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Manufatura de painéis cimento-madeira de cedro australiano 
(Toona ciliata M. Roem var. australis) de diferentes procedências e idade

Manufacture of cement-bonded particleboard of Australian cedar 
(Toona ciliata M. Roem var. australis) of different origins and age 

 
Vânia A. de Sá¹, Lourival Marin Mendes², Allan Motta Couto³, Nerci Nina Lima4

Resumo

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade técnica de produção de painéis cimento-madeira 
com resíduos da madeira de cedro australiano (Toona ciliata M. Roem. var. australis) de quatro locais de 
crescimento aos 4 anos e aos 18 anos de idade. O experimento foi instalado segundo um delineamento 
inteiramente casualizado, com três repetições e quatro tratamentos, totalizando 12 painéis. Os painéis 
foram confeccionados com densidade nominal de 1,10 g/cm³ e de acordo com o seguinte ciclo de prensa-
gem: tempo de prensagem de 10 minutos, pressão específica de 40 kgf/cm² e consolidados à temperatura 
ambiente. Os resultados das propriedades físico-mecânicas indicaram grande potencial de utilização da 
madeira de Toona ciliata na manufatura de painéis cimento-madeira, independentes do local de coleta e 
da idade das árvores. 

Palavras-chave: Resíduos florestais, chapas minerais, painéis estruturais 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the technical feasibility of manufacturing cement-bonded particleboard 
made from australian cedar (Toona ciliata M. Roem.) of four distinct growth sites. The experimental design 
of the experiment was a completely randomized design with three replications and four treatments, totaling 
of 12 panels. The panels were made with nominal density 1.10 g/cm³ and in accordance with the following 
cycle of pressing: pressing time of 10 minutes, specific pressure of 40 kgf/cm² and consolidated at ambient 
temperature. The results of the physical and mechanical properties indicated great potential for using wood 
of Toona ciliata in the manufacture of wood-cement panels, independent of the collection site and age of 
the trees.
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INTRODUÇÃO

A fabricação de produtos a base de materiais 
lignocelulósicos, além de permitir melhor apro-
veitamento da madeira, apresenta certas vanta-
gens em relação a outros materiais por serem 
renováveis, recicláveis e biodegradáveis (ELE-
OTÉRIO, 2000). Além do mais, na confecção 
de produtos reconstituídos de madeira é possí-
vel agregar valor a materiais de baixa aceitação 
como madeiras de desbastes e resíduos do pro-
cessamento madeireiro.

Os painéis cimento-madeira são constituí-
dos por partículas ou fibras de biomassa vege-

tal (agregado), cimento (aglomerante mineral), 
aditivo químico e água, sendo estes consolida-
dos sob pressão a temperatura ambiente. Os 
aditivos químicos e minerais são aplicados com 
objetivo de acelerar a cura do cimento. Os prin-
cipais tipos de aditivos químicos empregados 
são o cloreto de cálcio, silicato de sódio e hidró-
xido de sódio, em quantidades que podem va-
riar de 3% a 5% em relação ao peso do cimento 
(LATORRACA, 2000).

Os painéis cimento-madeira são produtos 
de boa aceitação e de grande aplicabilidade na 
construção civil, principalmente nos países da 
Europa e da Ásia, por serem bons isolantes tér-
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micos e acústicos, virtualmente incombustíveis, 
resistentes ao ataque de agentes biodegradado-
res, apresentam alta estabilidade dimensional 
e são de fácil trabalhabilidade (LATORRACA; 
IWAKIRI, 2001)

A principal limitação na produção dos com-
pósitos cimento-madeira é a incompatibilidade 
química entre algumas espécies de madeira e o 
aglomerante mineral, devido à presença de subs-
tâncias químicas, como: compostos fenólicos, 
ácidos e açúcares, que retardam ou inibem a cura 
e o endurecimento do cimento, podendo preju-
dicar as propriedades finais dos painéis (LATOR-
RACA; IWAKIRI, 2000; MORI et al., 2007).

