOSLEMI, 1974). 

 

2.4.9  Parâmetros de prensagem 
 

 Os painéis reconstituídos de madeira possuem uma série de variáveis que 

podem afetar o produto final. Estas variáveis compreendem desde a espécie de 

madeira até sua consolidação no estágio final de produção (MATOS, 1988). Os 

parâmetros de prensagem consistem no conjunto de condições sob a qual as 

partículas são prensadas e consolidadas formando o painel. As variáveis que podem 

ser controladas na prensagem são: temperatura, pressão específica e tempo de 

prensagem (IWAKIRI, 1989; MATOS, 1988).  

 

2.4.9.1  Temperatura 
 

A temperatura de prensagem dos painéis tem a função de processar a 

polimerização e cura do adesivo e de plasticização da madeira, reduzindo a 

resistência da madeira à compressão e facilitar a consolidação do colchão até a 

espessura final do painel (IWAKIRI, 2005; MATOS, 1988). 
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O aquecimento das partículas permite também uma redução na viscosidade do 

adesivo reduzindo sua tensão superficial e permitindo seu escoamento e recobrimento 

de maior superfície de partículas. A redução da viscosidade do adesivo é um processo 

muito rápido e após alguns segundos aumenta, resultando na cura do adesivo 

(MOSLEMI, 1974). 

A cura do adesivo está diretamente ligada a transferência de calor através da 

espessura do painel a ser processada. A transferência ocorre a partir do contato entre 

os pratos quentes da prensa e a superfície do colchão, ocorrendo a evaporação da 

umidade das camadas superficiais e penetração do vapor para as camadas mais 

internas do painel. Nesta região, onde a temperatura é mais baixa, ocorre a 

condensação deste vapor e consequentemente a transferência do calor de forma 

contínua, até que se atinja a temperatura necessária para a cura do adesivo (IWAKIRI, 

2005). Para Kelly (1977) a transferência de calor não sendo uniforme através da 

espessura do painel faz com que partículas de camadas superficiais tenham tendência 

a cura mais rapidamente que partículas das camadas centrais. 

A temperatura e o tempo de prensagem são parâmetros correlatos, sendo que 

quanto maior a temperatura da prensa, menor será a necessidade de tempo de 

prensagem conseguindo uma maior produtividade (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.9.2  Pressão específica 
 

A aplicação de pressão na prensagem dos painéis tem as funções de 

densificação e consolidação do material, até atingir a espessura final (IWAKIRI, 2005; 

MATOS, 1988). Dentre as variáveis do processo relacionados ao nível de pressão a 

ser aplicado estão a área de contato entre as partículas, densidade do painel, controle 

de espessura, transferência do adesivo entre a superfície das partículas e tempo de 

fechamento da prensa (IWAKIRI, 2005). 

Analisando a influência da pressão na consolidação dos painéis de partículas, 

Moslemi (1974) afirma que se uma grande área de contato entre as superfícies for 

conseguida, o resultado serão painéis com elevada resistência. Isso pode ser 

atribuído ao efeito de uma melhor distribuição do adesivo sobre a superfície das 

partículas. Quando pouco adesivo é aplicado, há a necessidade de aplicação de 

pressões elevadas de modo a permitir um maior contato do material (MATOS, 1988). 

A pressão a ser aplicada pode variar na faixa de 12 a 40 kgf/cm² em função do 
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grau de densificação. O diagrama de prensagem pode ser manipulado afim de aliviar 

a pressão interna de vapor e consequentemente evitar o “estouro” dos painéis no 

momento de abertura da prensa (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.9.3  Tempo de prensagem 
 

O tempo de prensagem é o tempo transcorrido a partir do momento da 

consolidação do colchão de partículas à espessura final do painel, até a abertura dos 

pratos da prensa. Este tempo deve ser suficiente para que o centro do painel atinja a 

temperatura necessária para a migração e liberação da umidade na forma de vapor 

pelas bordas do painel (IWAKIRI, 2005). 

No decorrer da prensagem ocorre a transferência de calor para as camadas 

interiores do painel, o que provoca a liberação de umidade sob a forma de vapor e 

permite a cura do adesivo nestas camadas (MATOS, 1988). Na opinião de Lehmann 

et al. (1973), o tempo mínimo requerido para a prensagem depende basicamente da 

transferência de calor através do painel, da temperatura da prensa, do tempo de 

fechamento e da distribuição da umidade nas partículas. A diminuição do tempo 

necessário para o processo de polimerização do adesivo acarreta em perda das 

propriedades de resistência mecânica (MATOS, 1988). 

 

2.5  BIODEGRADAÇÃO DA MADEIRA 
 

A madeira em seu estado natural está susceptível ao ataque de agentes 

deterioradores de origem biológica ou efeitos diversos como, desgastes mecânicos, 

efeitos físicos como o fogo e efeitos químicos, por meio do contato com substâncias 

que provoquem perdas de suas características (PINHEIRO, 2001). Segundo Lepage 

et al. (1986), tais agentes podem causar desde simples mudança de cor até redução 

das características físico-mecânicas da madeira, podendo comprometer o 

desempenho estético e estrutural das peças. 

Estudos conduzidos por Schmidt et al. (1978) relacionado a biodegradação de 

painéis de partículas demonstrou que, além da espécie utilizada, a geometria das 

partículas, a estrutura, o tipo e a proporção de adesivos empregados na confecção 

dos painéis também influenciam na sua susceptibilidade ao ataque de 

microrganismos. Os painéis, uma vez atacados, além da perda de peso, sofrem 
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também diminuição da sua resistência mecânica. 

Os organismos que deterioram a madeira são, principalmente, fungos 

apodrecedores, cupins, besouros, vespas e formigas e organismos marinhos 

representados como alguns crustáceos e moluscos, devido a composição básica da 

madeira que inclui celulose, lignina e hemicelulose e, em menor proporção, amido e 

açucares (BERTOLINI, 2011; RIBEIRO, 2011). Dentre estes organismos, os cupins 

de madeira seca são considerados como uma das principais pragas encontradas no 

Brasil, exercendo grande influência econômica (RIBEIRO, 2011). 

Os cupins ou térmitas são insetos da ordem Isoptera, com cerca de 2.750 

espécies descritas no mundo. Conhecidos como pragas de pastagens, madeira e de 

outros materiais lignocelulósicos, estes insetos possuem grande influência 

econômica, devido aos seus danos causados em áreas urbanas e rurais. Os cupins 

também são importantes componentes da fauna do solo, exercendo papel essencial 

nos processos de decomposição e de ciclagem de nutrientes (ZANETTI et al., 2010). 

São encontrados predominantemente em regiões tropicais (Figura 2), 

raramente além de 40º de latitude, norte ou sul (RIBEIRO, 2011). 

 

Figura 2 - Distribuição geográfica de cupins 

 

Fonte: RIBEIRO, 2011. 

 

O desenvolvimento deste inseto é por paurometabolia (ovo – ninfa – adulto), 

sendo as espécies, sem exceção, sociais vivendo em colônias mais ou menos 

populosas, onde há uma divisão de tarefas (reprodução, segurança, cuidados com a 
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rainha, limpeza, etc.) realizada por determinado grupo de indivíduos, denominado de 

castas, representada por cupins ápteros ou alados, que vivem alojado em ninhos 

chamado de cupinzeiros ou termiteiros (ZANETTI et al., 2010). 

Os ataques mais frequentes às edificações urbanas no Brasil, tem sido 

ocasionado por cupins pertencentes a dois grupos: cupins subterrâneos e cupins de 

madeira seca (LELIS, 1976). São os cupins pertencentes a família Rhinotermitidae 

(cupins subterrâneos), gêneros Coptotermes e Heterotermes, sendo as espécies 

Coptotermes havilandi, Heterotermes assu, Heterotermes longiceps e Heterotermes 

tenuis. Dentre os cupins de madeira seca, as espécies que mais causam danos 

pertencem a família Kalotermitidae, gênero Cryptotermes, espécies Cryptotermes 

havilandi e Cryptotermes brevis sendo esta, citada como cupim-praga importante 

(COSTA-LEONARDO, 2002; MARICONI, 1980). 

As colônias de cupins de madeira seca infestam madeira seca, não apodrecida, 

estrutural, móveis, ramos de árvores vivas em locais sombreados, árvores em 

pomares, postes e madeiras armazenadas. Os reprodutores alados de Cryptotermes 

brevis voam entre o entardecer e a noite, geralmente durante a primavera e verão. 

Nesta época são vistos voando ao redor das luzes no interior das residências 

(COSTA-LEONARDO, 2002). As colônias desses cupins geralmente são pequenas e 

são capazes de viver em pequenas peças de madeira que podem ser acidentalmente 

transportados pelo homem implicando na sua ampla área de distribuição (MARER, 

1991 apud FILHO BERTI; ROCHA, 2000). 

Steward (1983 apud Filho Berti; Rocha, 2000) estudou em laboratório diferentes 

microclimas comparando Cryptotermes brevis com outras espécies de cupins do 

mesmo grupo e constatou que essa espécie sobrevive melhor tanto em condições 

quentes-secas como em frias-úmidas e sua ampla distribuição no planeta pode estar 

relacionada à sua habilidade de submeter-se a aclimatação e de alimentar-se 

eficientemente em umidades relativas tanto médias (cerca de 60%) como altas (cerca 

de 90%). 

 

2.5.1  Cryptotermes brevis 
 

A espécie Cryptotermes brevis, pertence à família Kalotermitidae e gênero 

Cryptotermes (WALKER, 1853 apud COSTA-LEONARDO, 2002) conhecida como 

cupim de madeira seca. É um cupim-praga cosmopolita que ataca madeira seca não 
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apodrecida, móveis, livros, madeira da estrutura de edificações em áreas urbanas, 

infestando forros, rodapés, batentes, vigas de madeira, madeiramento de janelas e 

outros materiais de origem celulósica em todo o mundo. É a espécie mais destrutiva 

de monumentos históricos como igrejas e museus (COSTA-LEONARDO, 2002; 

MARER, 1991 apud FILHO BERTI; ROCHA, 2000; HARRIS et al., 1971). 

Este cupim tem como principal característica, viver em madeiras com baixo teor 

de umidade, em torno de 12%. (LEPAGE et al., 1986). Os cupins pertencentes a esse 

grupo têm baixo requerimento de umidade e possuem grande tolerância às condições 

secas por períodos prolongados. A água pode ser obtida diretamente da madeira que, 

mesmo sendo em pequena quantidade é o suficiente graças a mecanismos especiais 

desenvolvidos para reduzir a perda de água (RUDOLPH et al., 1990 apud FILHO 

BERTI; ROCHA, 2000; EDWARDS & MILL, 1986 apud RIBEIRO, 2011). 

Esses cupins fazem seus ninhos em madeira seca, como mobiliários, sem 

conexão com o solo, vivem em pequenas colônias e são capazes de viver em 

pequenas peças de madeira, podendo ser acidentalmente transportados pelo homem 

na sua ampla área de distribuição. Seus soldados têm geralmente cabeças alongadas, 

bastante esclerotizadas e mandíbulas vigorosas. Seus alados são desprovidos de 

fontanela que corresponde a uma abertura ou fenda na região frontal da cabeça. Os 

reprodutores alados migram para novas construções e outras estruturas em dias 

ensolarados nos meses chuvosos (COSTA-LEONARDO, 2002; MARER, 1991 apud 

FILHO BERTI; ROCHA, 2000). 

Encontrado essencialmente em ambientes domésticos (BANDEIRA et al., 

1998), foi detectada inicialmente no Brasil nas regiões Sudeste e Norte (EDWARDS 

et al., 1986). No Brasil, a espécie tem uma ampla distribuição, tendo registro em vários 

estados, dentre eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Bahia e na região 

Amazônica. Portanto, admite-se que Cryptotermes brevis ocorre no Brasil todo, sendo 

presente nas principais cidades, onde infesta preferencialmente mobiliários (COSTA-

LEONARDO, 2002). 

