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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ESPÉCIES MANEJADAS NA AMAZÔNIA 
PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS “EGP” (EDGE GLUED PANELS) NÃO 
ESTRUTURAL 
 
Esta pesquisa tenta desenvolver o uso de novas tecnologias para valorizar o uso de 
cinco espécies de madeira tropical manejadas e indicações para a manufatura de 
painéis EGP a nível regional e indicação de novas espécies para o mercado. O 
material em estudo é composto das madeiras de Angelim pedra (Himenolobium 
pulcherrimum), Angelim vermelho (Dinizia excelsa), Breu vermelho (Protium 
puncticulaton), Murici (Byrsonima crispa) e Piãozinho (Micrandropsis scleroxylon), 
obtidas no município de Manaus/AM (ZF-2/EEST/INPA - BR-174 e Madeireira 
Portela). As toras foram processadas em pranchões/tábuas e secas a 12% em 
sistema micro-ondas. As propriedades químicas (extrativos totais, solubilidade em 
água, solubilidade em NaOH, lignina, celulose bruta, pH e cinzas e físico-mecânicas 
(densidade básica, densidade aparente, MOE, MOR e umidade) foram avaliadas 
obedecendo os procedimentos normativos. Para os painéis EGP, foram utilizadas as 
cinco diferentes madeiras, com usinagem das peças (25 x 50 x 240 mm) e 
fingamento (C = 10 mm; α = 31º; P = 1 mm) utilizando uma tupia industrial. O PVA 
foi utilizado frio e quente na junção do topo e da superfície lateral, respectivamente, 
ao passo que, o EPI foi usado frio somente na superfície lateral, utilizando prensa 
pneumática. Corpos de prova (14,00 x 10,00 x 2,5 cm) foram utilizados nos ensaios 
de rugosidade, granulometria de lixas e revestimento. Na avaliação da colagem dos 
EGP’s foram realizados os testes de flexão estática, tração e cisalhamento. Para 
análise dos dados utilizou-se a estatística ANOVA e teste de Tukey. Nos resultados 
das propriedades físico-mecânicas das madeiras, obteve-se em média 0,62 g/cm3 
(densidade básica) e 12.528 MPa (MOE). A parte química referente a solubilidade 
em NaOH (8,24%) e pH (6,31), tiveram relação direta com os atributos físico-
mecânico das madeiras e dos painéis EGP’s. A melhor redução da rugosidade foi 
obtida com a lixa de grã 180 (Piãozinho – 0,0094 µm). Quanto a gramatura dos 
vernizes, os painéis de Murici e Piãozinho foram os que obtiveram menor consumo 
na aplicação. Para o revestimento dos EGP’s, Piãozinho, Angelim pedra e Breu 
vermelho, foram os que obtiveram grau excelente de fixação. Os melhores 
resultados dos ensaios de flexão estática e tração (painéis) foram para Piãozinho, 
37,29 e 18,08 MPa. No cisalhamento Angelim vermelho (10,89 MPa) e Piãozinho 
(10,74 MPa) utilizando adesivo EPI apresentaram maior resistência. Na avaliação 
geral das propriedades das madeiras e dos painéis, Piãozinho e Angelim pedra 
apresentaram a melhor aptidão tecnológica para produção de EGPs. Esta avaliação 
confirma a indicação das espécies para a produção deste painel, auxiliando na 
tomada de decisão e na exploração em programas de manejo sustentável. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Madeiras da Amazônia, manejo florestal, propriedades 
tecnológicas, painéis EGP, madeira Piãozinho. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF THE POTENTIAL OF SPECIES MANAGED IN THE AMAZON 
FOR THE PRODUCTION OF NON-STRUCTURAL "EGP" (EDGE GLUED 
PANELS) PANELS 
 
The present work tries to develop novel technologies for enhancing the utilization of 
five managed tropical timber species, furnish reliable data for their manufacturing into 
non-structural EGP at a regional level and for indicating new ones to be used in this 
market. The studied material comprised wood from Angelim pedra (Himenolobium 
pulcherrimum), Angelim vermelho (Dinizia excelsa), Breu vermelho (Protium 
puncticulaton), Murici (Byrsonima crispa) and Piãozinho (Micrandropsis scleroxylon), 
obtained in the municipality of Manaus / AM, (ZF-2 / EEST / INPA - BR-174 and 
Madeireira Portela). The logs were processed in planks / boards and dried at 12% 
moisture in a microwave system. Chemical (total extractives, water solubility, NaOH 
solubility, lignin, crude cellulose, pH and ash) and physical-mechanical (basic 
density, apparent density, modulus of elasticity (MOE) and modulus of rupture (MOR) 
and moisture) properties were assessed obeying the normative procedures. The five 
different timber species were machined and pre-machined into (25 x 50 x 240 mm) 
and (C = 10 mm, α = 31 °, P = 1 mm) parts, for the manufacture of the EGPs using 
an industrial spindle. Cold and hot polyvinyl adhesive PVA was used on the top and 
side junctions, respectively, whereas cold EPI was only used on the lateral surface, 
utilizing a pneumatic press. Test specimens (14.00 x 10.00 x 2.5 cm) were used in 
the roughness, sandpaper granulometry and coating assays. EGPs’ bonding, static 
bending, traction and shearing assessment tests were performed. Data were 
analyzed using ANOVA and Tukey's test. Timber species physical-mechanical 
properties assessment results presented an 0.62 g/cm³ average (basic density) and 
12,528 MPa (MOE). The chemical part related to NaOH solubility (8.24%) and pH 
(6.31) showed to be directly related to the physical-mechanical attributes of the wood 
and EGPs. The lowest roughness value was obtained with 180 grain sandpaper 
(Piãozinho - 0.0094 μm). As to the varnishes, Murici and Piãozinho panels have 
shown to be the ones which consumed the least in their application. Regarding 
EGPs’ coating, Piãozinho, Angelim pedra and Breu vermelho, were those that 
obtained the best degree of fixation. The best results on static flexion and traction 
were obtained with Piãozinho, 37.29 and 18.08 MPa. Red Angelim (10.89 MPa) and 
Piãozinho (10.74 MPa) shear using EPI adhesive presented the highest resistance. 
Panel wood properties overall assessment showed Piãozinho and Angelim pedra to 
presented the best technological aptitude for the EGPs manufacturing. This 
assessment confirms these timber species to be good for the production of these 
panels by assisting on the decision-making for their exploitation sustainable 
management programs. 
 
KEY WORDS: Amazonian timber species, forest management, technological 
properties, EGPs, Piãozinho wood. 
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1 INTRODUÇÃO     

 

O Brasil é um país florestal com aproximadamente 493,5 milhões de hectares, 

cobertos por florestas naturais e plantadas o que representa a segunda maior área 

de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia. O Relatório Internation Forest 

Resources Assessment - ONU, indica que o setor florestal contribui anualmente com 

aproximadamente US$ 600 bilhões para o PIB global e fornece empregos para mais 

de 50 milhões de pessoas (FAO, 2015).     

Tratando-se do potencial da floresta Amazônica, com grande diversidade de 

espécies arbóreas, o setor madeireiro da região contribui expressivamente para a 

economia regional e nacional e ainda para o bem-estar social. A exploração 

sustentável desses recursos está aliada ao manejo florestal, que é um tipo de 

exploração de madeira que aplica atividades de planejamento a fim de assegurar a 

manutenção da floresta (Sabogal et al., 2006).  

No contexto global a produção de madeira serrada vem diminuindo 

gradativamente, enquanto que o consumo de painéis possui uma tendência 

crescente. Esta redução ocorre devido à escassez de espécies de grandes 

diâmetros e o acelerado desenvolvimento tecnológico para a produção de painéis, 

que apresentam produtos com maior competitividade, além da crescente pressão 

ambiental exercida por diversos setores da sociedade (Costa, 2015; Vieira et al., 

2012). Os principais painéis de madeira existentes no mercado são painéis 

compensados, chapas aglomeradas e painéis sarrafeados de madeira colada 

lateralmente (EGP), entre outros (Ostapiv, 2011). 

            O mercado de painéis EGP está intimamente associado às atividades de 

construção e decoração residencial, também é utilizado na fabricação de móveis, na 

construção civil, tanto na parte estrutural quanto na parte decorativa. Os painéis 

EGP vêm ganhando espaço no mercado por utilizar matéria-prima à base de 

resíduos e/ou madeira maciça, o que gera um produto final de grande valor 

agregado potencializando práticas eco eficiente e sustentável (Almeida, 2015; 

Martins, 2011; SWST, 2016). O EGP é uma estrutura formada por um conjunto de 

peças de madeira (sarrafos) coladas lateralmente. Os sarrafos podem ser inteiros, 

ou apresentar união de topo, do tipo finger joint (emenda dentada), esse tipo de 

emenda potencializa a resistência na colagem longitudinal (Amoah et al., 2014; 

Cortez-Barbosa et al., 2014). 
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A avaliação das propriedades física e mecânicas da madeira é primordial para 

o processamento dos painéis EGP, além da umidade, a densidade, módulos de 

ruptura e de elasticidade são variáveis que influenciam na qualidade do produto. O 

teor de umidade é um importante fator para a colagem, enquanto a densidade pode 

influenciar na maior ou menor resistência mecânica (Almeida, 2015; Nascimento et 

al., 2002; USDA, 2010). Outra propriedade importante, mas pouco estudada é a 

química (lignina, celulose, extrativos, minerais e o pH) que interfere na produção de 

painéis, mais precisamente no que diz respeito ao processo de colagem. Conforme 

Almeida (2015), o teor e a classe dos extrativos da espécie madeireira, podem 

ocasionar interferência nas reações de polimerização do adesivo ou uma reação 

entre os adesivos e os extrativos. 

               IBAMA (2010) relata que houve grandes avanços na gestão florestal nos 

últimos anos na região, entretanto, existem lacunas na exploração florestal, pois, 

vários manejos ainda são ilegais, causando desmatamentos significativos, nos quais 

são extraídas árvores com diâmetros abaixo do permitido por lei, muitas vezes ocas 

e sem nenhum aproveitamento, o que gera grandes volumes de resíduos florestais. 

               A Resolução do CONAMA n° 406/09 institui que o diâmetro mínimo de 

corte (DMC) para espécies do Bioma Amazônia é de 50 cm. Entretanto, de acordo 

com disposto no Art. 7 da mesma e Instrução Normativa n° 05/2006 esse valor pode 

ser alterado desde que comprovado por meio de estudo técnico para utilização de 

árvores com diâmetro abaixo do DMC. 

Os painéis à base de madeira apresentam uma série de vantagens inerentes 

a esta matéria prima, como renovabilidade, boa resistência em relação à  massa 

especifica, elevada disponibilidade, reciclabilidade, capacidade de imobilizar em sua 

massa, grande quantidade de gás carbônico proveniente  da atmosfera e baixa 

quantidade de energia para produção, transporte e instalação (SWST, 2016). 

Nesse contexto a pesquisa tecnológica de espécies de madeiras tropicais é 

de grande valia para o desenvolvimento econômico e social da região, visto as 

poucas informações das propriedades físicas, mecânicas e químicas das madeiras, 

melhor aproveitamento de resíduos e indicação do uso de novas espécies para o 

mercado. Além disso, a exploração de madeiras manejadas para produção de EGP 

poderá ser uma alternativa viável para o setor. 

 

 



21 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar as características químicas, físicas e mecânicas de espécies florestais 

manejadas da Amazônia visando a manufatura de EGP (Painéis colados 

lateralmente). 

 
2.2 ESPECÍFICOS 
 

- Identificar as propriedades químicas, físicas e mecânicas de cinco espécies 

florestais da Amazônia; 

 

- Verificar melhores processos de lixamento visando reduzir a rugosidade para um 

acabamento final do painel; 

 

- Investigar os adesivos EPI (Emulsão Polimérica de Isocianato) e PVA (Polivinil de 

Acetato) na manufatura de EGP a base de madeiras da Amazônia; 

 

- Classificar aptidão tecnológica das espécies florestais para indicação da produção 

de painéis EGP não estrutural. 

 

2.3 HIPÓTESE 

 

- Espécies amazônicas, manejadas, podem ser processadas e usinadas para 

confecção de painéis EGP, com uso da tecnologia e têm um alto aproveitamento? 

 

H₀= Os dois adesivos utilizados são apropriados para as cinco espécies de  madeira  

        na produção de painéis EGP. 

 

H₁= Um adesivo se destacou para as espécies de madeira pesquisadas na produção                       

       de painéis EGP e duas espécies se sobressaíram das demais. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

3.1. RECURSOS FLORESTAIS 

 

            O Brasil é um país florestal com aproximadamente 493,5 milhões de hectares 

(58% do seu território) cobertos por florestas naturais (485,8 milhões de hectares) e 

plantadas (7,7 milhões de hectares), o que representa a segunda maior área de 

florestas do mundo, atrás apenas da Rússia. O Relatório Internation Forest 

Resources Assessment - ONU, indica que o setor florestal contribui anualmente com 

aproximadamente US$600 bilhões para o PIB global e fornece empregos para mais 

de 50 milhões de pessoas (FAO, 2015). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criado com 

objetivo de preservar a diversidade biológica e promover o desenvolvimento 

sustentável no país através da lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Na Amazônia a 

área de bioma disponível para desenvolvimento sustentável é em torno de 60% em 

relação às áreas de proteção (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Recursos florestais disponíveis nas áreas do bioma brasileiro 

Áreas de Biomas do Brasil e Unidades de Conservação (km2) 

Bioma Área do Bioma 
Unidade de conservação 

Área de proteção e integração Área de uso sustentável 

Amazônia 

Caatinga 

Cerrado 

Mata Atlântica 

Pampa 

Pantanal 

4.198.551 

827.934 

2.040.167 

1.117.571 

178.704 

151.159 

429.282 

10.049 

62.983 

28.438 

628 

4.403 

735.769 

53.624 

111.786 

83.862 

4.232 

2.488 

Fonte: SNIF (2016). 

 

O Amazonas está entre os estados da Amazônia Legal que é considerado o 

de maior representatividade de cobertura florestal inalterada com 92,84%, baixos 

índices de desmatamento em torno de 4% do total de desmatamento compreendido 

no período de agosto a novembro de 2014 e o segundo menor em densidade 

populacional com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado com população estimada 
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pelo IBGE em 3,87 milhões de habitantes (Fonseca et al., 2014; IBGE, 2015; MMA, 

2015). 

Vianna et al. (2013) desenvolveu o Diagnóstico Florestal do Estado do 

Amazonas em colaboração com o Instituto de Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas – IDESAM, e verificou a movimentação de madeiras no 

volume de 1.228.989,15 m³ (Tabela 2), sendo que 25% deste total estar associadas 

à madeira processada, onde 47 mil m³ foram comercializadas para outros países 

(Figura 1) e 163 mil m³ para o comércio nacional. Os principais destinos das toras 

extraídas no Amazonas foram: Itacoatiara, Manicoré e Humaitá, fato que caracteriza 

estes municípios como importantes pólos de processamento da madeira. 

 

  

 

Tabela 2. Comercialização de madeiras no período de 2010/2011 no Amazonas 

Madeiras comercializadas Volume (m3) 

Madeira comercializada com outros países 

Madeira comercializada com outros estados 

Madeira comercializada com outros municípios do Amazonas 

(produtos abaixo) 

Madeira em toras 

Madeira processada 

Produto acabado 

Mourões e postes  

Torete (rolo resto) 

Resíduos 

Carvão vegetal e lenha  

Área total autorizada 

47.272,00 

163.578,68 

 

1.228.989,15 

796.525,22 

307.766,94 

3.343,27 

67,40 

171,73 

60.948,23 

60.466,36 

4.039,32 

Fonte: Viana et al. (2013). 
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Figura 1. Principal mercado consumidor de madeira do Amazonas; *Outros países 

  Fonte: Viana et al. (2013). 
 
 
 

3.2. AMAZÔNIA E O MANEJO FLORESTAL 

 

Nos últimos anos têm ocorrido avanços significativos na gestão florestal na 

região, todavia, ainda existem lacunas como a exploração ilegal, responsáveis por 

grande desmatamento, desbaste de árvores com diâmetro abaixo do permitido por 

lei, espécies ocas sem aproveitamento, gerando grandes volumes de resíduos 

florestais (IBAMA, 2010). 

Higuchi et al. (2006) define o manejo florestal como a parte da ciência florestal 

que trata do conjunto de princípios, técnicas e normas, que tem por fim organizar as 

ações necessárias para ordenar os fatores de produção e controlar a sua 

produtividade e eficiência.  

Tratando-se do imenso potencial florestal da Amazônia, a heterogeneidade da 

floresta é responsável pela grande diversidade de espécies arbóreas, a maioria 

apresenta um reduzido número de árvores por hectare. Por um lado, se considera 

esta heterogeneidade como um fator negativo, no que diz respeito à baixa 

quantidade volumétrica de madeira obtida de uma espécie por unidade de área, 

porém, a grande diversidade de espécies possibilita um adequado agrupamento 

para as diversas categorias de usos finais (Rocha, 1994). 

O setor madeireiro na Amazônia contribui expressivamente para a economia 

regional e nacional e para a geração de empregos e bem-estar social. No entanto, 

enfrentam problemas graves, tal como a baixa qualidade das operações florestais, 

que ocasionam a degradação e destruição da floresta amazônica. Para resolver 

esses problemas, a exploração madeireira, um dos principais usos da terra na 
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Amazônia deve ser de forma sustentável. O manejo florestal é um tipo de exploração 

de madeira que aplica atividades de planejamento a fim de assegurar a manutenção 

da floresta. Embora a promoção do manejo florestal tenha sido uma das grandes 

prioridades do Programa Nacional de Florestas – PNF/MMA e diversos programas 

de pesquisa nessa área tenham sido realizados desde a década de 1990, somente 

poucas empresas adotaram o manejo florestal (Sabogal et al., 2006). 

O objetivo do manejo florestal sustentável é administrar a floresta para a 

obtenção de benefícios social, econômico e ambiental, respeitando os mecanismos 

de sustentação do ecossistema e considerando cumulativa ou alternativamente a 

utilização de múltiplas espécies madeireiras, produtos e subprodutos não 

madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal 

(MMA/PNF 2005 - Projeto de Lei 4.776). 

Diversos estudos indicam que as melhores técnicas de manejo florestal 

possibilitam uma maior rentabilidade em comparação à exploração sem 

planejamento. As boas práticas de manejo são aquelas que requerem um 

planejamento detalhado da exploração, o que resulta em maiores investimentos em 

mão-de-obra. Porém, esses custos adicionais são parcialmente compensados e até 

excedidos pelo uso mais efetivo de máquinas, diminuição de desperdícios e 

menores danos ambientais (Amaral et al., 1998; Barreto et al., 1998; Holmes et al., 

2000; Pokorny e Steinbrenner, 2005). 

As práticas ilegais de extração madeireira na Amazônia vêm provocando uma 

ocupação desordenada, que não geram desenvolvimento em conta do uso dos 

recursos florestais mediante os planos de manejo. As principais causas do 

aparecimento desses modelos predatórios são a falta de uma política florestal 

coerente, que incentive o manejo das florestas em bases sustentáveis e a falta de 

um zoneamento ecológico-econômico de acordo com as condições de cada região. 

As comunidades que vivem da floresta nem sempre usufruem do progresso e de 

melhorias nos seus índices de desenvolvimento humano, apesar do aumento da 

extração e do comércio de madeira, bem como da quantidade de produtos 

madeireiros industrializados. Essa realidade contraditória é verificada pelas ameaças 

enfrentadas pelo manejo florestal, que vão desde a falta de políticas para uso de 

terras públicas até a falta de estímulos econômicos e de créditos ao manejo (Da 

Silva, 2008). 
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3.3. COMPÓSITOS E PAINÉIS DE MADEIRA 

 

O consumo de madeira serrada vem diminuindo gradativamente, enquanto 

que o consumo de painéis possui uma tendência crescente. Esta redução ocorre 

devido à escassez de madeira de grandes diâmetros e o acelerado desenvolvimento 

tecnológico para a produção de painéis à base de madeira mais baratos e 

competitivos, também a crescente pressão ambiental exercida por diversos setores 

da sociedade (Costa, 2015; Vieira et al., 2012). 

Ostapiv (2011), afirma que os compósitos estruturais de madeira são produtos 

engenheirados destinados a uso estrutural, confeccionados com adesivos (resistente 

à umidade). Os principais painéis a base de madeira são: Painéis de madeira 

compensada (Plywood - PW); Chapa de madeira aglomerada (Particle board - PB); 

Chapa de flocos orientados (Oriented strand board - OSB); Chapa de média 

densidade (Medium density fiberboard - MDF); Peça de ripas paralelas (Paralel 

strand lumber - PSL) e Painéis sarrafeados de madeira colada lateralmente (Edge 

glued panel - EGP). Na Figura 2, podem ser observadas as características de alguns 

painéis a base de madeira.  

