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Influência do arranjo das camadas do colchão nas propriedades tecnológicas 
de painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii

Influence of face to core layer ratios on technological 
properties of oriented Strand Board (OSB) of Eucalyptus benthamii
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Resumo

O objetivo do estudo foi determinar a influência de quatro diferentes arranjos de camadas do colchão nas 
propriedades tecnológicas de painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii.  As par-
tículas foram obtidas a partir de toras de reflorestamentos com 13 anos de idade, situados em Palmeira, 
Santa Catarina. O delineamento experimental foi composto por 4 tratamentos, sendo: 100% das partículas 
orientadas no mesmo sentido (T1), e de camadas cruzadas de 20-60-20%(T2), 25-50-25% (T3) e 30-40-
30% (T4). Os painéis foram produzidos com densidade de 0,650 g/cm3, 6% de resina fenol-formaldeído, 
1% de emulsão de parafina e ciclo de prensagem de 180ºC, 40 kgf/cm2 por 8 minutos. Os ensaios foram 
realizados de acordo com os parâmetros da ASTM D1037 (1993) e da DIN 52362 (1982) e os resultados 
analisados por meio da Análise da Variância e Teste de Tukey a 95% de probabilidade, bem como a com-
paração com os parâmetros da CSA 0437 (1993). Os resultados demonstraram que os painéis de média 
massa específica apresentaram valores de razão de compactação abaixo do encontrado na literatura e ao 
mesmo tempo altos valores de absorção de água e inchamento em espessura que não atenderam aos pa-
râmetros da norma de referência. Para módulo de elasticidade e módulo de ruptura, os valores de rigidez 
e resistência foram melhorados com a inclusão de uma camada cruzada na parte central do painel, mes-
mo que para módulo de ruptura não tenha havido diferença estatística entre os tratamentos. Para ligação 
interna, todos os tratamentos foram satisfatórios com média de 0,506 MPa de resistência. Segundo a CSA 
0437.0 (1993) para propriedades mecânicas, todos os tratamentos foram classificados como classe 01.

Palavras-chave: Espécie alternativa para OSB; Eucalyptus benthamii; diferentes composições das cama-
das do colchão; propriedades tecnológicas. 

Abstract

The objective of the study was to determine the influence of four different arrangements of face to core 
layer ratios on the technological properties of oriented strand board (OSB) of Eucalyptus benthamii. The 
particles were obtained from logs of a 13 years old plantation located in Palmeira, Santa Catarina. The 
experiment consisted of 4 treatments as follows: 100% of particles oriented in the same direction (T1), 
and crossed layers of 20-60-20% (T2), 25-50-25% (T3) and 30-40 -30% (T4). Panels were produced with 
a density of 0,650 g/cm³, 6% phenol formaldehyde resin, 1% wax sizing and a pressing cycle of 180°C, 40 
kgf/cm² for 8 minutes. The tests were done according to the parameters of ASTM D1037(1993) and DIN 
52362(1982) and the results were analyzed by Analysis of Variance and Tukey’s Test at 95% probability, as 
well as by comparison with the parameters of CSA 0437 (1993). The results demonstrated that the panels 
of medium density values presented below the compression ratio found in the literature and simultaneously 
high values of water absorption and thickness swelling that did not meet the criteria of the reference 
standard. For the modulus of elasticity and modulus of rupture, values of stiffness and strength have been 
enhanced by including a cross-layer in the central part of the panel. Even for modulus of rupture there was 
no statistical difference among treatments. For internal bonding, all treatments were satisfactory with an 
average strength of 0.506 MPa strength. According to CSA 0437.0 (1993) for mechanical properties, all 
treatments were classified as Class 01.

Keywords: Alternative species for OSB; Eucalyptus benthamii; different face to core layer ratios; 
technological properties. 
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INTRODUÇÃO

Em 2012, segundo relatório da ABRAF (2013), 
a área ocupada por plantios florestais de Eucalyp-
tus e Pinus no Brasil totalizou 6.664.812 ha, sen-
do 76,6 % correspondente à área de plantios de 
Eucalyptus, o que representa um crescimento de 
4,5% (228.078 ha) frente ao indicador de 2011. 