As colônias de cupins de madeira seca são constituídas geralmente por três 

castas: os reprodutores (rei, rainha, alados e neotênicos), soldados e pseudo-

operários ou “pseudergates”. A fundação de uma colônia ocorre por meio de 

reprodutores alados de Cryptotermes brevis que voam entre o entardecer e a noite, 

geralmente entre a primavera e verão (COSTA-LEONARDO, 2002). 
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Os reprodutores alados são pseudo-operários ou “pseudergates” que, ao longo 

do seu desenvolvimento, adquirem fototropismo positivo, mais acentuado no momento 

da revoada, o que possibilita sua saída da colônia de origem, durante uma série de 

voos de dispersão por um período de várias semanas. O voo dos alados é curto, 

perdem as asas rapidamente e logo formam casais. Iniciam a dança nupcial sobre 

uma superfície de madeira, que pode ser um móvel ou estrutura como porta ou 

rodapé. O casal inspeciona a superfície da madeira em busca de defeitos tais como 

fendas, orifícios e nós. Orifício de pregos são geralmente os locais preferidos pelo 

casal para escavação da câmara nupcial (RIBEIRO, 2011; COSTA-LEONARDO, 

2002). 

Uma vez que penetram na madeira e escavam a câmara nupcial, a abertura 

exterior é selada com uma secreção intestinal de cor castanha, dificultando a detecção 

que só será percebida pela presença de fezes secretadas para o exterior. Nesta 

câmara nupcial ocorre a primeira cópula e postura dos primeiros ovos. Com o 

surgimento dos primeiros operários, o casal real passa a ter somente a função 

reprodutiva (RIBEIRO, 2011; COSTA-LEONARDO, 2002; LEPAGE et al., 1986). 

 

Figura 3 - Ciclo de vida dos cupins de madeira seca Cryptotermes brevis 

 

Fonte: KOIFOID (1934 apud RIBEIRO, 2011). 
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O sinal mais característico de infestação por cupins de madeira seca é a 

presença de grânulos fecais, colocados para fora da peça atacada. Quando as 

colônias são pequenas, a quantidade de grânulos fecais eliminados é mínima, o que 

dificulta sua detecção. São grânulos secos que variam de cor, do creme ao preto, 

podendo apresentar a coloração da madeira da qual os cupins se alimentam 

(EDWARDS & MILL, 1986 apud RIBEIRO, 2011; LEPAGE et al., 1986). 

As únicas fontes de água de Cryptotermes brevis nas edificações são o 

conteúdo de umidade da madeira e a água resultante do metabolismo do alimento 

celulósico. 

 

2.6  PRESERVANTES 
 

O uso de espécies naturalmente duráveis tem diminuído ao longo dos anos, 

sendo que a demanda futura de material durável será suprida por árvores de 

reflorestamento, de rápido crescimento, mas cuja madeira deve ser tratada com 

preservativo químicos para uso em condições de alto risco com relação a degradação 

(LEPAGE et al., 2017). 

A madeira tratada com preservantes possui como uma das suas principais 

vantagens a conservação das florestas por meio do aumento da vida útil dos produtos 

madeireiros em serviço (RICHARDSON, 1993 apud BETOLINI, 2011; LEPAGE et al., 

1986). 

A ciência de preservação de madeiras pode ser definida como o processo de 

adição de substâncias tóxicas ou repelentes, em quantidades e concentrações 

adequadas de forma a conferir à madeira um aumento de sua resistência ao ataque 

biológico, tornando-a altamente durável (LEPAGE et al., 2017). 

  

2.6.1  Ciflutrina 
 

A Ciflutrina é um piretróide sintético usado como inseticida. É um composto 

orgânico complexo, vendido comercialmente como uma mistura de seus isómeros. 

Como a maioria dos piretróides, é altamente tóxico para peixes, invertebrados, insetos 

e menos tóxico para os seres humanos. Em geral, é apresentado como um 

concentrado líquido de 10 a 25% para uso comercial sendo diluído antes da sua 

aplicação (METCALF, 2002; ROMAN; OLIVEIRA, 1983). 
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Tabela 1 - Composição quali-quantitativa da Ciflutrina aplicada no painel 

Composição Quantidade (g/L) 

Ciflutrina 215 ± 12 

Inertes (água) 785 ± 12 

Fonte: ISOGAMA Industria Química Ltda – Bula ISOGRAN® C, 2016. 

 

Os piretróides, embora grupamento químico com propriedades residuais 

adequadas e com baixa toxicidade quando comparados, por exemplo, aos 

organofosforados e carbamatos, são frequentemente indicados para uso ambiental 

externo (LEMKE et al., 1989; VALENTINE, 1990). 

Os piretróides agem no organismo dos insetos através da extensão da abertura 

dos canais de sódio (orifícios pelos quais os íons de sódio são transportados até os 

neurônios). Esse mecanismo torna mais lento o processo de repolarização (retorno 

da célula ao estado de repouso após uma saída de sódio), que causa paralisia dos 

sistemas nervosos central e periférico (ROMAN; OLIVEIRA, 1983). 

Segundo Brazolin et al. (2007 apud Vidal, 2015), em painéis reconstituídos 

podem ser adicionados à cola inseticidas como Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina 

e Fipronil, para usos nas classes 1, 2 e 3. Estas classes representam uma situação 

de exposição menos agressiva, ou seja, onde as madeiras serão aplicadas fora de 

contato com o solo e podem ser facilmente substituídas em caso de necessidade. 

 

2.6.2  Tall Oil 
 

O Tall Oil, conhecido também como Crude Tall Oil (CTO), é um subproduto 

renovável do processamento kraft de madeiras resinosas para a produção de 

celulose. É encontrado e extraído do licor residual do cozimento kraft, conhecido como 

“licor preto” (VÄHÄOJA et al., 2005 apud BOSSARDI; BARREIROS, 2011). 

As madeiras de coníferas, especialmente Pinus, contêm aproximadamente 3 % 

de uma fração de baixa massa molecular constituída por ácidos resínicos livres, 

ácidos graxos de cadeia longa (primariamente na forma de glicerídeos), esteróis, 

terpenos voláteis e outros materiais insaponificáveis. Esses materiais, que são a maior 

parte do extrato proveniente da madeira, constituem o principal subproduto do 

processo de polpação kraft, ou processo sulfato, em uma indústria de papel e celulose 

que utiliza a madeira de Pinus como matéria-prima. Os glicerídeos e os ácidos 
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resínicos são saponificados durante o processo de digestão alcalina, e o sabão 

resultante é dissolvido no licor do processo de polpação. É obtido pela acidificação 

dos sabões de ácidos graxos e ácidos resínicos recuperados do licor negro 

concentrado (SALES et al., 2007). A quantidade destes componentes varia com a 

idade e as espécies de madeira, com a localização geográfica e, também, com todas 

as operações antes e durante o processo de polpação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Composição típica - Tall Oil 

Composição Quantidade (%) 

Ácidos Graxos 40 – 60 

Ácidos Resínicos 30 – 55 

Insaponificáveis 5 – 10 

Fonte: BOSSARDI; BARREIROS, 2011. 

 

Segundo Sales et al. (2007), devido a sua disponibilidade e baixo custo, há uma 

grande diversidade de usos para o Tall Oil, incluindo produtos emulsificantes, óleos 

de brocas, materiais de junção e colagem, indústria de sabões, esmaltes, tintas etc. 

Em geral, o Tall Oil pode ser refinado resultando em vários tipos de produtos com 

diferentes composições químicas (Figura 4). 

 

Figura 4 - Produtos destilados obtidos do Tall Oil 

 

Fonte: BOSSARDI; BARREIROS, 2011. 
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Em geral, o Tall Oil é considerado um dos óleos naturais, de fonte renovável, 

mais baratos do mercado mundial, não dependendo de intempéries climáticas e do 

solo, mas da produção de celulose e papel kraft de coníferas. O rendimento e a 

composição do Tall Oil podem variar, pois são influenciados pela quantidade de 

extrativos, pela qualidade e espécie da madeira e pelo tempo de estocagem antes do 

cozimento (BOSSARDI; BARREIROS, 2011). 

Extrativos são conhecidos por serem a principal fonte de resistência à 

deterioração natural da madeira, atuando como conservantes (KOSKI, 2008), e o uso 

de Tall Oil como agente de proteção na madeira tem sido considerado promissor por 

reduzir significativamente a absorção de água capilar, removendo um dos fatores que 

favorecem a madeira a ser atacada por fungos e insetos: água, oxigênio e nutrientes 

(HYVÖNEN et al., 2006 apud BOSSARDI; BARREIROS, 2011). Esta repelência deve-

se aos seus precursores, que são extratos encontrados, principalmente, em árvores 

coníferas (KOSKI, 2008; TEMIZ et al., 2008 apud BOSSARDI; BARREIROS, 2011). 

Jermer et al. (1993 apud Koski, 2008) testaram o efeito de derivados de Tall Oil 

contra degradação biológica e comparou-os com conservantes em uso atual. Seu 

teste de campo mostrou que dois derivados de Tall Oil eram quase igualmente 

eficazes contra a deterioração do que CCA e creosoto, onde as quantidades de 

retenção aplicadas à madeira foram extremamente alto. Terziev (2006 apud Koski, 

2008) apresentou resultados semelhantes, alegando que as amostras tratadas com 

Crude Tall Oil (CTO) em uma retenção de mais de 400 kg/m³ mostrou uma taxa de 

decaimento de 0 após cinco anos de contato terrestre, semelhante à situação com 

CCA. 

Em geral, era esperado nos estudos acima que a eficácia do Tall Oil contra a 

deterioração biológica da madeira seria relacionada ao produto químico, composições 

dos óleos, mas, de fato, o efeito mais forte é provavelmente relacionado a suas 

propriedades hidrofóbicas (BOSSARDI, 2014). 

Como fator importante, o impregnante utilizado, não pode aumentar a atração 

de organismos para decomposição da madeira. Uma vez que o tratamento de Tall Oil 

reduz a captação de água capilar em madeira e também transmite propriedades 

hidrofóbicas para a superfície, a água não pode penetrar espontaneamente nos poros 

da madeira através da ação capilar e a taxa de absorção de água é limitada. Isso 

reduz o teor médio de umidade, e também o período de tempo para o qual a madeira 

está sujeita a ataques de microrganismos e assim, reduz o risco ou taxa de ataque de 



 51 
 

agentes biodegradadores. Isso significa que o Tall Oil tem um potencial considerável 

como conservante de madeira alternativo para aqueles usados hoje (KOSKI, 2008). 

Hyvönen et al. (2006 apud BOSSARDI, 2014) e Koski (2008) investigaram a 

eficiência em repelir a água do Tall Oil bruto e emulsionado em água. A propriedade 

secativa do Tall Oil, quando impregnado em grandes quantidades na madeira, é 

prejudicada pois, o óleo em grande quantidade dificulta a difusão do ar e 

consequentemente a diminuição de oxigênio necessário para secagem do óleo. Ao 

limitar a absorção de óleo usando técnicas de emulsão, um fluxo de ar menos 

interrompido pode ser alcançado e, portanto, o processo de secagem também será 

aprimorado. Tanto a técnica de emulsão como o uso de um catalisador de ferro 

melhorarão a repelência à água e a taxa de secagem do óleo. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1  AMOSTRAGEM 

 

Para realização desta pesquisa, foram amostradas aleatoriamente, toras de 

Pinus taeda L., de plantio com idade de 8 anos, pertencentes a Fazenda Serra do 

Jirau, fornecidas pela Empresa Bonet Madeiras e Papéis Ltda, localizada no Município 

de Santa Cecília, Santa Catarina (Figura 5). 

 

Figura 5 - Localização do município de Santa Cecília - coleta amostral 

 

Fonte: WIKIMEDIA COMMONS, 2017. 

 

3.2  PROCESSAMENTO DA MADEIRA 
 

Para obtenção da madeira de Pinus taeda L., foram amostradas 6 toras 

aleatórias, com comprimento de 2,40 m, sendo retirados 3 discos de 30 mm de 

espessura de cada uma delas (Método adaptado de IWAKIRI, 1989), nas posições de 

base, meio e topo (Figura 6). 

 

Figura 6 - Esquema de retirada dos discos 

 
Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al, 2014. 
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Para cada um dos discos, foram retiradas 4 cunhas (Figura 7) para 

determinação da densidade básica da madeira de Pinus taeda L. 

 

Figura 7 - Cunhas para determinação de densidade básica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.2.1  Obtenção e geometria das partículas 
 

O restante das toras amostradas foi utilizado para geração das partículas do 

tipo wafer, as quais foram obtidas por equipamento “Cepilhador”, da marca Hombak, 

modelo U-74 (Figura 8), responsável pelo processamento de toras de Pinus taeda L. 

na empresa Bonet Madeiras e Papéis Ltda. As partículas foram obtidas com 

comprimento e espessura controlada (Figura 9). 

