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espécies de madeiras tropicais da Amazônia
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Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de painéis aglomerados produzidos com quatro 
espécies de madeiras tropicais da Amazônia. As espécies estudadas foram: Protium puncticulatum J. F. 
Macbr, Protium tenuifolium (Engl.) Engl., Inga paraensis Ducke e Inga alba (Sw.) Willd. Foram produzidos 
painéis experimentais com densidade nominal de 0,75 g.cm-3, utilizando a resina uréia-formaldeído na 
proporção de 8% de sólidos - base peso seco das partículas. Os painéis foram prensados com pressão 
específica de 4,0 MPa, temperatura de 160 ºC e tempo de prensagem de 8 minutos. A qualidade dos 
painéis foi avaliada por meio de ensaios físicos e mecânicos, com base nos procedimentos descritos na 
norma EN. Os resultados das propriedades mecânicas obtidos para os painéis experimentais atenderam 
aos requisitos mínimos estabelecidos pela Norma EN 312:2003 (CEN, 2003) e NBR 14810-2:2006 (ABNT, 
2006a), podendo se afirmar que as quatro espécies de madeiras tropicais, objetos deste estudo, apresen-
tam potencial para produção de painéis aglomerados.

Palavras-chave: Painéis aglomerados, madeiras tropicais, uréia-formaldeído. 

Abstract

This research aimed to evaluate the quality of the particleboard produced with four species of tropical 
woods from the Amazon. The species studied were: Protium puncticulatum J. F. Macbr, Protium tenuifolium 
(Engl.) Engl., Inga paraensis Ducke e Inga alba (Sw.) Willd. Experimental panels were produced with 
nominal density of 0.75 g.cm-3, using the urea-formaldehyde resin in a proportion of 8 % solids/dry basis 
weight of the particles. The panels were pressed with a specific pressure of 4.0 MPa, temperature of 160 °C 
and pressing time of 8 minutes. The quality of the panels was evaluated by physical and mechanical tests 
using the procedures described in the EN standard. The results of the mechanical properties obtained for 
the experimental panels met the minimum requirements established by the EN 312:2003 standard (CEN, 
2003) and NBR 14810-2:2006 (ABNT, 2006a ) and it can be said that the four species of tropical woods 
evaluated in this study, have potential for particleboard manufacturing.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, as indústrias do 
setor de painéis reconstituídos de madeira têm 
empreendido grandes investimentos na implan-
tação de novas unidades produtivas, além do 
aumento em áreas de plantios florestais para 
assegurar o suprimento de madeira. De acor-
do com a ABIPA (2014), a capacidade nominal 
de produção das indústrias de MDP cresceu de 
2,80 milhões de m³ em 2005, para 4,79 milhões 
de m³ em 2012, com incremento na ordem de 
71% no período. Cabe ressaltar que, mesmo 

com a entrada de MDF no mercado moveleiro, 
a produção de painéis MDP continuou cres-
cendo, embora em proporções menores que o 
MDF. Isto indica que há mercado para os dois 
tipos de painéis, tanto para diferentes tipos de 
mobiliário, popular e superior, quanto para o 
mesmo tipo de mobiliário, em diferentes partes 
dos móveis. No período de 1997 a 2010, foram 
realizados 2,5 bilhões de investimentos e a pro-
jeção de novos investimentos para período de 
2010 a 2014 é de 1,2 bilhões. Isto demonstra a 
importância e a confiança dos investidores neste 
importante segmento industrial brasileiro.
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As indústrias de painéis aglomerados no Bra-
sil estão instaladas nas regiões Sul e Sudeste, ten-
do em vista a localização dos principais pólos 
moveleiros dos Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
As florestas plantadas de Pinus e Eucalyptus são 
as bases de suprimento de madeira para estas 
indústrias. Embora as regiões norte e centro-
oeste do país tenham disponíveis extensas áreas 
de florestas tropicais nativas, poucos estudos têm 
sido realizados sobre a viabilidade de utilização 
de madeiras tropicais para produção de painéis 
aglomerados. O aproveitamento de resíduos 
provenientes das serrarias e laminadoras pode 
ser uma alternativa interessante para instalação 
de indústrias de painéis aglomerados na região 
amazônica e, por conseguinte, abrir perspectivas 
de instalação de polos moveleiros na região, 
diminuindo as dependências de importação de 
móveis de regiões Sul e Sudeste do país. Neste 
mesmo aspecto, Alves et al. (2014) corroboram 
mencionando que a utilização de resíduos 
de serrarias e indústrias de processamento 
de madeira, além de agregar valor à matéria-
prima promovem a sustentabilidade de forma 
econômica e ambientalmente correta, a qual 
vem exigindo atenção em todo o mundo. 