Entre as espécies de Eucalyptus plantadas no 
Brasil, destaca-se o Eucalyptus grandis, por ser 
uma espécie de rápido crescimento e também 
em função das características da madeira pro-
duzida, como o bom rendimento nos processos 
industriais em virtude do baixo índice de racha-
duras quando comparado com outras espécies 
do mesmo gênero, boa resistência mecânica e 
resistência a organismos xilófagos. No entanto, 
esta espécie tem como limitação a baixa resis-
tência a geadas, não podendo ser plantada em 
regiões frias como o planalto norte e a serra ca-
tarinensEucalyptus 

Sendo assim, nas regiões mais frias, a espé-
cie mais plantada é o Eucalyptus dunnii, que tem 
como principal fim o uso energético em função 
da baixa qualidade de madeira produzida devi-
do às altas tensões de crescimento, o que reflete 
negativamente nas propriedades tecnológicas. 
Como alternativa, uma espécie que está rece-
bendo atenção e sendo estudada devido ao seu 
potencial característico de resistir a baixas tem-
peraturas é o Eucalyptus benthamii et Cambage 
(NISGOSKI et al., 1998).

O E. benthamii foi introduzido no Brasil pela 
Embrapa Florestas, sendo utilizado em extensos 
programas de reflorestamento em função da boa 
resistência a geadas e grande possibilidade de ser 
utilizado para fins industriais, necessitando, por-
tanto, de maiores estudos sobre suas caracterís-
ticas tecnológicas e seu potencial de utilização.

Tendo em vista que os reflorestamentos com 
esta espécie na região sul do Brasil, especial-
mente no estado de Santa Catarina, são relati-
vamente jovens e existem muitos produtores de 
florestas plantando esta espécie, há uma grande 
quantidade de matéria-prima a ser disponibi-
lizada no mercado á médio prazo sem ter um 
direcionamento de produto final. Assim, é de 
extrema importância a avaliação desta espécie 
em todos os ramos de utilização na indústria, 
desde madeira sólida, passando pelos painéis 
compensados, de partículas, e entre esses usos, 
os painéis OSB (Oriented Strand Board).

Segundo Cloutier (1998), os painéis “OSB” 
são utilizados para aplicações estruturais, tais 

como: paredes, suportes para pisos e forros, 
componentes de vigas estruturais, embalagens, 
tendo em vista as suas boas características de 
resistência mecânica e estabilidade dimensio-
nal, bem como não estruturais como móveis 
e divisórias. 

A utilização de painéis OSB vem ocupando 
espaço antes exclusivo dos painéis compensa-
dos, em virtude de fatores como: redução da 
disponibilidade de toras de boa qualidade para 
laminação, utilização de toras de qualidade in-
ferior e de espécies de baixo valor comercial, 
largura e comprimento dos painéis OSB são de-
terminados pela tecnologia de produção e não 
em função do comprimento das toras (IWAKIRI 
et.al., 2003).

Os painéis OSB são produzidos com base em 
partículas de madeira do tipo “strand”, com a in-
corporação de resina a prova d’água e parafina, 
orientadas durante o processo de deposição e 
consolidadas pela prensagem a quentEucalyptus

Segundo Iwakiri et al. (2003), a composição 
estrutural dos painéis em camadas cruzadas, 
melhora a sua resistência mecânica e estabili-
dade dimensional nos sentidos paralelo e per-
pendicular ao plano do painel. Com relação ao 
sentido de orientação das partículas nas cama-
das superficiais e no centro dos painéis OSB, 
Cloutier (1998) afirma que a proporção ideal é 
na faixa de 20:60:20 a 30:40:30, baseado na por-
centagem de peso de partículas. 

Para Eucalyptus benthamii, por existirem pou-
cos estudos no segmento de painéis de madeira 
reconstituída, existe uma forte demanda para a 
contínua determinação do melhor uso da espé-
cie, assim como para encontrar melhores variá-
veis de processo, e obter resultados satisfatórios 
que atendam as normas internacionais de quali-
dade de Eucalyptus.