 

Figura 8 - Equipamento Cepilhador Hombak U-74 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

A determinação da geometria das partículas foi realizada pelo método descrito 

por Trianoski (2010). As partículas foram mensuradas aleatoriamente com paquímetro 

digital sendo obtido as medidas de comprimento, largura e espessura de 125 

partículas do tipo “wafer”. 
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O índice de esbeltez foi calculado pela relação comprimento e espessura das 

partículas e a razão de planicidade pela relação largura e espessura. Para realização 

do cálculo de área superficial das partículas utilizou-se a equação proposta por 

Moslemi (1974). 

 

Figura 9 - Partículas do tipo "wafer" para produção dos painéis 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.3  DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA MADEIRA 

 

3.3.1  Determinação da densidade básica 
 

A determinação da densidade básica da madeira de Pinus taeda L. foi realizado 

conforme a NBR 11941 (ABNT, 2003). As cunhas foram submersas em água até 

atingir o ponto de saturação das fibras. Após, foi determinado o volume saturado 

utilizando o método da balança hidrostática. As cunhas foram submetidas a secagem 

em estufa a (105 ± 2) ºC até massa constante. A partir dos resultados de volume 

saturado e massa seca das amostras, calcula-se a densidade através da Equação 1: 

 

Equação 1 - Cálculo de densidade básica da madeira 

𝑑𝑏 =
𝑚3

(𝑚2 − 𝑚1)
 

Onde: 

𝑑𝑏 – é a densidade básica da madeira, em gramas por centímetro cúbico; 

𝑚3 – é a massa da amostra seca em estufa a (105 ± 2) ºC, em gramas; 

𝑚2 – é a massa do recipiente com água e disco imerso, em gramas; 

𝑚1 – é a massa do recipiente com água, em gramas. 

 

Fonte: ABNT, 2003. 
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O volume do disco equivale ao volume da água deslocada que, por sua vez, é 

igual à diferença de massa (𝑚2 − 𝑚1), considerando-se a densidade da água como 

um grama por centímetro cúbico (g/cm³) (ABNT, 2003). 

 

3.3.2  Análise química 

 

Para realização da determinação dos componentes químicos da madeira, 

foram retirados parte do material em partículas de Pinus taeda L. obtidas através de 

equipamento “Cepilhador” na Empresa Bonet Madeiras e Papéis Ltda, sendo 

separado em quantidade suficiente para representar todo o material processado. O 

material foi submetido ao processamento em moinho do tipo Willey e após, 

acondicionado em Câmara Climatizada com umidade relativa de 65 ± 5% e 

temperatura de 20 ± 3 ºC até teor de umidade de equilíbrio de 12%. 

O material foi submetido a classificação em peneiras para obtenção das 

partículas que passam na peneira de 40 mesh e ficam retidas na peneira de 60 mesh, 

conforme Norma TAPPI 264 cm-97 (1997). 

Após classificação foi determinado o percentual de material absolutamente 

seco para realizar as devidas correções durante as análises executadas. As análises 

químicas foram realizadas no Laboratório de Química da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC, com quatro repetições por amostra. Foram realizadas as 

seguintes análises (Tabela 3): 

 

Tabela 3 - Normas para determinação dos componentes químicos da madeira de 
Pinus taeda L. 

Análise Norma 

Material solúvel em hidróxido de sódio a 1% NBR 7990 (ABNT, 2010) 

Material solúvel em etanol-tolueno NBR 14853 (ABNT, 2010) 

Teor de extraíveis com água NBR 7988 (ABNT, 1984) 

Extrativos totais NBR 14660 (ABNT, 2004) 

Teor de lignina TAPPI T222 om-08 (TAPPI, 1993) 

Teor de cinzas TAPPI T413 om-06 (TAPPI, 1993) 

Teor de holocelulose 
Holocelulose = 100 – (extrativos totais + 

teor de lignina + teor de cinzas) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.  
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3.4  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ADESIVO 
 

O adesivo utilizado na produção dos painéis de partículas estruturais foi 

avaliado pelo fabricante através da norma ASTM-D-1518-60 (1994). Foram avaliados 

o teor de não voláteis (1 g de adesivo após secagem em estufa a (105 ± 3) ºC por 3 

horas), viscosidade obtida em viscosímetro Brookfield, pH através de medição em 

pHmetro, densidade através de densímetro (escala 1,000/1,500) e tempo de 

gelatinização obtido pela máxima elasticidade do adesivo a 100 ºC. 

Os parâmetros de qualidade do adesivo fenol formaldeído utilizada na produção 

dos painéis estão apresentados na Tabela 4. Os valores especificados pelo fabricante 

são os recomendados para produção de painéis reconstituídos. 

 

Tabela 4 - Propriedades do adesivo fenol formaldeído 

Propriedades 
Especificações ٭ 

Nominal Encontrado 

Densidade a 25ºC (g/cm³) 1,231 a 1,242 1,234 

Viscosidade Brookfield (cPs) 400 a 600 455 

Teor de Sólidos (%) 52,0 a 54,0 52,4 

Tempo de gelatinização (min) 6 a 9 8 

Nota: ٭ Valores especificados pelo fabricante. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
 

3.5  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para os objetivos propostos neste estudo, foram confeccionados 15 painéis 

homogêneos, sendo 5 repetições de cada tratamento, com densidade de 0,75 g/cm³, 

dimensão de 45 cm de largura x 55 cm de comprimento e 15 mm de espessura (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 - Delineamento experimental 
 

Tratamento Preservantes 

01 Sem Adição de Preservantes 

02 Ciflutrina 

03 Distilled Tall Oil (DTO) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Foi utilizado o adesivo fenol formaldeído (FF), para estabilidade dimensional 

utilizado emulsão de parafina a 1,5% de sólidos sobre a massa seca das partículas e 

como preservante a Ciflutrina e o Distilled Tall Oil  

 

3.6  PRODUÇÃO DOS PAINÉIS ESTRUTURAIS WAFERBOARD 

 

3.6.1  Padronização do teor de umidade das partículas 

 

As partículas processadas foram submetidas ao processo de secagem em 

estufa, a uma temperatura de (80 ± 2) ºC e periodicamente avaliadas em Determinador 

de Umidade Marte ID 200 até atingirem um teor de umidade de (3 ± 2) %, para 

posterior confecção dos painéis estruturais waferboard. 

 

3.6.2  Aplicação da emulsão de parafina, adesivo e preservantes 
 

Após secagem ao teor de umidade de (3 ± 2) %, as partículas foram pesadas 

para aplicação dos compostos químicos de emulsão de parafina, adesivo, preservante 

de acordo com o tratamento. 

A aplicação dos compostos químicos (emulsão de parafina, adesivo e 

preservante Ciflutrina) foram realizadas através de aspersão em encoladeira do tipo 

tambor, dotada de pás rotativas em seu interior, utilizando uma pistola de aplicação a 

ar comprimido (4 kgf/cm²) acoplada a um copo dosador. 

Inicialmente, foi dosada a emulsão de parafina aplicando 1,5% de sólidos sobre 

a massa seca das partículas em todos os tratamentos realizados. Posteriormente, foi 

dosado o adesivo fenol formaldeído (FF), sendo 12% de sólidos de adesivo sobre a 

massa seca das partículas em todos os tratamentos realizados.  

O preservante Ciflutrina foi adicionado ao adesivo fenol formaldeído (FF) e 

posteriormente aplicados as partículas, sendo 46,87 mL de princípio ativo (Ciflutrina) 

por m³ de painel produzido. Para facilitar a dispersão e melhorar a uniformidade de 

aplicação, o princípio ativo (Ciflutrina) foi diluído a 2,50%. 

O preservante Distilled Tall Oil (DTO) foi aplicado após a confecção do painel, 

utilizando o método de duplo pincelamento. A retenção do preservante foi monitorada 

após cada aplicação (pincelamento) através de pesagem. A retenção média obtida foi 

de 19,74 kg de preservante por m³ de painel. 
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3.6.3  Formação do colchão de partículas 
 

As partículas aglutinadas com os compostos químicos foram encaminhadas 

para a formação do colchão, em uma caixa formadora (estruturada em ferro com 

dimensões de 550 x 450 x 250 mm) e uma chapa de alumínio para ser utilizada como 

meio de transporte do colchão até a prensa (Figura 10). 

 

Figura 10 - Formação do colchão de partículas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.6.4  Pré prensagem 
 

Logo após o material foi direcionado para o processo de pré-prensagem a frio 

em prensa hidráulica com pressão de 5 kgf/cm², com a finalidade de reduzir os 

espaços, evitar a perda de partículas e facilitar o fechamento da prensa quente. 

 

3.6.5  Prensagem 
 

Após a etapa de pré-prensagem, o colchão de partículas foi submetido a 

prensagem a quente, com a finalidade de comprimir as partículas e realizar a 

consolidação dos painéis e a cura do adesivo, através da transferência de calor e a 

remoção da umidade (Figura 11). A prensagem foi realizada de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

 

• Temperatura: 180 °C 

• Pressão específica: 40 kgf/cm² 

• Tempo de prensagem: 8 minutos. 
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Figura 11 - Prensagem: a) colchão de partículas b) painel consolidado 

 
         a)                                    b) 

                    

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.6.6  Climatização 

 

Posteriormente ao processo produtivo, os painéis foram acondicionados em 

câmara climatizada (65% ± 5% de umidade relativa (UR) e temperatura de 20ºC ± 

3ºC) conforme a NBR 14810-2 (ABNT, 2013) para posterior confecção dos corpos-de-

prova e realização dos ensaios físicos e mecânicos. 

 

3.6.7  Confecção dos corpos de prova 
 

Os painéis com dimensão de 45 cm x 55 cm e espessura próxima de 15 mm 

foram submetidos ao esquadrejamento dos corpos-de-prova, de acordo com o layout, 

adaptação de MENDES (2001) desconsiderando-se as bordas para que não haja 

interferência nos resultados devido a possíveis perdas de material na bordadura dos 

painéis produzidos (Figura 12). 
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Figura 12 - Layout dos corpos-de-prova 

 

Em que: AA: Absorção de água; C1: Ensaio cíclico 1; C2: Ensaio cíclico 2; D: Densidade; IE: 

Inchamento em espessura; LI: Ligação interna; MOE: Módulo de elasticidade; MOR: Módulo de ruptura; 

TNRE: Taxa de não retorno em espessura; TU: Teor de umidade. Adaptado de MENDES, 2001. 

 

Após a extração, os corpos-de-prova foram encaminhados e acondicionados 

em câmara climatizada (65% ± 5% de umidade relativa (UR) e temperatura de 20ºC ± 

3ºC) conforme a NBR 14810-2 (ABNT, 2013) até massa constante, com umidade de 

equilíbrio de 12%. 

 

3.7  PROPRIEDADES DOS PAINÉIS WAFERBOARD 
 

3.7.1  Determinação das propriedades físicas 
 

Os ensaios para determinação das propriedades físicas dos painéis waferboard 

foram realizados de acordo com as normas descritas na Tabela 6, onde foram 

avaliadas as propriedades de teor de umidade, densidade, absorção de água e 

inchamento após 2 e 24 horas de imersão em água e taxa de não retorno em 

espessura. As propriedades foram avaliadas pela NBR 14810-2 (ABNT, 2013) e 
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comparadas com os requisitos do item 5.1 da referida norma (Requisitos Gerais). 

 

Tabela 6 - Normas utilizadas para determinação das propriedades físicas 

Propriedades Físicas Norma 

Teor de umidade NBR 14810 

(ABNT, 2013) Densidade 

Absorção de água em 2 e 24 horas 
ASTM D 1037 (2002) 

Inchamento em espessura em 2 e 24 horas 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.7.1.1  Determinação do teor de umidade e densidade 
 

Para determinação do teor de umidade e densidade, foram extraídos 4 corpos-

de-prova de cada painel. As amostras foram inicialmente pesadas para determinação 

da massa úmida (teor de umidade) e posteriormente foram acondicionados em 

câmara climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e temperatura de (20 ± 3) ºC 

até massa constante. Foram novamente pesados e determinado as dimensões de 

largura, comprimento e espessura com paquímetro para determinação da densidade, 

expressa em kg/m³. Logo após os corpos-de-prova foram submetidos a secagem em 

estufa à temperatura de (103 ± 2) ºC até obtenção de massa constante e 

posteriormente resfriados em dessecador e determinado a massa seca dos corpos-

de-prova. Após a obtenção dos dados, foram calculados a densidade e teor de 

umidade dos painéis produzidos.  