As propriedades anatômicas, físicas e químicas 
das diferentes espécies de madeira podem influen-
ciar de forma positiva e negativa na fabricação 
de produtos colados de madeira. Segundo Marra 
(1992), as propriedades da madeira possuem forte 
influência na formação da ligação adesiva e, geral-
mente, as madeiras de folhosas apresentam mais 
dificuldades para colagem do que as de coníferas.  

A escolha de espécies de madeira para pro-
dução de painéis aglomerados deve ser baseada 
em alguns parâmetros como a densidade, pH e 
extrativos (MOSLEMI 1974; MALONEY 1993; 
TSOUMIS 1991), além da disponibilidade de 
matéria prima. 

A densidade da madeira é um dos requisitos 
básicos na escolha de espécies para produção de 
painéis aglomerados, devido a sua influência na 
razão de compactação, que é a relação entre a 
densidade do painel e a densidade da madeira. 
Segundo os autores, a razão de compactação 
deve ser de no mínimo 1,3 para assegurar uma 
área de contato satisfatória entre as partículas e 
densificação suficiente para a formação do pai-
nel. Kelly (1977), afirma que, para painéis de 
mesma densidade, produzidos com madeira de 
baixa densidade, as suas propriedades mecâni-
cas serão superiores, entretanto, a sua estabili-

dade dimensional será inferior em comparação 
aos painéis produzidos com madeira de maior 
densidade. Segundo o autor, nos painéis com 
maior razão de compactação, há maior quanti-
dade de partículas de madeira e, consequente-
mente, ocorrerá maior densificação do painel, 
resultando em maior inchamento higroscópico 
da madeira e liberação das tensões de compres-
são geradas durante o processo de prensagem à 
alta temperatura. Maloney (1993) afirma que 
as espécies com densidade de até 0,55 g.cm-3  
são as mais adequadas para produção de 
painéis de partículas por atingirem uma razão 
de compactação entre 1,3 e 1,6. Numa pesquisa 
conduzida por Vital et al. (1974) sobre painéis 
aglomerados produzidos com Virola spp., uma 
espécie de madeira tropical da Amazônia com 
massa específica aparente de 0,43 g.cm-3, com 
razão de compactação dos painéis de 1.2:1.0 
(baixa) e 1.6:1.0 (alta), os autores encontraram 
aumentos significativos nos resultados de tração 
perpendicular e flexão estática (MOE e MOR).

Com relação ao pH e extrativos da madeira, 
Marra (1992) afirma que estes parâmetros po-
dem influenciar diretamente na cura da resina 
e, consequentemente, na qualidade dos painéis 
produzidos. O pH da madeira pode variar entre 
3,0 a 5,5 e, de acordo com Kelly (1977), madei-
ras com pH muito ácido podem causar a pré-cu-
ra da resina uréia-formaldeído durante a fase de 
fechamento da prensa, prejudicando o grau de 
adesão entre as partículas e, consequentemente, 
reduzir os valores das propriedades mecânicas 
dos painéis. Por outro lado, madeiras que apre-
sentam pH pouco ácido requerem quantidade 
um pouco maior de catalisador para acelerar a 
cura da resina uréia-formaldeído. A influência 
dos extrativos na polimerização e cura do ade-
sivo é relatada por vários pesquisadores. Marra 
(1992) afirma que madeiras com elevados teo-
res de extrativos apresentam dificuldades de co-
lagem resultando em baixa resistência da liga-
ção adesiva entre as partículas.