O objetivo do presente estudo foi determinar 
a influência de quatro composições de camadas 
de partículas nas propriedades tecnológicas de 
painéis de partículas orientadas (OSB) de Eu-
calyptus benthamii, bem como verificar o atendi-
mento dos valores encontrados para as proprie-
dades a norma CSA 0437 (CSA, 1993). 

MATERIAL E MÉTODOS

A madeira utilizada no estudo foi provenien-
te de um plantio experimental de Eucalyptus ben-
thamii com 13 anos de idade da empresa Klabin 
S.A., localizado no município de Palmeira, San-
ta Catarina. 
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Foram utilizadas 10 toras para a produção 
dos painéis, com comprimento de 2,40 m e diâ-
metro variando entre 20 e 30 cm, as quais foram 
desdobradas na serraria da Empresa Madepar In-
dústria e Comércio de Madeiras LTDA, situada 
em Lages, Santa Catarina. Do processo de des-
dobro foram obtidas 70 tábuas tangenciais com 
25 mm de espessura, largura variável e compri-
mento de 2,40 m. Nestas, foi aplicado o destopo 
em peças menores de 80 mm de comprimento 
em função do gerador de partículas do labora-
tório e realizado a imersão das peças em água a 
temperatura ambiente durante 21 dias de forma 
a facilitar o processo de retirada das partículas 
das peças.

As partículas strand foram obtidas em um ge-
rador de partículas composto por 4 facas instala-
das no rotor e uma faca no batente, obtendo par-
tículas com dimensões aproximadas de 80 mm 
de comprimento, 25 mm de largura e 0,50 mm 
de espessura. As partículas foram secas até 4+/-
1% de umidade em uma estufa com circulação 
forçada de ar a temperatura constante de 80oC. 

O delineamento experimental para avaliação 
tecnológica dos painéis foi composto por 4 tra-
tamentos que envolveram diferentes composi-
ções de camadas, sendo: 
- tratamento 1 (T1): 100% das partículas orien-
tadas no mesmo sentido, 
- tratamento 2 (T2): camadas cruzadas na pro-
porção 20% – 60% - 20%,
- tratamento 3 (T3): camadas cruzadas na pro-
porção 25% – 50% - 25%, 
- tratamento 4 (T4): camadas cruzadas na pro-
porção 30% – 40% - 30%.

Foram produzidos 3 painéis por tratamento, 
com as seguintes características: densidade no-
minal de 0,65 g/cm3; dimensões de 440 x 370 
x 16 mm; resina fenol-formaldeído (6%) e de 
emulsão parafina (1%), ambos baseados na 
massa seca das partículas. 

Posteriormente a etapa da secagem, foi reali-
zada a aplicação do adesivo (resina + parafina) 
nas partículas de forma independente por meio 
de uma pistola pulverizadora dentro de um tam-
bor rotativo que girava a velocidade de 20 rpm.

Para a orientação das partículas e formação 
do colchão com camadas cruzadas lançou-se 
mão do uso de uma caixa formadora. Posterior-
mente fez-se a prensagem a frio em prensa ma-
nual com 5 kgf/cm2 de pressão, e em seguida a 
prensagem a quente em temperatura de 180ºC, 
pressão específica de 40 kgf/cm2 durante 8 mi-
nutos.  Salienta-se que os parâmetros de prensa-

gem foram baseados em Mendes et al. (2008) e 
Bufalino et al. (2015). 

Os ensaios tecnológicos executados foram ba-
seados nos procedimentos descritos nas normas 
ASTM D1037 (ASTM, 1993) e DIN 52362 (DIN, 
1982), sendo: massa específica, razão de com-
pactação, teor de umidade, absorção de água, in-
chamento em espessura e taxa de não retorno em 
espessura (TNRE) como ensaios físicos e, flexão 
estática (módulo de ruptura (MOR) e elasticida-
de (MOE)) e ligação interna como mecânicos.

Cabe salientar que para a determinação da ra-
zão de compactação foi utilizado o valor de mas-
sa específica da madeira de Eucalyptus benthamii 
(0,530 g/cm3) encontrado por Martarello (2014). 