 

3.7.1.2  Ensaio de absorção de água e inchamento 
 

Para determinação de absorção de água e inchamento, os corpos-de-prova 

foram acondicionados em câmara climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e 

temperatura de (20 ± 3) ºC até massa constante. Após, foi realizada a pesagem dos 

corpos-de-prova e medição do comprimento, largura e espessura. A medida de 

espessura realizada em 4 pontos. Os corpos-de-prova foram submersos em água 

destilada a temperatura de (20 ± 2) ºC. Após 2 horas, realizou-se a medição de 

espessura e pesagem dos corpos-de-prova e submersos em água novamente por 

mais 22h, repetindo o procedimento de pesagem e medição de espessura. Após 24h 
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de submersão em água, os corpos-de-prova tiveram novamente sua espessura e peso 

obtidos para realização do cálculo de inchamento em espessura e absorção de água. 

 

3.7.1.3  Ensaio de taxa de não retorno em espessura 
 

O ensaio de taxa de não retorno em espessura foi realizado por meio de 2 ciclos 

de climatização. No primeiro ciclo foram obtidas as espessuras dos corpos-de-prova 

após a confecção e climatização, onde foram acondicionados em câmara climatizada 

(65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e temperatura de (20 ± 3) ºC até massa constante. 

No segundo ciclo, foram obtidas as espessuras após a imersão dos corpos-de-prova 

em água por 24 horas e posterior climatização. Após a obtenção dos dados, foi 

calculada a TNRE através da Equação 2: 

 

Equação 2 - Taxa de não retorno em espessura 

𝑇𝑁𝑅𝐸 =
𝐸2 −  𝐸1

𝐸1
 𝑥 100 

Onde: 

𝑇𝑁𝑅𝐸 – Taxa de não retorno em espessura, em %; 

𝐸1 – é a espessura após o primeiro ciclo de climatização, em milímetro; 

𝐸2 – é a espessura após o segundo ciclo de climatização, em milímetro. 

 

Fonte: PEREIRA, 2016. 

 

3.7.2  Determinação das propriedades mecânicas 
 

Os ensaios para determinação das propriedades mecânicas dos painéis 

waferboard foram realizados de acordo com as normas descritas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Normas utilizadas para determinação das propriedades mecânicas 

Propriedades Mecânicas Norma 

Módulo de elasticidade à flexão estática 

NBR 14810-2 

(ABNT, 2013) 

Módulo de resistência à flexão estática 

Tração perpendicular 

Arrancamento de parafuso 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Foram avaliadas as propriedades de resistência à flexão estática e módulo de 

elasticidade, tração perpendicular e arrancamento de parafuso. As propriedades 

avaliadas pela NBR 14810-2 (ABNT, 2013) foram comparadas com os requisitos do 

item 5.7 da referida norma (Requisitos para painéis estruturais para uso em condições 

severas de carga, em ambiente úmido – Tipo 7). 

 

3.7.2.1  Ensaio de resistência à flexão estática e módulo de elasticidade 
 

Para determinação da resistência à flexão estática e módulo de elasticidade, 

foram extraídos 4 corpos-de-prova de cada painel com dimensões de 50 mm de 

largura por 350 mm de comprimento, sendo obtido através da Equação 3: 

 

Equação 3 - Equação para obtenção do comprimento do CP 

 

𝐶 = 20 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 + 50 

 

Fonte: ABNT NBR 14810-2, 2013. 

 

Os corpos-de-prova foram acondicionados em câmara climatizada (65 ± 5) % 

de umidade relativa (UR) e temperatura de (20 ± 3) ºC até massa constante, e 

posteriormente obtido as medidas de largura (mm) e espessura (mm) e submetidos 

ao ensaio em Máquina Universal de Ensaios EMIC DL 30.000. 

 

Figura 13 - Ensaio de flexão estática 

           

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Os corpos-de-prova foram apoiados em um vão com comprimento de 300 mm 

e a carga aplicada no centro do corpo-de-prova, em velocidade constante, sendo que 

a ruptura do corpo-de-prova aconteceu no intervalo de (60 ± 30) s. Através do 

resultado da carga de ruptura dos corpos-de-prova obtidos, foi realizado o cálculo da 

resistência à flexão estática, através da Equação 4: 

 

Equação 4 - Resistência à flexão estática 

𝑀𝑂𝑅 =  
1,5 𝑥 (𝑃 𝑥 𝐷)

𝐵 𝑥 (𝐸)2
 

 Onde: 

𝑀𝑂𝑅 – é o módulo de resistência à flexão estática, expresso em newtons por milímetro quadrado 

(N/mm²); 

𝑃 – é a carga de ruptura lida no indicador de cargas, expressa em newtons (N); 

𝐷 – é a distância entre os apoios do aparelho, expressa em milímetros (mm); 

𝐵 – é a largura do corpo-de-prova, expressa em milímetros (mm); 

𝐸 – é a espessura do corpo-de-prova, expressa em milímetros (mm). 

 

Fonte: ABNT NBR 14810-2, 2013. 

 

Posteriormente, foi realizado o cálculo do módulo de elasticidade, utilizando a 

Equação 5: 

 

Equação 5 - Módulo de elasticidade 

𝑀𝑂𝐸 =  
𝑃1 𝑥 𝐷3

𝑑 𝑥 4 𝑥 𝐵 𝑥 𝐸3
 

 Onde: 

𝑀𝑂𝐸 – é o módulo de elasticidade, expresso em newtons por milímetro quadrado (N/mm²); 

𝑃1 – é a carga no limite proporcional lida no indicador de cargas, expressa em newtons (N); 

𝐷 – é a distância entre os apoios do aparelho, expressa em milímetros (mm); 

𝑑 – é a deflexão, correspondente a carga 𝑃1, expressa em milímetros (mm); 

𝐵 – é a largura do corpo-de-prova, expressa em milímetros (mm); 

𝐸 – é a espessura do corpo-de-prova, expressa em milímetros (mm). 

 

Fonte: ABNT NBR 14810-2, 2013. 
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3.7.2.2  Ensaio de tração perpendicular 
 

Para determinação da resistência a tração perpendicular, foram extraídos 04 

corpos-de-prova com dimensões de 50 mm x 50 mm, acondicionados em câmara 

climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e temperatura de (20 ± 3) ºC até 

massa constante. Posteriormente foi determinada as dimensões e realizado a 

colagem dos corpos-de-prova nos blocos de tração pelas superfícies. O conjunto foi 

submetido ao ensaio em Máquina Universal de Ensaios EMIC DL 30.000, para 

obtenção da carga de ruptura.  

 

Figura 14 - Ensaio de tração perpendicular 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Foi realizado o cálculo de resistência à tração perpendicular utilizando a 

Equação 6: 

 

Equação 6 - Tração perpendicular 

𝑇𝑃 =  
𝑃

𝑏1 𝑥 𝑏2
 

 Onde: 

𝑇𝑃 – é a resistência a tração perpendicular, expressa em newtons por milímetro quadrado (N/mm²); 

𝑃 – é a carga de ruptura, expressa em newtons (N); 

𝑏1 𝑒 𝑏2 – são as dimensões dos corpos-de-prova, expressa em milímetros (mm). 

 

Fonte: ABNT NBR 14810-2, 2013. 
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3.7.2.3  Ensaio de arrancamento de parafuso 
 

Para determinação da resistência ao arrancamento de parafuso, foram 

extraídos 8 corpos-de-prova com dimensões de 50 mm x 50 mm, sendo 4 corpos-de-

prova para os ensaios de arranque na superfície e 4 corpos-de-prova para arranque 

no topo, acondicionados em câmara climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) 

e temperatura de (20 ± 3) ºC até massa constante. 

Para realização do ensaio, os corpos-de-prova foram perfurados no centro 

(superfície ou topo) com auxílio de uma broca de (2,7 ± 0,1) mm de diâmetro, com 

profundidade de (15,0 ± 0,5) mm. Com auxílio de um guia, foram introduzidos o 

parafuso para madeira, nº 10, autoatarraxante, cabeça panela com fenda, com 

tamanho de 4,2 x 38 mm e passo da rosca de 1,4 mm.  

 

Figura 15 - Ensaio de arrancamento de parafuso: a) superfície b) topo 

          a)                                    b) 

                         

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

O conjunto foi submetido ao ensaio em Máquina Universal de Ensaios EMIC 

DL 30.000, com velocidade de 10 mm/min sendo obtido a carga de ruptura. Os 

resultados obtidos são expressos em newtons (N). 

 

3.7.3  Determinação da resistência a umidade 
 

Os ensaios para determinação da resistência a umidade dos painéis 

waferboard foram realizados de acordo com as normas descritas na Tabela 8, onde 

foram avaliadas as propriedades de inchamento em espessura e tração perpendicular 

após ciclo de exposição (opção 1 e opção 2).  
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Tabela 8 - Norma utilizada para determinação da resistência a umidade 

Resistência a umidade Norma 

Opção 1 – inchamento e tração após ensaio cíclico NBR 14810 

(ABNT, 2013) Opção 2 – tração após ensaio em água em ebulição 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

As propriedades avaliadas pela NBR 14810-2 (ABNT, 2013) foram 

comparadas com os requisitos dispostos no item 5.7 (Requisitos para painéis 

estruturais para uso em condições severas de carga, em ambiente úmido – Tipo 7). 

 

3.7.3.1  Ensaio cíclico de resistência a umidade (opção 1) 
 

Para determinação da resistência a umidade através de ensaio cíclico, foram 

extraídos 3 corpos-de-prova com dimensões de 50 mm x 50 mm, acondicionados em 

câmara climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e temperatura de (20 ± 3) ºC 

até massa constante. Posteriormente foi obtida as dimensões dos corpos-de-prova a 

serem ensaiados e após, submetidos aos ciclos de exposição, conforme Tabela 9. 

O ciclo completo de ensaio de 168 h (uma semana) é repetido três vezes. Os 

corpos-de-prova foram recondicionados até massa constante e rotacionados em 90° 

após cada ciclo completo. 

 

Tabela 9 - Ciclo de ensaio para determinação de resistência a umidade 

Resistência a umidade (opção 01) 

Etapas 
Tempo 

(h) 

Imersão em água (20 ± 1) ºC (72 ± 1) 

Refrigeração (entre - 12 ºC e - 20 ºC) (24 ± 0,25) 

Secagem (70 ± 1) ºC (72 ± 1) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Após o ciclo completo de ensaio (504 h), foi obtida as dimensões dos corpos-

de-prova e posteriormente realizado a colagem dos corpos-de-prova nos blocos de 

tração pelas superfícies. O conjunto foi submetido ao ensaio em Máquina Universal 

de Ensaios EMIC DL 30.000, para obtenção da carga de ruptura. 
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Figura 16 - Ensaio cíclico: a) imersão em água   b) freezer   c) estufa   d) tração 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

3.7.3.2  Ensaio cíclico de resistência a umidade (opção 2) 
 

Para determinação da resistência a umidade após ensaio em água em 

ebulição, foram extraídos 3 corpos-de-prova com dimensões de 50 mm x 50 mm, 

acondicionados em câmara climatizada (65 ± 5) % de umidade relativa (UR) e 

temperatura de (20 ± 3) ºC até massa constante. Posteriormente foi obtida as 

dimensões dos corpos-de-prova a serem ensaiados e após, submetidos ao ciclo de 

exposição, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Ciclo de ensaio para determinação de resistência a umidade 

Resistência a umidade (opção 02) 

Etapas 
Tempo 

(Min) 

Aquecimento da água até ponto de ebulição (90 ± 10) 

Água em ebulição (aprox. 100 ºC) (120 ± 5) 

Resfriamento (20 ± 5) ºC (60 ± 5) 

Secagem (70 ± 2) ºC (960 ± 15) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Os corpos-de-prova foram resfriados em temperatura ambiente e colado suas 

faces aos blocos de tração para avaliação da tração perpendicular. 

 

3.7.4  Determinação da resistência ao ataque de cupim de madeira seca 
 

3.7.4.1  Montagem e execução 
 

Para realização do ensaio de resistência ao ataque de cupim de madeira seca, 

os corpos-de-prova foram encaminhados para o Instituto de Pesquisa Tecnológicas 

do Estado de São Paulo – IPT, onde foram submetidos ao ataque de Cupins de 

Madeira Seca Cryptotermes brevis por meio do Método Padrão do IPT – Publicação 

IPT Nº 1157 – Parte D/D2, 1980; Procedimento CT-FLORESTA-LAMM-EM-PE-001 

“Ensaio acelerado de laboratório de resistência natural ou de madeira preservada ao 

ataque de térmitas do Gênero Cryptotermes (fam. Kalotermitidae) ”. 