Já a disponibilidade de matéria prima é funda-
mental para suprir o processo produtivo. Segun-
do Steege et al. (2006), as famílias mais comuns 
na região amazônica brasileira são Fabaceae, Sa-
potaceae, Lecythidaceae, Moraceae, Burseraceae, 
Chrysobalanaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, 
Lauraceae e Myristicaceae, onde 25% de todas 
as árvores de grande porte pertencem a família 
Fabaceae, e os gêneros mais comuns quanto a 
abundância são Eschweilera Pouteria, Licania, 
Tetragastris, Eperua, Inga, Protium e Swartzia. 
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Em relação ao gênero Inga, pertencente à fa-
mília Fabaceae (PINHEIRO et al., 2007), a es-
pécie Inga alba, com base no levantamento re-
alizado por Souza e Silva (2003) no baixo Rio 
Negro na Amazônia, foi indicada com bom 
potencial econômico e industrial, segundo es-
tudos de Alarcón e Peixoto (2007), foi a quinta 
espécie com maior ocorrência de indivíduos em 
um trecho de terra firme do baixo Rio Branco, 
Roraima e de acordo com Espírito-Santo (2003) 
uma das vinte de maior ocorrência na Floresta 
Nacional do Tapajós. Já a espécie Inga paraensis, 
é uma espécie com boa ocorrência em regiões de 
terra firme da Amazônia, onde após inventário 
na Amazônia Central, verificou-se que foi a sexta 
mais frequente (TSUCHIYA et al., 2006). Quan-
to ao gênero Protium da família Burseraceae, a 
espécie Protium puncticulatum foi uma das cinco 
espécies de maior valor de cobertura na região 
Sul do Pará (RIBEIRO et al., 1999) e uma das 
dez nas florestas primária e secundária da Flo-
resta Nacional do Tapajós (ESPÍRITO-SANTO, 
2003). Já a espécie Protium tenuifolium foi a quar-
ta com maior número de indivíduos em estudo 
realizado por Aparicio et al., (2014) em floresta 
de terra firme no Amapá, e uma das dez de maior 
abundância e frequência relativa segundo estudo 
realizado por Salomão et al. (2013) na Floresta 
Ombrófila Densa, sub-região dos baixos platôs 
da Amazônia, além de ser uma das principais es-
pécies que caracterizam o estrato emergente.

Tendo em vista a carência de estudos sobre 
o comportamento das espécies de madeiras da 
Amazônia na produção de painéis aglomerados, 
este trabalho teve como objetivo avaliar a qua-
lidade de painéis aglomerados produzidos com 
quatro espécies de madeiras tropicais da Ama-
zônia, com base nos resultados de suas proprie-
dades físicas e mecânicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas nesta pesquisa madeiras 
das espécies Protium puncticulatum, Protium te-
nuifolium, Inga paraensis e Inga alba, provenien-
tes da Estação Experimental ZF-2 do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizada 
no Município de Manaus, Estado do Amazo-
nas. A madeira de Pinus taeda foi utilizada como 
base referencial para comparações de resultados 
obtidos para as quatro espécies de madeiras 
tropicais, tendo em vista ser a espécie mais em-
pregada na produção industrial de painéis aglo-
merados no Brasil.

Na colagem das partículas de madeira para 
manufatura dos painéis aglomerados foi utiliza-
da a resina ureia-formaldeído, com teor de sóli-
dos de 66,5%, pH de 7,0, densidade de 1,30 g/
cm3 e viscosidade Brookfield de 742 cP. O catali-
sador empregado na polimerização da resina foi 
o sulfato de amônia.

Os painéis foram produzidos em laborató-
rio, com espécies puras e em diferentes propor-
ções de misturas, conforme o plano experimen-
tal apresentado na tabela 1.