Para a análise dos painéis foi aplicado o Teste 
de Shapiro – Wilk para verificar se as variáveis 
quantitativas contínuas apresentavam distri-
buição normal e o Teste de Levene para deter-
minar a homogeneidade das variâncias. Após 
comprovada a normalidade e a homogeneidade 
dos dados, foi empregado a Análise de Variân-
cia e o Teste de Tukey a 95% de probabilidade 
para a comparação de média, quando da rejei-
ção da hipótese de igualdade, ambos por meio 
do SISVAR 4.6 (FERREIRA, 2003). Além destas 
análises, os valores foram comparados com os 
parâmetros da norma CSA 0437 (CSA, 1993). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Propriedades físicas
Os valores médios de massa específica, razão 

de compactação e teor de umidade estão apre-
sentados na Tabela 1, onde pode ser observado 
que não houve diferença estatística em nenhu-
ma das três variáveis analisadas. 

Os valores encontrados classificam os painéis 
de todos os tratamentos como de média massa 
específica, conforme estudo realizado por Iwaki-
ri (2005) que estabelece intervalo entre 0,59 a 
0,80 g/cm3 para tal categoria. Zhow (1990) re-
lata que a faixa ideal de massa específica dos 
painéis para manufatura de OSB está entre 0,65 
e 0,70 g/cm3, desta forma, os painéis do trata-
mento T3 estão fora do intervalo recomendado 
pelo autor.

A homogeneidade da massa específica dos 
painéis é um indicativo de que houve unifor-
midade no processo de deposição das partículas 
dentro dos painéis e entre os tratamentos, 

Para razão de compactação, o valor médio 
encontrado foi de 1,2, sendo que os resultados 
entre os tratamentos seguiram a mesma tendên-
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cia da massa específica, tendo em vista que foi 
utilizada uma única espécie. Todos os valores 
de razão de compactação ficaram abaixo do in-
tervalo recomendado por Kelly (1977), Mosle-
mi (1974), Tsoumis (1991) e Maloney (1993) 
que é de 1,3 a 1,6. Para painéis formados com 
6 espécies diferentes de Eucalyptus, Iwakiri et al. 
(2004) também encontraram resultados infe-
riores ao desejado para razão de compactação 
que variaram de 0,850 a 1,130.

Os valores encontrados abaixo do limite in-
ferior recomendado pelos autores poderão in-
fluenciar negativamente sobre as demais proprie-
dades físicas e mecânicas dos painéis. Este fato é 
decorrente da utilização de uma madeira com 
massa específica superior as utilizadas tradicio-
nalmente pelo setor (Pinus taeda e Pinus elliottii), 
o que pode ser ajustado em função do aumento 
da massa específica dos painéis, incorporação de 
uma maior quantidade de resina o que reflete 
na elevação do custo, ou ainda a mistura com 
outras espécies de menor massa específica. 

Para teor de umidade, os valores estão satis-
fatórios quando comparados com autores como 
Souza (2012) que encontrou valores entre 8,2 e 
10,3% para painéis OSB produzidos com Pinus 
sp., Hillig et al. (2004) que encontraram valores 
entre 3,74% e 8,78% para painéis flakeboards de 
Pinus elliottii, Eucalyptus grandis e Acacia mearn-
sii. Em escala comercial, a empresa fabricante 
de painéis OSB no Brasil, LP Building Products, 
indica que o teor de umidade médio desse 
tipo de painel encontra-se na faixa de 8+/-3%  
(LP BRASIL, 2014).

Verifica-se também que os tratamentos apre-
sentaram menor umidade de equilíbrio em re-
lação à madeira sólida, quando colocados sob a 
mesma condição ambiental. A justificativa para 
esta redução de higroscopicidade é devido à re-
dução da madeira em partículas e a posterior 
incorporação de resinas e parafinas e, princi-
palmente pela aplicação de altas temperaturas e 
pressão durante a consolidação do painel (WU, 
1999), a qual promove a perda ou rearranjo das 
regiões higroscópicas da madeira, deixando o 
painel menos reativo a água (MENDES, 2001). 

A Tabela 2 apresenta os valores médios para 
absorção em água, inchamento em espessura e 
taxa de não retorno em espessura para os pai-
néis OSB, onde pode ser observado por meio 
das quatro variáveis que o tratamento T4, com-
posto pela composição 30 – 40 -30 apresentou 
os melhores resultados.