Os painéis EGPs estão disponíveis no mercado brasileiro, e geralmente são 

fabricados com peças em diferentes dimensões e colados lateralmente, as espécies 

mais utilizadas são: pinus, eucalipto, teca e imbuia, têm um alto valor agregado e 

apresentam uma série de vantagens inerentes a esta matéria-prima, como 

renovabilidade, boa resistência em relação à massa específica, elevada 

disponibilidade, reciclabilidade, capacidade de imobilizar em sua massa, grande 

quantidade de gás carbônico proveniente da atmosfera, demanda relativamente 

baixa quantidade de energia para produção, transporte e instalação (SWST, 2015). 

Conforme Gonçalves (2000) o EGP pode ser do tipo chapa de madeira 

sarrafeada com capa de lâminas ou chapa dura que formam painéis chamados 

laminados como os Laminboards (espessura de 3 a 7 mm) e os Block boards 

(espessura de 7 a 30 mm) e os Batten board (espessura de 30 a 75 mm).  

A grande vantagem da utilização de painéis à base de madeira é elucidada 

quando comparamos sua utilização com materiais não-renováveis, como alvenaria, 

aço, plástico e alumínio. Um consistente parâmetro de comparação é a demanda de 

energia para a extração, produção e transporte de cada material. Como exemplo, a 

utilização de uma tonelada de painéis proveniente de madeira de fibras com média 
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densidade (MDF), no fechamento de paredes, resulta numa necessidade líquida de 

energia de 8,49 milhões de BTU, a utilização do alumínio demanda 34,08 milhões de 

BTU e por fim, a utilização de alvenaria para o mesmo fim, 183,28 milhões de BTU 

(Koch, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de painéis a base de madeira 
A) Painéis de madeira compensada (Plywood - PW); B) Chapa de madeira 
aglomerada (Particle board - PB); C) Chapa de flocos orientados (Oriented strand 
board - OSB); D) Chapa de média densidade (Medium density fiberboard - MDF); E) 
Peça de ripas paralelas (Paralel strand lumber - PSL); F) Painéis sarrafeados de 
madeira colada lateralmente (Edge glued panel - EGP). 

Fonte: Berneck (2018). 
 

3.4. FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DOS PAINÉIS 

F E 

D C 

B A 



28 

 

3.4.1 Colagem 

 

Lima et al. (2008), afirmam que a colagem é uma etapa fundamental para a 

moderna indústria de produtos reconstituídos da madeira, promovendo um 

aproveitamento mais racional da matéria-prima e que ultimamente vem se tornando 

uma necessidade, tanto pela tecnologia desenvolvida quanto pela escassez de 

madeira sólida. 

Rech (2007) e Cardoso Junior (2008) definem adesivos como uma categoria 

de produtos (colas, resinas, pasta, goma, cimento) cuja finalidade é prender, ligar ou 

juntar dois ou mais materiais. Em termos industriais, é toda substância com 

propriedades de aderir algo fortemente a um substrato igual ou diferente, formando 

uma ligação superficial forte e duradoura, e se desenvolve dentro de condições 

específicas, tais como calor, pressão e tempo. 

Os mecanismos do processo de adesão são explicados pelas ligações 

químicas dos adesivos, ligações mecânicas e químico-mecânicas da interação entre 

o adesivo e a madeira (Frihart, 2005; Kollmann et al., 1975; Marra, 1992). Segundo 

Haubrich et al. (2007), as ligações mecânicas obedecem ao processo de umectação 

das superfícies onde o adesivo é aplicado, na penetração adequada nos substratos, 

na secagem e na cura do adesivo. As ligações químicas dos materiais 

lignocelulósicos possuem grupos de hidroxilas polares na superfície devido à 

celulose e à lignina, sendo que estes grupos têm grande facilidade em interagir com 

matrizes poliméricas também polares. 

O teor de umidade é um importante fator para a colagem de chapas e painéis 

a base de madeira, visto sua reação com vários tipos de adesivos aplicados na 

indústria da madeira, como o PVAc e poliuretano (Lopes, 2008). Durante o processo 

de colagem, a madeira não deve apresentar elevado teor de umidade, 

principalmente aquela com alta densidade, visto que a redução do teor de umidade, 

que ocorre naturalmente para atingir a umidade de equilíbrio com o ambiente, 

ocasiona contrações que podem resultar em defeitos e tensões na linha de cola 

(Iwakiri, 2005; Marra, 1992). 

 

3.4.2 Propriedades físicas e mecânicas 
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As propriedades físicas e mecânicas da madeira são características 

importantes no que se refere às aplicações a que serão destinadas, nesse sentido 

as madeiras podem ser classificadas e agrupadas conforme o uso a que se mostram 

mais adequada, por exemplo: estruturas para ambientes internos e externos de 

habitações, móveis, painéis, embalagens e outros (Araújo e Silva, 2000). 

Com relação às características físicas, são normalmente examinadas: a 

umidade, a retratibilidade, a condutibilidade elétrica, térmica, sonora, resistência ao 

fogo e a densidade. Esta última característica é umas das propriedades mais 

estudadas, visto sua grande influência na manufatura de madeira reconstituída e 

seus diferentes usos. Espécies com alta densidades tendem a possuir maior 

resistência mecânica e sua determinação é realizada por procedimentos 

convencionais (Nascimento et al., 2002). 

Em relação às propriedades mecânicas está à resistência a esforços de 

compressão, flexão, tração, cisalhamento e fendilhamento. As normas COPANT, 

ABNT, ASTM recomendam ensaios com corpos de prova padronizados e livres de 

defeitos. Todas as características mecânicas do material estão estreitamente 

relacionadas não só a anisotropia da madeira, mas também à sua heterogeneidade 

e à sua capacidade de absorver água; em última análise, à variedade, distribuição e 

concentração de seus principais constituintes celulares. Essas propriedades são 

consideradas primárias na seleção de produtos ou estabelecer funções para 

diferentes materiais. Incluem-se os módulos de elasticidade (MOE), módulo de 

ruptura (MOR) e como a madeira se comporta quando flexionada, tensionada ou 

comprimida (Bauer, 1994; USDA, 2010). 

O módulo da ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE) são dois 

parâmetros normalmente determinados em testes de flexão estática e são de grande 

importância na caracterização tecnológica para produtos a base de madeira, porque 

ambos estimam a resistência do material submetido a uma força aplicada 

perpendicularmente ao eixo longitudinal da peça (Scanavaca Junior e Garcia, 2004). 

 

3.4.3 Propriedades químicas da madeira 

 

A madeira é quimicamente constituída de macrocomponentes celulose, 

hemicelulose e lignina, e os componentes minoritários extrativos e substâncias 

inorgânicas. Em madeiras de folhosas a distribuição de celulose é de 40-45%, 
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hemicelulose 20-25%, lignina 25-30%, extrativos 1-10% e cinza 1%. (Senff, 2004; 

Varejão et al., 2012). 

A celulose é o principal componente da parede celular dos vegetais e o 

composto orgânico mais abundante da natureza. A celulose é um polímero linear de 

massa molecular elevada, constituído por unidades de β-D-glucose ligadas entre si 

através de uma ligação glicosidica entre os carbonos 1 e 4 (Silva, 2010). Constitui 

desta forma, uma estrutura em cadeia linear (Figura 3). 

 

 
                      Figura 3. Estrutura química da molécula de celulose 
                      Fonte: Tanobe (2003). 

 

É a sua estrutura linear e o tipo de ligações entre as unidades de glucose que 

conferem à molécula de celulose algumas das suas propriedades mais importantes, 

como a elevada rigidez e resistência à tração. Na superfície das cadeias de celulose, 

por cada unidade de glucose existem três grupos hidroxilo, grupos OH que 

funcionam como locais de ligação, através de pontes de hidrogênio, entre moléculas 

de glucose dentro de cada cadeia de celulose (ligações intramoleculares), e entre 

cadeias de celulose (ligações intermoleculares), resultando uma associação lateral 

forte entre moléculas de celulose. Este conjunto de cadeias de celulose, ligadas 

entre si, formam as fibrilas que se agrupam em microfibrilas sendo nesta forma de 

agregação que a celulose integra a parede celular. 

Na parede celular existe um outro grupo de polissacarídeos denominado 

hemiceluloses. Os principais constituintes das hemiceluloses são cinco açúcares 

neutros, três hexoses (glucose, manose e galactose) e duas pentoses (xilose e 

arabinose) podendo, ocasionalmente, algumas delas incluir ácidos urónicos, 

ramnose e fucose em muita pequena quantidade (Fengel e Wegener, 1989). O grau 

de polimerização destes polissacarídeos é muito menor do que o da celulose, 

formando cadeias constituídas por 100 a 200 unidades de açúcar. 
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A lignina é considerada o terceiro maior componente da parede celular, 

caracterizada como uma substância complexa, amorfa, formada por um polímero 

tridimensional de unidades de fenilpropano, com ligações tipo C-O-C e C-C, 

constituídas de unidades básicas de guaiacilpropano, siringilpropano e ρ-

hidroxifenilpropano, localizadas em maior concentração na lamela média (Bodig e 

Jayne, 1982; Fengel e Wegener, 1989; Higuchi et al., 2006; Kollmann e Côté Junior, 

1968). 

Os extrativos são os componentes orgânicos que contribuem para as 

propriedades da madeira como cor, odor, sabor, resistência ao apodrecimento, 

densidade, higroscopicidade e inflamabilidade. Extrativos incluem taninos e outros 

polifenóis, graxas, óleos essenciais, gorduras, ácidos, gomas e resinas (Miller, 

1999). Outra influência do extrativo se dá na alteração do pH da superfície da 

madeira, quando os extrativos depositados na superfície são de caráter ácido estes 

podem interferir na cura de um adesivo alcalino (fenol formaldeído) acelerando 

assim uma polimerização prematura e reduzindo o umedecimento, fluxo e 

penetração do adesivo (Tienne, 2006). 

A constituição química da madeira interfere na produção de painéis de 

madeira, mais precisamente no que diz respeito ao processo de colagem. Conforme 

Almeida (2015), o teor e a classe dos extrativos da espécie madeireira, podem 

ocasionar interferência nas reações de polimerização do adesivo ou uma reação 

entre o adesivo e o extrativo. 

A caracterização química da madeira é importante devido sua influência direta 

na utilização da madeira em diversos ramos da indústria de base florestal, como na 

geração de energia de biomassa florestal, biojóias e a artefatos de madeiras bem 

como na produção de painéis de madeira. O entendimento das propriedades 

anatômicas x física x químicas da madeira, em futuro próximo irão elucidar diversos 

processos tecnológicos na indústria florestal (Brand, 2010; Okino et al., 2006; 

Varejão et al., 2009). 

 

3.4.4  Rugosidade da madeira  

 

Tibúrcio (2009) afirma que o acabamento superficial é medido através da 

rugosidade e este parâmetro é representado geralmente em micrometro (µm). A 

rugosidade é um dos parâmetros mais difundidos e aceitos para a verificação da 
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qualidade da superfície de um material. A rugosidade depende da natureza do 

material e dos processos de manufatura a que este foi submetido. 

A rugosidade apresenta um papel importante na manufatura de painéis, no 

que diz respeito à colagem. Esta característica depende da estrutura celular e do 

método de processamento. Superfícies rugosas reduzem o contato entre as 

camadas, resultando em uma linha de cola menos resistente ou, ainda, necessitam 

de um maior volume de adesivo para uma colagem satisfatória, sendo que quanto 

maior a rugosidade, menor o ângulo de contato (Melo et al., 2013). 

A qualidade da superfície pode ser avaliada por meio da medição da 

rugosidade, porém irregularidades superficiais em madeira maciça, tradicionalmente, 

não são medidas, tanto quanto para outros materiais engenheirados. Os métodos 

mais utilizados para avaliar a rugosidade superficial de produtos de madeira são 

rugosímetros de agulha, perfilometria óptica, análise de imagens/câmera de vídeo, 

pneumática, ultrassom, e microscopia. No entanto, mesmo com a disponibilidade 

desses métodos, não existe registro de uso freqüente na indústria. Embora a NBR 

ISO 4287:2002 normatiza critérios para a avaliação da rugosidade da superfície de 

materiais (Martins et al., 2013; Tibúrcio, 2009). 

Os métodos de medição da rugosidade superficial apresentam cada um suas 

vantagens e desvantagens. O método com agulha (haste) é um dos mais utilizados 

para determinar a rugosidade da superfície da madeira sólida e de compósito de 

madeira que apresentam bons resultados. Uma das principais vantagens desse 

método é a possibilidade de obter o real perfil da rugosidade da superfície e os 

parâmetros numéricos padrão, que podem ser calculados a partir do perfil (Braga et 

al., 2010; Kilic et al., 2006; Varanda et al., 2010). 

 

3.4.5 Revestimento da madeira 

 

As madeiras são porosas, higroscópicas e sofrem decomposição superficial 

sob efeito dos fungos e das radiações solares (raio infravermelho e ultravioleta). Os 

principais revestimentos para a madeira são tintas, vernizes, ceras, selador, gomas e 

lacas e sua utilização melhora a estética do produto e proteção física, química e 

biológica. A instabilidade dimensional da madeira ocasiona a perda de adesão e o 

conseqüente destacamento da película. As propriedades da superfície, que 

influenciam diretamente no comportamento do acabamento são a permeabilidade, a 
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porosidade, a resistência a radiações energéticas, a plasticidade, a fragilidade e a 

reatividade química (Magalhães et al., 2006). 

Além de atender às exigências do substrato, os acabamentos devem resistir 

às influências do clima e do meio ambiente e podem interagir com o substrato. Por 

isto, existem diferentes formulações de revestimentos para uso interior e exterior. 

Tintas e vernizes formam filme sobre a superfície da madeira, que podem sofrer 

degradações tais como, descascamento, gretamento e empolamento. 

As principais propriedades de aplicação de revestimentos é a aderência, 

penetração na madeira, trabalhabilidade, recobrimento, vida da mistura e tempo de 

secagem. Existem diversos tipos de vernizes, de natureza química, que 

proporcionam desempenhos diferentes à camada de acabamento (Braga, 2011). 

Destacam-se os sistemas de ureia-formol, poliuretano, vernizes acrílicos e 

ecológicos, os quais são classificados em dois grupos naturais e sintéticos:  

 Verniz nitrocelulósico é do tipo natural é obtido de vegetais e sua cura ocorre 

pela evaporação do solvente. São de fáceis aplicações proporcionando 

satisfatório nivelamento da superfície, entretanto este revestimento apresenta 

baixa resistência mecânica e química; 

 Verniz poliuretânico sua fonte é sintética, sendo necessária aplicação de 

diluentes e aditivos para conferir características adequadas de utilização. 

Confere alta resistência mecânica, física e química as superfícies acabadas, 

em geral são produtos de custo elevados e são considerados reversíveis. 

 

O lixamento da madeira e derivados é uma operação que antecede o 

envernizamento e permite eliminar ressaltos ou imperfeições a obter uma superfície 

plana e afinada. O processo consiste na passagem de lixas, cuja granulometria 

diminui progressivamente com o número de passagens. A quantidade de passagens 

depende dos desníveis da superfície, dureza da madeira, dureza do verniz, entre 

outros 

A diminuição progressiva da granulometria das lixas é fundamental, a direção 

das primeiras passagens deve seguir um ângulo de 45º à orientação das fibras 

(Braga, 2011). 

O acabamento superficial das peças coladas é de primordial importância, pois 

irregularidades na superfície da madeira como depressões e ondulações afetam a 
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colagem por danificar parcial ou total os elementos anatômicos, os quais são os 

pontos de interação entre madeira e adesivo (Dias, 2016). 

No Brasil, as pesquisas que abordam assuntos relacionados à preparação da 

superfície, mais especificamente ao grão da lixa e a seqüência ideal, ainda são 

escassas. As informações disponíveis são de fornecedores de produtos de 

acabamento e abrasivos. Valenti e Dal Piva (2006) aconselham para os semi-

acabamentos grãos de 80 a 180, e no acabamento subseqüente de 180 a 320, 

Renner Sayerlack (2009) recomenda iniciar o lixamento com lixa grão 180, e 

posteriormente 240 ou 280, caso queira deixar a superfície mais lisa. 

O teste de aderência mede a capacidade do produto em manter-se aderido ao 

substrato, é o ensaio mais importante quando se quer analisar a influência da 

superfície da madeira na qualidade do acabamento. Este método de ensaio serve 

para verificar e medir a proteção de superfícies de madeira, contra os efeitos 

provocados por agentes que possam causar danos, como: umidade, temperatura, 

risco, impacto, abrasão, aderência, produtos de limpeza e líquidos em geral (ABNT, 

2008). 

 

3.4.6 Umidade e resistência natural da madeira 

 

Uma propriedade que deve ser respeitada na produção de painéis de madeira 

é a umidade, os valores da mesma são importantes no planejamento de qualquer 

unidade industrial, afetando a qualidade e o custo do material. A madeira com 

umidade muita elevada, apesar de resistir menos ao corte, tem tendência a produzir 

uma superfície felpuda, o que leva a uma adesão pobre, além de elevar os custos de 

secagem. 

A umidade excessiva interfere na reação química de polimerização de resinas 

na manufatura de painéis. Isto ocorre especificamente no processo da prensagem, 

onde os pratos aquecidos tocam o material, ocorrendo transferência de calor entre 

as camadas do painel e a migração da água para regiões menos aquecida, o que 

dificulta o processo de cura da resina. A variação da umidade da matéria-prima 

normalmente esta associada a materiais provenientes de diferentes localidades, 

variação da proporção cerne/alburno, utilização e proporção de diferentes espécies 

(Mendonça, 2008). 
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A secagem é a operação da retirada da água da madeira, considerada como 

uma das fases mais decisivas para o sucesso de operações industriais para a 

utilização final do produto. A água da madeira pode ser removida naturalmente em 

processo lento, onde a madeira fica exposta ao ar até atingir o equilíbrio com a 

umidade do ambiente ou artificialmente em processo acelerado, realizado em 

equipamentos como estufa, secador solar e tecnologia de ponta como a secagem 

por microondas. A redução do teor de umidade na madeira envolve gastos de 

energia via processos de secagem, o que representa custo significativo nos 

processos industriais de madeira (Cavalcante, 2013).  

A remoção da água da madeira com a utilização de micro-ondas está sendo 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia no âmbito do 

Programa Madeiras da Amazônia – INPA/INCT. O número de aplicações comerciais 

para a utilização de micro-ondas tem aumentado para uma variada gama de 

aplicações. O tratamento térmico utilizando micro-ondas é promissor, pois oferece 

oportunidade para o processamento de secagem da madeira em um curto espaço 

de tempo, aumentando sua permeabilidade (Cavalcante et al., 2016).  

A resistência da madeira à deterioração é a capacidade inerente à espécie de 

resistir à ação de agentes deterioradores, incluindo os agentes biológicos os físicos 

e químicos. No entanto, em virtude da freqüência e da importância econômica, a 

resistência natural é normalmente entendida como referente aos agentes biológicos. 

Esta resistência é atribuída à presença de certos compostos químicos da madeira 

tóxicos a fungos e a insetos xilófagos (Paes, 2002).  

Para o uso racional da madeira, a durabilidade natural é uma característica 

importante, pois em espécies florestais que possuem alta resistência à deterioração 

biológica é desnecessário o emprego substâncias químicas com o fim de ampliar 

seu tempo em serviço, minimizando-se o impacto ambiental e os gastos 

desnecessários com a reposição de peças deterioradas prematuramente e 

garantindo, assim, por mais tempo, a integridade da construção e a segurança das 

pessoas que dela fazem uso (Stallbaun et al., 2016). 

A preservação é um tratamento que tem por objetivo beneficiar a resistência 

da madeira contra a deterioração biológica, físico-química, conferindo-lhe maior 

durabilidade. Basicamente, esse tratamento consiste em incorporar à madeira 

produtos químicos preservantes ou acabamentos superficiais protetores. Uma 

importante limitação desse tratamento refere-se à impregnabilidade, ou 
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impenetrabilidade do cerne da maioria das madeiras duras amazônicas a produtos 

preservantes. No entanto, essa impregnabilidade tem, em geral, uma relação inversa 

com a durabilidade natural dessas madeiras, isto é, quanto mais dura e impregnável 

for à madeira, maior é sua durabilidade natural (Jankowsky, 1990). 

O processo mais usado na preservação da madeira são os que utilizam 

pressão industrial em grandes recipientes cilíndricos de aço, com o uso adequado 

de vácuo, pressão e produtos químicos injetados no interior da madeira. O processo 

não industrial de impregnação mais comum são o pincelamento ou pulverização, 

imersão rápida ou prolongada, banho quente-frio, difusão, capilaridade ou 

substituição de seiva e o processo de Boucherie (Modes et al., 2011). 