Tabela 1.  Delineamento experimental.
Table 1.  Experimental design. 

Tratamento Composição
1 100% Protium puncticulatum
2 100% Protium tenuifolium
3 100% Inga paraensis
4 100% Inga alba

5 50% Protium puncticulatum – 
50% Protium tenuifolium

6 50% Inga paraensis - 50% Inga alba

7
25% P. puncticulatum - 
25% P. tenuifolium - 25% I. paraensis - 
25% I. alba

8 100% Pinus taeda

As partículas de madeira foram geradas num 
picador de disco com as seguintes dimensões no-
minais: comprimento de 25 mm, espessura de 
0,7 mm e largura variável. Após a secagem ao teor 
de umidade médio de 3%, as partículas foram re-
processadas no moinho de martelo e classificadas 
em peneira de malha 0,6 para retirada de “finos”. 

A resina ureia-formaldeído catalisada com sul-
fato de amônia foi aplicada sobre as partículas em 
quantidade de 8% de sólidos em relação ao peso 
seco das partículas. Foi aplicada também 1% de 
emulsão de parafina com objetivo de reduzir a 
absorção de água e minimizar o inchamento em 
espessura. Para a formação do colchão de partícu-
las foi utilizada uma caixa formadora vazada com 
dimensões laterais de 50 cm x 38 cm. Os cálculos 
para definição de quantidade de materiais para 
formação de um painel foram feitos para densi-
dade nominal de 0,75 g.cm-3 e dimensões de 50 
cm x 38 cm x 1,3 cm. Os painéis foram prensa-
dos à temperatura de 160 ºC, pressão específica 
de 4,0 MPa e tempo de prensagem de 8 minutos. 
Foram produzidos três painéis por tratamento, 
perfazendo um total de 24 painéis experimentais.

Após a prensagem, os painéis foram esqua-
drejados e acondicionados em câmara climática 
com temperatura de 20 + 2 ºC e umidade rela-
tiva de 65 + 5%, até sua estabilização ao teor de 
umidade médio próximo à 12%.
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As propriedades físicas e mecânicas dos pai-
néis foram determinadas de acordo com a me-
todologia proposta pelas Normas Européias EN 
310, 317, 319 e 323 (CEN, 2002a, b, c, d), e pela 
Norma NBR 14810-3 (ABNT, 2006b), respecti-
vamente para massa específica aparente, absor-
ção de água e inchamento em espessura após 2 
e 24 horas de imersão em água, flexão estática, 
tração perpendicular e arrancamento de parafu-
sos (superfície e topo). Os valores obtidos foram 
comparados com os requisitos propostos pela 
norma EN 312:2003 (CEN, 2003) e pela norma 
NBR 14810-2:2006 (ABNT 2006a), e com os va-
lores obtidos a partir do tratamento referência 
(T8 – Pinus taeda). Os dados obtidos foram sub-
metidos à análise estatística por meio dos testes 
de Grubb’s e Shapiro Wilks, para verificação de 
outliers e distribuição normal. A homocedastici-
dade foi avaliada por meio do Teste de Bartlett e 
em seguida foram realizadas ANOVA, Análise de 
Covariância e Teste de médias de Tukey ao nível 
de probabilidade de 95%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Massa específica e razão de compactação
Na Tabela 2 estão apresentados os resultados 

médios da massa específica básica das madeiras, 
massa específica aparente dos painéis e da razão 
de compactação.

Os valores médios da massa específica básica 
das espécies utilizadas nesta pesquisa foram de 
0,640 g/cm³ para Protium puncticulatum, 0,690 
para Protium tenuifolium, 0,630 g/cm³ para Inga 
paraensis, 0,570 g/cm³ para Inga alba e 0,450 g/
cm³ para Pinus taeda. Todas as quatro espécies 
de madeiras tropicais apresentaram valores de 
massa específica básica superiores à madeira de 
Pinus taeda. As misturas das madeiras das qua-
tro espécies em diferentes proporções resulta-
ram em massa específica básica no intervalo de 
0,600 g/cm³ a 0,665 g/cm³.