Os valores de absorção de água após 2 horas 
variaram de 16,7% no T3 (25-50-25) a 22,2% 
no T1 (100%), havendo diferença estatística 
entre eles. Nota-se que os tratamentos T3 e T1 
foram os que apresentaram as massas específi-
cas com médias maior e menor, respectivamen-
tEucalyptus No entanto, após a finalização do 
período completo de imersão (24 horas), não 
foi verificado diferença estatística entres os tra-
tamentos. Cabe destacar que a norma CSA 0437 
(CSA, 1993) não especifica valores para a pro-
priedade física de absorção de água, contudo, 
pode-se inferir que os valores encontrados para 
os painéis produzidos foram compatíveis com 
dados de literatura.

Tabela 1.  Valores médios para massa específica, razão de compactação e teor de umidade.
Table 1.  Medium values for density, compaction ratio and moisture. 

Camadas Massa específica (g/cm³) Razão de Compactação Teor de umidade (%)
T1 (100%) 0,659 a 1,244 a 10,546 a
T2 (20-60-20%) 0,651 a 1,228 a 10,399 a
T3 (25-50-25%) 0,628 a 1,185 a 10,512 a
T4 (30-40-30%) 0,659 a 1,243 a 10,166 a
Média 0,649 1,225 10,406

Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferenciam estatisticamente entre si.

Tabela 2.  Valores médios para absorção, inchamento em espessura taxa de não retorno em espessura.
Table 2.  Mean values for absorption, swelling thickness and spring back. 

Camadas Absorção (%) Inchamento (%) TNRE (%)2h 24h 2h 24
T1 (100%) 22,159 b 61,049 a 14,251 b 36,448 b 27,634 a
T2 (20-60-20%)   20,169 ab 60,531 a 11,029 a 32,733 b 26,500 a
T3 (25-50-25%) 16,714 a 61,430 a 11,367 a 35,795 b 30,107 a
T4 (30-40-30%) 16,944 a 51,191 a 11,632 a 25,351 a 24,710 a
Média 18,996 58,550 12,070 32,582 24,238

Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferenciam estatisticamente entre si. 
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Para inchamento em espessura após 2 horas, 
observa-se que o tratamento T1 (100%), apre-
sentou o maior valor médio (14,3%), diferen-
ciando estatisticamente dos demais, porém após 
24 horas, o tratamento mencionado continuou 
sendo o maior, porém foi equivalente aos trata-
mentos T2 (20-60-20) e T3 (25-50-25). Todos 
os valores médios encontrados para os quatro 
tratamentos ficaram acima do recomendado 
pela CSA 0437 (CSA, 1993) que estipula o valor 
máximo de 10% de inchamento em espessura 
após 24 horas de imersão em água para painéis 
com espessura superior a 12,7 mm. 

Iwakiri et al. (2008) encontraram valores de 
absorção 24 horas de 68,49% para Eucalyptus 
grandis e 82,04% para Eucalyptus dunnii. Para 
os valores de inchamento em espessura (24 ho-
ras), os mesmos autores obtiveram os valores de 
19,21% para Eucalyptus grandis e 25,92% para 
Eucalyptus dunnii, para painéis produzidos com 
massa específica nominal de 0,7g/cm³. Com o 
mesmo gênero, Mendonça (2008) encontrou 
para painéis de Eucalyptus urophylla valores va-
riando de 29,94% a 41,47% para absorção 2 ho-
ras e para absorção 24 horas os resultados atin-
giram o máximo até 68,43%.

Para o TNRE, o valor médio foi de 24,3%, 
sendo que não houve diferença estatística entres 
os tratamentos. Saldanha (2004) afirma que o 
inchamento residual é altamente influencia-
do pelo inchamento em espessura, sendo que 
maiores valores destes geram maiores valores 
de TNRE. Pode-se constatar o citado pelo autor 
analisando o tratamento T4, que apresentou a 
menor taxa de inchamento em espessura para 24 
horas, 25,35%, relacionada à TNRE de 24,71%.