 Para viabilizar o uso de espécies com altos 
teores de extrativos, normalmente se tem em-
pregado o tratamento das partículas. Entre eles, 
inclui-se a extração das substâncias químicas 
inibidoras (tais como: extrativos solúveis em 
água ou álcali, carboidratos livres, etc.), atra-
vés da imersão das partículas em água fria por 
24 horas, imersão em água quente por 6 horas 
e imersão em solução de hidróxido de sódio 
(NaOH) a 1% (MOSLEMI et al., 1983; SAVAS-
TANO JÚNIOR et al., 2000). Segundo Beraldo 
et al. (2002), o problema relacionado ao tempo 
de pega do cimento pode ser minimizado com 
a aplicação de aditivos químicos e minerais 
aceleradores da cura.

Okino et al. (2004) avaliaram os efeitos de 
inibição da cura das chapas confeccionadas a 
partir da madeira de Hevea brasiliensis, através 
de teste de hidratação das partículas com e sem 
fervura  em água quente e com ou sem adição 
de CaCl2, sobre as propriedades dos painéis 
cimento-madeira. Os resultados obtidos indi-
caram que a madeira de seringueira in natura 
foi classificada como de “inibição extrema”, 
porém com a adição de CaCl2 foi classifica-
da como de “baixa inibição”. Iwakiri e Prata 
(2008), avaliando o efeito do tratamento das 
partículas de Eucalyptus sp. em água fria e em 
água quente sobre as propriedades dos painéis 
cimento-madeira, concluíram que   não há ne-
cessidade  de tratamento tanto para madeira de 
E. grandis quanto para E. dunnii. 

Outras características inerentes a madeira 
que influenciam a confecção de painéis particu-
lados são a densidade e a idade. A densidade da 
madeira deve ser de média a baixa, para assegu-
rar a razão de compactação da chapa dentro de 
níveis adequados para a densificação e conso-
lidação do material, garantindo melhores pro-
priedades de resistência aos painéis (IWAKIRI, 

2005). Quanto à idade, a madeira juvenil possui 
contração e inchamento mais elevados ao longo 
da grã. Apresenta uma variação das proprieda-
des físicas, mecânicas, químicas e anatômicas, se 
comparadas às madeiras adultas, caracterizando 
assim, uma madeira de qualidade inferior.

No contexto industrial, as madeiras de conífe-
ras são as mais empregadas como matéria-prima 
por apresentarem propriedades químicas com-
patíveis com os aglomerantes minerais, viabili-
zando a manufatura dos painéis sem provocar 
inibição da cura do aglomerante utilizado (LA-
TORRACA e IWAKIRI, 2001; SILVA et al., 2005). 

O aumento da demanda por produtos de 
madeira gera preocupações quanto ao abas-
tecimento futuro, logo as indústrias do setor 
florestal brasileiro têm procurado por espécies 
alternativas que possam suprir a possível fal-
ta de matérias-primas comumente utilizadas, 
como as espécies dos gêneros Pinus e Eucalyptus. 
Diante deste cenário, o cedro australiano (Toona 
ciliata var. australis) se mostra como alternativa 
promissora devido às altas taxas de crescimento 
e boa adaptabilidade às condições edafoclimá-
ticas das regiões sudeste e sul da Bahia, no qual 
pode ser estimado um incremento médio anual 
entre 20 e 30 m³/ha/ano (MURAKAMI, 2008).

A madeira de cedro australiano por ser con-
siderada de alta qualidade deve ser destinada 
preferencialmente a produtos de alto valor agre-
gado, como por exemplo, móveis finos e instru-
mentos musicais. A madeira destinada a estes 
fins passam por processamentos mecânicos com 
geração de grandes quantidades de resíduos, 
como aparas, costaneiras, serragem e outros. 

Outro aspecto a ser considerado é o destino 
da madeira oriunda de desbastes pré-comerciais, 
que são necessários aos quatro anos e aos oito 
anos em plantios desta espécie, que devido a pe-
quenas dimensões, são inviáveis ao processamen-
to primário e que poderiam ser utilizados como 
matéria-prima para painéis a base de madeira.