 

3.5 AVALIAÇÃO NÃO DESTRUTIVA ATRAVÉS DO STRESS WAVE TIME 

 

               A pesquisa sobre ensaios não-destrutivos em madeira e derivados foi 

incentivada nos EUA por um simpósio em Pullman, Washington, em 1980, 

organizado por Roy F. Pellerin (Washington State University) e Kent MacDonald 

(USDA Forest Service, Forest Products Laboratory).  Incluem a medição de 

propriedades físicas e mecânicas, classificação de materiais e monitoramento de 

defeitos em árvores, toras, madeira sólida, madeira serrada e tábuas, derivados de 

madeira e produtos compósitos (Kawamoto e Williams, 2002).  

               A avaliação não destrutiva de materiais (Nondestructive Evaluation – NDE) 

consiste na identificação de propriedades físico-mecânicas de parte do material sem 

alterar suas propriedades de utilização, com a finalidade de tomar decisões 

apropriadas a respeito de suas aplicações.  Tais avaliações são feitas através de 

testes não-destrutivos (Nondestructive Testing – NDT) para proves informação a 

respeito das propriedades, desempenho ou condição do material em questão (Ross 

et al., 1998).   

               Esse método apresenta muita vantagem, sendo uma das mais importantes 

possibilidades de a madeira ser caracterizada eficazmente sem a extração de 

corpos-de-prova, uma vez que a avaliação é feita na própria peça ou estrutura 

(Oliveira, 2011).  

 

 

3.6. PAINÉIS COLADOS LATERALMENTE – EGP 
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3.6.1 Características gerais do EGP 

 

O EGP (Edge Glued Panel) é uma estrutura formada por um conjunto de 

peças de madeira (sarrafos) coladas lateralmente. Os sarrafos podem ser inteiros, 

ou apresentar união de topo, do tipo finger joint (emenda dentada). Esse tipo de 

emenda potencializa a resistência na colagem (longitudinais), pois normalmente na 

superfície de topo a adesão pode ficar comprometida. Em geral a produção deste 

tipo de painel é composta na maioria das vezes por madeiras de pinus e eucaliptus, 

embora nos últimos anos outras espécies venham sendo utilizadas (Almeida 2015; 

Amoah et al., 2014; Cortez-Barbosa et al., 2014). 

Painéis colados lateralmente são fabricados com peças livres de defeitos 

denominadas clear blocks, que sofrem desdobro e secagem previamente, seguido 

da formação das junções, que podem ser do tipo plana, emenda dentada ou 

triangular (Figura 4), utilizando simples destopo das peças ou pela fresagem. Após a 

uniformização das peças é realizada a aplicação do adesivo, que na maioria das 

vezes, utilizam o poliacetato de vinila (PVA) ou emulsão polimérica de isocianato 

(EPI), em seguida por uso de pressão as peças são encaixadas e são destinadas à 

prensagem propriamente dita. O finger joint potencializa madeiras com defeitos, 

onde são utilizadas peças de pequenas dimensões para a fabricação de produtos 

estruturais e não estruturais. Uma manufatura adequada dos painéis EGPs, pode 

atingir resistência aproximada de 75% em relação à madeira sólida (Almeida, 2015; 

Martins, 2011). 

Dentre as características que influenciam na qualidade do painel EGP, a 

rugosidade e a geometria dos dentes finger-joint é um fator limitante na resistência, 

superfícies mais rugosas potencializam a adesão, facilitando as ligações mecânicas, 

gerando assim melhores resultados nos testes físico-mecânico (Calil Neto et al., 

2016). 

Os resultados dos testes para avaliar o desempenho dos adesivos, podem 

indicar se as junções coladas não apresentarão deterioração antes que possam 

atingir os objetivos esperados. A maior parte dos testes de resistência de juntas 

coladas prevê simular as piores condições de uso do produto, assim como as piores 

condições ambientais de transporte e acondicionamento. As normas americanas 

(ASTM 5572/2005) e européias (EN 13354/2009) são as mais aplicadas visto que, 
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descrevem ensaios específicos para a análise de peças coladas de madeira sólida e 

painéis de madeira de coníferas ou folhosas (Vick e Rowell, 1990). 

 

 

Figura 4. Diferentes tipos de Edge glued panel: (a) Junção plana, (b) 
emenda dentada e (c) junção triangular 
Fonte: ÖZKAYA (2011). 

 

Dilik et al. (2012) afirmam que o painel EGP possui características físico-

mecânicas superiores aos demais painéis a base de madeira, seu processo 

produtivo é mais simples e de fácil controle, em relação a custo de instalação de 

uma indústria desse painel é bem menor que de outro tipo de produto madeireiro. 

Suas vantagens são alta estabilidade dimensional e resistências características, 

estes produtos apresentam textura, cor e aparência decorativa igual à 

espécie/madeira, uma gama opções de dimensões (largura, comprimento e 

espessura) e fácil usinabilidade (Figura 5)  

O mercado de painéis EGP está intimamente associado às atividades de 

construção e decoração residencial. Em geral é utilizado na fabricação de móveis, 

na construção civil, tanto na parte estrutural quanto na parte decorativa. Estes 

painéis vêm ganhando espaço no mercado por utilizar matéria-prima à base de 

resíduos e/ou espécies de madeira, o que gera um produto final de grande valor 

agregado potencializando práticas eco eficiente e sustentável. No Brasil o mercado 

desse tipo de painel vem crescendo em torno de 10% ao ano. O principal destino 

das exportações brasileiras de EGP são os EUA, seguidos pela França e Alemanha 

(Almeida, 2015; Martins, 2011). 
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       Figura 5. Aspectos visual do EGP 
       Fonte: Franklin, Adhesives & Polymers (2018). 
 
 

3.6.2 Adesivos e características tecnológicas para colagem do EGP 

 

O adesivo é uma substância capaz de unir materiais por meio do contato de 

suas superfícies, as condições físicas e químicas da superfície durante a adesão 

são muito importantes para o que o uso deste produto seja satisfatório, uma vez que 

este tem que umedecer e se espalhar livremente nas superfícies para que se 

estabeleça um íntimo contato entre elas (Renzo, 2008). 

Pizzi e Mittal (1994) definem adesivos como substâncias que promovem a 

adesão entre dois substratos pela ação de forças atrativas intermoleculares de 

origem primária (eletrostáticas, covalentes ou metálicas) ou secundárias. Essas 

forças atrativas quando atuam adequadamente entre dois substratos podem 

promover uma resistência que pode superar as forças coesivas dos próprios 

substratos. 

Os adesivos utilizados na fabricação de painéis de madeira são 

predominantemente sintéticos, à base de uréia-formaldeído (UF) melanina-

formaldeído (MF), fenol-formaldeído (FF) resorcinol-formaldeído (RF), poliuretanas, 

entre outros. Estes produtos em geral são de fácil manipulação, possuem excelentes 

propriedades, e são fabricados com derivados de petróleo (Sellers Junior, 2001). 

A colagem na madeira pode ser explicada por dois processos: Mecânico e 

Adsorção. No aspecto físico-mecânico a penetração do adesivo num substrato 

poroso leva a formação de ganchos ou entrelaçamento mecânico do adesivo, que se 

prende nas camadas superficiais após a cura e endurecimento do adesivo. Na 
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adsorção é estabelecido que a adesão seja resultante do contato molecular entre 

dois materiais (ligações químicas) que desenvolvem forças de atração superficiais. 

Um aspecto que deve-se considerar que formação da ligação química depende da 

reatividade do tipo de adesivo e o substrato (Schultz e Nardin, 1994; Vital et al., 

2006). 

Conforme as normas técnicas internacionais, a resistência (durabilidade) dos 

adesivos para madeira é classificada de acordo com a resistência a umidade e/ou 

água (Haubrich et al., 2007). O desempenho de uma ligação depende dos 

complexos fatores que contribuem para as propriedades da adesão (madeira, 

adesivo, interface madeira-adesivo) são controlados durante a montagem do produto 

e determinam sua resistência.  

Os adesivos para madeira podem ser classificados em três grupos (Tabela 3): 

Estrutural, semi-estrutural e não estrutural (USDA, 2010). 

           Tabela 3. Classificação dos adesivos conforme o ambiente de uso 

 

           Fonte: USDA (2010). 
 

Estudos realizados por Haubrich et al. (2007) indicam os adesivos PVAc 

(Poliacetato de vinila) e EPI (Polimérica de isocianato) para a manufatura de painéis 

EGP. 

De acordo com o USDA (1999), os adesivos a base de PVAc apresentam 

características como sendo um líquido pronto para uso, de cor branca a castanho 

claro ao amarelo, sendo que a interface de colagem apresenta-se incolor. Quanto à 

colagem, este líquido pode ser aplicado diretamente na madeira, prensado em 

Fenol-Formaldeído (FF)

Resorcinol-Formaldeído (RF)

Exterior Fenol-Resorcinol-Formaldeído (FRF)

Emulsão Polímero/Isocianato (EPI)
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Époxi
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Poliuretano (PU)

Polivinila de Acetato (PVA)

Animal

Não Estrutural Interior Elastômeros

Hot-melt
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Adesivo

Interior
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temperatura ambiente ou através de alta freqüência, sendo que depois de colado, o 

produto apresenta alta resistência mecânica quando em ambiente seco, seu ponto 

crítico de utilização se dá em ambientes com altas temperaturas e alta umidade. 

Os filmes de PVAc possuem boas características de envelhecimento devido a 

sua resistência às propriedades de raios ultravioleta e oxidação, é um polímero 

rígido e que é sensível a água, tornando os filmes quebradiços abaixo da 

temperatura ambiente, em decorrência, os polímeros PVAc geralmente são 

formulados com plastificantes para aumentar a flexibilidade adequada. Além disso, 

são geralmente vistos, como impróprio para uso exterior e possuem um menor 

custo, porém, têm uma boa aderência em muitas superfícies porosas como madeira 

e papel (Chemquest, 2016). 

Os critérios de classificação da resistência dos adesivos PVAc são baseados 

nas normas de determinação de classes de durabilidade, onde as mais aplicadas 

para caracterização de uso não estrutural são as normas européias (EN-204) e 

americanas (ASTM D5751). Na Tabela 4 são apresentados os critérios de 

classificação de cada norma. 

Outro adesivo recomendado para utilização de “finger-joint”, é a emulsão 

polimérica de isocianato (EPI), que necessita da adição de um catalisador em sua 

formulação. Devido à elevada reatividade, o tempo de aplicação deve ser ajustado 

de acordo com a recomendação do fabricante, entretanto, podem ser utilizadas em 

equipamentos tradicionais para colagem de madeira (Conner, 2001). Os isocianatos 

são as resinas termorrígidas mais utilizadas para colagem de madeira, visto seu alto 

desempenho, onde apresentam boa flexibilidade, alta resistência ao calor,à água e 

solventes (Zimmerman, 2006). 

Tabela 4. Classificação da Resistência dos Adesivos PVA 

Normativa 
Classificação de 

durabilidade 
Condições para aplicação 

EN-204 

D1 
Uso interior, teor de umidade do ambiente inferior a 
15%. 

D2 
Uso interior, teor de umidade do ambiente inferior a 
18%. 

D3 
Uso interior e exterior não diretamente exposto ao 
ambiente. 

D4 Uso interior e exterior, exposto ao tempo com proteção. 

D5751 

Tipo I 
Uso não estrutural (úmido), condições umidade 
superior a 16%. 

Tipo II 
Uso não estrutural (seco), condições de umidade 
inferior a 16%. 

Fonte: European Standard (2001); ASTM (2012). 
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Uma vantagem dos adesivos EPI, é que eles podem ser utilizados na 

colagem de substratos diferentes (plástico/madeira; metal/madeira), visto que o 

produto final será exposto a diferentes altas temperaturas e/ou a umidade. O 

processo de cura pode ser em prensa quente ou fria. Em geral as características 

físicas desses adesivos são: Líquido branco, teor de sólidos na faixa de 42,0 - 

46,0%, pH entre 7,0 a 8,5, e viscosidade media situada entre 4000 – 7000cP (Bila, 

2014). 

Os mecanismos de processo de adesão são explicados pela “Teoria da 

adesão mecânica” que parte de uma chave mecânica, ou ancoramento do adesivo 

dentro de cavidades, poros e asperezas da superfície para ser o principal fator 

determinante da resistência adesiva. Na maioria dos casos, o aumento da adesão 

pela ligação mecânica pode ser atribuído simplesmente ao aumento da área 

interfacial devido à rugosidade da superfície e no quanto as características do 

substrato irão permitir a penetração do adesivo nos poros e cavidades (Schultz e 

Nardin, 1994). 

A qualidade dos produtos colados de madeira para a exportação é um fator 

de relevância na indústria, pois os critérios exigidos são extremamente cruciais para 

a manutenção do mercado exportador e, logo para o crescimento da indústria 

brasileira de base florestal. O monitoramento da qualidade dos produtos colados de 

madeira está em fase embrionária nas indústrias, pois geralmente, os métodos 

tradicionais para a determinação das propriedades da madeira são lentos, de alto 

custo e destrutivos (Jones et al., 2006). 

A quantidade de cola a ser aplicada na junção das peças, deve ser suficiente 

para preencher todo o espaço entre as duas superfícies, porém, sem excesso. A 

aplicação de adesivo em excesso ou aplicação insuficiente, podem ter efeito 

negativo sobre a resistência da junta colada (Corrêa, 1997; Muenchow, 2002), por 

isso a quantidade de cola a ser usada, está em função do tipo de adesivo e da 

densidade da madeira a ser colada. Para adesivos PVAc e PUR (Poliuretano 

reativos) são recomendadas gramaturas em torno de 150 a 200 g/m² (Corrêa, 1997; 

Purbond, 2007). 

A qualidade do painel EGP esta relacionado com a eficiência da colagem das 

emendas. Alguns fatores devem ser levados em consideração, para obtenção de 

peças com maior resistência. A umidade da madeira e o tipo de adesivo devem ser 

levados em consideração quanto ao destino final do produto, a variação na umidade 
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da madeira em serviço não deve ultrapassar os 5% evitando contrações 

significantes (Ferraresi et al., 2014). 

Outro fator importante no processo de colagem do finger joint é a densidade e 

a porosidade da madeira. Sütçü e Karagöz (2013), avaliaram EGP manufaturados 

com madeiras de faia (Fagus sp.), nogueira (Juglans regia sp.) e castanheira 

(Castanea sativa), concluíram que espécies com maior densidade tende apresentar 

uma superfície menos porosa e conseqüentemente menos rugosa, o que influencia 

num consumo menor de adesivo. 

A pressão de colagem é uma importante propriedade para a qualidade do 

EGP, definida como a força necessária para promover a adesão entre os dois 

substratos, possibilita que as peças de madeira a serem coladas tenham uma área 

de contato suficiente para produzir uma linha de cola fina e uniforme, logo 

promovendo a adesão, com resistência necessária para manter a união. Em geral, 

altas cargas de pressão promovem uma movimentação excessiva do adesivo 

fazendo com que ele transborde para fora da junta colada, enquanto que pressões 

muito baixas podem diminuir a penetração do adesivo pela madeira (Tienne, 2006). 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ESPÉCIES ESTUDADAS 

 

3.7.1 Angelim pedra (Hymenolobium pulcherrimum DUCKE) – FABACEAE 

 

Árvore de grande porte, chegando a 60 m de altura com diâmetro de até 2 m, é 

uma madeira pesada; cerne castanho amarelado com manchas castanho escuro 

(Figura 6); alburno creme; grã revessa; textura grossa; figura atrativa; gosto amargo 

e cheiro desagradável quando úmida, porém ausente quando seca (INPA/CPPF, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 6. Vista do plano radial da madeira de Angelim pedra 
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A madeira é de fácil trabalhabilidade, recebe acabamento satisfatório, sua 

densidade básica é 0,67 g/cm³, módulo de elasticidade (MOE) de 121 kg/cm2 e 

módulo de ruptura (MOR) de 1.310 kg/cm2. Oliveira (2011) realizou o estudo químico 

de H. petraeum, obtendo 9% de extrativos totais, 33% de lignina, 35,7% de celulose 

e 0,8 % de cinzas 

Pode ser faqueada para produzir lâminas lisas e compactas, que devem ser 

cuidadosamente secas para prevenir tendência a ondulações e rachaduras 

(INPA/CPPF, 1991). 

Tem facilidade para secar sem apresentar defeitos acentuados, nos ensaios 

de secagem, em estufa de laboratório, as amostras suportam sem problemas, 

temperaturas de 70°C nos estágios finais do processo. O alburno e o cerne são 

moderadamente difíceis de serem impregnadas com preservativos hidrossolúveis, 

aplicados sob pressão. Os principais usos empregados são na construção civil, 

obras gerais de carpintaria, marcenaria, assoalhos, divisórias, móveis, paletes, 

cabos, objetos torneados, dormentes, postes, pilares, compensados e faqueados 

decorativos (Nahuz, 2013). 

 

3.7.2 Angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke) – FABACEAE 

 

É uma árvore semidecídua considerada uma das maiores árvores da floresta 

amazônica, sua altura atinge até 60 m e diâmetro até 1,80 m. A madeira de angelim 

vermelho possui cerne marrom-avermelhado claro (Figura 7), pouco distinto do 

alburno cinza-avermelhado, grã revessa, textura média, brilho moderado e cheiro 

desagradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Vista do plano radial da madeira de Angelim vermelho 
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A densidade básica é de 0,83 kg/m3 (SFB, 2017). Módulo de ruptura de 1.600 

kg/cm² e Módulo de elasticidade 172.000 kg/cm². A composição química da madeira 

de angelim vermelho é composta 8,22% de extrativos totais, 31% de lignina, 44% 

celulose e 0,67% de cinzas. Usadas na construção civil, pontes, estacas, esteios, 

cruzetas, dormentes, ferroviários, obras portuárias, piers, caibros, vigas e cabos de 

ferramentas (De Paula, 2016; Ferreira et al., 2004; Printes et al., 2004). 

A madeira é difícil de ser trabalhada, mais recebe bom acabamento, a 

secagem é rápida em programas mais severos, apresenta tendência moderada ao 

torcimento e leve ao colapso, seca relativamente bem ao ar (IBDF, 1988; 

Jankowsky, 1990). 

 

3.7.3 Breu vermelho (Protium puncticulatum J. F. Macbr) – BURSERACEAE 

 

O gênero Protium compreende espécies endêmicas na região amazônica e 

possuem enormes possibilidades econômicas, Arvores de Protium pode chegar até 

25 m e 0,3 m de diâmetro, em geral exudam resina. Madeira com cerne/alburno 

pouco distintos (Figura 8), cor marrom acinzentado a marrom avermelhado claro, 

Anéis de crescimento indistintos, grã direita, textura média a fina. Densidade básica 

é ~0,60g/cm3, sendo MOE 129 kg/m2 e MOR 1.164 kg/m2, sua composição 

compreende nas proporções de extrativos totais (6%), lignina (27%), holocelulose 

(64%) e teor de cinzas de 4,45%. Madeira de desdobro e aplainamento fácil, com 

superfície de acabamento lisa. Usos mais comuns são na fabricação de móveis, 

instrumentos musicais e construção em geral (Andrade e Higuchi, 2009; Loureiro e 

Silva, 1968; Marra et al., 2016; Moutinho et al., 2016; Santos et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Vista do plano radial da madeira de Breu vermelho 
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Madeira de difícil preservação visto sua impermeabilidade às soluções 

preservativas, mesmo em processo sob pressão. Apresenta difícil trabalhabilidade, 

mas recebe bom acabamento, é fácil de tornear e na furação apresenta 

desempenho regular. A secagem é rápida em programas mais severos, porém, seca 

relativamente bem ao ar livre, apresentando tendência moderada ao torcimento e 

leve ao colapso (Nahuz, 2013). 

 

3.7.4 Murici (Byrsonima crispa Juss) – MALPIGHIACEAE 

 

Espécie de ocorrência na Amazônia com predominância neotropical (Cameron 

et al., 2001) apresentando hábitos herbáceos, arbustivos e arbóreos chegando 

alcançar 15 m de altura e 0,80 m de diâmetro, o fuste é cilíndrico e reto. Madeira de 

cor castanha escura e cerne indistinto (Figura 9), apresentando densidade média 

(0,67 g/cm3), tendo em sua composição química 8% de extrativos totais e teor de 

cinzas 0,7% (Castro, 2015; Marra et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vista do plano radial da madeira de Murici 
 
 

            A madeira é de fácil trabalhabilidade com ferramentas ou máquinas manuais, 

recebendo bom aplanaimento e lixamento. Usado na construção em geral, design de 

interiores, móveis, armários, portes para cercas e fornece boa lenha e carvão 

(Cameron et al., 2001; Fonseca et al., 2005). 