O ensaio foi realizado em 4 conjuntos de corpos-de-prova, conforme Tabela 11:  

 

Tabela 11 - Amostras ensaiadas no IPT 

Tratamentos Face Ensaio Código LAMM 

Pinus elliottii - Amostra Controle Face Normal 1755/17 – CONTROLE  

Painel sem tratamento químico 

Face Normal 1755/17 – 01 A  

Face Bisel 1755/17 – 01 B 

Painel tratado com Ciflutrina 

Face Normal 1755/17 – 02 A 

Face Bisel 1755/17 – 02 B 

Painel tratado com Distilled Tall Oil 
(DTO) 

Face Normal 1755/17 – 03 A 

Face Bisel 1755/17 – 03 B 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203 elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTA/IPT, 2017. 

 

  Foram extraídos de cada painel produzido, 8 corpos-de-prova com dimensões 

de 2,3 cm largura x 1,5 cm espessura x 7,0 cm comprimento, totalizando 40 corpos-

de-prova por tratamento. Os corpos-de-prova foram cortados ao meio para realização 
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do ensaio na Face Normal (superfície externa do painel) e na face Bisel (interior do 

painel), ficando com as dimensões de 2,3 cm largura x 0,6 cm espessura x 7,0 cm 

comprimento (Figura 17). 

 

Figura 17 - Corpos-de-prova para bioensaio 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Aleatoriamente, foram selecionados 24 corpos-de-prova, sendo 12 corpos-de-

prova para ensaio em face normal e 12 corpos-de-prova para ensaio em fase bisel, 

montados dois a dois, unidos com fita adesiva e acondicionada uma manga de vidro, 

presa com parafina, para delimitação da área de ataque. Para cada tratamento, foram 

montadas 06 réplicas, contendo 40 indivíduos de cupim de madeira seca da espécie 

Cryptotermes brevis, sendo 39 operários e 1 soldado. 

 

Figura 18 - Montagem do bioensaio 

 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017. 
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Foram utilizados também, corpos-de-prova de Pinus elliottii Engelm., espécie 

considerada suscetível ao ataque de cupins de madeira seca, como controle para 

avaliação da efetividade do ensaio quanto à viabilidade dos cupins utilizados. 

Os corpos-de-prova foram expostos aos cupins por um período de 45 dias. 

 

Figura 19 - Amostra controle - Pinus elliottii Engelm. 

 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017. 

 

3.7.4.2  Avaliação 
 

Ao término dos ensaios, foi avaliado o desgaste causado pelos cupins (Tabela 

12), tendo como referência os ataques aos corpos-de-prova de Pinus elliottii Engelm. 

(grupo controle). Também foram anotadas a porcentagem de cupins mortos e a 

duração do ensaio (para 100% de mortalidade a duração anotada pode ser menor que 

45 dias). 

 

Tabela 12 - Avaliação de desgaste da madeira 

Nota Avaliação 

0 Nenhum desgaste 

1 Desgaste superficial 

2 Desgaste moderado 

3 Desgaste acentuado 

4 Desgaste profundo (semelhante ao grupo controle) 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017. 
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3.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os resultados serão submetidos a análise estatística com Teste de Bartlett para 

homogeneidade de variâncias, Shapiro-Wilk para normalidade dos dados, teste de 

variância e após teste de médias de Scott-Knott. 

 

3.8.1.1  Análise estatística do ensaio de cupim de madeira seca 
 

Os resultados do desgaste e da mortalidade foram analisados estatisticamente, 

ao nível de significância de 5%, pelos seguintes métodos não paramétricos: Kruskal-

Wallis para o fator amostra; e Mann-Whitney para comparação duas a duas entre 

amostras ensaiadas. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1  PROPRIEDADES DA MADEIRA DE Pinus taeda L. 
 

4.1.1  Densidade básica e análise química quantitativa 
 

O resultado médio para densidade básica da madeira de Pinus taeda L. para 

plantio com idade de 8 anos foi de 0,356 g/cm³, semelhante aos valores obtidos por 

outros pesquisadores, como BARRICHELO et al. (1977) que encontrou para a mesma 

espécie e com 9 anos de plantio o valor de 0,354 g/cm³ e SIMÃO (2011) obteve para 

um plantio de 13 anos, a densidade básica de 0,355 g/cm³. 

Os valores referentes a análise química quantitativa da madeira de Pinus taeda 

L. estão representadas na Tabela 13. 

  

Tabela 13 - Valores médios para composição química da madeira 

  Extrativos   

Teor 

(%) 

Cinzas Totais Etanol-
Tolueno 

NaOH Água 
Fria 

Água 
Quente 

Lignina Holocelulose 

Pinus taeda L. 
0,20 2,41 0,68 6,43 0,10 0,42 31,79 65,60 

(0,26) (0,10) (0,21) (0,02) (0,51) (0,14) (0,03) (0,02) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. Coeficiente de variação (CV) entre parênteses. 

 

Os resultados médios obtidos para Pinus taeda L. foram semelhantes aos 

obtidos por outros pesquisadores (Tabela 14). BASSA et al. (2007) obteve valores de 

2,37% para extrativos totais, 31,18% para lignina e 66,44% para holocelulose, para 

mesma espécie e idade de 9 anos. ANDRADE (2006) encontrou também valores 

muito próximos, sendo 2,27% para extrativos totais, 29,17% para lignina, 0,30% para 

teor de cinzas e 70,61% para holocelulose. MENDES (2001) obteve os valores de 

3,03% de extrativos totais, 28,76% de lignina e 0,22% de teor de cinzas e 67,99% para 

holocelulose. O mesmo autor obteve valores superiores de extrativos solúveis em 

água fria (1,80%), extrativos solúveis em água quente (2,44%) e extrativos em NaOH 

(8,90%). 
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Tabela 14 - Composição química da madeira encontrada na literatura 

Espécie Idade 

Extrativos 
Totais 

Lignina 
Teor de 
Cinzas 

Holocelulose 
Autor (es) 

(%) (%) (%) (%) 

Pinus taeda L. 

9 anos 2,37 31,18 - 66,44 Bassa et al. (2007) 

12 anos 2,93 27,22 - 69,85 Rigatto et al. (2004) 

8 anos 2,27 29,17 0,30 70,61 Andrade (2006) 

11 anos 3,03 28,76 0,22 67,99 Mendes (2001) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Os teores de extrativos encontrados neste trabalho (Tabela 13) são baixos, 

portanto não afetam a polimerização do adesivo. Jankowsky (1988), Lima et. al. 

(2007), Marra (1992) afirmam que elevados teores de extrativos podem afetar as 

reações de polimerização do adesivo, dificultando a colagem e inviabilizando algumas 

aplicações. Pode ocorrer uma linha de cola de baixo desempenho, gerando baixa 

resistência entre as partículas. Lima et al. (2007) complementa afirmando que as 

reações de polimerização do adesivo e as reações entre adesivos e extrativos 

dependem não somente da quantidade, mas também do tipo do extrativo. 

Os teores de lignina encontrados demonstram que a madeira de Pinus taeda 

L. traz benefícios para produção de painéis, conforme descrito por Iwakiri (2005) onde 

as madeiras com maiores teores de lignina são desejáveis para produção de painéis 

uma vez que a lignina pode servir como adesivo natural. Joseleau et al. (2004) 

complementa que 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. 

O teor de cinzas encontrados no estudo reafirma as características benéficas 

da madeira de Pinus taeda L. para produção de painéis de partículas, apresentando 

valores abaixo dos encontrados por outros autores. Iwakiri (2005) relata que o teor de 

cinzas na madeira encontra-se abaixo de 0,5% e que elevados teores de cinzas 

podem afetar a usinabilidade devido a presença de minerais como a sílica, 

ocasionando desgastes excessivos de ferramentas de corte. Brand e Muniz (2012) 

afirmam que o elevado teor de cinzas não afeta diretamente o desempenho da ligação 

adesiva, por se constituírem de sais minerais que participam da nutrição das plantas. 
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4.2  GEOMETRIA DAS PARTÍCULAS 
 

A geometria das partículas exerce influência sobre as propriedades dos painéis 

de madeira (ALBERTO, 1992; IWAKIRI, 1989; MALONEY et. al., 1976; MOSLEMI, 

1974). Em virtude desta influencia, a geometria das partículas é apresentada na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Valores médios da geometria das partículas 

Espécie 

C L E IE RP AS 

(
(mm) 

(
(mm) 

(
(mm) Média 

CV 
Média 

CV Média CV 

(%) (%) (cm²/g) (%) 

Pinus taeda L. 25,59 8,38 0,58 48,17 30,53 16,23 81,05 60,38 27,00 

Legenda: C – comprimento; L – largura; E – espessura; IE – índice de esbeltez; RP – razão de 
planicidade; AS – área superficial. CV - Coeficiente de variação. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Comparando os resultados obtidos para geometria das partículas com outros 

autores, considerando as variáveis controladas de comprimento e espessura para 

produção de painéis waferboard, encontramos valores próximos. Matos (1988) obteve 

partículas com dimensões médias de 0,476 mm de espessura, 30,55 mm de 

comprimento e 23,51 mm de largura e um IE de 59,93 e uma RP de 41,34. 

Brito (1984), produziu painéis waferboard utilizando as dimensões de 0,53 mm 

de espessura, 35,90 mm de comprimento e 20,50 mm de largura para Pinus taeda L., 

obteve um IE de 67,74 e uma RP de 38,68. Iwakiri (1989) utilizou as dimensões 

nominais de 0,66 mm de espessura, 36,28 mm de comprimento e 31,58 mm de largura 

para produção de painéis utilizando as partículas do tipo “wafer”, obtendo um IE de 

55,05 e uma RP de 47,92. 

Os valores de IE encontrados neste estudo são considerados altos, quando 

comparado a resultados de partículas “sliver” e “flake” encontrados por Iwakiri (1989). 

Este autor encontrou para partículas “sliver” um IE de 30,48 e, para partículas do tipo 

“flake” um IE de 32,07. Maloney (1993), Iwakiri (1989), Moslemi (1974) afirmam que 

partículas com índices de esbeltez maiores normalmente resultam em aumento das 

propriedades de resistência a flexão estática. Kelly (1977) complementa que ocorre 

também um aumento da estabilidade dimensional. Para Moslemi (1974) o alto índice 

de razão de esbeltez pode acarretar maior instabilidade dimensional devido às 

posições das partículas no processo de formação do painel. 
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4.3  PROPRIEDADES DOS PAINÉIS WAFERBOARD 
 

4.3.1  Propriedades físicas 
 

4.3.1.1  Espessura e teor de umidade 
 

A umidade de equilíbrio de produtos de madeira reconstituída difere da 

umidade de equilíbrio da madeira sólida devido a variáveis de processamento que são 

expostos, sendo importantes indicadores da característica do produto podendo 

fornecer informações sobre suas aplicações (TRIANOSKI, 2010). 

Na Tabela 16 são apresentados os valores médios de espessura e teor de 

umidade dos painéis waferboard após climatização. 

 

Tabela 16 - Valores médios de espessura e teor de umidade nos painéis sem 
tratamento e com tratamento preservante 

Tratamento 

Espessura Teor de umidade 

Média CV Média CV 

(mm) (%) (%) (%) 

01 – Sem preservante       15,71  b 0,80      12,43 a 2,61 

02 – Ciflutrina       15,56 a 0,54      11,36   c 1,66 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)       15,77  b 0,42      11,91  b 0,68 

Referência     

Espessura - stops 15,20 - 

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) - 5 % a 13 % 

NOTA: CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não 
apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de probabilidade. 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Para os resultados de espessura dos painéis, observou-se diferença 

significativa entre o tratamento com Ciflutrina que obteve o menor resultado de 

espessura média (Tabela 16) quando comparado aos demais tratamentos (sem 

preservante e DTO). Esta variação pode ser explicada por Grubert (2016) onde a 

diferença de espessura pode estar ligada ao espalhamento das partículas do colchão 

além dos espaçadores (stops) devido à altura, aumentando as dimensões na seção 

transversal do painel no processo de fechamento da prensa e consequentemente 

diminuindo sua espessura final. Comparando os resultados obtidos por França (2015), 

que obteve valores de espessura de 15,94 mm com espaçadores de 15,50 mm, o 
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aumento de espessura ficou próximo do obtido neste estudo. 

Para os resultados de teor de umidade, observou-se diferença significativa 

entre todos os tratamentos, sendo o painel sem preservante o tratamento com maior 

teor médio de umidade (Tabela 16). Os painéis com Ciflutrina e DTO de forma geral 

apresentaram menor teor de umidade (11,36% e 11,91% respectivamente), quando 

comparado ao painel sem preservante (testemunha). 