Uma das principais vantagens agregadas ao 
painel cimento-madeira é a utilização de resí-
duos florestais e do processamento madeireiro, 
além de madeiras de pequenos diâmetros ina-
propriadas a fins mais nobres. Assim, o objeti-
vo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade 
técnica de manufatura de painéis cimento-ma-
deira a partir do aproveitamento de resíduos, 
provenientes do processamento primário (des-
dobro e laminação), da madeira de cedro aus-
traliano de quatro locais de crescimento aos 4 
anos e aos 18 anos de idade.
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 As partículas foram submetidas a um trata-
mento de imersão em água fria por 24 horas, 
para remoção dos extrativos solúveis em água 
que inibem a cura do cimento. Após o processo 
de drenagem e lavagem, as partículas foram se-
cadas ao ar, até atingir um teor de umidade mé-
dio de 12%, e classificadas em peneira vibratória 
de 0,6 mm abertura para retiradas de finos.

Confecção dos painéis
O experimento foi instalado segundo um 

delineamento inteiramente casualizado, sendo 
avaliadas quatro localidades, onde o município 
de Marechal Floriano foi considerado o trata-
mento padrão. Foram confeccionados três pai-
néis com dimensões de 480 x 480 x 15 mm por 
cada local de coleta, totalizando em 12 painéis. 

Para a manufatura das chapas, seguiu-se a 
metodologia sugerida por Souza (1994), para 
o cálculo dos componentes (madeira, cimento, 
água e aditivo). Para a definição da proporção 
dos componentes na mistura foram conside-
radas as seguintes relações: madeira/cimento 
1:2,75; água/cimento 1:2,5; taxa de água de hi-
dratação/cimento  0,25:4% de cloreto de cálcio 
como aditivo. Todas estas proporções foram de-
terminadas com base no peso seco do cimento. 
Os cálculos foram realizados para uma densida-
de nominal dos painéis de 1,10 g/cm³. 

Os componentes, equivalentes a três painéis 
por tratamento, foram pesados e misturados 
numa betoneira de eixo inclinado para a forma-
ção da massa homogênea. O colchão foi forma-
do por deposição da massa em caixa formadora 
com dimensões de 48 x 48 cm, colocada sobre 
uma chapa de alumínio, previamente untadas 
com óleo diesel para facilitar a retirada após 
prensagem. Para controle da espessura final dos 
painéis, foram utilizados espaçadores de ferro de 
15 mm de espessura. Após a distribuição do ma-
terial, colocou-se outra chapa na face superior do 
colchão e, em seguida, repetiu-se o procedimen-
to até completar três painéis por tratamento.

Os painéis foram prensados a temperatura 
ambiente, com pressão específica de 40 kgf/
cm² durante 10 minutos. A pressão foi man-
tida até os colchões atingirem a espessura dos 

MATERIAL E MÉTODOS

Matérias-primas utilizadas
Para o presente estudo foram utilizadas ma-

deiras de cedro australiano (Toona ciliata M. 
Roem. var. australis ), com idades de 4 e 18 anos. 
A madeira de quatro anos de idade foram prove-
nientes de três municípios localizados no estado 
de Minas Gerais, a saber: Campo Belo, Cana Ver-
de e Santo Antônio do Amparo. A madeira de 
18 anos de idade foi proveniente do município 
de Marechal Floriano localizado no estado do 
Espírito Santo. Esta madeira foi utilizada como 
testemunha (padrão) no estudo.

Para cada localidade foram selecionadas e 
abatidas 5 árvores, em seguida as mesmas foram 
seccionadas e retirados discos de 4 cm de espes-
sura na base e a cada 1,30 m de comprimento 
ao longo de sua extensão até a altura comercial 
para determinação da densidade básica. A pri-
meira tora de 1,30 m de comprimento de cada 
fuste foi conduzida ao processo de laminação. 
As outras toras subseqüentes foram reduzidas 
em peças de 1,30 m de comprimento.

A densidade básica foi determinada de acor-
do com o método de imersão em água descrita 
por Vital (1984).

Os resultados da densidade básica e os diâ-
metros médios, a 1,30 m do solo, das árvores de 
cada região estão apresentados na Tabela 1.

O aglomerante empregado na confecção dos 
painéis foi de origem hidráulica, designado co-
mumente como cimento Portland CP V – ARI/
Plus de alta resistência inicial, segundo a Norma 
Brasileira NBR 5733 (1991). Como aditivo quí-
mico acelerador da cura do cimento foi utiliza-
do o cloreto de cálcio (CaCl2).