            A madeira de murici, em ensaios de laboratório, demonstrou ter baixa  

resistência ao apodrecimento e boa resistência ao ataque de cupins de madeira 

seca. As substancias tanantes, determinadas em  extrato  aquoso  obtido  da  

madeira,  não  apresentam  interesse  econômico pelas quantidades obtidas.  Mas, 

já se utilizou da casca de algumas espécies tanino e material tintorial  empregadas,  
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no  passado,  para  curtume  e  para  tingir  tecidos (Loureiro  et  al.,  1979; Mainieri 

e Chimelo, 1989). 

 

3.7.5 Piãozinho (Micrandropsis scleroxylon W. Roch) – EUPHORBIACEAE 

 

Conhecida na Amazônia como acapuri, piãozinho, é uma árvore de casca fina, 

cor acinzentada escura, exudando látex branco, espécies de ocorrência nos estados 

do Amazonas, Roraima e Pará, chegando a 25 m de altura e 0,4 m de diâmetro. A 

madeira é pesada (0,88 g/cm3), cerne e alburno distinto pela cor (Figura 10), cerne 

escurecido e alburno amarelado, grã direita; cheiro e gosto indistintos; superfície 

lustrosa e alto brilho, dura para o desdobro; recebe acabamento esmerado e ótimo 

polimento; durabilidade provavelmente elevada, resistindo bem ao ataque de insetos 

e à decomposição (Costa e Nascimento, 2016; ICMBIO, 2017; Lisboa e Rodrigues, 

1994; Marra et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista do plano radial da madeira de Piãozinho 
 
 

É utilizada na confecção de estacas, esteios, moirões, tacos para assoalho, 

construção civil e naval, também para dormentes. Ainda é pouco utilizada, por não 

ser muito conhecida regionalmente. No tecido xilemático foram identificados cristais 

prismáticos rombóides presentes nas células do parênquima axial, visíveis nos três 

planos de corte (Lisboa e Rodrigues, 1994). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE COLETA DO MATERIAL 

 

O material utilizado foi coletado na Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (EEST/INPA) - Núcleo ZF-

2, (02° 37’ a 02° 38’ de latitude Sul, 60° 09’ a 60° 11’ de longitude Oeste), está 

localizada no km 23 da estrada vicinal ZF-2, que se inicia a esquerda do km 50 da 

Rodovia BR-174 (Manaus - Boa Vista), distante 60 km de Manaus, com uma área de 

21.000 hectares (Figura 11). O clima da região segue o tipo Afi de Koppen, com 

temperatura média de 26 °C (máxima 39 °C e mínima 19 °C). A precipitação anual 

media é de 2.000 mm/ano, sendo a estação chuvosa de dezembro a maio e a 

estação seca de junho a novembro. Na área da estação, a planície é sedimentar 

terciária, sendo bastante dissecada por rede de drenagem, resultando em partes 

aplainadas (platôs), vales amplos circundados por vertentes íngremes, retas e 

convexas a dezenas de metros.  

 

4.1.1 Características do sítio 

 

A estação se encontra coberta por uma típica floresta tropical úmida de terra 

firme da Amazônia, segundo a classificação RADAMBRASIL (Jardim e Hosakawa, 

1987). A cobertura vegetal ombrófila tem dossel uniforme com uma altura média de 

32 m., com topografia constituída de platôs recortados por riachos, que em certos 

locais formam planícies de alagação com nascente na área da reserva. Os solos da 

região são de origem de sedimentos terciário do grupo barreiras, que consistem em 

arenitos com argilitos intercalados (RANZANI, 1980). 

 

4.2. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

Esta etapa foi desenvolvida em uma parcela de 1 hectare (100 x 4 sub-

parcelas 25 m), instalada na área da EEST–ZF-2, onde foram inventariadas as 

árvores de Breu vermelho, Murici e Piãozinho, todos os indivíduos arbóreos que se 

incluíam na classe de diâmetro de 25 cm ≤ DAP ≤ 50 cm, com exceção dos 

indivíduos que apresentavam sapopemas acima do diâmetro à altura do peito (DAP), 
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perfazendo 128 árvores e duas espécies de Angelins (Dinizia excelsa e 

Hymenolobium pulcherrimum) oriundas do setor produtivo com certificação florestal. 

Após identificação dos indivíduos, foram fixadas placas com numeração específica 

em seu fuste, medição do DAP e registro de suas localizações através do GPS - 

modelo Garmin GPSMAP 62s (Figura 12). 

 

 

Figura 11. Estação Experimental de Silvicultura Tropical–EEST/INPA–Manaus-AM 
Fonte: Laboratório de Manejo Florestal/INPA (2016). 
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Figura 12. Mapa da localização geográfica e numeração das árvores: a) ponto 
geográfico das espécies – GPS b e c) Medicação e marcação das árvores 
Fonte: SIGLAB/INPA (2016). 
 

 

4.3. ABATE, DESDOBRO E SECAGEM DA MADEIRA  

 

No período do verão amazônico foi realizada a derrubada das espécies, 

seguido do respectivo arraste das toras para a vicinal, e finalmente o transporte para 

o pátio da serraria localizada na cidade de Manaus/Puraquequara. Ainda antes do 

desdobro, foi determinado o volume em m³ de cada tora (Figura 13), a partir da 

metodologia de Smalian pela Equação 1: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 13. Volume da tora pela metodologia de Smalian 
                        Fonte: Amparado et al. (2008). 
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                  (  )   
 

  
    ( ₁     ₃ )    ( ₂ )] 

 

Onde:  

V (m
3

) = volume em m
3 

da tora;  

L = comprimento de cada porção da tora (m);  

D
1 

= diâmetro da base (m);  

D
2 

= diâmetro na metade do comprimento (m);  

D
3 

= diâmetro do topo (m). 

 

O desdobro foi realizado por cortes sucessivos, em serra de fita vertical com 

volantes de 800 mm de diâmetro, sistema de alimentação por carrinho semi 

automatizado, onde a serra foi ajustada para produção de tábuas com 25 mm de 

espessura. As dimensões das tábuas foram determinadas pelo comprimento x 

largura/média x espessura/média (m) e no processo de desdobro foram avaliados 

quanto ao rendimento da madeira serrada de cada tora pela Equação 2. 

 

 

 

Onde: 

 

R% = Rendimento em madeira serrada da tora; 

(1)  = Somatório do volume das tábuas (m
3

);  

(2)  = Volume inicial da cubagem da tora (m
3

). 

 

As amostras, após o processo mecânico (pranchões e tábuas) foram 

armazenadas em galpão coberto da Empresa Portela Woods Indústria e Comércio 

de Madeiras Ltda, por um período aproximado de três semanas para a pré-secagem. 

Conseguinte, as madeiras foram transportadas para o Laboratório de 

Engenharia e Artefatos de Madeira (LEAM/INPA) onde foram processadas, depois 

submetidas a outras etapas de secagem, até atingirem o índice de 12% de umidade 

ou aproximado. 

 

     (Equação 2) 

       (Equação 1) 
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4.4. IDENTIFICAÇÃO ANATÔMICA DAS ESPÉCIES ESTUDADAS 

 

O procedimento para identificação das espécies foi realizada no Laboratório 

de Identificação e Anatomia da Madeira/INPA. Os Corpos de prova foram 

confeccionadas nas dimensões 2 x 2 x 3 cm nas seguintes seções: transversal, 

tangencial e radial. Com o auxílio de uma lupa de aumento (10X) foi realizada 

análise macroscópica, onde foi possível visualizar poros, parênquimas, raios, cerne, 

alburno, grã, textura, vasos entre outros. A análise dessas características foi 

comparada (confronto), tendo como suporte a Coleção Botânica – 

Xiloteca/PCAC/INPA, e criteriosa observação do especialista Jorge Alves de Freitas, 

que após a confirmação da espécie, o material foi registrado e depositado na 

Coleção (Tabela 5). 

 

      Tabela 5. Espécies identificadas e utilizadas no estudo                      

Nome popular Nome científico/Família 

Angelim pedra Hymenolobium pulcherrimum Ducke - Fabaceae 

Angelim vermelho 
Dinizia excelsa Ducke - Fabaceae 

Breu vermelho 
Protium puncticulaton J. F. Macbr - Burseraceae 

Murici 
Byrsonima crispa A. Juss - Malphigiaceae 

Piãozinho Micrandropsis scleroxylon W. Rod. 
Euphorbiaceae 

 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ADESIVOS UTILIZADOS NA 

CONFECÇÃO DOS EGPs 

 

4.5.1 Emulsão Polimérica de Isocianato (EPI)  

 

Os adesivos a base de isocianato polimérico (EPI) são recomendados para 

aplicação que necessitam de alta resistência à água, ao calor e a solventes. Suas 

principais vantagens são elevadas resistência à umidade e a utilização para colagem 

e diversos materiais como o plástico e ainda artefatos de madeira. Entretanto este 

adesivo ainda é considerado de alto custo para as indústrias e dependendo da 

aplicação necessita da adição de um catalisador (Schayder, 2014).  
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Esta emulsão é um líquido branco, fluido livre de grumos e/ou materiais 

estranhos, é semi-rígido, isento de pontos, após a catálise o adesivo apresenta 

características específicas (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Características técnicas do adesivo EPI 

Propriedades Colagem 

Teor de sólidos (1g/1h/105 °C) 

Viscosidade Brook (25 °C) 

pH (25 °C) 

Tipo de polímero 

42,0 - 46,0% 

4000 – 7000 cPs 

7,0 - 8,5 

Copolímero Crosslinking 

               Fonte: Wonderbond (2016).  
 
 

4.5.2 Polivinil de Acetato (PVA) 

 

O adesivo PVA é conhecido popularmente como cola branca e tem origem a 

partir da polimerização em fase aquosa do acetato de vinila e estabilizadores. Esta 

cola é de grande aceitação em todos os segmentos do mercado, pelas vantagens 

oferecidas como: preço relativamente baixo, se comparado a outros adesivos; ser 

solúvel em água; não inflamável, possuindo ainda uma linha de cola clara ou incolor 

(Carneiro et al., 2007). 

O PVA apresenta um aspecto líquido leitoso branco, viscoso, livre de grumos 

ou materiais estranhos e odor característico de acetato de vinila, o aspecto do filme 

seco é levemente esbranquiçado, rígido, isento de pontos com média resistência 

térmica e baixa resistência à umidade. Demais característica deste adesivo é 

apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Características técnicas do adesivo PVA 

Propriedades Colagem 

Teor de sólidos 

Viscosidade Brook (25 °C) 

pH (25 °C) 

Tipo de polímero 

40,0 - 43,0% 

3000 - 7000 cPs 

4,0 - 5,0 

Homopolímero 

Fonte: Cascola (2016). 
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          O desempenho dos adesivos de madeira depende de uma infinidade de 

fatores interligados e inexplicáveis, incluindo a umidade das superfícies da mesma, 

bem como as interações físicas e químicas entre a madeira e os adesivos.  A 

umidade da superfície da madeira com o aglutinante é um pré-requisito para a 

colagem, além disso, a interação química entre a madeira através do seu valor de 

pH e capacidade de tamponamento também são fatores de importância primordial 

para a ligação (Roffael, 2016). 

 

 

4.6. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E QUÍMICAS 

DAS MADEIRAS 

 

4.6.1. Teor de umidade (Norma EN-322/2000) 

 

O teor de umidade das madeiras foi determinado através do medidor elétrico 

(Digisystem DUC 2050) que explora a capacitância da madeira, emitindo uma onda 

eletromagnética de alta freqüência através da placa capacitiva (sensor). O 

monitoramento da umidade da madeira foi realizado em quatro etapas: o primeiro 

processo consistiu em secagem em estufa convencional a 105 ± 2 °C, programada 

para alcançar aproximadamente 15% de umidade; em seguida as madeiras foram 

armazenadas em câmara climática com temperatura constante de 20 ± 2 °C e 

umidade relativa de 65 ± 5%; na terceira etapa as madeiras foram manufaturadas 

nas dimensões 60 x 6 x 2,54 cm, as peças foram monitoradas em ambiente 

aclimatado, mas não atingiram a umidade desejada que seria 12% de umidade.. 

Entretanto, esse índice não foi obtido pela secagem convencional, como 

metodologia alternativa foi realizada nas madeiras a secagem em microondas tipo 

Easydry (Wu. M Gobler capacidade 0,7 m³), conforme apresentado na Figura 14, 

este sistema opera com um programa de secagem específico com base no 

agrupamento de espécies por densidade. 
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   Figura 14. Microonda semi-industrial utilizado para secagem de madeira 
 

 

4.6.2. Densidade básica (TAPPI T 258 om/1994) 

 

A densidade básica das amostras foi determinada pelo método do 

deslocamento de água. Inicialmente, foram confeccionados corpos de prova (2 x 2 x 

3 cm), e a seguir, estes foram saturados para obter o volume verde determinado 

pelo método do deslocamento de líquido, em seguida foram secos em estufa (100 ± 

3 ºC) até atingirem peso constante (24 a 72 horas). Posteriormente, calculou-se a 

densidade básica conforme a fórmula: Db = Ps/Vs, onde Ps equivale o peso seco 

em gramas, Vs o volume da amostra em estado saturado em cm3.  

 

4.6.3. Densidade aparente (NBR 7190/1997) 

 

A densidade aparente foi determinada pelo método estequiométrico com 

umidade da madeira fixa em 12%. O processo foi realizado no Laboratório de 

Engenharia e Artefatos de Madeira (INPA), para todas as madeira utilizadas para 

confecção dos painéis, com uso de balança digital de precisão 0,01 g e paquímetro 

digital marca Starrett, Série 799, em sala com temperatura (20 ± 2° C) e umidade (65 

±5%), a massa aparente foi determinada pela fórmula ρ = m/V (g/cm3).  

 

4.6.4. Módulo de elasticidade dinâmico - MOE (Puehringer, 2002) 

 



56 

 

A B 

Na aplicação desse método, foi utilizado o equipamento Stress Wave Timer, 

modelo A-190 (Figura 15), que fornece o tempo que a onda de tensão gasta para 

percorrer o comprimento da amostra, sendo este processo uma avaliação não-

destrutiva.  

 

Figura 15. Uso do Stress Wave Timer: A – Amostra submetida ao teste MOE; B – 
Detalhe do equipamento 
 

 

A partir desse tempo é calculado o módulo de elasticidade dinâmico (Esw) por 

meio da equação abaixo. 

 

 

 

Onde:  

Esw = Módulo de elasticidade dinâmico pelo Stress Wave (MPa);  

L = Comprimento do corpo de prova (m); 

t = Tempo de propagação da onda (s);  

D = Densidade do corpo de prova (kg.m¯³);  

g = Aceleração da gravidade (m.s¯²). 

 

4.6.5. Teor de extrativos totais (preparação do material livre de extrativos adaptado 

da Norma ASTM D1107/2013) 

 

    (Equação 3) 

B 
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Inicialmente foram pesadas 2,00 g de serragem (60 mesh) transferidos para o 

cartucho de celulose, em seguida pesados os balões de fundo chato (300 mL), neste 

recipiente foram adicionados 180 mL de etanol – tolueno (1:2) montando-se a seguir 

a aparelhagem Soxhlet (Figura 16). O processo de extração à quente, foi realizado 

por cerca de oito horas, ao final, concentrou-se os extratos, e levou-se para secar 

em estufa. Posteriormente pesou-se o cartucho e o balão com extrativos até peso 

constante, finalizando o teor de extrativos (TE) foram determinados pela equação: 

TE (%) = (Pf – Pi)/Ps x 100, onde Pi = Peso do balão seco inicial; Pf = Peso do balão 

com extrativos; Ps = Peso da amostra seca sem umidade. 

 

          Figura 16. Extrator Soxhlet utilizado para quantificação dos extrativos 

 

 

4.6.6. Determinação de materiais solúveis em NaOH (TAPPI - T 212 om/2002) 

 

A determinação dos materiais solúveis em NaOH foram realizadas a partir de 

uma solução de NaOH (1%) com 1,00 g (60 mesh). Em um béquer de 300 mL foram 

adicionados 100 mL de solução NaOH mais a amostra de madeira e levada a 

aquecimento por cerca de 60 minuto em banho-maria (100 oC). Ao final deste 

período a amostra foi filtrada em cadinho de fundo sinterizado (M) e lavada com 

água quente para retirada de resíduos. Este material foi levado à estufa para a 

secagem (12 horas) e pesado. Ao final foi quantificada a solubilidade: Sol. NaOH % 

= (Pi – Pf)/Pf x 100, onde Pi = Peso da amostra inicial – seco; Pf = Peso da amostra 

ao final da extração. 
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4.6.7. Determinação da Lignina (Norma ASTM D1106/2013) 

 

Do material livre de extrativos, iniciou-se o processo de tratamento da 

serragem (1,00 g) com 15 mL de H2SO4 72%. Esse material foi deixado em contato 

com o ácido por duas horas, e colocada em banho-maria a 100 ºC por quatro horas, 

para o processo de digestão. Logo após, ele foi lavado com água quente, filtrado, 

seco em estufa a 105 ºC, sendo posteriormente pesado e calculado o teor de lignina. 

A percentagem de lignina é determinada através da fórmula: Lignina % = (P2/P1) x 

100, onde P1= Peso seco inicial da amostra; P2= Peso seco da lignina obtida. 

 

4.6.8. Determinação da celulose bruta (Halward e Sanchez, 1975) 

 

Pesou-se 2,00 g de serragem do material livre de extrativos, e realizou-se o 

processo de tratamento da serragem com 50 mL de solução nitro-álcoólica 2:8 

(mistura de 10 mL de ácido nítrico fumegante com 40 mL de álcool etílico 95°); esse 

material foi deixado sob refluxo em banho-maria por exatamente uma hora. O 

processo foi repetido até que a obtenção de uma celulose embranquecida e/ou até 

que a solução nitro-alcoólica não apresentasse mais qualquer coloração. Após os 

tratamentos químicos a celulose foi lavada com 50 mL de álcool, em seguida com 

100 mL de solução álcool-água (1:1), e por fim com água até que não mais 

apresentasse traços de acidez ao papel de Tornassol. A celulose obtida foi seca em 

estufa, pesada e o teor de celulose foram calculados: Celulose bruta % = (P2/P1) x 

100, onde: P1: Peso seco inicial da amostra; P2: Peso seco de celulose obtida. 

 

4.6.9. pH (TAPPI – T 252 om/2016) 

 

Serragem a 60 mesh (2,00 g) foram utilizadas para medição do pH, uma 

extração com água destilada na amostra (100 mL) em banho-maria (100 oC) por 

uma hora, o material foi filtrado e transferido para um béquer, e logo em seguida o 

material retido sofreu uma nova extração, e o extrato obtido foi incorporado a 

primeira alíquota e determinado o pH (BEL W3B pH METER). 

 

4.6.10. Determinação do teor de cinzas (Norma ASTM D1102/2013) 
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Em cadinhos de platina foi pesado 2,00 g de serragem (60 mesh) e levado à 

estufa (103 ± 2 ºC) por uma hora, para retirada da umidade, a seguir, os cadinhos 

foram levados à mufla (Figura 17) para incineração, iniciando com o aquecimento 

gradativo até 580 – 600 ºC. Depois de 15 minutos os cadinhos foram retirado da 

mufla e acondicionado em dissecador para resfriamento, seguindo a pesagem. 

Recolocou-se novamente o cadinho na mufla (580 – 600 ºC) por um período de 15 

minutos, repetindo o processo de pesagem até o peso constante. Ao final o teor de 

cinzas foi calculado: Cinzas % = (Pcinza/Ps) x 100, onde: Pcinza = Peso da cinza; 

Ps = Peso da serragem seca. 

 

Figura 17. Incineração das madeiras em forno Mufla (580 – 600 oC) 

 

 

4.7. PREPARAÇÃO DOS PAINEIS EGP 

 

4.7.1 Processamento das peças - topo e lateral (EN 13353/2003) 

 

No Laboratório de Artefatos de Madeira-LEAM/INPA, foi realizado o corte das 

peças em serra circular de bancada (5.743 rpm) e plaina calibradora (3.500 rpm), 

obtendo-se as medidas 25 x 50 x 240 mm conforme a Norma Européia EN 

13353/2003 (Figura 18). 
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Figura 18. Agrupamento das peças processadas para fingamentos: G1: Breu 
vermelho; G2: Piãozinho; G3: Angelim vermelho; G4: Murici; G5: Angelim pedra 
 

4.7.2. Usinagem do fingamento das peças (topo) 

 

Em cada peça de madeira foram confeccionadas fingers utilizando uma tupia 

indústria (Portela Woods), este equipamento possui fresas apropriadas (não 

estrutural), obedecendo a geometria dos dentes conforme (Figura 19). Após o 

processamento as peças foram armazenadas em câmara climatizada (20 ± 5 °C / 65 

± 5 umidade relativa), para posterior colagem. 