Os painéis de partículas deveriam atingir a umidade de equilíbrio de 12% pela 

constante temperatura e umidade relativa o qual foram submetidos e que os valores 

menores que 12% são justificados por WU (1999 apud Trianoski, 2010), onde esta 

redução no teor de umidade é devido a redução da madeira em partículas e 

posteriormente a incorporação de adesivos, parafinas e outros aditivos e 

principalmente, pela aplicação de altas temperaturas e pressão durante a 

consolidação do painel. O DTO contém ácidos graxos e ácidos resínicos que atuam 

como repelente de água, dificultando a absorção de água.  

Quando comparado a NBR 14801-2 (ABNT, 2013), todos os tratamentos 

realizados ficaram dentro dos limites determinados. 

 

4.3.1.2  Densidade e razão de compactação dos painéis 
 

Os valores médios encontrados para densidade e razão de compactação são 

apresentados na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Valores médios de densidade e razão de compactação 

Tratamento 

Densidade Razão de compactação 

Média CV Média CV 

(kg/m³) (%) (kg/m³) (%) 

01 – Sem preservante     795,55 a 2,45        2,23 a 2,45 

02 – Ciflutrina     797,40 a 2,77        2,24 a 2,77 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)     816,27 a 2,40        2,29 a 2,40 

Referência     

Densidade nominal 750 - 

IWAKIRI (2005) - 1,3 a 1,6 

NOTA: CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não 
apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de probabilidade. 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Não houve diferença significativa entre os tratamentos, apresentando baixos 

coeficientes de variação. 

A densidade pretendida para os tratamentos foi de 750 kg/m³, contudo nos 

painéis produzidos as densidades foram superiores. A NBR 14810-2 (ABNT, 2013) 

determina a tolerância em relação à densidade média em ± 7%, sendo atendido em 

todos os tratamentos. 

Os resultados de razão de compactação estão diretamente ligados a densidade 

dos painéis obtida no estudo. A razão de compactação estimada para os tratamentos 

foi de 2,11, contudo o aumento da densidade contribuiu para o aumento da razão de 

compactação. Painéis com maior densidade e consequentemente maior razão de 

compactação (acima de 1,6) podem apresentar melhores propriedades de resistência 

mecânica, contudo sua estabilidade dimensional é prejudicada. Este comportamento 

se deve a maior quantidade de madeira e consequentemente uma maior densificação 

do material (taxa de compressão exercida) durante o processo de prensagem 

(IWAKIRI, 2005; MENDES, 2001; MALONEY, 1993; KELLY, 1977; MOSLEMI, 1974). 

  

4.3.1.3  Absorção de água 
 

Os valores médios obtidos para absorção de água após 2 e 24 horas de 

imersão em água estão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores médios de absorção de água em 2 e 24 horas 

Tratamento 

Absorção de água 

Após 2 horas Após 24 horas 

Média CV Média CV 

(%) (%) (%) (%) 

01 – Sem preservante     11,94 a 18,33     27,08 a 14,57 

02 – Ciflutrina       7,01  b 18,99     16,44   c 8,95 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)       5,13   c 11,45     19,41  b 11,65 

Referência     

CSA 0437 (1993) Máx. 10,00 Máx. 15,00 

FPL 5,00 - (1987) ٭ a 50,00 

NOTA: ٭ Forest Products Laboratory. CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais 
na mesma coluna não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 
95% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Ocorreu diferença significativa entre os tratamentos propostos, onde para 

absorção de água em 2 horas de imersão, os valores médios variaram de 5,13% a 

11,94%, sendo o tratamento sem preservante o que obteve o maior resultado de 

absorção (11,94%) e o tratamento com DTO o que obteve o menor resultado (5,13%). 

Em relação a absorção de água após 24 horas de imersão, os valores médios 

variaram de 16,44% a 27,08%. O tratamento sem preservante obteve novamente o 

maior resultado de absorção (27,08%) e diferente da absorção em 2 horas de imersão, 

o tratamento com DTO obteve a menor absorção de água (16,44%) sendo que todos 

os tratamentos diferiram significativamente ao nível de 95% de significância (Tabela 

18). Considerando os resultados obtidos, podemos avaliar que os tratamentos que 

foram inseridos os preservantes, obtiveram uma menor absorção de água tanto para 

imersão em 2 horas quanto para imersão em 24 horas, sendo superiores ao 

tratamento testemunha (sem preservante). 

Koski (2008) afirma que o grau de secagem do Tall Oil tem um efeito 

significativo sobre a repelência da água. O óleo após secagem fecha os capilares 

completamente do que o óleo natural e também evita a água capilar a longo prazo. 

Nota-se que os tratamentos com emulsão de Tall Oil acima de tudo reduzem a rápida 

absorção de água através de ação capilar que ocorre no início da imersão em água 

(alto desempenho a curto prazo). A hidrofobia ou enchimento dos capilares retardam 

a taxa de absorção de água, mas a extensão dessa captação ainda pode ser igual à 

da madeira não tratada durante um longo período de tempo em virtude da difusão 

(menor prazo desempenho). Este é um fato comum que também, se aplica a muitos 

outros repelentes de água. 

 

4.3.1.4  Inchamento em espessura 
 

Os valores médios obtidos para inchamento em espessura em 2 e 24 horas de 

imersão em água, estão apresentados na Tabela 19. 

Para inchamento em 2 horas de imersão, todos os tratamentos apresentaram 

diferença significativa, sendo o tratamento com DTO o que obteve o menor 

inchamento em espessura (1,92%) e o tratamento sem preservante o maior 

inchamento (4,14%). 
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Tabela 19 - Valores médios de inchamento em espessura em 2 e 24 horas 

Tratamento 

Inchamento em espessura 

Após 2 horas Após 24 horas 

Média CV Média CV 

(%) (%) (%) (%) 

01 – Sem preservante       4,14 a 22,66     11,79 a 9,68 

02 – Ciflutrina       3,16  b 16,45       6,74  b 14,53 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)       1,92   c 19,81     10,71 a 3,20 

Referência     

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) - 10 % ٭ 

NOTA: ٭Requisito para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo P7). CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna 
não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de 
probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 
 

Para o inchamento em 24 horas de imersão, houve diferença significativa 

somente para o tratamento com Ciflutrina que obteve o menor resultado de 

inchamento em espessura (6,74%). Os dois outros tratamentos (sem preservante e 

com DTO) não tiveram diferença significativa, obtendo os valores de 11,79% e 10,71% 

respectivamente. 

O tratamento com Ciflutrina e o tratamento com DTO atenderam a 

especificação da NBR 14810-2 (ABNT, 2013) que determina um inchamento de 10% 

para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo 07). O tratamento sem preservante ficou acima do recomendado pela 

referida norma. 

O valor de inchamento em 2 horas de imersão para o tratamento com DTO 

significativamente menor que os demais tratamentos, pode ser explicado pela 

aplicação do tratamento preservante, que contém ácidos graxos e ácidos resínicos 

originados do subproduto da celulose, atuando  com maior repelência a água nas 

primeiras 2 horas do ensaio, perdendo sua eficiência após 24 horas de exposição, 

igualando-se ao tratamento testemunha (tratamento sem preservante).  

O tratamento com Ciflutrina apresentou em todos os ensaios relacionados a 

estabilidade dimensionais do painel, o melhor resultado, tanto para absorção em água 

quanto para inchamento em espessura, ambos em 24 horas de imersão em água. 
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4.3.1.5  Taxa de não retorno em espessura (TNRE) 
 

Os valores médios obtidos para taxa de não retorno em espessura ou 

inchamento residual (springbrack) estão apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Valores médios para taxa de não retorno em espessura 

Tratamento 

Taxa de não retorno em espessura 

Média CV 

(%) (%) 

01 – Sem preservante         10,60 a 8,99 

02 – Ciflutrina           7,22   c 11,63 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)           8,58  b 4,68 

CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não apresentam 
diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de probabilidade. Fonte: 
Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Analisando os valores médios de TNRE, verificou-se diferença significativa 

entre todos os tratamentos avaliados, sendo o tratamento sem preservante o que se 

destacou de forma negativa com 10,60%. O tratamento com Ciflutrina foi o melhor 

entre os tratamentos, obtendo valor médio de 7,22%. 

Os resultados obtidos confirmam uma TNRE baixa, quando comparada com 

outros autores. Iwakiri (1989) obteve valores médios entre 17,61% a 25,05% para 

partículas do tipo “wafer”. Matos (1988) obteve valores médios entre 22,15% a 31,00% 

utilizando 1% de emulsão de parafina. O mesmo autor afirma que a utilização de 

emulsão de parafina é um dos modos mais eficientes de redução das variáveis 

dimensionais em painéis de partículas. A aplicação de 1,5% de emulsão de parafina 

sobre a massa seca das partículas pode ter contribuído para a redução na TNRE. 

Evidenciou-se na Tabela 18 e Tabela 20 que os resultados médios encontrados 

para os painéis sem preservante, diferiram estatisticamente tanto para TNRE quanto 

para absorção de água em 24 horas, ou seja, o tratamento sem preservante que 

apresentou maior absorção de água em 24 horas (27,08%), também obteve a maior 

TNRE (10,60%). Iwakiri (1989) evidenciou em seu estudo a relação direta entre 

absorção de água, inchamento em espessura e TNRE. O mesmo autor evidenciou a 

diminuição significativa do inchamento residual com partículas do tipo “wafer” quando 

comparado com tratamentos que utilizaram partículas “flake” e “sliver”. Post (1958) 
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afirma que o menor inchamento residual em painéis waferboard é atribuído ao maior 

comprimento das partículas.  

 

4.3.2  Propriedades mecânicas 
 

4.3.2.1  Flexão estática e módulo de elasticidade 
 

A partir do ensaio de flexão foram obtidos os valores médios de resistência à 

flexão estática e módulo de elasticidade, apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Valores médios de resistência à flexão estática e módulo de elasticidade 

Tratamento 

Flexão estática 

MOR MOE 

Média CV Média CV 

(N/mm²) (%) (N/mm²) (%) 

01 – Sem preservante       23,68 a 6,37   2.533,76  b 6,67 

02 – Ciflutrina       24,96 a 11,32   2.870,97 a 5,44 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)       25,26 a 8,69   2.633,35  b 7,27 

Referência     

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) 20 ٭ 3.100 ٭ 

CS 236-66 (1968) 17,16 ٭٭ 3.089,09 ٭٭ 

NOTA: ٭Requisito para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo P7). ٭٭ Painéis de partículas feita com adesivo durável e altamente resistente a umidade 
e calor (geralmente adesivo fenol formaldeído) adequada para aplicações interiores e certas aplicações 
exteriores – Classe 2. CV - Coeficiente de variação. MOR - É o módulo de resistência à flexão estática, 
expresso em newtons por milímetro quadrado (N/mm²). MOE - É o módulo de elasticidade, expresso 
em newtons por milímetro quadrado (N/mm²).  As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna 
não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de 
probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Os resultados apresentados para o módulo de resistência à flexão estática 

(MOR) não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Comparando 

com o requisito da NBR 14801-2 (ABNT, 2013), que determina um módulo de 

resistência à flexão estática de 20 N/mm² para painéis estruturais para uso em 

condições severas de carga, em ambientes úmidos (Tipo 07), todos os tratamentos 

atenderam a especificação. 

Para o módulo de elasticidade (MOE), a estatística demostrou diferença 

significativa entre o tratamento com Ciflutrina e os demais (sem preservante e DTO). 
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Os painéis com Ciflutrina apresentaram maior valor médio de módulo de elasticidade 

(2.870,97 N/mm²). Os outros tratamentos não diferem estatisticamente, apresentando 

o valor de 2.533,76 N/mm² para os painéis sem preservante e 2.633,35 N/mm² para 

os painéis com DTO. 

Comparando com a NBR 14810-2 (ABNT, 2013), que requisita o valor mínimo 

de 3.100 N/mm², todos os tratamentos não atingiram o valor solicitado pela norma 

para caracterização do painel como Tipo P7 – painéis estruturais para uso em 

condições severas de carga, em ambientes úmidos. Avaliando as demais 

classificações da referida norma, os valores obtidos em todos os tratamentos 

enquadram o painel como Tipo P5 – painéis estruturais para uso em condições 

úmidas, sendo o valor requisitado mínimo de 2.400 N/mm². 