Preparação das partículas
As pontas das toras até a altura comercial, os 

resíduos provenientes da laminação (perdas do 
arredondamento e o rolo resto), e os resíduos 
provenientes do desdobro (costaneiras) foram 
transformados em partículas do tipo “sliver” em 
um moinho de martelos, com dimensões nomi-
nais de 20,0 x 1,5 x 1,0 mm de comprimento, 
largura e espessura, respectivamente.  

Localização Idade (anos) Diâmetro médio (cm) Densidade Básica (g/cm³)
Campo Belo 4 19,09 0,310
Cana Verde 4 16,55 0,320
Santo Antônio do Amparo 4 16,82 0,285
Marechal Floriano 18 35,63 0,324

Tabela 1. Descrição das árvores selecionadas.
Table 1.   Description of the selected trees.
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município de Minas Gerais com o padrão Ma-
rechal Floriano, foi realizado o teste de Dun-
nett, a um nível de 5% de significância (BAN-
ZATTO; KRONKA, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Propriedades físicas
Densidade dos painéis

Na Tabela 2 estão apresentados os valores 
médios da densidade aparente dos painéis ci-
mento-madeira de cedro australiano, estabiliza-
dos em câmara climática à temperatura de (20 ± 
1)°C e (65 ± 3)% de umidade relativa.

separadores e, posteriormente, efetivou-se o 
grampeamento e liberação da prensa. Os pai-
néis permaneceram grampeados sob condições 
naturais de umidade e temperatura durante 24 
horas, permitindo que as reações de endureci-
mento ocorram de modo a  garantir a espessu-
ra final desejada. O sistema de grampeamento 
está ilustrado na Figura 1. 

Decorrido às 24 horas, os grampos foram reti-
rados e as chapas acondicionadas em câmara cli-
mática por um período de 28 dias à temperatura 
de (20 ± 1)°C e umidade relativa de (65 ± 3) %. 

Após o processo de maturação e climati-
zação, os painéis foram encaminhados para 
retirada dos corpos-de-prova para ensaios de 
absorção de água (AA) e inchamento em espes-
sura (IE) após 24 horas de imersão em água, 
densidade aparente dos painéis, flexão estática 
para determinação do módulo de elasticidade 
(MOE) e módulo de ruptura (MOR), compres-
são paralela (CP) e ligação interna (LI). Para 
a avaliação das propriedades físico-mecânicas 
dos painéis adotaram-se os procedimentos 
recomendados pelas Normas ASTM D-1037 
(1999) e DIN 52362 (1982).

Os resultados dos ensaios físicos e mecânicos 
dos painéis foram submetidos à análise de vari-
ância a 5% de significância para avaliar o efeito 
das procedências.  

Para o estudo da variação das propriedades 
físico-mecânicas dos painéis dentro de cada 
localidade aos 4 anos de idade foi realizado o 
teste de Tukey, a um nível de 5% de significân-
cia. Já o estudo da variação da idade, no qual 
foram comparados os valores médios de cada 

Figura 1. Esquema de grampeamento dos painéis cimento-madeira.
Figure 1. System of clasps of the cement-bonded particleboard.

Localização Densidade 
aparente, g/cm³ CV, %

Campo Belo¹ 1,14 Aa 2,0
Cana Verde¹ 1,24 Aa 2,9
Santo Antônio do Amparo¹ 1,16 Aa 6,0
Marechal Floriano² 1,16 a 2,3
Média geral 1,17 --
F calculado 3,813ns --

Tabela 2. Valores médios de densidade aparente (g/
cm³) dos painéis.

Table 2. Average values of density of the cement- 
bonded particleboard (g/cm³).

e¹: Madeira de T. ciliata com 4 anos de idade; e²: Madeira de T. ciliata 
com 18 anos de idade (padrão). Médias seguidas de mesma letra mai-
úscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, não diferem en-
tre si pelo teste de Dunnett (P ≤ 0,05). ens: valor não significativo pelo 
teste F (P ≤ 0,05). CV: Coeficiente de variação.