Com relação à massa específica aparente dos 
painéis, os valores médios variaram de 0,708 g/
cm³ a 0,750 g/cm³. Para alguns tratamentos os 
valores foram um pouco inferiores à massa es-
pecífica nominal de 0,750 g/cm³, o que pode ser 
atribuído à perda de material durante a forma-
ção do painel e retorno em espessura após pren-
sagem. Foram constatadas diferenças estatísticas 
significativas entre os tratamentos produzidos 
com madeiras tropicais e o tratamento testemu-
nha (Pinus taeda).

Os valores médios de razão de compactação 
variaram de 1,104 a 1,586, sendo o menor valor 
obtido para painéis produzidos com 100% de 
madeira de Protium tenuifolium e o maior valor 
obtido para painéis produzidos com madeira de 
Pinus taeda. Apenas as espécies Inga alba e Pinus 
taeda apresentaram valores de razão de compac-
tação na faixa de valores considerada ideal de 
1,3 a 1,6 conforme relatada por Kelly (1977), 
Maloney (1993) e Moslemi (1974). Todas as 
demais espécies e misturas destas, apresentaram 
razão de compactação média abaixo da faixa de 
valores mencionada por referidos autores.

Propriedades físicas dos painéis
Na Tabela 3 estão apresentados os resultados 

médios de absorção de água e inchamento em 
espessura após 2 e 24 horas de imersão em água.

Os valores médios de absorção de água após 
2 horas variaram de 5,91% a 49,40% e, após 
24 horas, de 20,65% a 89,19%. Os painéis de 
Pinus taeda apresentaram valores médios de ab-
sorção estatisticamente superiores em relação às 
demais espécies, tanto para 2, quanto para 24 
horas de imersão. Os painéis produzidos com 
madeiras de Protium puncticulatum, Protium te-
nuifolium, Inga paraensis, mistura de espécies de 
Protium e das quatro espécies tropicais, apresen-
taram valores médios de absorção de água após 
2 horas estatisticamente inferiores em relação 
aos demais tratamentos. Para absorção de água 

Tabela 2.  Resultados de massa específica e razão de 
compactação.

Table 2.  Results of density and compaction ratio. 

Tratamento ME madeira ME painéis RC(g/cm³) (g/cm³)

1 0,640 0,750 a 
(5,52)

1,209 cd 
(4,29)

2 0,690 0,743 a 
(5,61)

1,104 e 
(4,19)

3 0,630 0,746 a 
(5,82)

1,211 cd 
(5,62)

4 0,570 0,739 a 
(5,88)

1,349 b 
(4,55)

5 0,665 0,750 a 
(6,66)

1,173 de 
(5,52)

6 0,600 0,742 a 
(5,80)

1,273 c 
(5,99)

7 0,633 0,746 a 
(7,09)

1,206 cd 
(7,40)

8 0,450 0,708 b 
(5,41)

1,586 a 
(5,77)

ME: massa específica; RC: razão de compactação; Médias seguidas da 
mesma letra na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo teste 
de Tukey a 95% de probabilidade. Valores entre parêntese indicam o 
coeficiente de variação. 
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Tabela 3.  Resultados de propriedades físicas dos painéis aglomerados.
Table 3.  Results of physical properties of particleboard. 