Propriedades mecânicas
Os valores médios de módulo de ruptura 

(MOR) e módulo de elasticidade (MOE) paralelo 
e perpendicular estão apresentados na Tabela 3.

Verifica-se a partir dos resultados, que tanto 
para MOR quanto para MOE, não houveram di-
ferenças estatísticas entre os tratamentos no sen-

tido paralelo às fibras, e que este cenário muda 
para os valores obtidos no sentido perpendicu-
lar, onde é possível verificar, que o aumento na 
proporção de partículas na camada interna (50 
e 60%) promovem um incremento nos valores, 
afetando positivamente a resistência a flexão, 
onde os tratamentos T2 e T3 apresentaram as 
maiores médias.

Segundo Iwakiri et al. (2003) pode-se obser-
var também que a diferença entre o MOR nos 
sentidos paralelo e perpendicular passa a ser 
menor, com a inclusão de uma camada cruza-
da no miolo da chapa (20:60:20), aumentan-
do o equilíbrio estrutural do painel, ou seja, 
para o painel homogêneo os valores de MOR 
de 29,985 MPa no sentido paralelo e 6,75 MPa 
no perpendicular passam para 27,477 MPa e 
18,189 MPa para o painel com camada cruzada 
de 20-60-20%.

Quanto ao sentido de aplicação da carga em 
relação à distribuição das partículas durante o 
ensaio de flexão estática, observa-se que os re-
sultados encontrados no sentido paralelo foram 
superiores aos encontrados no sentido perpen-
dicular. Saldanha (2004) afirma que a superiori-
dade dos resultados obtidos no sentido paralelo 
frente ao perpendicular está em função da com-
posição do painel em camadas cruzadas (face/
miolo/face), onde o sentido de aplicação da 
força está paralelo à camada interna com maior 
quantidade de partículas.

A norma CSA 0437 (1993) estabelece que os 
valores de MOR paralelo devem ser superiores 
a 29,0 MPa para os painéis serem classificados 
como O2 ou superiores a 23,4 MPa para serem 
enquadrados como O1. Assim, observa-se que o 
T2 e T4 não atingiram o limite mínimo para a 
classificação O2, sendo classificado O1.  Já para 
o sentido perpendicular, em termos de atendi-
mento aos parâmetros mínimos estabelecidos 
pela CSA 0437 (CSA, 1993), nota-se que todos 
os tratamentos, com exceção do T1 atingiram o 
valor mínimo para a classificação O2 que é de 
12,4 MPa.

Tabela 3.  Valores médios para módulo de ruptura e módulo de elasticidade.
Table 3.  Mean values of modulus of rupture and modulus of elasticity. 

Camadas Módulo de ruptura (MPa) Módulo de elasticidade (MPa)
Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular

T1 (100%) 29,985 a 6,753 c 5761,382 a 1092,226 c
T2 (20-60-20%) 27,477 a 18,189 a 5941,356 a 2595,066 a
T3 (25-50-25%) 29,099 a 20,808 a 5430,260 a 2082,42 ab
T4 (30-40-30%) 28,458 a 13,637 b 5367,981 a 1183,71 bc
Média 28,755 14,847 5625,244 1738,356

Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferenciam estatisticamente entre si. 
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Para o MOE, a norma CSA 0437 (CSA, 1993) 
estabelece que os valores devem ser superiores 
a 5500 MPa no sentido paralelo e a 1500 MPa 
no perpendicular para serem classificados como 
O2, ou superior a 4500 MPa paralelo e 1300 
MPa perpendicular para ser enquadrado como 
O1. Sendo que no sentido paralelo o T1 e T2 
podem ser classificados como O2 e os demais 
como O1, e no sentido perpendicular, somente 
os tratamentos com 50 e 60% de partículas na 
camada interna (T2 e T3) atingiram os valores 
mínimos para serem classificados como O2.

Mendes et al. (2008) em painéis produzidos 
com Eucalyptus spp. e massa específica nominal 
de 0,7 g/cm³ obteve valores de 25,6 MPa para 
MOR paralelo e 12,2 MPa para perpendicular, 
sendo que estes valores aumentaram para 36,8 
MPa e 30,8 MPa quando aumentou a massa 
específica nominal para 0,9 g/cm³. Mendes et 
al. (2007), trabalhando com OSB de clones de 
Eucalyptus e resina fenólica, encontraram valo-
res médios de MOR paralelo de 25 MPa e MOR 
perpendicular de 12 MPa. 