Para densidade aparente dos painéis foi veri-
ficado que o efeito de localidade foi não signifi-
cativo a 95% de probabilidade, indicando uma 
homogeneidade entre os tratamentos. Portanto, 
foi observado que os valores obtidos foram su-
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periores ao proposto pelo trabalho, de 1,10 g/
cm³. Possivelmente, essa variação ocorreu devi-
do a alguns erros nos cálculos dos componentes 
dos painéis, no qual foi estipulado uma porcen-
tagem de perdas de 10%.  

De acordo com análise de variância, as mé-
dias foram consideradas estatisticamente iguais, 
independentes da idade e da localidade. A ho-
mogeneidade entre as densidades foi obtida a 
partir do controle em laboratório do processo 
de deposição das partículas e da formação do 
colchão durante a confecção dos painéis.

Os valores médios de absorção de água (AA) 
e de inchamento em espessura (IE), após 2 ho-
ras e 24 horas de imersão, e os testes de compa-
ração múltipla estão apresentados na Tabela 3.

A análise de variância indicou que o efeito 
de localidade foi significativo para a absorção 
de água (AA) e para o inchamento em espessu-
ra (IE), após 2 horas de imersão. Porém, para a 
absorção de água e para o inchamento em es-
pessura, após 24 horas de imersão, não foram 
encontradas diferenças estatísticas significativas 
entre os tratamentos, independentes do local de 
crescimento e da idade. 

A absorção de água, após 2 horas de imer-
são, dos painéis produzidos com madeira de 4 
anos de idade, a localidade de Campo Belo ob-
teve média estatisticamente inferior às de Cana 
Verde e Santo Antônio do Amparo, porém es-
tas localidades não apresentaram diferenças 
estatísticas significativas em relação ao padrão 
Marechal Floriano, mostrando que a idade não 
influenciou essa propriedade.

Os valores para absorção de água após 2 e 24 
horas de imersão observados nesse estudo es-
tão compatíveis ou abaixo de alguns resultados 
apresentados na literatura para painéis confec-

cionados com madeiras mais comumente em-
pregadas. Iwakiri e Prata (2008) encontraram 
para absorção de água após 24 horas um valor 
médio de 14,05% em chapas cimento-madeira 
de Pinus taeda. Latorraca (2000), estudando a 
influência de quatro espécies de eucalipto, en-
controu, para a mesma propriedade, valores mé-
dios entre 15,69% e 22,22%. 

O inchamento em espessura (IE), após 2 ho-
ras de imersão em água, dos painéis produzidos 
com madeira de quatro anos de idade não apre-
sentaram diferenças estatísticas significativas en-
tre localidades. Já na comparação entre idades, 
observa-se que as médias dos painéis produzi-
dos com madeiras das localidades de Campo 
Belo e Santo Antônio do Amparo foram estatis-
ticamente inferiores à Marechal Floriano, sendo 
este último representado pelo maior valor abso-
luto, que foi de 0,97%. 

Os valores encontrados nesse estudo para 
inchamento em espessura após 2 horas e 24 
horas de imersão em água são inferiores à faixa 
mínima admitida pelo processo Bison Wood-
Cement Board (1978), que é de 0,80% e entre 
1,2 a 1,8 %, respectivamente, para inchamen-
to em espessura após 2 horas e 24 horas de 
imersão em água. 

Comercialmente, os painéis cimento-madei-
ra apresentam valores de 1,0% e entre 1,50% a 
1,80%, respectivamente, para inchamento em 
espessura após 2 e 24 horas de imersão em água 
(VIROC, 2004). Sobre valores obtidos na litera-
tura, Silva et al. (2005) encontraram para incha-
mento em espessura após 2 horas e 24 horas de 
imersão valores médios entre 0,68% a 1,25% e 
1,20% a 5,54%, respectivamente, em compósi-
tos de madeira de Eucalyptus urophylla, com ou 
sem inclusão de casca.

Tabela 3. Valores médios das propriedades físicas dos painéis.
Table 3.   Average values of physical properties of the cement-bonded particleboard.