Tratamento AA 2h (%) AA 24h (%) IE 2h (%) IE 24h (%)

1 8,93 c 
(31,69)

26,84 c 
(9,80)

21,16 bc 
(26,84)

51,82 b 
(8,43)

2 6,99 c 
(29,94)

23,53 cd 
(12,63)

19,37 bcd 
(28,32)

45,20 c 
(13,65)

3 19,71 b 
(12,09)

30,49 bc 
(11,36)

43,27 a 
(10,62)

59,45 ab 
(6,24)

4 7,95 c 
(21,80)

26,46 c 
(8,09)

21,26 bc 
(22,67)

59,64 ab 
(7,82)

5 5, 91 c 
(16,80)

20,65 d 
(13,17)

15,86 cd 
(26,11)

41,96 c 
(16,93)

6 16,48 b 
(24,39)

32,98 b 
(13,77)

37,25 a 
(22,17)

62,25 a 
(6,63)

7 7,85 c 
(23,84)

24,95 c 
(14,91)

24,78 b 
(34,05)

51,63 b 
(6,69)

8 49,40 a 
(17,28)

89,19 a 
(6,07)

14,29 d 
(26,36)

33,46 d 
(12,15)

AA: absorção de água; IE: inchamento em espessura; Médias seguidas da mesma letra na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo teste de 
Tukey a 95% de probabilidade. Valores entre parêntese indicam o coeficiente de variação.

24 horas, os painéis produzidos com as quatro 
espécies e mistura destas, foram os que apresen-
taram menores valores médios, sendo estatisti-
camente iguais entre si.

A menor massa específica da madeira de Pi-
nus taeda e o consequente aumento na razão de 
compactação dos painéis não contribuiu para a 
redução na absorção de água, devido à redução 
na porosidade do painel, conforme relatado por 
Vital et al. (1974). Como base referencial, Nau-
mann et al. (2008) encontraram para painéis 
aglomerados de Eucalyptus urophylla  e Schizolo-
bium amazonicum, valores médios de absorção 
24 horas de 97,2% e 117,9%, respectivamente. 
Iwakiri et al. (1996) obtiveram para painéis 
aglomerados de Pinus taeda e Eucalyptus dunnii, 
valores médios de absorção de água 24 horas 
de 75,04% e 80,05%, respectivamente e Alves 
et al. (2014) avaliando a utilização de resíduos 
de serrarias de diferentes espécies tropicais para 
produção de aglomerados, obtiveram valores 
médios de absorção de 50,35% e 56,36% após 2 
e 24 horas de imersão, quando utilizaram uréia-
-formaldeido como adesivo.

Para o inchamento em espessura após 2 e 
24 horas de imersão, os valores médios varia-
ram na faixa de 14,29% a 43,27% e de 33,46% 
a 62,25%, respectivamente. Os resultados obti-
dos foram maiores em relação a alguns valores 
apresentados na literatura. Iwakiri et al. (1996) 
encontraram para painéis aglomerados de Pinus 
taeda e Eucalyptus dunnii, valores médios de in-
chamento em espessura 24 horas de 30,50% e 
35,09%, respectivamente. Trianoski (2010) ob-
teve para painéis aglomerados produzidos com 

madeira de Acrocarpus fraxinifolius, Melia azeda-
rach e Toona ciliata, valores médios de 24,58%, 
17,79% e 16,78%, respectivamente, e Alves et 
al. (2014) encontraram percentuais médios de 
inchamento de 23,65% e 28,33% após 2 e 24 
horas.

Moslemi (1974) afirma que painéis com 
maior razão de compactação apresentam maior 
inchamento em espessura devido à maior libe-
ração das tensões de compressão resultantes da 
prensagem, além do inchamento higroscópico 
da maior quantidade de partículas de madeira. 
Entretanto, neste estudo, os painéis produzidos 
com as quatro espécies de madeiras tropicais e 
mistura destas, apresentaram maior inchamen-
to em espessura em comparação aos painéis de 
Pinus com razão de compactação superior.

Propriedades mecânicas dos painéis
Na Tabela 4 estão apresentados os valores 

médios de módulo de ruptura e elasticidade em 
flexão estática, tração perpendicular à superfície 
e resistência ao arranchamento de parafusos na 
superfície e topo dos painéis.

Os valores médios de módulo de ruptura 
(MOR) variaram na faixa de 13,51 MPa a 18,70 
MPa. Os painéis produzidos com madeiras de 
Inga alba e Pinus taeda apresentaram valores mé-
dios de MOR estatisticamente iguais aos painéis 
produzidos com mistura de quatro espécies tro-
picais e superiores aos demais tratamentos.