Comparando os resultados encontrados com 
os trabalhos de Mendes et al. (2008) e Mendes 
et al. (2007), observa-se que para MOR para-
lelo, os valores médios corroboram com o do 
presente estudo, porém para MOR perpendicu-
lar, os valores médios encontrados pelos auto-
res referenciados estão abaixo do resultado para 
Eucalyptus benthamii.

Iwakiri et.al. (2003), para painéis produzidos 
com Eucalyptus grandis obteve MOE paralelo de 
6626,7 MPa para 4,5% de resina e 5116,47MPa 
para 6%, não obtendo diferença significativa 
entre os tratamentos. Para o sentido perpendi-
cular os valores encontrados foram de 3849,2 
MPa para 4,5% e 3582,5 MPa para 6% de resina.

A tabela 4 apresenta os valores encontrados 
para ligação interna dos painéis, onde pode ser 
observado que houve diferença estatística entre 
os tratamentos, onde o tratamento T1 (100%) 
apresentou o menor valor e o tratamento T3 
(25-50-25%) o maior. No entanto, todos os tra-

tamentos atingiram o mínimo exigido pela CSA 
0437.0 (1993), que é de 0,345 MPa, tanto para 
classificação O2, quanto para a O1. 

Comparando os resultados encontrados com 
os trabalhos de Mendes et al. (2007), observa-
-se que para a ligação interna, os valores médios 
corroboram com o do presente estudo, onde os 
autores encontraram um valor médio de 0,39 
MPa para a resistência a ligação interna de pai-
néis com partículas de clones de Eucalyptus.

Iwakiri et al. (2003) encontraram a resistên-
cia de 0,52 MPa para painéis de Eucalyptus gran-
dis com composição de 20:60:20. Iwakiri et al. 
(2004) obtiveram para painéis com Eucalyptus 
grandis o resultado de 0,57 MPa, e de 0,42 MPa 
para Eucalyptus saligna nos valores médios de li-
gação interna. 

CONCLUSÕES

Os painéis produzidos foram classificados 
como de média densidade com distribuição 
uniforme de partículas, porém para razão de 
compactação, os valores encontrados foram in-
feriores aos recomendados pela literatura. 

Os valores médios de inchamento para 2 ho-
ras e 24 horas foram elevados e não atingiram aos 
valores estabelecidos pela norma de referência, 
sendo que a taxa de não retorno em espessura foi 
proporcional aos valores de inchamento 24 horas.

Para módulo de elasticidade e módulo de 
ruptura no ensaio de flexão estática, constatou-
-se que houve diferença estatística entre os va-
lores somente no sentido perpendicular, onde 
os resultados foram melhorados à medida que 
foi incluída uma camada interna perpendicular 
à externa com 50% e 60% de partículas. 

Os resultados de ligação interna foram satisfa-
tórios, tendo em vista que os tratamentos atingi-
ram os valores mínimos estabelecidos pela norma.

Segundo a CSA 0437.0 (CSA, 1993), levando 
em consideração todas as propriedades mecâni-
cas avaliadas, todos os tratamentos são classifi-
cados como 01, tendo em vista que pelo menos 
uma das propriedades foi classificada como tal.

Os resultados deste trabalho mostram que a 
madeira de Eucalyptus benthamii possui poten-
cial para a produção de painéis de partículas 
orientadas (OSB), porém necessita de ajustes no 
processo, principalmente no que tange as pro-
priedades de absorção de água e inchamento 
em espessura, e na razão de compactação que 
influencia diretamente nas propriedades mecâ-
nicas dos painéis.

Tabela 4.  Valores médios de ligação interna. 
Table 4.  Mean values of internal bond. 

Camadas Ligação Interna (MPa)
T1 (100%) 0,443 c

T2 (20-60-20%) 0,517 b
T3 (25-50-25%) 0,566 a
T4 (30-40-30%) 0,497 b

Média 0,506
Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferenciam es-
tatisticamente entre si. 
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