 

 

Figura 19. Geometria dos dentes: a) freza; b) peça manufaturada; c) geometria dos 
dentes 
 
 

4.7.3 Colagem das peças (topo e lateral) 
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Após o processo de fingamento das peças foi realizada a aplicação dos 

adesivos com auxílio de uma escova de nylon (pequena) até obtenção de uma 

gramatura de 150 g/m2. A massa dos adesivos foi pesada com uso de uma balança 

digital com capacidade para 2.000 g e precisão de 0,01 g. O cálculo da gramatura foi 

definido pela fórmula:  

 

Onde: 

               g      = gramatura 

               Mca = massa de madeira com adesivo (g) 

               Mas = massa de madeira sem adesivo (g) 

               A     =  área a ser colada (m²). 

 

Na área 0,00129 m² topo/peça, foi aplicado o adesivo PVA (a frio) com uma 

gramatura equivalente de 0,20 g/m² de cola (Figura 20), utilizando uma pressão de 6 

Kgf/cm² por um período de quatro horas e o tempo de cura de vinte e quatro horas. 

Foi utilizada uma prensa pneumática (MAQUIMÓVEL, Modelo PPQ 1200, 

capacidade 11,22 Kgf/cm2), para realização das simulações e atender as exigências 

para os testes de flexão e tração.  

 

        Figura 20. Processo de colagem do Finger Joint (topo) 
                             

 



62 

 

Na colagem lateral, com uma área de 0,0122 m², com gramatura de 1,83 

g/m², foram aplicados os adesivos EPI (a frio) e PVA (a quente), com utilização da 

mesma gramatura (150 g/m²), porém, períodos de prensagem diferentes.  Para a 

colagem a frio, foi utilizada uma pressão de 8 Kgf/cm² por um período de uma hora 

(tempo de cura = vinte e quatro horas).   

Para a colagem a quente (PVA) foi utilizado os mesmos dados de gramatura 

e área, porém, com temperatura de 80 °C por um período de cinco minutos e o 

tempo de cura de 12 horas. Estes dois tipos de colagem (a quente e a frio) foi para 

atender as necessidades dos testes de cisalhamento. 

 

 

4.8 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PAINÉIS EGP 
 

4.8.1 Determinação da rugosidade (NBR ISO 4287/2002) 

 

Das espécies utilizadas para os painéis EGP, foram retirados corpos de prova 

nas dimensões 14,00 x 10,00 x 2,5 cm, sendo obtidas para cada espécie três 

amostras (n = 15: 5 espécies x 3 repetições). Inicialmente foram aclimatados a 12% 

de umidade e procedido o lixamento manualmente, obedecendo o sentido das fibras. 

As lixas utilizadas foram na seguinte sequência: 120, 180, 270 e 400, de acordo com 

as recomendações comerciais (3M).  

As ondulações de superfície (rugosidade) foram medidas em rugosímetro 

digital com agulha (MITUTOYO RD001), obedecendo a NBR ISO 4287. 

 

4.8.2 Preparação da superfície do painel EGP para o ensaio de aderência (NBR 

14535/2008) 

 

Amostras dos painéis EGP (24,0 X 10,0 X 2,5 cm) foram obtidas para os 

testes de revestimento (n = 45: 5 espécies x 3 vernizes x 3 repetições). Neste 

processo foram utilizados pistola de pressão (2,8 Kgf/cm²) para aplicação dos 

produtos numa câmara pressurizada. A etapa inicial foi a aplicação do selador com 

duas demãos num intervalo de 20 minutos e após a secagem o lixamento. A etapa 

seguinte consistiu na aplicação de três tipos de revestimentos (Figura 21), com a 

seguinte especificação: 
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1) Verniz ecológico (Sparlack Stain Plus - fosco): nos corpos de prova foram 

aplicadas duas demãos do verniz, por um intervalo de quatro horas e a secagem 

completa ocorreu após quatro horas;  

2) Verniz PU (Sayerlack - transparente fosco): inicialmente este produto foi 

diluído com catalisador (FC 7041), em seguida aplicado nos corpos de prova com 

duas demãos, com intervalo de uma hora, com secagem final de 48 horas;  

3) Verniz Base Poliester (Sherwin Williams - alto Brilho 8500): o produto foi 

misturado com endurecedor 054 e aplicado nas amostras duas demãos com 

intervalo de dez minutos, secagem final de vinte e quatro horas. 

Após preparação da superfície das peças, foram realizados cortes em formato 

de grade (20 quadrantes) em toda a superfície de cada corpo de prova, em seguida 

com auxílio de uma escova de lã, limpou-se quaisquer resíduos de película 

resultantes do corte. Posteriormente foi aplicada sobre a superfície uma fita adesiva 

(propipropileno, gramatura 33,6 g/mm2), em seguida passou-se uma borracha sobre 

a fita para uma melhor aderência, logo após a fita foi removida de maneira uniforme. 

Com uso de uma lupa conta-fio (10 X), foram feitas análises visuais da área 

ensaiada, tendo como parâmetro a NBR 14535 (Figura 22). 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Perfil geral dos corpos de prova EGP com revestimentos: A) selador; B) 
verniz ecológico; C) verniz PU e D) verniz base poliéster 
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  Figura 22. Classificação do teste de aderência, com detalhes na madeira do Breu 
  vermelho 
  Fonte: Adaptada NBR 14535/2008. 
 

 

4.9 AVALIAÇÃO DA COLAGEM DOS PAINÉIS EGP (LATERAL/TOPO) 

 

4.9.1 Determinação da flexão estática e tração (ASTM D-5572/2005) 

 

Os painéis EGP foram climatizados por um período de 10 dias (20 ± 2 °C e 

umidade relativa de 65 ± 2%). Posteriormente foram confeccionados corpos de 

prova, para o módulo de ruptura (MOR) e teste de tração, onde foram avaliados 

cinco tipos de EGPs (espécies), manufaturados com dois adesivos (PVA, EPI) e três 

pré-tratamentos, totalizando n = 600 (Tabela 8).  

  Tabela 8. Estimativa do número de repetição nos testes mecânicos 

EGP/Espécies 
(5) 

Testes 
Mecânicos 

Pré-tratamentos (3) 
 Total 

Teste seco Teste úmido Temp. elevada 

Angelim pedra 
Angelim vermelho 
Breu vermelho 
Murici 
Piãozinho 

Flexão/PVA 20 20 20    300 

Tração/PVA 20 20 20    300 

TOTAL DE REPETIÇÕES 600 

     1 espécie = 60 tratamentos x 5 espécies = 300 repetições x 2 testes mecânicos = 600     
     repetições.  Norma ASTM D5572/2012. 
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Os corpos de prova ensaiados (flexão estática e tração) foram dimensionados 

respectivamente para  35,7 x 1,92 x 1,3 cm (flexão) e 25,4 x 1,9 x 0,6 cm (tração),  

conforme visão geral na Figura 23. 

 

 

 
Figura 23. Detalhe do corpo-de-prova para teste de flexão estática 
Fonte: ASTM 5572 (2005) 
 

 
Onde:  

 
Ls = distância entre os pontos de reação 

b   = largura da junta vertical 

d   = altura (espessura) do corpo de prova  

e   = comprimento 

 
Antes da determinação dos ensaios mecânicos das emendas de “finger-joint”, 

(flexão estática e tração) os corpos de prova foram submetidos a três pré-

tratamentos: 

1. Seco – Neste pré-tratamento os corpos de prova foram utilizados in natura com 

umidade de 12% em temperatura ambiente (20 °C); 

2. Úmido – Para este tratamento os corpos de prova foram submetidos a ciclos de 

umedecimento e secagem, sendo primeiramente a imersão em água (19 – 27 °C) 

por quatro horas e posteriormente secos em estufa (41 ± 3 °C) por 19 horas; 
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3. Elevada temperatura – O pré-tratamento consistiu em uma nova secagem dos 

corpos de prova em estufa (103 ± 3 °C) por um período de seis horas (Figura 24), 

pela norma ASTM D5572. 

 
                        Figura 24. Secagem dos corpos-de-prova em estufa 
 

Os ensaios mecânicos para determinação do MOR foram realizados em 

máquina universal, marca EMIC modelo DL-300kN com velocidade 12,7 mm/minuto 

(Figura 25), sendo que o resultado final da força aplicada (P) ao corpo de prova foi 

utilizado no cálculo do módulo de ruptura pela Equação 4:  

 

 

     Figura 25. Máquina universal (Laboratório de painéis de madeira/UFPR) 
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                                             ( Equação 4) 

 

Onde: 

P  = carga máxima real (MPa);   

Ls = comprimento dos corpos de prova entre pontos/reação (mm); 

b   = largura da junta vertical (mm); 

d   = altura do corpo de prova (mm). 

 

Para o teste de tração, os corpos de prova foram fixados no sentido vertical 

na máquina universal, onde sofreram uma força ocasionando sua ruptura e ao final a 

resistência foi determinada. 

Ao final de cada ensaio Tração), a peça foi rompida e a porcentagem de falha 

na amostra (FM%) também foi avaliada visualmente. 

 

4.9.2 Ensaio de cisalhamento (EN 13354/2003) 

 

Neste ensaio foi testada a qualidade da colagem do EGP (lateral), 

determinada de acordo com a norma Européia, para os adesivos utilizados (PVA e 

EPI), foram usados vinte corpos de prova para cada adesivo, totalizando 200 

repetições (5 espécies  x  2 tratamentos x 10 repetições) para cada adesivo (Tabela 

9).  

 

Tabela 9. Estimativa do número de repetição nos testes de cisalhamento 

EGP/Espécies Adesivo Pré-tratamento (2) 
Total 

(5) (2) Teste seco Teste úmido 

          
  Angelim pedra 

PVA 10 10 100 

  Angelim vermelho 

  Breu vermelho 
EPI 10 10 100 

  Murici 

  Piãozinho                 

   Norma EN 13354/2003. 
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t = espessura do painel;    b = largura de cisalhamento: 25 mm; 
h = altura do corpo de prova: 50 mm;   sf = largura da serra (≥ 3mm). 
 

O ensaio de cisalhamento foi realizado na mesma máquina usada para os 

testes de flexão e tração (marca EMIC modelo DL-300kN modelo DL-300kN), porém 

com  outra velocidade (5 mm/minuto), seguindo a metodologia descrita pela norma 

Européia. A tensão máxima foi calculada pela divisão entre a carga máxima aplicada 

ao corpo de prova e a área submetida ao esforço de cisalhamento (Equação 5). 

 

 

 

 

Onde: 

τ  = tensão máxima (MPa) 

P = Carga máxima (N) 

b = Largura do corpo de prova (mm), e 

d = Altura do corpo de prova (mm) 

 

Na Figura 26 é apresentada uma visão geral dos corpos de prova utilizados 

no teste de resistência ao cisalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 26. Desenho esquemático do corpo de prova para o teste de 
cisalhamento 

      Fonte: EN 13354 (2003). 
 

 

4.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  (Equação 5) 
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          Os valores dos resultados obtidos nos ensaios físico-mecânicos e químicos da 

madeira, e ainda nos testes mecânicos dos painéis EGP’s foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) com o auxílio dos programas ASSISTAT 7.6 e STAT 

GRAPHIC CENTURION (versão Demo), a fim de verificar se existia diferença 

estatística entre os tratamentos, em caso de diferenças significativas, foi aplicado o 

teste de Tukey (p < 0,05) para comparação das médias. O delineamento foi 

inteiramente casualizado, variando os tratamentos (espécies) e as repetições, 

atendendo os pressupostos da ANOVA, todos os tratamentos foram comparados 

entre si, por meio do teste de Tukey no nível de significância de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DAS MADEIRAS 

 

5.1.1 Teor de umidade da madeira 

 

A variável umidade foi determinada em cada peça de madeira, obedecendo 

aos diversos processos da secagem normatizados para não comprometimento da 

colagem dos painéis. Na Figura 27 são apresentados os resultados da umidade, no 

primeiro processo, secagem em estufa (105 ± 2 °C), a variação da umidade ficou em 

18%, sendo que o Breu vermelho e Murici ficaram levemente abaixo. No período de 

armazenamento as madeiras (temperatura do ambiente 20 ± 2 °C) apresentaram um 

índice médio de umidade de 17,8%, já no terceiro processo (22 ºC) as madeiras 

foram manufaturadas e a média da umidade foi de 17,7%. No último processo onde 

as madeiras se encontravam aclimatadas (22 ºC) no período de três semanas, 

observou-se diferenças significativas que variavam de 17,9% (Angelim vermelho) a 

17,1% (Angelim pedra). 

 

 

Figura 27. Resultados da umidade das madeiras estudadas 
Erro padrão ± 1% representa o intervalo de confiança de 99% do valor médio das nove repetições 
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A umidade deve ser determinada para o local onde a madeira será 

empregada, o que pode ser conseguido com o uso de amostras de madeira 

expostas às condições ambientais de temperatura e umidade relativa, podendo-se 

utilizar ensaios de campo, secador artificial, câmara de climatização ou estimativas 

por meio de equações (Baraúna e De Oliveira, 2009). Nas madeiras estudadas pode 

se observar que o Angelim pedra apresentou melhor versatilidade na umidade de 

equilíbrio (secagem), enquanto o Angelim vermelho teve uma resistência ao 

equilíbrio. 

Os resultados obtidos nos vários processos de secagem não foram 

satisfatórios para obtenção do teor de umidade para manufatura de EGP (12%). A 

secagem via micro-onda (Figura 28) possibilitou as peça de madeira uma maior 

estabilidade na umidade de equilíbrio. Na Tabela 10 pode se observar que houve a 

redução da umidade na secagem em micro-onda, o teste Tukey foi processado para 

confirmar ou não a significância dos tratamentos e a referida perda de umidade em 

termos de comparação de médias. Para as peças de madeiras, Breu vermelho e o 

Murici o sistema micro-onda atingiu a umidade 12,98 e 12,72% e a média de perda 

em termos de diferença percentual entre as cinco espécies de madeira foi de 4,57%. 

 

 

Figura 28. Peças de madeira secas em micro-ondas (12%) 
 

Vinden e Torgovnikov (2000) obtiveram uma redução no tempo de secagem 

da madeira com micro-onda na ordem de duas a dez vezes, comparado à secagem 

convencional e sem desenvolvimento de defeitos.  
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De acordo com Cavalcante (2013) este modelo utilizado, se distingue dos 

sugeridos para secagem convencional, em função do tipo de aquecimento da 

madeira, pois a dificuldade existente está na movimentação da umidade acima do 

ponto de saturação das fibras. 

 

Tabela 10. Resultado da determinação de umidades das peças de madeira 

Madeiras 
Umidade 

Convencional 
(%) 

F p 
Umidade Micro-

onda (%) 
F p 

Angelim pedra 17,675abc 

5,74 0,0052* 

  13,100ab 

6,72 0,0013* 

Angelim vermelho 18,475a 14,080a 

Breu vermelho 17,625bc 12,980b 

Murici 17,575c 12,720b 

Piãozinho 18,400ab 14,020a 

    Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente ente si. Teste de Tukey aplicado  
    ao nível de 5% de probabilidade. *Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 1)  
 

 

 

5.1.2 Densidade Básica 

 

            A técnica para a determinação da densidade básica é baseada no 

deslocamento de líquido e na Tabela 11, são apresentados os resultados da 

densidade básica das madeiras, no qual foi verificado que o Angelim vermelho 

apresentou maior densidade (0,98 g/cm³), enquanto o Murici teve a menor massa 

específica (0,42 g/cm³), ressalta que esses valores estão dentro do esperado para 

espécies tropicais. A análise estatística revelou que houve uma significância nos 

valores da densidade em três diferentes faixas. 

 

Tabela 11. Densidade básica das madeiras 

Madeiras Densidade básica (g/cm³) 

Angelim pedra 0,592b 

Angelim vermelho 0,980a 

Breu vermelho 0,460c 

Murici  0,425c 

Piãozinho 0,645b 
     As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre  
     entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
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            A densidade básica apresenta variações devido a diferenças na 

anatomia e a presença de substâncias extrativas na madeira, sendo que a estrutura 

é caracterizada pela quantidade proporcional de diferentes tipos de células (Costa, 

2006). Esta característica é a que melhor expressa as propriedades funcionais da 

madeira, como é ressaltado na literatura (Bowyer et al., 2003; Jati et al., 2014 Muller-

Landau, 2004; Preston et al., 2006; Williamson e Wiemann, 2011). 

As espécies utilizadas atualmente para produção de painéis EGP no Brasil, 

variam de uma densidade baixa a media, tais como: A madeira de Pinus elliottii e P. 

taeda com densidade de 0,32 a 0,34 g/cm³; eucalipto (Eucalyptus grandis) com 0,39 

a 0,51 g/cm³; Teca (Tectona grandis) 0,48 a 0,64 g/cm³, e madeira de imbuia 

(Ocotea porosa) uma densidade de 0,63 g/cm³ (Lobão et al., 2011; Motta, 2011; 

Moya et al., 2009; Trevisan et al., 2008). 

A utilização de madeira de menor massa específica para produção de painéis 

EGP é justificável pela maior facilidade de penetração do adesivo nos poros da 

madeira, porém, a colagem depende dos seguintes fatores: qualidade da superfície 

de modo que garanta a aproximação das faces a serem coladas; ausência de 

impurezas como óleos e poeira; presença de extrativos nas cavidades celulares; 

entre outros fatores referentes aos adesivos, ao processo de colagem e às 

condições de uso do painel. (Almeida et al., 2017; Calil Neto et al., 2016). 

 

5.1.3 Densidade aparente das espécies  

 

A densidade aparente é calculada com base na massa e o volume aparente, 

com umidade da madeira fixa em 12%. Os resultados para as madeiras são 

apresentados na Tabela 12, onde variaram de 0,756 a 1,176 g/cm³, sendo estes 

dados classificados em madeiras de altas densidades. Assim como os resultados da 

densidade básica (Tabela 11), a massa aparente também segue os padrões para 

madeiras tropicais. Ressalta-se que esta determinação foi procedida por ensaios 

não destrutivos. O teste Tukey revelou que não existiram diferenças entre os valores 

das madeiras Angelim pedra, Angelim vermelho e Breu vermelho. 

            Jesus et al. (2016), estudando o comportamento de três madeiras 

amazônicas (Apulea leiocarpa, Buchenavia capitata e Clarisia racemosa), chegou 

aos resultados de densidade aparente de 0.63 a 0.86 g/cm3. Dias e Lahr (2004), 

caracterizou 40 madeiras brasileiras, obtendo resultados médios de 0,85 g/cm3, 
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sendo que para a madeira de Angelim pedra (Hymenolobium sp.) a densidade foi de 

1,16 e para o Angelim vermelho (Dinizia excelsa) foi de 1,13 g/cm3. No estudo 

desenvolvido a densidade aparente (média) ficou em 0,976 g/cm3, valor ligeiramente 

maior que o estudo de Dias e Lahr, entretanto, para madeira de Dinizia excelsa os 

valores foram praticamente idênticos.  

 

Tabela 12. Densidade aparente das madeiras 

Madeiras Densidade aparente (g/cm³) 

Angelim pedra 0,890ab 

Angelim vermelho 1,140ab 

Breu vermelho 0,976ab 

Murici  0,756b 

Piãozinho 1,176a 
   As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si 
   Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

5.1.4 Módulo de elasticidade dinâmico – MOEd 

 

No ensaio desta determinação as dimensões definidas foram à espessura e 

largura das peças (2,54 x 5,15 cm) para atender as especificações do Stress Wave 

Timer. A análise estatística dos dados coletados nos testes foi por meio da análise 

de variância das médias, cujo objetivo principal foi medir o grau de relacionamento 

das médias, conforme mostra a Figura 29. 

 

Figura 29. Resultados das determinações do Módulo de Elasticidade Dinâmico 
das peças de madeira 
Erro padrão ± 1% representa o intervalo de confiança de 99% do valor médio das três repetições 
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O resultado da média MOE foi de 12.528 MPa, sendo que as peças de 

Piãozinho ofereceram maior resistência (14.212 MPa), e a madeira de Breu 

vermelho apresentou MOE de 11.049 MPa. A análise do erro padrão (5% 

significância) demonstrou que os dados das leituras estão dentro de uma faixa 

aceitável.  

O módulo de elasticidade dinâmico apresenta variações numéricas causadas 

por influências específicas das condições dos testes, por esse motivo deve-se 

sempre indicar com que tipo de teste tal módulo foi determinado (Moreschi, 2012). 

 

 

5.2 PROPRIEDADES QUÍMICAS DAS MADEIRAS 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados das análises químicas 

(metodologia tradicional e não destrutiva) das cinco madeiras estudadas.  