Quando comparamos os resultados obtidos com outros autores (Tabela 22), 

verificamos que todos eles encontraram valores maiores tanto para o módulo de 

resistência à flexão estática (MOR) quanto para o módulo de elasticidade (MOE), 

utilizando densidade nominal de 750 kg/m³ e dimensões de comprimento e espessura 

muito próximas das utilizadas neste estudo.  

 

Tabela 22 - Valores médios de MOE e MOR encontrados na literatura 

Espécie 
C E Dn Dr TA MOE MOR 

Autor (es) 
(mm) (mm) (g/cm³) (g/cm³) (%) (N/mm²) (N/mm²) 

Pinus taeda L. 36,28 0,66 0,75 0,80 08 5.443,18 39,04 IWAKIRI (1989) 

Pinus patula 27,30 0,64 0,75 0,81 08 4.537,64 40,71 ALBERTO (1992) 

Pinus patula 27,30 0,34 0,75 0,88 08 6.060,51 43,58 ALBERTO (1992) 

Pinus taeda L. 30,55 0,48 0,70 0,78 05 4.422,11 35,41 MATOS (1988) 

Pinus taeda L. 35,90 0,53 0,75 0,88 08 7.849,24 47,78 BRITO (1984) 

Pinus elliottii 34,80 0,45 0,75 0,88 08 8.024,39 44,40 BRITO (1984) 

Pinus patula 36,00 0,52 0,75 0,91 08 10.195,29 54,16 BRITO (1984) 

 Legenda: C – comprimento; E – espessura; Dn – densidade nominal; Dr – densidade real; TA – teor 
de adesivo; MOE – módulo de elasticidade; MOR – módulo de ruptura. Fonte: Elaborada pelo autor, 
2017. 

 

Isso pode ser justificado pela baixa razão de planicidade obtida, que é a razão 

entre a largura e espessura das partículas (16,23). Trianoski (2010) e Saldanha (2004) 

confirmam esta justificativa, onde afirmam que os valores de MOR e MOE à flexão 

estática são melhorados através do aumento da razão de planicidade das partículas, 

favorecendo a aplicação de adesivo, a formação do colchão e área de contato entre 
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as partículas. Quanto maior razão de planicidade, melhores são as condições de 

distribuição do adesivo e maiores são os resultados de resistência à flexão estática. 

Outra variável que possivelmente tenha contribuído para a diferença entre MOR 

encontrado neste estudo e o encontrado na literatura é a área superficial específica 

das partículas e a disponibilidade de adesivo, por unidade de área. Partículas com 

dimensões menores aumentam a área superficial, diminuindo a disponibilidade de 

adesivo por unidade de área. 

 

4.3.2.2  Tração perpendicular 
 

Os valores médios obtidos neste estudo  para tração perpendicular estão 

apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Valores médios de tração perpendicular 

Tratamento 

Tração Perpendicular 

Média CV 

(N/mm²) (%) 

01 – Sem preservante               0,68 a 2,18 

02 – Ciflutrina               0,65  b 3,20 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)               0,68 a 2,63 

Referência   

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) 0,70 ٭ 

CS 236-66 (1968)   0,41 ٭٭ 

NOTA: ٭Requisito para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo P7). ٭٭ Painéis de partículas feita com adesivo durável e altamente resistente a umidade 
e calor (geralmente adesivo fenol formaldeído) adequada para aplicações interiores e certas aplicações 
exteriores – Classe 2. Coeficiente de variação (CV) entre parênteses. As médias seguidas de letras 
iguais na mesma coluna não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao 
nível de 95% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Avaliando os resultados obtidos, verificamos diferença significativa entre o 

tratamento com Ciflutrina e os demais tratamentos (sem preservante e com DTO). O 

tratamento com Ciflutrina obteve o menor valor para tração perpendicular (0,65 

N/mm²). 

Quando comparamos os resultados médios obtidos entre os tratamentos com 

a NBR 14810-2 (ABNT, 2013), que determina uma resistência a tração perpendicular 

de 0,70 N/mm² para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em 
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ambientes úmidos (Tipo 07), verificamos que nenhum dos tratamentos alcançaram o 

valor especificado.  Os tratamentos sem preservante e com DTO foram os que mais 

se aproximaram (0,68 N/mm²). Avaliando as outras classificações da referida norma, 

os valores obtidos em todos os tratamentos enquadram o painel como Tipo P6 – 

painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes secos, 

sendo o valor mínimo de 0,50 N/mm². 

Comparando os resultados com outros autores, verificamos que os valores 

obtidos neste estudo foram inferiores aos obtidos por Iwakiri (1989), Alberto (1992) e 

Matos (1988), apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Valores médios de tração perpendicular encontrados na literatura 

Espécie 
C E Dn Dr TA TP 

Autor (es) 
(mm) (mm) (g/cm³) (g/cm³) (%) (N/mm²) 

Pinus taeda L. 36,28 0,66 0,750 0,802 08 0,873 IWAKIRI (1989) 

Pinus patula 27,30 0,64 0,750 0,810 08 0,731 ALBERTO (1992) 

Pinus patula 27,30 0,34 0,750 0,880 08 0,484 ALBERTO (1992) 

Pinus taeda L. 30,55 0,48 0,700 0,778 05 0,974 MATOS (1988) 

Legenda: C – comprimento; E – espessura; Dn – densidade nominal; Dr – densidade real; TA – teor de 
adesivo; TP – tração perpendicular. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

A aplicação de 1,5% de emulsão de parafina pode ter sido o principal fator que 

causou uma redução da resistência a tração perpendicular, conforme comparativo 

realizado por Alberto (1992) que comparou seus resultados com autores que 

utilizaram 1% de emulsão de parafina e concluiu que os tratamentos que utilizaram tal 

aditivo, obtiveram valores menores de tração perpendicular. Kelly (1977) afirma que a 

utilização de emulsão de parafina melhora a resistência a água nos painéis de 

partículas, mas é extremamente duvidosa essa melhoria também na tração 

perpendicular, visto que não é suficientemente forte a atração química entre a parafina 

e a partícula de madeira, para melhorar a adesão entre as partículas. 

 

4.3.2.3  Arrancamento de parafuso 
 

Os resultados médios obtidos para resistência ao arrancamento de parafuso 

(RAP-T = topo e RAP-S = superfície) estão apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Valores médios de arrancamento de parafuso de topo e superfície 

Tratamento 

Arrancamento de parafuso 

Topo Superfície 

Média CV Média CV 

(N) (%) (N) (%) 

01 – Sem preservante   1.728,85 a 8,01   1.967,95  b 3,26 

02 – Ciflutrina   1.425,20  b 17,11   1.859,95  b 11,30 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)   1.617,25 a 9,75   2.160,65 a 10,61 

Referência     

CS 236-66 (1968)    890 ٭ 1.112    ٭ 

NOTA: ٭ Painéis de partículas feita com adesivo durável e altamente resistente a umidade e calor 
(geralmente adesivo fenol formaldeído) adequada para aplicações interiores e certas aplicações 
exteriores – Classe 2. CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma 
coluna não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de 
probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

De acordo com os resultados obtidos para RAP-T dos painéis avaliados, 

verificamos diferença significativa entre o tratamento com Ciflutrina o qual obteve o 

menor valor (1.425,20 N). Os demais tratamentos (sem preservante e com DTO) não 

diferiram estatisticamente entre si, obtendo os valores de 1.728,85 N e 1.617,25 N 

respectivamente. Quando comparamos com a norma CS 236-66 (1968) que 

determina uma resistência mínima a RAP-T de 890 N, os resultados de todos os 

tratamentos avaliados superaram o valor mínimo especificado. 

Para os resultados de RAP-S, houve diferença significativa entre o tratamento 

com DTO que obteve o maior valor (2.160,65 N) e os demais tratamentos que obteram 

valores menores. Comparando com a norma CS 236-66 (1968), todos os tratamentos 

superaram o valor mínimo especificado de 1.112 N de resistência mínima. Avaliando 

os resultados de RAP-S e comparando-os com os obtidos por outros autores, 

verificamos que os valores estão abaixo dos encontrados, conforme Tabela 26. 

A diferença entre os resultados obtidos de RAP-T e RAP-S pode ser explicado 

por Weber e Iwakiri (2015), onde a RAP-T está diretamente relacionada a densificação 

da camada interna do painel, onde ocorre a fixação do parafuso e é onde a densidade 

mínima do painel é atingida, promovendo uma menor resistência ao arrancamento de 

parafuso nesta região. Já para a RAP-S, o parafuso está aderido por toda a superfície 

do painel, alcançando toda a densidade e consequentemente aumentando o valor de 

resistência neste ponto. 
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Tabela 26 - Resultados de RAP-S encontrados na literatura 

Espécie 
C E Dn Dr TA RAP-S 

Autor (es) 
(mm) (mm) (g/cm³) (g/cm³) (%) (N) 

Pinus taeda L. 36,28 0,66 0,750 0,782 08 2.711,54 IWAKIRI (1989) 

Pinus taeda L. 35,90 0,53 0,750 0,880 08 2.407,24 BRITO (1984) 

Pinus taeda L. 30,55 0,48 0,700 0,778 05 2.520,31 MATOS (1988) 

Legenda: C – comprimento; E – espessura; Dn – densidade nominal; Dr – densidade real; TA – teor de 
adesivo; RAP-S – resistência ao arrancamento de parafuso na superfície. Fonte: Elaborada pelo autor, 
2017. 

 

Verificamos no estudo realizado que todos os valores de RAP-T foram 

inferiores aos valores obtidos para a RAP-S. 

 

4.3.3  Resistência a umidade 
 

4.3.3.1  Opção 1: Inchamento e tração perpendicular após ensaio cíclico 
 

Os valores médios obtidos para resistência a umidade (opção 1) que avalia o 

inchamento em espessura e a resistência a tração perpendicular após ensaio cíclico 

estão apresentados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Valores médios para inchamento e tração após ensaio cíclico 

Tratamento 

Inchamento Tração perpendicular 

Média CV Média CV 

(%) (%) (N/mm²) (%) 

01 – Sem preservante     15,79 a 21,40        0,58 a 17,57 

02 – Ciflutrina     16,00 a 31,72        0,32  b 54,66 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)     16,12 a 8,88        0,52 a 13,76 

Referência     

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) 11 % ٭ 0,36 ٭ 

NOTA: ٭Requisito para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo P7). CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna 
não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de 
probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Os valores obtidos após ensaio cíclico para inchamento em espessura não 

diferiram estatisticamente entre os tratamentos avaliados. Todos os valores ficaram 

acima do recomendado na NBR 14810-2 (ABNT, 2013), que requisita um valor 
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máximo de 11% de inchamento em espessura para caracterizar o painel como Tipo 

07 – Painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos. 

Este resultado pode estar diretamente relacionado a razão de compactação 

(Tabela 17), conforme descrito por Iwakiri (2005) e Maloney (1993) que afirmam que 

valores acima de 1.6 podem melhorar as propriedades de resistência, mas por outro 

lado, o inchamento em espessura será maior devido a maior taxa de compressão 

exercida sobre o material durante a fase de prensagem do painel. 

Para os valores médios obtidos para tração perpendicular após o ensaio cíclico, 

houve diferença significativa entre o tratamento com Ciflutrina, que obteve o menor 

valor de resistência (0,32 N/mm²) e os demais tratamentos (sem preservante e com 

DTO) que obtiveram valores de 0,58 N/mm² e 0,52 N/mm² respectivamente. 

Avaliando a especificação da NBR 14810-2 (ABNT, 2013), apenas o tratamento 

com Ciflutrina não atendeu os requisitos mínimos propostos (0,36 N/mm²).  

Evidenciou-se na Tabela 23, Tabela 25 e Tabela 27 que os resultados 

encontrados para o tratamento com Ciflutrina, relacionado a resistência a tração 

perpendicular após ensaio cíclico, a resistência a tração perpendicular e a RAP-T, 

diferiram estatisticamente dos demais tratamentos, ou seja, o tratamento com 

Ciflutrina apresentou menor resistência a ligação interna (0,65 N/mm²), menor RAP-T 

(1.425,20 N) e também obteve a menor resistência a tração perpendicular após ensaio 

cíclico de resistência a umidade (0,32 N/mm²). Isso pode estar relacionado ao 

preservante adicionado com o adesivo fenol formaldeído, que pode estar diminuindo 

a resistência a colagem das partículas ou dificultando a cura do adesivo no momento 

da prensagem. 

 

4.3.3.2  Opção 2: Tração perpendicular após ensaio em água em ebulição 
 

Os resultados obtidos para resistência a umidade (opção 2) que avalia a 

resistência a tração perpendicular após ensaio em água em ebulição, estão 

apresentados na Tabela 28. 