Para o módulo de elasticidade (MOE), os 
valores médios obtidos variaram na faixa de 
2.302 MPa a 2.942 MPa. Os painéis produ-
zidos com madeira de Inga alba e mistura de 
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Tabela 4.  Resultados de propriedades mecânicas dos painéis aglomerados.
Table 4.  Results of mechanical properties of particleboard. 

Tratamento MOR (MPa) MOE (MPa) TP (MPa) RAP-S (N) RAP-T (N)

1 15,67bc 
(5,43)

2.467 b 
(12,13)

0,71 a 
(13,73)

1.334 a 
(18,11)

1.471 ab 
(17,67)

2 13,51 c 
(4,80)

2.461 b 
(15,25)

0,54 b 
(14,00)

1.137 b 
(21,68)

1.170 c 
(22,85)

3 15,31 bc 
(5,23)

2.302 
(15,90)

0,56b 
(14,60)

1.248 ab 
(18,08)

1.371 ab 
(13,09)

4 18,70 a 
(4,22)

2.942 a 
(11,74)

0,78 a 
(12,76)

1.281 ab 
(14,06)

1.510 ab 
(15,45)

5 15,36 bc 
(4,93)

2.487 b 
(13,25)

0,68 a 
(8,51)

1.244 ab 
(22,45)

1.379 ab 
(17,23)

6 15,91 b 
(4,13)

2.587 ab 
(13,77)

0,58 b 
(17,03)

1.217 ab 
(18,13)

1.397 b 
(16,73)

7 17,19 ab 
(5,07)

2.731 a 
(15,11)

0,68 a 
(14,03)

1.276 ab 
(21,88)

1.411 ab 
(20,31)

8 18,23 a 
(4,73)

2.351 
(9,95)

0,67 a 
(14,85)

1.353 a 
(11,74)

1.534 a 
(11,95)

MOR: módulo de ruptura; MOE: módulo de elasticidade; TP: tração perpendicular à superfície; RAP-S: resistência ao arranque de parafusos na 
superfície; RAP-T: idem, topo; Médias seguidas da mesma letra na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey a 95% de proba-
bilidade. Valores entre parêntese indicam o coeficiente de variação. 

quatro espécies tropicais, apresentaram valores 
médios estatisticamente iguais aos painéis pro-
duzidos com mistura das espécies Inga alba e 
Inga paraensis, e superiores em relação aos de-
mais tratamentos.

Tanto para o MOR, quanto para o MOE, não 
foram constatadas a influência direta da razão 
de compactação dos painéis sobre estas proprie-
dades mecânicas. Todos os tratamentos propos-
tos no plano experimental apresentaram valores 
médios de MOR e MOE superiores aos requi-
sitos mínimos estabelecidos pela Norma EN 
312:2003 (CEN, 2003), cujos valores são respec-
tivamente de 13 MPa e 1.600 MPa.

Em relação às outras pesquisas, os resulta-
dos obtidos neste trabalho são superiores aos 
apresentados por Naumann et al. (2008) para 
painéis aglomerados produzidos com Eucalyptus 
urophylla e Schizolobium amazonicum cujos valo-
res foram respectivamente de 4,26 MPa e 13,96 
MPa para o MOR e de 696 MPa e 1.873 MPa 
para o MOE. Já, Trianoski (2010), encontrou 
para painéis aglomerados produzidos com ma-
deiras de Acrocarpus fraxinifolius, Melia azedarach 
e Toona ciliata, MOR médio de 18,19 MPa, 18,56 
MPa e 19,83 MPa, e MOE médio de 2.134 MPa, 
2.191 MPa e 2.427 MPa, respectivamente para as 
três espécies avaliadas.