O teor de umidade das madeiras pesquisadas variou de 12,72 (Murici) a 

14,08% (Angelim vermelho). Quanto aos teores de extrativos totais, foi observada 

maior concentração para o Angelim vermelho (24,14%), enquanto Piãozinho obteve 

menor resultado (5,17%), o que comprova estatisticamente que os valores médios 

foram bastante diferenciados. As concentrações de taninos e polifenóis totais 

variaram de 5,53% (Murici) a 18% (Breu-vermelho).  

Os resultados da solubilidade em água mostraram que a madeira de Angelim 

pedra apresentou maior concentração (15,71%), enquanto o menor teor foi 

detectado na madeira de Murici (12,04%). Analisando os valores de solubilidade em 

hidróxido de sódio (NaOH), verificou-se que das cinco espécies estudadas, três 

espécies se destacaram na similaridade estatística e com valores mais elevados 

numa média de 26,48% para as madeiras de Angelim vermelho, Breu vermelho e 

Murici e em relação as outras duas madeiras (Angelim pedra e Piãozinho) que 

apresentaram valores bem inferiores e semelhantes entre si (média de 8,62%), 

estatisticamente significativo ao nível de 5% de probabilidade.  
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Tabela 13. Resultados das análises químicas das madeiras 

Madeira 
Umidade 

(%) 
Extrativos 

(%) 
Solubilidade         

água (%) 
Solubilidade
NaOH (%) 

Polifenóis 
(%) 

Celulose 
(%) 

Lignina 
(%) 

pH 
Cinzas 

(%) 

Angelim pedra 
13,13 b 
(2,33) 

7,28 c 
(12,09) 

15,71 a      
(2,82) 

8,24 b    
(3,99) 

12,86 b 
(18,18) 

53,37 ab 
(4,74) 

27,12 c 
(0,68) 

 5,84 ab 
(2,28) 

0,17 b 
(8,17) 

Angelim vermelho 
14,10 a 
(0,71) 

24,14 a 
(4,11) 

12,33 c      
(3,25) 

26,44 a 
(2,18) 

8,94 c   
(14,18) 

48,93 c 
(1,24) 

29,50 b 
(2,78) 

 5,55 abc 
(13,52) 

0,23 ab 
(19,46) 

Breu vermelho 
12,87 b 
(0,45) 

10,99 b 
(2,94) 

13,06 b      
(2,53) 

26,33 a 
(2,19) 

18,00 a 
(23,08) 

39,00 d 
(8,46) 

27,88 c 
(5,51) 

 4,65 c 
(4,97) 

0,24 ab 
(46,60) 

Murici 
12,70 b 
(1,57) 

2,46 e 
(13,38) 

12,04 c      
(9,57) 

26,67 a 
(2,17) 

5,53 d   
(16,30) 

55,62 a 
(2,41) 

32,52 ab 
(0,07) 

 5,16 bc 
(3,38) 

0,51 a 
(29,59) 

Piãozinho 
14,03 a 
(0,41) 

5,17 d 
(1,46) 

14,69 a     
(10,43) 

9,00 b   
(7,37) 

8,91 c   
(15,88) 

48,18 c 
(4,94) 

34,30 a 
(1,45) 

 6,31 a     
(4,26) 

0,25 ab 
(41,27) 

     Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Valores      
     entre parêntesis representam o coeficiente de variação entre as amostras  
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Segundo Nascimento et al. (2017), existe alta correlação entre os 

componentes químicos tais como, lignina e extrativos com a densidade básica. Esta 

afirmação vem corroborar com os resultados encontrados no estudo desenvolvido, 

onde foi possível correlacionar a concentração dos extrativos com a umidade, ou 

seja, quanto menor a concentração de extrativos menor a umidade, é importante 

ressaltar que este comportamento possivelmente pode melhorar o desempenho da 

secagem das madeiras.  

Certos agrupamentos químicos presentes nos extrativos tais como 

flavonóides, taninos, alcalóides, terpenos, entre outros, podem ser considerados 

marcadores taxonômicos. A coloração da madeira, estar associada a presença 

desses compostos, principalmente quanto a formação do cerne. Embora estejam 

presentes em uma pequena quantidade na madeira, os extrativos têm grande 

influência sobre as propriedades de resistência mecânica, durabilidade natural, 

inchamento linear e volumétrico (Barbosa, et al. 2006; Remage et al. 2017; Soares 

et al. 2015) 

Almeida (2013), caracterizando quimicamente madeiras tropicais chegou a 

valores de extrativos 3,40 a 13,02%, onde correlacionou os altos teores de extrativos 

com elevada massa específica. Garcia e Quirino (1993) constataram que a remoção 

de apenas 1,9% de extrativos da madeira de ipê (Tabebuia sp.) ocasionou um 

decréscimo de 17,3% na resistência de ruptura à compressão paralela às fibras. 

Enquanto Fogaça (2014) afirma que madeiras com baixa concentração de extrativos 

tendem a favorecer o processo de colagem, ou seja, o adesivo penetra mais na 

superfície da madeira, proporcionando um produto de maior resistência. 

A solubilidade em água quente é responsável pela remoção de açucares 

simples, amidos, taninos e outros compostos fenólicos. Varejão et al. (2012) nos 

seus estudos obteve valores de solubilidade em água para madeira de Envirão 

(Scleronema praecox) de 12,3% e aproximadamente um 1% para Maria preta 

(Qualea sp.), ressalta-se que estes valores estão dentro da faixa encontrada no 

estudo desenvolvido que utilizou a metodologia não destrutiva (FT-NIR). 

A determinação do teor de NaOH em tecnologia de madeira é realizada com 

propósito de avaliar o grau de degradação dos polissacarídeos por organismo 

xilófagos, na indústria de celulose e papel serve para avaliar rendimento da pasta 

celulósica, e ainda em processo de acabamentos de chapas e painéis 
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para verificar a influência na colagem (ABCP, 1974; Abreu, et al., 2017; Romagnoli 

et al., 2013). Moreira et al. (2016), avaliando as influência dos extrativos de três 

espécies florestais, encontrou valores de NaOH entre 19,29 a 20,37% para as 

madeiras de eucaliptos e teca, enquanto Fontoura et al. (2015) chegou a valores 

superiores (25 a 31%) para madeira de Hovenia dulcis. 

A quantificação dos macro componentes da madeira, lignina e celulose foram 

realizadas por metodologia não destrutiva/FT-NIR, utilizando modelagem PLS 

desenvolvidos por Nascimento e Varejão (2015). O teor de celulose médio para as 

cinco madeiras foi de ~ 49%, sendo que a maior concentração foi verificada para a 

madeira de Murici (55,62%) e a menor teor foi para o Breu vermelho (39,00%). Para 

o índice de lignina a média foi ~ 30%, onde a madeira de Piãozinho apresentou 

maior conteúdo (34,30%) e Angelim pedra (27,12%) menor teor. 

Os resultados do pH dos extratos das madeiras estudadas ficaram em média 

5,50, a madeira de Breu vermelho possivelmente tem em sua composição extrativos 

de caráter ácido, visto que seu pH foi de 4,65, o menor encontrado no estudo. 

Enquanto para os extrativos de Piãozinho, estes apresentou pH de 6,31, 

demonstrando compostos levemente básico. Em relação ao teor de cinzas, os 

valores encontrado neste estudo estão dentro da faixa para madeiras tropicais 

(Castro & Silva e Silva, 1991; Cunha, et al., 1989), variando de 0,17 (Angelim pedra) 

a 0,51% (Murici). 

As proporções dos compostos químicos da madeira são de 40 – 50% para 

celulose, 15 – 25% de hemicelulose e 20 – 35% de lignina. Varejão et al., (2012), 

caracterizando madeiras do alto Rio Negro obteve resultados para o teor de celulose 

de 39 – 55%, enquanto para lignina a variação foi de 23 – 35%. Dos macros 

componentes primários da madeira a celulose com sua estrutura linear e os tipos de 

ligações entre unidades de glucose conferem a madeira elevada rigidez e resistência 

a tração. A lignina tem relação positiva com a densidade, rigidez e resistência da 

madeira, este composto funciona na parede celular dos vegetais como um cimento 

que auxilia na aglutinação da estrutura, comportamento que estar associado a sua 

complexa estrutura química (De Paula, 2016; Remage et al., 2017).  

           O pH da madeira pode variar entre espécies e até mesmo da localização 

geográfica, que sofre influência do solo, situa-se normalmente na faixa de 3 a 7, uma 

alta concentração ácida pode vir a ocasionar problemas na redução das 

propriedades mecânicas, bem como na redução da vida útil do produto madeira
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colada (Hernández, 2013; Romagnoli et al., 2013; Zhang et al., 2010). Madeiras 

comerciais da Amazônia tais como Tauari, Amendoim, Guajuvira, Muiracatiara, 

Jatobá e Ipê, apresentaram valores de pH de 4,53 a 5,90 (Almeida, 2013), observa-

se que esses valores estão na faixa do encontrado para as madeiras de Angelim 

pedra, Angelim vermelho, Breu vermelho, Murici e Piãozinho deste estudo os quais 

variaram de 4,65 a 6,31 

            O teor de cinzas na madeira pode variar entre 0,2 a 1% do peso de matéria 

seca de espécies de clima temperado, podendo atingir 5% para as de clima tropical. 

Os elementos presentes em cinzas são o Ca, K, Mg e Si (Fengel e Wegener, 1989). 

Souza et al. (2007), avaliando espécies madeireira chegou a valores de cinzas de 

0,20% para madeira de Pupunharana e 1,80% para Mandioqueira. Enquanto que 

Santos et al. (2008) encontrou valores na faixa de 0,09% (Mari mari) a 1,10% para a 

madeira de Louro. 

 

 

5.3 MEDIÇÕES DA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS 

 

Os painéis EGP foram processados (topo = 14,00 x 10,00 x 2,5 cm) de acordo 

com as especificações dos equipamentos: Serra circular, plaina calibradora e 

plainadeira (Tabela 14). Verificou-se que na serra circular as superfícies do EGP 

processado apresentou uma boa planicidade. 

 

                Tabela 14. Usinagem das madeiras 

Fatores de processamento 
Processo mecânico 

M1 M2 M3 

Velocidade de rotação - Vf (rpm) 5.743 3.500 3.450 

Velocidade de corte - Va (m/min) 6,22 3,79 3,73 

Espessura do corte - H (mm) 3,0 0,5 0,5 
     M1: serra circular; M2: plaina calibradora; M3: plainadeira 

 

            Com base na Figura 30, o comportamento das superfícies sem lixamento 

apresentam-se sem muita discrepância em comparação as demais lixas, entretanto 

a melhor redução da superfície das madeiras ocorreu com a lixa nº 180, onde foi 

verificado a melhor correlação R² = 0,809.  Vale-se ressaltar que o lixamento tanto 
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com granulometria 120 e 180 apresentam requisitos ideais na manufatura de 

painéis. 

 

 

   Figura 30. Beneficiamento das madeiras com diferentes lixas 
 

A superfície inicial (sem lixamento) das peças confeccionadas com a madeira 

de Angelim pedra, apresentou maior altura das ondulações (rugosidade) em relação 

as demais madeiras, esta diferença alcançou índices maior que 50% (Tabela 15). 

Enquanto as demais madeiras apresentam grã regular com textura média. 

 

                  Tabela 15. Ondulações das peças de madeiras sem lixamento 

Madeiras 
H ondulação* 

(µm) 
F p 

Angelim pedra 0,13130 a 

8,1379** 0,001 

Angelim vermelho 0,05523 c 

Breu vermelho 0,06460 c 

Murici 0,06365 c 

Piãozinho 0,03223 b 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.*H ondulações das superfícies 
sem lixamento. **Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 

 

            O teste Tukey realizado para os dados da superfície das madeiras lixadas 

(granulometria nº 180) mostrou que houve diferenças estatísticas, resultando três 

classes distintas (Tabela 16). Os painéis EGP manufaturados com madeira de 

Angelim pedra apresentou maior altura das ondulações de 0,02710 µm, enquanto os 
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painéis com as madeiras de Breu vermelho e Piãozinho apresentaram menor 

rugosidade 0,01060 e 0,00903 µm.  

O Angelim pedra apresentou um comportamento similar para ambos os 

experimentos: aplainamento e lixamento, no qual mostrou um resultado estatístico 

não satisfatório, em relação às demais madeiras, provavelmente pelo fato de 

apresentar grã revessa e textura grossa. 

 

                 Tabela 16. Ondulações das peças de madeiras com lixa 180 

Madeiras 
H 

Ondulações* 
(µm) 

F p 

Angelim pedra 0,02723 a 

3,9931** 0,0211 

Angelim vermelho 0, 01670 b 

Breu vermelho 0, 01065 c 

Murici 0, 01570 b 

Piãozinho 0, 00940 c 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukei ao nível de 5% de probabilidade. *H ondulações das superfícies com lixa 
180. **Significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < .05) 

 

 

Ferreira et al. (2004), ao realizar estudo anatômico das espécies de 

leguminoseae, constatou que essa espécie possui grã revessa com textura grosseira 

e o Angelim pedra pertence a esta família, o que possivelmente justifica sua alta 

rugosidade. 

As madeiras de maior densidade apresentam menor valor de rugosidade 

superficial, dificultando a penetração dos dentes da serra circular (Lopes, et al., 

2014; Silva et al., 2009). Os painéis de Angelim vermelho e Piãozinho, madeiras que 

tem altas densidades, apresentaram neste estudo baixa rugosidade e 

conseqüentemente superfícies planas. 

 

5.4 ANÁLISES DA GRAMATURA DOS VERNIZES UTILIZADOS NOS PAINÉIS 

 

O resultado da gramatura dos vernizes das peças produzidas com as 

madeiras de Angelim pedra, Angelim vermelho, Breu vermelho, Murici e Piãozinho, 

são apresentados na Figura 31.  

O painel confeccionado com a madeira de Breu vermelho absorveu maior 

quantidade de vernizes V2 e V3, 1,95 e 1,24 g, respectivamente. Enquanto para os 
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painéis de Murici (V1 = 0,68 g; V3 = 0,48 g) e Piãozinho (V1 = 0,75 g; V3 = 0,59 g) a 

absorção de vernizes foram menores. O verniz que apresentou maior consumo para 

todas as peças foi o V2 (Média = 1,478 g), provavelmente este comportamento estar 

associado a alta viscosidade do material e difícil espalhamento na superfície do 

painel. Segundo Sá et al. (2010), uma maior absorção do revestimento no painel 

ocasiona maiores custos na manufatura final do produto.  

 

 

Figura 31. Gramatura dos vernizes nos painéis de madeiras 
Erro padrão ± 1% representa o intervalo de confiança de 99% do valor médio das três repetições. 

 

5.4.1 Análise da aderência dos vernizes aplicados nos painéis 

 

O teste de aderência consiste na análise da remoção ou fixação do verniz 

conforme pode ser observado na Figura 32, que apresenta os resultados em grupos 

de madeira versus verniz. 
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           Figura 32. Grau de não aderência dos vernizes nos painéis 
            Erro padrão ± 1% representa o intervalo de confiança de 99%   do   valor   médio   das   três   
            repetições. 

 

Todos os vernizes ensaiados foram aprovados para as madeiras/EGP em 

estudo, que foram classificadas em G0 (Nenhuma área da película foi destacada) a 

G1 (Área da película destacada, cerca de 5%). Os painéis que apresentaram melhor 

desempenho foram aqueles confeccionados com Piãozinho (V1, V2 e V3), Angelim 

pedra (V1 e V2) e Breu vermelho, onde obtiveram grau excelente de fixação.  

Provavelmente, o que contribuiu para o excelente resultado apresentado no 

grau de aderência dos vernizes, foi à seqüência granulométrica das lixas (120 e 

180), que reduziu a rugosidade.  

Segundo literatura especializada a melhor aderência estar associada ao uso 

de lixas com granulometria maiores, o que ocasiona o uso de quantidades menores 

de verniz (Burdurlu et al., 2005; Moura e Hernández, 2006, Ratnasingam e Scholz, 

2006; Sulaiman et al., 2009). 

 

5.5 TESTES MECÂNICOS DOS PAINÉIS EGP 

 

5.5.1 Ensaio da resistência de topo à flexão estática 

 

Na Tabela 17 são apresentados os valores médios e os respectivos 

coeficientes de variação referentes à resistência da flexão estática dos painéis 
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(emendas de topo fingadas), usando o adesivo PVA, com gramatura de 150 g/m² e 

três pré-tratamentos: seco, três ciclos em água e temperatura de 104 °C.  

Os resultados obtidos para o pré-tratamento seco, teve média de 31,63 MPa 

para os EGPs confeccionados, esses resultados estão satisfatórios, uma vez que o 

valor mínimo normatizado é de 13,80 MPa na condição avaliada. Enquanto no pré-

tratamento três ciclos, o resultado médio deste ensaio foi de 10,40 MPa, onde esta 

grandeza é 3,50 MPa superior ao normatizado (6,90 MPa mínimo). Os resultados 

dos painéis ensaiados obedeceram aos requisitos mínimos exigidos em relação à 

flexão estática, como determina a norma ASTM D5572 (2006), o que demonstra 

uma boa eficiência da colagem de topo com relação à gramatura (150 g/m²), adesivo 

e aplicação de pressão. 

No pré-tratamento à alta temperatura (104 ºC), foi observado uma resistência 

à flexão estática de 2,22 MPa médio. Nesta etapa a norma não preconiza um valor 

mínimo de resistência, visto que o foco neste teste é a exposição do painel as altas 

temperaturas. 

 

      Tabela 17. Resultados da resistência  de  topo  à  flexão  estática  com  três  pré-  
                        tratamentos 

Madeiras 

Resistência a Flexão - MOR  

Seco          3 ciclos      104 ºC 

(MPa)         (MPa)      (MPa) 

Angelim pedra 29,21 b 
(15,96) 

       10,06 bc 
       (27,48) 

     1,58 c 
      (20,97) 

Angelim vermelho 29,56 b 
(22,48) 

     14,13 a 
      (26,75) 

     2,71 ab 
     (35,12) 

Breu vermelho 32,25 ab 
(17,22) 

     7,74 c 
     (29,13) 

    1,90 bc 
      (36,43) 

Murici 29,84 b 
(18,75) 

      9,52 bc 
     (41,69) 

    1,58 c 
      (29,52) 

Piãozinho 
37,29 a 
(22,61) 

     10,54 b 
       (32,45) 

     3,31 a 
     (66,84) 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Número entre parêntesis representa o coeficiente de variação 
entre as amostras 

 

Comparando os resultados do teste seco deste estudo, com o trabalho de 

Almeida et al. (2017), que avaliou painéis EGP (Cupressus lusitanica), este 

encontrou valores máximo do módulo de ruptura na flexão estática de 15,43 MPa, 

para o adesivo PVA, sendo este índice inferior 41% ao encontrado para painel 
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Piãozinho (37,29 MPa). Amoah et al. (2014), avaliando a resistência a flexão estática 

de painéis EGP de madeiras tropicais africana (Pterygota macrocarpa, Antiaris 

toxicaria, Entandrophragma angolense, Entandrophragma cylindricum) obteve 

valores médios de 27,04 MPa, neste estudo a média foi de 31,63 MPa, sendo estes 

valores superior a 15%. Painéis EGP de madeiras do sul do Brasil, o MOR 

encontrado foi de 21,43 MPa para Cedro rosa (Cedrela fissilis), 28,75 MPa para 

Vassourão (Piptocarpha angustifolia) e 30,59 MPa para Bracatinga (Mimosa 

scabrella) (Bolgenhagen et al., 2015). 

Ao correlacionar os resultados do MOR (Tabela 17) com a rugosidade (Tabela 

15), verificou-se que o maior resultado da flexão estática 37,29 MPa (Piãozinho) 

apresentou relação indireta com os valores da rugosidade, superfície com menor 

ondulações (0,03223 µm) e o menor MOR 29,21 MPa (Angelim pedra) apresentou 

maior superfície com ondulações (0,13130 µm). Possivelmente a maior resistência 

estar associada à aderência da cola na superfície mais plana.  

Em estudos com espécies de coníferas e tropicais foram observados valores 

do Módulo de ruptura, maiores que neste estudo, entretanto, estas diferenças estão 

associadas pelos diferentes tamanhos dos dentes (fingers), mais principalmente 

pelos tipos de adesivos que tem composições diferentes deste estudo, são mais 

onerosos como também oferece mais resistência ao painel. (Ahmad et al, 2017; 

Almeida, et al, 2011; Bustos et al, 2003). 

 

5.5.2 Ensaio da resistência á tração 

 

Como mostra a Tabela 18, estão dispostos os valores médios de tensão à 

tração, referente aos três pré-tratamentos das cinco madeiras utilizadas. 