Os valores obtidos de resistência a tração perpendicular após ensaio em água 

em ebulição não diferiram estatisticamente entre os tratamentos ao nível de 95% de 

probabilidade. 
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Tabela 28 - Valores de tração perpendicular após ensaio em água em ebulição 

Tratamento 

Tração Perpendicular 

Média CV 

(N/mm²) (%) 

01 – Sem preservante              0,59 a 15,97 

02 – Ciflutrina              0,45 a 45,50 

03 – Distilled Tall Oil (DTO)              0,55 a 7,77 

Referência   

NBR 14810-2 (ABNT, 2013) 0,23 ٭ 

NOTA: ٭Requisito para painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos (Tipo P7). CV - Coeficiente de variação. As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna 
não apresentam diferença significativa entre si pelo Teste de Scott-Knott ao nível de 95% de 
probabilidade. Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Todos os valores ficaram acima do recomendado na NBR 14810-2 (ABNT, 

2013), que requisita um valor máximo de 0,23 N/mm² para caracterizar o painel como 

Tipo 07 – Painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em ambientes 

úmidos. 

 

4.3.4  Resistência ao ataque de cupim de madeira seca 
 

Os resultados médios do ensaio de cupim de madeira seca estão apresentados 

na Tabela 29 – face normal e na Tabela 30 – face bisel. Foram avaliados o desgaste, 

mortalidade e duração do experimento. 

 

4.3.4.1  Face normal 
 

Os painéis waferboard foram submetidos ao ataque de cupim de madeira seca 

Cryptotermes brevis em sua face normal (superfície do painel), obtendo valores 

médios, apresentados na Tabela 29. 

Avaliando o desgaste ocorrido pelo ataque dos cupins de madeira seca, os 

painéis tratados com Ciflutrina foram iguais aos tratados com Distilled Tall Oil (DTO), 

diferindo estatisticamente da amostra controle e dos painéis sem preservante, 

indicando que ocorreu eficiência do produto aplicado no controle do ataque dos 

cupins. 
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Tabela 29 - Resultado do ensaio de cupim de madeira seca - face normal 

Amostra Código LAMM 
Desgaste 

(*) 

Mortalidade 

(**) (%) 

Duração 

(dias) 

CONTROLE - Pinus elliottii 1755/17 - CONTROLE       4,0 a      35,4 a 45 

Painel sem adição de 
preservantes 

1755/17 – 01 A       3,5 a      29,6 a 45 

Painel tratado com Ciflutrina 1755/17 – 02 A       0,8  b      60,0  b 45 

Painel tratado com Distilled 
Tall Oil (DTO) 

1755/17 – 03 A       0,8  b      29,2 a 45 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017.  
(*) – Kruskal-Wallis (p = 1,627x10-6); Mann-Whitney – as médias seguidas da mesma letra na coluna 
não diferem estatisticamente. (**) – Kruskal-Wallis (p = 0,0001657); Mann-Whitney – as médias 
seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente. 

 

O valor de desgaste obtido para os tratamentos Ciflutrina e DTO foram iguais 

(0,8), sendo classificado entre nenhum desgaste e desgaste superficial (Tabela 12 - 

Avaliação de desgaste da madeira). Já para o tratamento sem preservante e a 

amostra controle, que apresentaram valores de 3,5 e 4,0, respectivamente, são 

classificados entre desgaste acentuado e desgaste profundo. 

 

Figura 20 - Face normal após exposição ao ataque de cupim de madeira 
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Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017. 
Legenda: a) Amostra controle  b) Sem preservante  c) Ciflutrina  d) DTO 

 

A amostra de painel sem preservante demonstrou no ensaio proposto a 

susceptibilidade ao ataque de cupim de madeira seca, confirmando a necessidade de 

utilização de aditivos que controlem o ataque destes agentes biodegradadores, 

principalmente quando o produto é destinado a utilização em sistemas construtivos de 

madeira. O tratamento com Ciflutrina obteve esperado desempenho e eficiência, tanto 

para o requisito desgaste quanto para a mortalidade dos cupins, por ser um inseticida 

comercialmente utilizado. O tratamento com DTO obteve desempenho e eficiência 

quanto ao controle de ataque de cupim de seca. 

Este resultado pode ser embasado na afirmação de Hunt e Garratt (1962) onde 

a resistência a biodegradação é atribuída a presença de certas substâncias do lenho, 

como taninos e outras substâncias fenólicas complexas tóxicas a fungos e a insetos 

xilófagos. A utilização de ácidos graxos, ácidos resínicos e insaponificáveis sendo a 

base constituinte do Tall Oil podem ser considerados a principal razão para a 

durabilidade natural de materiais lignocelulósicos (SCHULTZ; NICHOLAS, 1997). 

Os resultados obtidos relacionados a estabilidade dimensional e a eficiência ao 

controle de ataque de cupins de madeira seca nos painéis que utilizaram o DTO como 

agente de proteção confirmam a afirmação de Hyvönen et al. (2006 apud Bossardi; 
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Barreiros, 2011), que o Tall Oil tem sido considerado promissor por reduzir 

significativamente a absorção de água capilar, removendo um dos fatores que 

favorecem a madeira a ser atacada por fungos e insetos: água, oxigênio e nutrientes. 

Para avaliação da mortalidade dos cupins (Tabela 29), durante os 45 dias de 

exposição, observou-se que a amostra controle, painel sem preservante e a amostra 

de painel tratado com DTO foram estatisticamente iguais. Isso ocorre devido as 

amostras acima citadas, não possuírem ação inseticida, ao contrário do tratamento 

com Ciflutrina que diferiu dos demais. Por ser um piretróide, a Ciflutrina é altamente 

tóxica agindo no organismo dos insetos xilófagos, causando paralisia do sistema 

nervoso central e periférico (ROMAN; OLIVEIRA, 1983). 

A baixa mortalidade dos cupins no tratamento DTO é justificada pela não 

toxidade do produto, composto por ácidos graxos, ácidos resínicos e insaponificáveis 

(extrativos) extraídos da madeira, que não atuam como inseticida, mas sim como 

conservante natural, de fonte renovável, considerado a principal fonte de resistência 

da madeira à deterioração de agentes xilófagos, ou seja, inibindo o ataque dos cupins 

(BOSSARDI; BARREIROS, 2011; KOSKI, 2008).  

 

4.3.4.2  Face bisel 
 

Os painéis waferboard foram submetidos ao ataque de cupim de madeira seca 

Cryptotermes brevis em sua face bisel (parte interna), apresentado na Tabela 30.  

 

Tabela 30 - Resultado do ensaio de cupim de madeira seca - face bisel 

Amostra Código LAMM 
Desgaste 

(*) 

Mortalidade 

(**) (%) 

Duração 

(dias) 

CONTROLE - Pinus elliottii 1755/17 - CONTROLE       4,0 a      35,4 a 45 

Painel sem adição de 
preservantes 

1755/17 – 01 B       2,7  b      40,0 a 45 

Painel tratado com Ciflutrina 1755/17 – 02 B       0,0   c      93,8  b 42 

Painel tratado com Distilled 
Tall Oil (DTO) 

1755/17 – 03 B       2,7  b      37,5 a 45 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017.  
(*) – Kruskal-Wallis (p = 1,627x10-6); Mann-Whitney – as médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente. (**) – Kruskal-Wallis (p = 0,0001657); Mann-Whitney – as médias seguidas da mesma 
letra não diferem estatisticamente. 
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Avaliando o desgaste na face bisel das amostras, foi verificado estatisticamente 

que o painel com Ciflutrina apresentou o menor desgaste entre os tratamentos. O 

tratamento com DTO e o tratamento sem adição de preservante foram iguais. 

A amostra de painel tratado com Ciflutrina diferiu da amostra controle e da 

amostra sem preservante, indicando que o aditivo está presente no interior do painel. 

Isso ocorre através da adição do aditivo durante o processo produtivo, com a mistura 

direta no adesivo fenol formaldeído, sendo homogeneizado durante a aplicação e com 

isso apresentando maior eficiência quando comparado a outras formas, como o 

método de pincelamento que ocorre somente na superfície do produto aplicado. 

 

Figura 21 - Face bisel após exposição ao ataque de cupim de madeira 

 

 

 

Fonte: Relatório de Ensaio Nº 1 094 153 - 203, elaborado pelo LAMM/CT-FLORESTAL/IPT, 2017. 
Legenda: a) Sem preservante  b) Ciflutrina  c) DTO 
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A amostra de painel tratado com DTO e sem adição de preservante, apresentou 

diferença da amostra controle. Este resultado pode ser atribuído a utilização de 

adesivo fenol formaldeído, conforme afirma Da Silva et. al. (2010), que comparou a 

influência de adesivos tânicos com adesivo fenol formaldeído sobre a resistência de 

painéis aglomerados de Pinus caribea ao cupim Coptotermes gestroi e concluíram 

que o adesivo fenol formaldeído se apresentou mais resistente. 

Okino et al. (2007) avaliou a resistência de painéis OSB produzidos com 

diferentes espécies de madeira ao ataque de fungos apodrecedores, onde os painéis 

produzidos com adesivo fenol formaldeído foram mais resistentes que os painéis 

produzidos com adesivo uréia-formaldeído. Os painéis com maiores teores de adesivo 

foram menos atacados do que os painéis com menor teor. 

Da Silva et. al. (2010) complementa que esse raciocínio pode ser estendido aos 

adesivos utilizados na fabricação dos painéis, sendo vantajoso, também, a adoção de 

adesivos que tenham a propriedade de conferir resistência aos painéis frente à 

atuação dos organismos xilófagos. 

Avaliando a taxa de mortalidade dos cupins durante os 45 dias de exposição, 

observou-se que o painel sem preservante, painel tratado com DTO e a amostra 

controle não deferiram entre si, indicando uma baixa mortalidade quando avaliado o 

tratamento com Ciflutrina que apresentou uma taxa de 94%. A duração média do 

experimento foi de 42 dias, onde ocorreu a mortalidade de 100% dos cupins em duas 

das seis amostras analisadas. Conforme justificado anteriormente na face normal, 

esta ocorrência é resultante da ação inseticida da Ciflutrina.  
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5  CONCLUSÃO 

  

A partir da avaliação dos resultados obtidos pode-se concluir: 

 

• A densidade básica da madeira de Pinus taeda L. foi de 0,356 g/cm³ e sua 

composição química é benéfica para produção de painéis de partículas por 

possuir baixos teores de extrativos, alto teor de lignina e baixo teor de cinzas; 

• Para as propriedades físicas, o melhor resultado para estabilidade dimensional 

dos painéis (absorção e inchamento) foi o tratamento com Distilled Tall Oil 

(DTO) após 2 horas e para o tratamento Ciflutrina, após 24 horas. Ambos os 

ensaios e tratamentos atenderam as normas, exceto a avaliação para absorção 

de água em 24 horas. 

• Para as propriedades mecânicas, foi evidenciado que o tratamento com Distilled 

Tall Oil (DTO) apresentou melhores resultados nos ensaios de tração 

perpendicular, arranque de parafuso (topo/superfície) e MOR. Somente para o 

MOE o tratamento com Ciflutrina foi superior aos demais. Todos os ensaios e 

tratamentos atenderam a NBR 14810-2 (ABNT, 2013), que caracteriza o painel 

como Tipo P7 (painéis estruturais para uso em condições severas de carga, em 

ambientes úmidos), exceto o MOE que não atendeu a norma, contudo pode ser 

classificado como Tipo P5 (painéis estruturais para uso em condições úmidas). 

• Para as propriedades de resistência a umidade, o tratamento sem preservante 

e o tratamento com Distilled Tall Oil (DTO) apresentaram melhores resultados, 

tanto no ensaio cíclico quanto no ensaio em água em ebulição. Ambos os 

ensaios e tratamentos atenderam a NBR 14810-2 (ABNT, 2013). 

• A resistência ao ataque de cupim de madeira seca, Cryptotermes brevis, na fase 

normal teve a eficiência comprovada com o tratamento alternativo DTO. Na fase 

bisel o DTO não foi eficiente na inibição do ataque por não ter sido incorporado 

ao processo produtivo do painel. O DTO não apresentou alta taxa de 

mortalidade, em ambas as faces, comprovando assim o seu caráter inibidor e 

não como agente inseticida. 

• O preservante alternativo Distilled Tall Oil apresentou eficiência igual ao 

preservante Ciflutrina, relacionado a inibição de ataque de cupim de madeira 

seca Cryptotermes brevis. 
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