Localização
AA IE

2 horas 24 horas 2 horas 24 horas
 % 

Campo Belo¹ 6,37 Ba 
(6,3%)³

12,8 Aa 
(4,1%)

0,37 Ab 
(17,8%)

0,77 Aa 
(3,0%)

Cana Verde¹ 10,50 Aa 
(12,5%)

14,40 Aa 
(8,7%)

0,47 Aa 
(38,5%)

0,78 Aa 
(43,7%)

Santo Antônio do Amparo¹ 10,33 Aa 
(2,2%)

14,47 Aa 
(2,62)

0,35 Ab 
(5,4%)

0,34 Aa 
(23,4%)

Marechal Floriano² 9,20 a 
(24,5%)

14,30 a 
(16,4%)

0,97 a 
(42,6%)

0,73 a 
(5,5%)

Média geral 9,1 13,99 0,54 0,66
F calculado 6,249* 1,02ns 4,91* 3,636ns

e¹: Madeira de T. ciliata com 4 anos de idade; e²: Madeira de T. ciliata com 18 anos de idade (padrão). Médias seguidas de mesma maiúscula, na colu-
na, não diferem entre sim pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Dunnett (P ≤ 0,05). e*: valor significativo pelo teste F (P ≤ 0,05). ens: valor não significativo pelo teste F (P ≤ 0,05). e³: Coeficiente de variação.
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Uma das propriedades que mais caracteri-
zam os painéis cimento-madeira e os tornam 
diferentes de outros tipos de painéis reconstitu-
ídos de madeira é a sua alta estabilidade dimen-
sional, podendo ser empregados em ambientes 
com grande variação de umidade.

 
Propriedades mecânicas

Os valores médios de módulo de elasticidade 
à flexão (MOE) e o módulo de ruptura (MOR), 
compressão paralela (CP), ligação interna (LI) e 
os testes de comparação múltipla estão apresen-
tados na Tabela 4.

Para módulo de elasticidade (MOE), obtido 
no ensaio de flexão estática, o efeito de localida-
de foi não significativo a 95% de probabilidade. 
Entretanto, os valores médios encontrados fo-
ram satisfatórios, no qual foram superiores aos 
comumente encontrados na literatura para ou-
tras espécies e ao valor mínimo exigido pela Bi-
son Wood-Cement Board (1978), que é 2.942,0 
MPa. Latorraca e Iwakiri (2000) obtiveram va-
lores para MOE variando entre 1.488,3 MPa e 
4.315,4 MPa, para painéis de Eucalyptus dunnii 
com densidade nominal de 1,2 g/cm³.

Para o módulo de ruptura (MOR), também 
obtido no ensaio de flexão estática, o efeito de 
localidade foi significativo a 95% de probabi-
lidade. Pode-se verificar que entre os painéis 
produzidos com madeira de 4 anos de idade, a 
localidade de Campo Belo apresentou média es-
tatisticamente superior às de Cana Verde e San-
to Antônio de Amparo. Já a comparação entre 
as madeiras de 4 anos de idades e o padrão de 
18 anos, somente Campo Belo não apresentou 
diferenças estatísticas significativas em relação a 
Marechal Floriano, pelo Teste de Dunnet à 5% 
de significância.

Para o MOR, somente os valores obtidos pe-
las localidades de Campo Belo e Marechal Flo-
riano foram superiores ao valor mínimo estabe-
lecido pela Bison Wood-cement Board (1978), 
que está em torno de 8,8 MPa. Porém, os valores 
encontrados foram compatíveis ou superiores 
aos encontrados na literatura para outras espé-
cies. Latorraca (2000), estudando as proprieda-
des de painéis confeccionados com diferentes 
espécies de eucalipto obteve valores variando de 
3,5 a 6,8 MPa. Matosk (2005), obteve para esta 
propriedades valores variando entre 5,0 MPa e 
5,9 MPa em painéis cimento-madeira confeccio-
nados com resíduos de Pinus e adição de CaCl2 

como aditivo químico.
Pela análise de variância, a compressão pa-

ralela (CP) sofreu efeito significativo de local 
a 95% de probabilidade. Verifica-se também 
que para os painéis produzidos com madei-
ra de 4 anos de idade, a localidade de Campo 
Belo apresentou valor estatisticamente supe-
rior à Santo Antônio do Amparo, porém estas 
não apresentaram diferenças estatísticas sig-
nificativas em relação a Cana Verde. Na com-
paração entre idades, observa-se que somente 
a localidade de Campo Belo não apresentou 
diferenças estatísticas significativas em relação 
à Marechal Floriano.