De acordo com os valores apresentados para o pré-tratamento seco, os EGPs 

de madeiras Angelim vermelho, Breu vermelho, Murici e Piãozinho, atingiram valores 

acima do exigido pela norma ASTM D5572 (1999) que é 13,8 MPa, com destaque 

para o Piãozinho que pontuou 18,08 MPa, sendo este valor 31% superior ao padrão. 

            Com relação ao pré-tratamento de três ciclos, os valores médios de tensão 

encontrados, estatisticamente são iguais e não foram satisfatórios, não estão de 

acordo com as exigências mínimas da norma ASTM D5572 (1999) que é 6,9 MPa. 

Comportamento semelhante foi observado para o pré-tratamento com alta 

temperatura, valores baixos e estatisticamente iguais. 
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Tabela 18. Teste  de  resistência  à  tração   com  diferentes  espécies  e   três    pré-    
                  tratamentos 

Madeiras 

Resistência a Tração - MOR (MPa) 

Seco 3 ciclos Temp. (104 oC) 

Tração (MPa) Tração (MPa) Tração (MPa) 

Angelim pedra 11,06 c 
(18,10) 

4,85 a 
(53,56) 

3,00 a 
(51,92) 

Angelim vermelho 14,36 b 
(26,34) 

5,01 a 
(39,71) 

2,47 a 
(48,94) 

Breu vermelho 14,45 b 
(27,04) 

4,23 a 
(49,50) 

2,26 a 
(65,08) 

Murici 13,38 bc 
25,80 

4,29 a 
54,46 

2,34 a 
62,14 

Piãozinho 18,08 a 
(21,67) 

4,73 a 
(36,22) 

1,92 a 
(68,33) 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Valores entre parêntesis representam o coeficiente de 
variação entre as amostras 

 

Estudos realizados com EGP a base de Cupressus lusitanica apresentou 

baixa resistência a tração para o adesivo PVA na condição seca (9,21 MPa). Frangi 

et al. (2012), encontrou valores superiores nas peças de EGP madeira spruce (Picea 

abies), que variou de 16 a 30 MPa, utilizando diferentes adesivos de poliuretano 

(PU) e melanina-uréia-formaldeído (MUF). Neste estudo a média para resistência a 

tração dos EGP manufaturados com as madeiras amazônicas, foi de 14,27 MPa.  

No pré-tratamento três ciclos, a resistência a tração variou de 4,23 a 5,01 

MPa, os padrões para este tipo de tratamento requerem uma resistência de 6,9 

MPa, no pré tratamento alta temperatura, esta variação foi menor 1,92 a 3,00 MPa, 

ressalta-se que as normativas para painéis EGP não definem um padrão para tal 

condição. Estes resultados são corroborados por Almeida et al. (2017) que justifica a 

baixa resistência a tração de painéis submetidos a ciclos de intemperismo, que 

acabam reduzindo a resistência do painel pela degradação da linha de cola, 

enquanto, a exposição do EGP a altas temperaturas pode ocorrer a degradação 

térmica.  

 

5.5.3 Ensaio da resistência ao cisalhamento com o adesivo EPI e PVA 
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A Tabela 19 apresenta os valores médios de tensão máxima aplicada ao teste 

de cisalhamento, 5° percentil inferior dos corpos-de-prova e percentual de falha na 

madeira, para cada espécie, em função dos adesivos EPI e PVA (com calor) com 

gramatura de 150 g/m² para cada painel. 

Em geral os painéis EGP colados lateralmente  com adesivo EPI 

apresentaram melhor desempenho em relação ao PVA, independente das condições 

seca ou úmida. Os melhores resultados obtidos no teste de resistência ao 

cisalhamento (seco) foi obtido com os painéis confeccionados com a madeira de 

Angelim vermelho (10,89 MPa) e Piãozinho (10,74 MPa) utilizando adesivo EPI, 

todos os resultados (MPa) foram validados, uma vez que foram superior a 2,5 MPa 

que é preconizado pela EN 13353. Mas com relação ao 5° percentil, o Breu 

vermelho atingiu valor zero, os demais foram satisfatórios. 

Os EGP colados com PVA e avaliados e avaliados pela resistência ao 

cisalhamento (seco), quatro foram aprovados, apesar dos valores serem um pouco 

superior ao mínimo exigido pela (EN 13353), a exceção ocorrida foi do painel da 

madeira de Breu vermelho (1,02 MPa), não atingindo o valor mínimo necessário.  

Na análise dos resultados na falha da cola no painel, segundo a norma 

européia para ensaios de painéis de madeiras, recomenda valores superiores 25%, 

nesta condição a melhor adesão ocorreu para os painéis de Angelim vermelho 

(34%), Breu vermelho (29%) e Murici (28%), com o adesivo EPI. Entretanto, para o 

adesivo PVA todos os painéis apresentaram baixa eficiência com relação a falha na 

madeira. 

O comportamento observado nos testes de cisalhamento com os painéis 

colados com PVA foram similar ao estudo de Almeida (2013), quando avaliou EGP 

com madeiras oriundas do Pará, Rondônia e Mato Grosso, ou seja, não foi possível 

atingir o valor mínimo exigido pela norma (EN 13353) que é de 2,5 MPa de 

resistência da linha de cola ao cisalhamento. 

Com relação ao quinto percentil, relacionado ao adesivo EPI, houve exceção 

apenas para o Breu vermelho, que não atingiu o valor mínimo exigido, 

provavelmente pelo fato de que, segundo Brandão e Pio (2012), no seu processo de 

secagem, geralmente apresenta tendências a rachaduras superficiais, torcimento e 

encanoamento médio, o que pode ter ocorrido com os corpos de prova, sem torna-

se visível. 
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Tabela 19. Resultados médios da resistência ao cisalhamento (adesivos EPI e PVA) 

Tratamentos 

Seco Úmido (24 h - água fria) 

Cisalhamento 
(MPa) 

5° perc 
inferior 
(MPa) 

Falha 
(%) 

Cisalhamento 
(MPa) 

5° perc 
inferior 
(MPa) 

Falha 
(%) 

EPI – Angelim 
pedra 

9,46 
(45,94) 

5,18 16 1,49 
(73,12) 

0,38 0 

EPI – Angelim 
vermelho 

10,89 
(59,86) 

2,75 34 5,60 
(49,80) 

2,32 10 

EPI - Breu 
vermelho 

7,84 
(81,44) 

0,22 29 5,27 
(58,32) 

1,05 15 

EPI – Murici 6,27 
(35,94) 

3,30 28 5,26 
(42,01) 

2,17 24 

EPI – Piãozinho 10,74 
(32,34) 

6,70 15 3,96 
(107,82) 

0,12 14 

PVA – Angelim 
pedra 

4,23 
(24,52) 

2,68 0 0,52 
(187,54) 

0,00 0 

PVA – Angelim 
vermelho 

4,61 
(53,11) 

1,44 0 1,90 
(62,82) 

0,11 0 

PVA - Breu 
vermelho 

1,02 
(91,18) 

0,12 0 2,10 
(149,85) 

0,03 4 

PVA – Murici 3,10 
(54,91) 

0,89 0 0,36 
(88,38) 

0,10 0 

PVA - Piãozinho 3,54 
(50,59) 

0,46 0 0,67 
(83,83) 

0,03 0 

Valores entre parêntesis representam o coeficiente de variação entre as amostras 

 

Segundo Varejão et al. (2012), a composição química da madeira pode 

influenciar nos resultados dos testes de resistência. O melhor desempenho para o 

cisalhamento observado para o painel a base de Piãozinho possivelmente pode 

estar associado ao teor de extrativos (5,17%) e alta concentração da lignina 

(34,30%). Barbosa et al. (2000), afirma que o baixo teor de extrativos pode 

potencializar uma maior adesão.  

Madeiras com alto índice de acidez podem influenciar negativamente a 

resistência do painel uma vez que o contato direto com o adesivo pode provocar 

reações que alterem a composição do adesivo reduzindo assim sua eficiência 

(Kollmann et al., 1975). Os painéis de Breu vermelho apresentaram o menor 

desempenho nos testes de cisalhamento e este comportamento pode estar 

associado à alta acidez de sua madeira (4,65), enquanto para o EGP Piãozinho, que 

apresentou resultados satisfatório, o pH para sua madeira foi de 6,31. 
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Os baixos resultados obtidos para os testes de cisalhamento no pré-

tratamento úmido (24 h - água fria), podem estar associado ao desgaste físico-

químico tanto da madeira quanto do adesivo. Neste sentido Almeida (2015) por meio 

de MEV (microscopia eletrônica de varredura) constatou o desgaste do EGP fingado 

com uso do adesivo PVA, quando exposta as condições úmidas (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Microestrutura da junção finger-joint, 200 g/m² e adesivo PVA em 
condição: A – seca; B - Úmida 
Fonte: Almeida (2015). 

 

Na Tabela 20 são apresentas a interação de cada painel/madeira para com os 

valores médios dos adesivos (com e sem pré-tratamento). O teste Tukey indicou que 

não houve diferença estatisticamente entre as madeiras de Angelim vermelho, 

Angelim pedra e Piãozinho, portanto, estes painéis estão dentro dos limites 

aceitáveis para este ensaio (seco). O EGP/Angelim pedra se destaca em relação ao 

quinto percentil inferior (2,97 MPa), que estar dentro do limite aceitável. Com relação 
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às falhas dos painéis, mesmo com a interação estatística dos adesivos em relação a 

cada madeira, não foi constatado o valor mínimo exigido com relação ao percentual 

de falha (25%)  

Segundo Kniess et al. (2015), a performance das ligações adesivas na 

produção de painéis é influenciada diretamente pela composição química da 

madeira (pH, extrativos e cinzas), madeiras com baixa concentração de composto 

inorgânico (cinzas) em geral favorece a penetração do adesivo e fortalece a linha de 

colagem, potencializando melhores resultados de resistência, possivelmente o 

melhor resultado no teste de cisalhamento para a madeira de Angelim pedra aqui 

estudada pode estar relacionada a seu baixo teor de cinzas (0,17%) 

 

Tabela 20. Interação dos dois adesivos com as espécies e a resistência ao 
                  cisalhamento 

Tratamento 

Seco Úmido (24 h - água fria) 

Cisalhamento 
(MPa) 

5° perc. 
Inferior 
(MPa) 

Falha 
(%) 

Cisalhamento 
(MPa) 

5° perc. 
Inferior 
(MPa) 

Falha 
(%) 

Angelim 6,69 ab 
(59,82) 

2,97 8 1,03 b 
(108,55) 

0 0 
Pedra 

Angelim  7,36 a 
(75,11) 

1,63 15 3,75 a 
(75,20) 

0,20 5 
vermelho 

Breu  4,77 b 
(122,19) 

0,13 16 3,49 ab 
(98,09) 

0,03 9 
vermelho 

Murici 4,37 b 
(56,49) 

1,07 11 2,59 ab 
(111,84) 

0,11 11 

Piãozinho 6,83 ab 
(68,87) 

0,86 7 1,71 ab 
(148,59) 

0,03 6 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. Valores entre parêntesis representam o coeficiente de variação entre as 
amostras. 

 

 Em suma os resultados dos testes mecânicos dos painéis EGP indicaram que 

a madeira de Piãozinho reuniu o maior número de atributos positivos quanto a 

resistência (flexão estática, tração, cisalhamento, percentis e baixa falha), seguida 

as madeiras de Angelim pedra, Angelim vermelho, Breu vermelho e Murici, sendo 

que esta última teve baixo desempenho no ensaio de cisalhamento. 

 A inclusão de informação referentes as propriedades tecnológicas da madeira 

de novas espécies contribuem para a sustentabilidade dos ecossistemas florestais 
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além de buscar preconizar a sua aptidão tecnológica (Moutinho et. al., 2010). 

Espécies de grande freqüência na Amazônia brasileira, apta ao manejo florestal, 

algumas vezes não são comercializadas por desconhecimentos de suas 

propriedades. A avaliação das propriedades físicas, mecânicas e químicas de 

madeiras manejadas é uma excelente alternativa para obter mais informações sobre 

esta matéria prima e assim indicá-la para produtos engenheirados.  

 

 

5.6 ANÁLISES DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DAS ESPÉCIES 

FLORESTAIS PARA PRODUÇÃO DE EGPs. 

 

 A indicação de espécies madeireiras para a produção de EGP não estrutural 

é baseada na análise dos parâmetros das propriedades químicas, físicas e 

mecânicas, bem como a avaliação dos testes mecânicos dos painéis. Na Figura 34 

são apresentados os parâmetros das análises em conjunto das variáveis químicas 

(teor de extrativos, solubilidade em água, solubilidade NaOH, polifenóis totais, 

lignina, pH e cinzas).  

 Considerando as propriedades químicas das madeiras para o uso EGP, 

segue a classificação de muito satisfatório a satisfatório: Piãozinho > Angelim pedra 

> Murici > Angelim vermelho e Breu vermelho. Esta ordenação pode ser explicada 

pela baixa concentração de extrativos e solubilidade em NaOH das madeiras de 

Piãozinho e Angelim pedra, bem como o pH (6,31 – 5,84) satisfatório que 

potencializa a cura dos adesivos no processo de manufatura dos painéis. Segundo 

Tienne (2006), os extrativos influenciam nas propriedades da madeira como a 

densidade, a higroscopicidade bem como na influência do pH da superfície da 

madeira, quando os compostos depositados na superfície são de caráter ácido estes 

podem interferir na cura do adesivo, ocasionando uma polimerização prematura e 

reduzindo o umedecimento, fluxo e penetração do adesivo.  
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          Figura 34. Parâmetros químicos das madeiras estudadas 
Classe 0 = insatisfatório; classe 1 = satisfatório; classe 2 e 3 = muito satisfatório 

 

Quanto às propriedades físico-mecânicas das madeiras para o uso EGP, 

todas as espécies foram classificação em muito satisfatório (Figura 35), tendo uma 

disposição: Piãozinho > Angelim pedra > Murici > Breu vermelho > Angelim 

vermelho, baseada nos parâmetros umidade, densidade básica, módulo de ruptura, 

rugosidade, gramatura e aderência. A alta densidade da madeiras é um fator 

limitante para indicação do uso em EGP que utiliza madeiras de média densidade, 

portanto a madeira de Angelim vermelho que apresentou alta densidade (0,98 g/cm3) 

foi classificada em última posição.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Parâmetros físicos mecânicos das madeiras estudadas 
Classe 0 = insatisfatório; classe 1 = satisfatório; classe 2 e 3 = muito satisfatório 

 
 

No processo de colagem do finger joint a densidade é uma variável de suma 

importância, Sütçü e Karagöz (2013), avaliando EGPs fabricados com madeiras de 

diferentes densidades, chegaram à conclusão que espécies com maior densidade 
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tende apresentar uma superfície menos porosa e conseqüentemente menos rugosa, 

o que influencia num consumo menor de adesivo. 

Os resultados dos testes mecânico, bem como o tipo de adesivo utilizado na 

colagem da madeira fingada são indicativo da qualidade deste produto e os 

parâmetros utilizados nos testes mecânico (EGP) foram a resistência a flexão 

estática, resistência a tração e teste de cisalhamento. Na figura 36, pode se 

observar que os EGPs de Breu vermelho e Angelim pedra tiveram a mais baixa 

classificação (1,25). Este comportamento pode estar associado a baixa resistência 

no ensaio de cisalhamento (EGP Breu vermelho = 0,22 MPa/5º percentil inferior) e 

na resistência a tração (EGP Angelim pedra = 11,06 MPa) à seco.  

 Lau (2017) caracterizando EGPs a base de madeira de Populus e Pinus, 

obteve resultados dos testes mecânicos, flexão estática com pré-tratamento seco, 

valores de 27,0 a 28,80 MPa e na via úmida 5,11 a 7,39. Enquanto nos ensaios de 

tração obteve 19,88 a 24,92 MPa para tratamento seco, e 6,19 a 12,02 MPa nos três 

ciclos úmidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Figura 36. Parâmetros mecânicos dos painéis EGPs 
                        Classe 0 = insatisfatório; classe 1 = satisfatório; classe 2 e 3 = muito satisfatório 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos, é possível apresentar respostas aos objetivos e 

hipóteses das espécies manejadas para manufatura de painéis EGP: 

 

 As propriedades físicas e mecânicas das madeiras apresentaram parâmetros 

satisfatórios para indicação de uso em EGP. A partir dos valores da 

densidade básica, as espécies estudadas está na faixa de média a alta 

densidade. Para o módulo de elasticidade (MOE)  também foi de médio a alto 

e a umidade alcançou o valor desejado; 

 

 As características químicas extrativos, polifenóis totais, pH, solubilidade em 

água e NaOH das madeiras são indicadores de qualidade na colagem de 

painéis. O pH e a solubilidade em NaOH das madeiras de Piãozinho e 

Angelim pedra, parecem estar associada ao resultado da resistência nos 

testes físicos/mecânico dos painéis EGPs; 

 
 

 Os resultados obtidos nos vários processos convencionais de secagem não 

foram satisfatórios para obtenção do teor de umidade para a colagem dos 

painéis EGP;   

 

 

 As peças de madeiras secas via micro-ondas, tiveram uma maior estabilidade 

na umidade de equilíbrio, em menor tempo, confirmando a eficiência deste 

método; 

 

 A menor variação de ondulações superficiais após o beneficiamento das 

peças foi as madeiras de  Piãozinho e Angelim pedra. Para os ensaios com 

vernizes (ecológico, PU e Poliéster), o ecológico foi o que demandou menor 

consumo. Em relação aos três tipos de vernizes utilizados para o 

revestimento dos painéis, as madeiras de Piãozinho e Murici apresentaram 

melhor desempenho. Quanto ao grau de aderência o verniz ecológico (stain 
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plus) e PU apresentou maior eficácia, sendo os melhores resultados de 

superfícies para as madeiras de Piãozinho e Breu vermelho; 

 

 O adesivo PVA usado na manufatura dos painéis (emendas de topo 

fingadas), conferiu resistência da flexão estática (MOR) para a madeira de 

Piãozinho em ensaio seco, e no pré-tratamento três com ciclos em água o 

melhor resultado foi obtido para madeira de Angelim vermelho; 

 

 No ensaio de cisalhamento (MOR) os EGPs com adesivo EPI apresentaram 

melhor desempenho em relação ao PVA, independente das condições seca 

ou úmida. Painéis a base de Angelim vermelho e Piãozinho colados com EPI 

conferiram o melhor resultado, respectivamente, onde o 5º percentil inferior 

confirma estes resultados; 

 

 Na avaliação geral das propriedades das espécies bem como dos painéis 

produzidos, Piãozinho e Angelim pedra foram às madeiras que apresentaram 

melhor aptidão tecnológica para produção de EGPs. Angelim vermelho e 

Murici apesar de apresentar certas características satisfatórias para painéis 

EGP, não reuniram com expressividade as principais propriedades para 

processamento e fabricação deste  tipo de painel. Esta avaliação confirma a 

indicação das espécies para a produção de EGP, auxiliando na tomada de 

decisão e na exploração em programas de manejo sustentável. 
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7 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo estar vinculado ao Projeto INCT Madeiras da Amazônia – 

MCTI/CNPq/FAPEAM, cujo objetivo é viabilizar o manejo florestal sustentável, 

aumentando o rendimento da madeira da região amazônica, por meio da 

caracterização e indicação de usos finais de novas espécies, bem como da madeira 

e seus derivados, apoiado em técnicas inovadoras, gerando maior valor agregado a 

esta matéria prima, neste sentido recomenda-se: 

 

 A indicação da madeira de Piãozinho (Micrandropsis scleroxylon) e Angelim 

pedra (Hymenolobium pulcherrimum) para a produção de painéis EGP não 

estrutural, visto os resultados promissores da caracterização tecnológica;  

 

 Novos experimentos para as madeiras de Angelim vermelho (Dinizia excelsa) 

e Murici (Byrsonima crispa), utilizando diferentes adesivos e gramaturas;  

 

 O estudo da madeira de Breu vermelho (Protium puncticulaton) para 

aplicação/uso de outros tipos de painéis;  

 

 Que seja pesquisado o uso de geometria maior das frezas (C = 10 mm; ԃ = 

31°; P = 1 mm), visto que uma maior área fingada proporcionará uma melhor 

distribuição do adesivo; 

 

 A criação de modelos de classificação de madeiras para o fabrico de painéis 

EGPs, considerando o conjunto de variáveis: parâmetros químicos, físicos e 

mecânicos da madeira, e também a resistência da linha de cola do painel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ABREU, R. L. S.; VIANEZ, B. F.; SOUZA, J. R.; NASCIMENTO, C. S.; CRUZ, I. 
Análise da deterioração dos principais componentes da madeira de Simarouba 
amara (Marupá) em campo de apodrecimento. In: Semana de Engenharia Florestal, 
2017. Anais da Semana Florestal UFAM 2017. Manaus: Eco & Companhia 
Publicações, p. 133-135, 2017. 
 