Com relação aos ensaios de tração perpen-
dicular, os valores médios obtidos variaram de 
0,54 MPa a 0,78 MPa. Os painéis produzidos 
com madeiras de Inga paraensis, Protium puncti-
culatum, mistura desta com Protium tenuifolium, 
mistura de quatro espécies tropicais e Pinus ta-
eda, apresentaram valores médios de tração 

perpendicular estatisticamente iguais entre si e 
superiores em relação aos demais tratamentos. 
Mais uma vez, a razão de compactação dos pai-
néis não influenciou nos resultados desta pro-
priedade mecânica. Os resultados obtidos para 
todos os tratamentos propostos foram superio-
res ao requisito mínimo de 0,35 MPa estabeleci-
do pela Norma EN 312:2003 (CEN, 2003).

Como base referencial, Trianoski (2010) en-
controu para painéis aglomerados produzidos 
com madeira de Acrocarpus fraxinifolius, Melia 
azedarach e Toona ciliata, valores de tração per-
pendicular respectivamente de 1,50 MPa, 1,88 
MPa e 1,64 MPa. Colli et al. (2010), encontra-
ram para painéis aglomerados produzidos com 
Schizolobium amazonicum valor médio de tração 
perpendicular de 0,22 MPa. Já, Vital et al. (1974) 
encontraram para painéis aglomerados de Virola 
spp com razão de compactação de 1,2:1.0 (bai-
xa) e 1,6:1.0 (alta), valores de tração perpendi-
cular de 0,48 MPa e 0,65 MPa.

Os ensaios de resistência ao arrancamento de 
parafusos resultaram em valores médios na fai-
xa de 1.137 N a 1.353 N e de 1.170 N a 1.534 
N, respectivamente para a superfície e topo dos 
painéis. Os painéis de Pinus taeda apresentaram 
valores médios de resistência ao arrancamento 
de parafusos na superfície estatisticamente su-
perior em relação aos painéis de Protium tenui-
folium e não diferiu estatisticamente dos demais 
tratamentos. Todos os tratamentos atingiram os 
requisitos mínimos estabelecidos pela Norma 
NBR 14810-2:2006 (ABNT, 2006a) de 1.020 N 
para resistência ao arrancamento de parafusos 
na superfície e de 800 N para o topo.
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Os resultados obtidos neste trabalho estão 
próximos aos encontrados por Bianche (2009), 
entre 1.027 N a 1.376 N (topo e superfície), para 
painéis produzidos com madeiras de Eucalyptus 
urophylla, Schizolobium amazonicum e Sida spp. Tria-
noski (2010) obteve para painéis produzidos com 
madeiras de Acrocarpus fraxinifolius, Grevilea robus-
ta, Melia azedarach, Schizolobium parahyba e Toona 
ciliata, valores de resistência ao arranque de para-
fusos no topo e superfície entre 735 N a 1.005 N.

CONCLUSÕES

Todas as quatro espécies de madeiras tropi-
cais, objetos deste estudo, apresentaram maio-
res valores médios de massa específica básica em 
relação à madeira de Pinus taeda, gerando pai-
néis com menor razão de compactação.

Os valores das razões de compactação das es-
pécies amazônicas, abaixo do recomendado na 
literatura, indicam que esta propriedade não é 
um fator impeditivo na utilização das mesmas 
para a produção de painéis aglomerados.

Embora os resultados de propriedades físicas 
dos painéis tenham sido um pouco elevados em 
relação aos apresentados na literatura, todos os 
valores médios das propriedades mecânicas ava-
liadas para as espécies em estudo atenderam aos 
requisitos mínimos estabelecidos pela Norma 
EN 312:2003 (CEN, 2003) e NBR 14810-2:2006 
(ABNT, 2006a). Portanto, pode-se afirmar que 
as quatro espécies de madeiras tropicais avalia-
das neste trabalho apresentam potencial para 
produção de painéis aglomerados. 

Apesar das espécies utilizadas no presente 
estudo apresentarem certa ocorrência na região 
Amazônica, deve-se considerar a necessidade 
de grandes volumes de madeira para suprir um 
processo industrial.
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