Os valores de CP obtidos neste estudo foram 
compatíveis com a literatura. Latorraca (2000), 
avaliando as propriedades de painéis cimento-
madeira confeccionados com quatro espécies de 
eucalipto, encontrou valor médio de 6,56 MPa 
para resistência a compressão paralela. Beraldo 
e Carvalho (2001) encontraram para resistência 
a compressão um valor médio de 7,25 MPa em 
painéis produzidos com madeira da base das to-
ras de Eucalyptus grandis, aos cinco anos.

Tabela 4. Valores médios das propriedades mecânicas dos painéis.
Table 4.   Average values of mecanical properties of the cement-bonded particleboard.

Localização
Flexão estática CP LIMOE MOR

  MPa 
Campo Belo¹ 4486,53 Aa 

(3,1%)³
11,00 Aa 
(4,1%)

10,43 Aa 
(5,3%)

1,15 Aa 
(10,6%)

Cana Verde¹ 4270,61 Aa 
(12,6%)

6,36 Bb 
(10,1%)

8,64 ABb 
(6,0%)

0,97 Aa 
(7,9%)

Santo Antônio do Amparo¹ 4308,72 Aa 
(10,2%)

6,50 Bb 
(6,5%)

6,28 Bb 
(14,8%)

0,94 Aa 
(1,9%)

Marechal Floriano² 4696,56 a 
(8,4%)

9,19 a 
(2,8%)

11,42 a 
(14,8%)

0,99 a 
(9,2%)

Média geral 4440,60 8,26 9,19 1,01
F calculado 0,688ns 70,5* 14,23* 3,78ns

e¹: Madeira de T. ciliata com 4 anos de idade; e²: Madeira de T. ciliata com 18 anos de idade (padrão). Médias seguidas de mesma maiúscula, na 
coluna, não diferem entre sim pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste 
de Dunnett (P ≤ 0,05). e*: valor significativo pelo teste F (P ≤ 0,05). ens: valor não significativo pelo teste F (P ≤ 0,05).
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Quanto à LI, observa-se que o efeito de local 
foi não significativo, a 95% de probabilidade, 
indicando que esta propriedade não foi influen-
ciada pela localidade nem pela idade.  

Os painéis apresentaram alta resistência à LI, 
visto que os resultados encontrados foram supe-
riores aos encontrados na literatura para outras 
espécies estudadas e aos valores mínimos reque-
rido pela Bison Wood-cement Board (1978), 
que é de 0,39 MPa. Silva et al. (2005), estudan-
do painéis cimento-madeira com e sem inclusão 
de casca de Eucalyptus urophylla encontraram va-
lores entre 0,33 MPa e 0,68 MPa. Iwakiri e Prata 
(2008), estudando madeiras de Eucalyptus gran-
dis e Eucalyptus dunnii na produção de painéis 
cimento-madeira, encontraram valores varian-
do de 0,28 MPa a 0,47 MPa.

Provavelmente, a baixa densidade das madei-
ras avaliadas tenha contribuído positivamente 
no aumento da resistência dos painéis cimen-
to-madeira. De modo geral, madeiras menos 
densas possibilitam maior taxa de compressão 
em chapas de partículas de média densidade, de 
forma a promover suficiente área de contato en-
tre as partículas durante a prensagem formando 
uma ligação forte e contribuindo para elevação 
das propriedades de resistência dos painéis. 

CONCLUSÕES

Os resultados encontrados neste estudo fo-
ram satisfatórios e indica a viabilidade técnica 
de uso da madeira de cedro australiano (Toona 
ciliata) como matéria-prima na confecção de 
painéis cimento-madeira de boa qualidade, in-
dependentemente da localidade e da idade. 

No geral, as avaliações das propriedades físico-
mecânicas dos painéis cimento-madeira de Cedro 
australiano foram compatíveis ou superiores em 
comparação aos valores referenciais da literatura 
para outras espécies e ao processo Bison. 

A incorporação de madeira de cedro austra-
liano com quatro anos de idade oriundas de 
desbastes na produção comercial de painéis 
cimento-madeira seria uma alternativa econo-
micamente viável por agregar maior valor ao 
produto final em relação às técnicas de aprovei-
tamento comumente utilizadas. 
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