AHMAD, Z.; LUM, W. C.; LEE, S. H.; RAZLAN, M. A.; MOHAMAD, W. H. W. 
Mechanical properties of finger jointed beams fabricated from eight Malaysian 
hardwood species. Construction and Building Materials, v. 145, p. 464–473, 2017. 
 
ALMEIDA, C. C. F.; CUNHA, A. B.; RIOS, P. D’ANGELO. Avaliação da qualidade da 
colagem de topo da madeira de Cupressus lusitanica Mill. para a produção de 
painéis colados lateralmente.Scientia Forestalis, v. 45, n. 113, p. 9-19, 2017. 
 
ALMEIDA, C. C. F.Avaliação da qualidade da colagem da madeira de Cupressus 
lusitanica Mill. para a produção de painéis colados lateralmente (Edge Glued 
Panel – EGP). 142f. Dissertação (MestradoEngenharia Florestal) – Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, 2015. 
 
ALMEIDA, V. C. Avaliação do potencial de uso de resíduos de madeira tropical 
para produção de painéis colados lateralmente – EGP. 123f. Tese (Doutorado em 
Engenharia Florestal) Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Agrárias, 
Curitiba, 2013. 
 
ALMEIDA, D. H.; SCALIANTE, R. M.; MACEDO, L. B.; MACÊDO, A. N.; CALIL 
JUNIOR, C. Madeira laminada colada (MLC) da espécie Paricá. Madeira 
Arquitetura e Engenharia, p. 71 – 82, 2011. 
 
AMARAL, P.; VERÍSSIMO, A.; BARRETO, P.; VIDAL, E. Floresta para sempre: um 
manual para a produção de madeira na Amazônia. Belém: Imazon/WWF/Usaid, 
1998. 
 
AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS – ASTM. Standard Test 
Method for Ash in Wood - ASTM D1102-84. West Conshohocken, 2013. 
 
AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS – ASTM. Standard test method 
for acid-insoluble lignin in wood - ASTM D1106-96. West Conshohocken, 2013. 
 
AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS – ASTM. Standard test method 
for ethanol-toluene solubility of wood - ASTM D1107-96. West Conshohocken, 
2013. 
 
AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS – ASTM. Standard 
Specification for Adhesives Used for Finger Joints in Nonstructural Lumber 
Products – ASTM D5572-95. West Conshohocken, 2005. 
 



98 

 

AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS – ASTM. Standard 
specification for adhesives used for laminate joints in nonstructural lumber 
products – ASTM D5751-99. West Conshohocken, 2012. 
 
AMOAH, M.; KWARTENG, F. O.; DADZIE, P. K. Bending properties and joint 
efficiency of some tropical hardwoods finger-jointed in green and dry states. Journal 
of the Indian Academy of Wood Science, v. 11 n. 1, p. 5764, 2014. 
 
AMPARADO, K. F.; CARVALHO, A. M.; GARCIA, R. A. LATORRACA, J. V. F. 
Caracterização do rendimento em madeira serrada de Eucalyptus saligna Smithnas 
condições verde e seca. Revista Forestal Venezolana, v. 52, n. 1, p. 71-76, 2008. 
 
ANDRADE, E. A.; HIGUCHI, N. Produtividade de quatro espécies arbóreas de Terra 
Firme da Amazônia Central.Acta Amazonica, v. 39, p. 105-112, 2009. 
 
ARAUJO, H. J. B.; SILVA, I. G. Lista de espécies florestais do Acre (ocorrência 
com base em inventários florestais). Rio Branco: EMBRAPA-CPAF/AC, 2000. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14535 - 
Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para superfícies pintadas. Rio de 
Janeiro, 2008. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 4287 
Especificações geométricas do produto (GPS) - Rugosidade: Método do perfil-
termos, definições e parâmetro da rugosidade. Rio de Janeiro, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7190 – Projeto 
de Estruturas de Madeira. Rio de Janeiro, 1997.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - ABCP. Normas Técnicas 
NBR 8633. Brasília, 1974. 
 
BARAÚNA, E. E. P.; DE OLIVEIRA, V. S. Umidade de equilíbrio da madeira de 
angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke), guariúba (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.) 
e tauarí vermelho (Cariniana micrantha Ducke) em diferentes condições de 
temperatura e umidade relativa. Acta Amazonica, v. 39, n. 1, p. 91-96, 2009. 
 
BARBOSA, A. P.; MANO, E. B.; ANDRADE, C. T. Tannin-based resins modified to 
reduce Wood adhesive brittleness. Forest Products Journal, v. 50, n. 9, p. 89 – 92, 
2000. 
 
BARBOSA, A.P.; PALMEIRA, R.C.F.; NASCIMENTO, C.S.; FEITOZA, D. 
Leguminosas florestais da Amazônia central: Prospecção das classes de compostos 
presentes na casca de espécies arbóreas. Fitos. v. 1,p. 47-57, 2006. 
 
BARRETO, P.; AMARAL, P.; VIDAL, E.; UHL, C. Custos e benefícios do manejo 
florestal para produção de madeira na Amazônia Oriental, Série Amazônia, 10, 
Belém: IMAZON, 1998. 
 



99 

 

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. Novos materiais para a construção civil. 
Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 1994.  
 
BERNEK. Painéis MDF. Disponível em: https://www.bernek.com.br/paineis_mdf.  
Acesso em: 10 mar. 2018. 
 
BILA, N. S. Avaliação da qualidade de juntas coladas de seis espécies  de 
madeiras tropicais da Amazônia. 74f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Florestal) Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Agrárias, Curitiba, 
2014. 
 
BODIG, J.; JAYNE, B. A. Mechanics of Wood and Wood Composites. Nova 
York:Van NostrandReinhold Company, 1982. 
 
BOLGENHAGEN,A.; HORST, D. J.; PETTER, R. R. H.; ROBERTO, O. Assessing 
the physical and mechanical properties of three native species from Southern Brazil. 
Brazilian Journal of Wood Science, v. 6, n. 1, p. 23-30. 2015. 
 
BOWYER, J. L.; SHMULSKY, R.; HAYGREEN, J. G. Forest products and wood 
science: an introduction. New York: Blackwell Publishing, 2003. 
 
BRAGA, P. P. C.; SILVA, J. R. M.; GONTIJO, T. G.; TEIXEIRA, R. L.; NUNES, A. C. 
M. Qualificação de superfícies de diferentes madeiras usinadas. In: Anais Simpósio 
de Pós-Graduação em Ciências Florestais. 6. Simpósio de Ciência e Tecnologia 
da Madeira do Rio de Janeiro, 2010; Rio de Janeiro, IF, 2010. 
 
BRAGA, P. P. C. Qualidade na usinagem e no acabamento da madeira de 
Coffea arabica. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Madeira) 
Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. 
 
BRAND, M. A. Energia de biomassa florestal. Rio de Janeiro: Interciência. 2010. 
 
BRANDÃO, J. B.; PIO, N. S. Anais/Encarte Técnico-Científico do Workshop 
sobre Gestão da conservação Florestal e Ambiental na Amazônia. Manaus: 
Aufiero, 2012. 
 
BURDURLU, E.; USTA, I.; ULUPINAR, M.; AKSU, B.; ERASLAN, Ç. The effect of the 
number of blades and grain size of abrasives in planing and sanding on the surfasse 
roughness of European black pine and Lombardy poplar. Turkish Journal of 
Agriculture & Forestry, v. 25, p. 315-321, 2005. 
 
BUSTOS, C.; BEAUREGARD, R. MOHAMMAD, M.; HERNÁNDEZ, R. E. Structural 
performance of finger-jointed black spruce wood lumber with different joint 
configurations. Forest Products Journal, v. 53, n. 9, p. 72-76, 2003. 
 
CALIL NETO, C.; ARROYO F., ARAUJO, V. A.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. 
R.; EDGE Glued Panels Grading through Transversal Vibration Testing. 
International Journal of Materials Engineering, v. 6, n. 3, p. 97-102, 2016.  
 



100 

 

CAMERON, K. M.; CHASE, M. W.; ANDERSON, W. R. & HILLS, H. G. Molecular 
systematics of Malpighiaceae: evidence from plastid rbcL and matK sequences. 
American Journal of Botany.v. 88, p. 1847-1862, 2001. 
 
CARDOSO JUNIOR, M. L. Recomendações para projeto de piso de bambu 
laminado colado – BLC. 166 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental 
Urbana), Escola Politécnica – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 
 
CARNEIRO, A. C. O.; VITAL, B. R.; PEREIRA, F. A. Adesivos e sua importância 
na indústria madeireira. In: Tecnologias aplicadas ao setor madeireiro II. Eds.: 
OLIVEIRA, J. T. S.; FIEDLER, N. C.; NOGUEIRA, M. Vitória: Gráfica Aquarius, 2007. 
 
CASCOLA. Cascola - cascorez cola madeira. Disponível em: 
http://www.cascola.com.br/pt/produtos/colas-brancas-pva/cola-madeira.html. Acesso 
em 01 nov. 2016. 
 
CASTRO, V. G. Espécies da Amazônia na produção de compósitos madeira-
cimento por vibro-compactação. 221f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal). 
Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Curitiba, 2015. 
 
CASTRO e SILVA, Α.; SILVA, Μ. Β. Influência da anatomia e química nas 
propriedades da madeira. Publicação avulsa. Manaus:UTAM-CEPEF, 1991. 
 
CAVALCANTE, A. A. Uma proposta de metodologia para secagem por micro-
ondas de espécies madeireiras amazônicas. 107f. Tese (Doutorado em 
Engenharia da Produção). Universidade do Rio de Janeiro/COPPE, Rio de Janeiro, 
2013. 
 
CAVALCANTE, A. A.; NAVEIRO, R. M.; COSTA, S. S. Secagem da madeira de louro 
preto (Nectandra cuspidata) em estufa de micro-ondas. Floresta e Ambiente, v. 23, 
n. 3, p. 427-434, 2016. 
 
CHEMQUEST GROUP. Polyvinyl acetate european adhesives. Disponível em: 
http://www.chemquest.com/store/polyvinyl-acetate-european-adhesives. Acesso  em: 
19 dez. 2016. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA.  Resolução N° 406, de 
02 de Fevereiro de 2009, p. 100.  DOU n. 26, de 06.02.2009. 
 
CONNER, A. H. Wood: Adhesives. Encyclopedia of Materials: Science and 
Technology. USA: Elsevier Science, 2001. 
 
 
CORRÊA, C. G. Técnicas de Colagem de Madeiras com Adesivos Vinílicos. 
Curitiba: Borden Química Indústria e Comércio Ltda., 1997. 
 
CORTEZ-BARBOSA, J.; SILVA, J. R. M.; ALVARENGA, F.; SOUZA, A. J. D.; 
ARAUJO, V. A.; GARCIA, J. N. Simulation Analysis of In-Service Bamboo and Pine 
EGP Composite Flooring. Advanced Materials Research, v. 1025-1026, p. 233-
240, 2014. 



101 

 

 
COSTA, V. E. Caracterização físico-energética da madeira e produtividade de 
reflorestamentos de clones de híbridos de Eucalyptus grandis x E. urophylla. 
79f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 
2006.  
 
COSTA, M. A. Efeito de diferentes estratégias de densificação sobre as 
propriedades de compensados e painéis de lâminas paralelas de paricá 
(Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke). 148p., Tese (Doutorado em 
Ciências Florestais) Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. 
Departamento de Engenharia Florestal, 2015. 
 
COSTA, J. E. E.; NASCIMENTO, C. C. Madeiras de árvores caídas naturalmente 
como alternativa sustentável para comunitários da Resex Auati-Paraná/Fonte Boa. 
In: Anais do SICASA e ANPPAS Amazônia 4. Manaus: UFAM/ANPPAS, p. 1-10, 
2016. 
 
CUNHA, M. P. S. C.; PONTES, C. L. F.; CRUZ, I. A.; CABRAL, M. T. F. D.; CUNHA 
NETO, Z. B.; BARBOSA, A. P. R. Estudo químico de 55 espécies lenhosas para 
geração de energia em caldeiras. In: Encontro Brasileiro em Madeiras e em 
Estruturas de Madeira 3. Anais... São Carlos: UFSCar, v. 2, p. 93-121, 1989. 
 
DA SILVA, J. C. Análise Estratégica da Produção Madeireira Sustentada na 
Amazônia Brasileira. 118f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais). Universidade 
de Brasília/Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia Florestal, 
Brasília, 2008. 
 
DE PAULA, M. H. Efeito do tratamento térmico em propriedades tecnológicas 
das madeiras de Angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke) e Sapucaia 
(Lecythis pisonis Cambess). Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), 
Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia 
Florestal, Brasília, 2016. 
 
DIAS, R.; R. Avaliação da influência de variáveis na produção de batentes de 
painel EGP de Pinus taeda. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), 
Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2016. 
 
DIAS, F. M.; LARH, F. A. R. Estimativa de propriedades de resistência e rigidez da 
madeira através da densidade aparente. Scientia Forestalis, n. 65, p. 102 – 113, 
2004. 
 
DILIK, T.; ERDINLER, S.; KURTOGLU, A. Edge Glued Wood Panel Technology and 
an Assessment on the Development of Edge Glued Wood Panel Industry 
Department of Forestry Industry Engineering. American Journal of Applied 
Sciences, v. 9, n. 10, p. 1625-1635, 2012. 
 
EUROPEAN STANDARD. EN-322 – Painéis derivados de madeira – 
Determinação do teor de umidade. European Standard (versão português), 
Bruxelas, 2000. 
 



102 

 

EUROPEAN STANDARD. EN-13353 - Solid wood panels (SWP) - Requirements.  
European Standard, Bruxelas, 2003.  
 
EUROPEAN STANDARD. EN-13354 - Solid wood panels (SWP) - bonding 
quality.  European Standard, Bruxelas, 2009.  
 
EUROPEAN STANDARD. EN-204. Classification of thermoplastic 
woodadhesives for non-structural applications. European Standard, Bruxelas 
CEN, 2001. 
 
FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood Chemistry, Ultrastructures, Reaction. Berlin - 
New York: De Gruyter, 1989. 
 
FERRARESI, F. A. A.; CORTEZ-BARBOSA, J.; CAMPOS, C. I.; FERREIRA, B. S.; 
DE ARAUJO, V. A.; GAVA, M. Effect of wood moisture content in edge glued panel 
bonding for furniture industry: analysis of shear-stress and rupture in bondline. 
Advanced Materials Research, v. 1025-1026, p. 227-232, 2014. 
 
FERREIRA, G. C.; HOPKINSII, M. J. G.; SECCO, R. S. Contribuição ao 
conhecimento morfológico das espécies de leguminosae comercializadas no estado 
do Pará, como "Angelim”. Acta Amazonica. v. 34, n. 2, 2004. 
 
FOGAÇA, A. P. Determinação da qualidade de colagem e desempenho 
mecânico de painéis EGP comerciais. 56f. Monografia (Graduação Engenharia 
Industrial Madeireira.) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Itapeva, 2014. 
 
FONSECA, A.; SOUZA JÚNIOR, C.; VERÍSSIMO, A. Boletim do desmatamento da 
Amazônia Legal (novembro 2014) SAD, Belém: Imazon, 2014. 
 
FONSECA, C. N.; LISBOA, P. L. B.; URBINATI, C. V. A Xiloteca (Coleção Walter A. 
Egler) do Museu Paraense Emílio Goeldi. Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi, 
sér. Ciências Naturais, v. 1, n. 1, p. 65-140, 2005. 
 
FONTOURA, M. R.; GERALDI, V.; RODRIGUES, E. F.; MOI, C.C.; CERUTTI, G. C.; 
THIEL, B. R.; TREVISAN, R.; WASTOWSKI, A. C. Propriedades mecânicas e 
químicas da madeira de Hovenia dulcis Thunberg. tratada termicamente. Brazilian 
Journal of Wood Science, v. 6, n. 3, p. 166-175, 2015. 
 
FOOD END AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO. 
The Global Forest Resources Assessment. Roma: FAO/ONU, 2015. 
 
 
FRANGI, A., BERTOCCHI M., CLAUSS S., NIEMZ P. Mechanical behaviour of finger 
jointsat elevated temperatures. Wood Science and Technology. v. 46, n. 5, p. 793–
812, 2012. 
FRANKLIN. Adhesives & Polimers. EGP. Dinponível em: 
http://www.franklinadhesivesandpolymers.com. Acesso em: 15 jun. 2018 
 



103 

 

FRIHART, C. R. Wood adhesion and adhesives. Handbook of Wood Chemistry 
and Wood. Wood Composites. Boca Raton: CRC Prew, 2005. 
 
GARCIA, J. N.; QUIRINO, W. F. Influência dos extrativos solúveis em água na 
resistência à compressão paralela da madeira de ipê (Tabebuiasp.). In: Congresso 
Florestal Pan-Americano 1, Congresso Florestal Brasileiro, 7, Curitiba. Anais... p. 
647-650,1993. 
 
GONÇALVES, M. T. T. Processamento da Madeira. Bauru, 2000. 
 
HALWARD, A.; SANCHEZ, C. Métodos de ensaios nas indústrias de celulose e 
papel. São Paulo: Brusco, 1975. 
 
HAUBRICH, J. L.; GONÇALVES, C.; TONET, A. Adesivos Vinílicos Apresentam 
Soluções para Madeira. Revista da Madeira, n. 103, p. 66-70, 2007. 
 
HERNÁNDEZ, V. Radiata pine pH and buffering capacity: effect of age and location 
in the stem. Maderas, v. 15, n. 1: p. 72-78, 2013. 
 
HIGUCHI, N.; SANTOS, J. dos; LIMA, A. J. N.; TEIXEIRA, L. M.; CARNEIRO, V. M. 
C.; TRIBUZY, E. S. Manejo florestal sustentável na Amazônia brasileira 
(Apostila).Manaus: INPA-LMF, 2006. 
 
HOLMES, P.; BLATE, G.; ZWEEDE, J.; PEREIRA, R.; BARRETO, P.; BOLTZ, F.; 
BAUCH, R. Financial costs and benefits of reduced-impact logging relative to 
conventional logging in the eastern Amazon. USDA Forest Service, Belém: 
Imazon/SFRC, 2000. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA. DOF: informação estratégica para a gestão florestal: 
período 2007 – 2009. Brasília: IBAMA, 2010. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - IBDF. Madeiras 
da Amazônia, Características e Utilização: Estação experimental de Curuá-
Uma, v. 2. Brasília: Departamento de Pesquisa e Laboratório de Produtos 
Florestais/IBDF, 1988. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA. DOF: informação estratégica para a gestão florestal: 
período 2007 – 2009. Brasília, DF, 2010. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Estados@ 
Amazonas. Disponível em: http://www.ibge.gov.br /estadosat/perfil.php?sigla=am. 
Acesso em: 20 mar. 2015. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA/CPPF. Catálogo 
de madeiras da Amazônia. Características tecnológicas: Área da Hidrelétrica de 
Balbina. Manaus: INPA, 1991. 
 



104 

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE BIODIVERSIDADE – ICMBIO. Portal da 
Biodiversidade ICMBIO. Disponível em https://portaldabiodiversidade 
.icmbio.gov.br/portal/occurrences. Acesso em 20 dez. 2017. 
 
IWAKIRI, S. Painéis de Madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF, 2005.  
 
JANKOWSKY, I. P. Fundamentos de preservação de madeiras. Piracicaba: 
ESALQ/USP, 1990. 
 
JARDIM, F. C. S; HOSOKAWA, R. T. Estrutura da floresta úmida da Estação 
Experimental de Silvicultura Tropical do INPA. Acta Amazonica, Manaus, v.16/17, n. 
único, p. 409-511,1987. 
 
JATI, S. R.; FEARNSIDE, P. M.; BARBOSA, R. I. Densidade da madeira de árvores 
em savanas do norte da Amazônia brasileira. Acta Amazonica, Manaus, v. 44, n. 1, 
p. 79–86, 2014.  
 
JESUS, A. G.; MODES, K. S.; SANTOS, L. M. H.; BENTO, A. R.; GUSMÃO, M. 
Comportamento das madeiras de três espécies amazônicas submetidas a secagem 
ao ar. Nativa, v. 4 n. 1, p. 31-35, 2016. 
 
JONES, P. D.; SCHIMLECK, L. R.; PETER, G. F.; DANIELS, R. F.; CLARK III, 
A.Nondestructive estimation of wood chemical composition of sections of radial 
Wood strips by diffuse reflectance near infrared spectroscopy. Wood Science 
Technology, n. 40, p. 709-720, 2006. 
 
KAWAMOTO, S.; WILLIAMS, R. S.  Acoustic emission and acousto-ultrasonic 
techniques for wood and wood-based composites  -  A review. Gen. Tech. Rep. FPL 
– GTR – 134, Madison, WI: U. S. Department of Agriculture, Forest Products 
Laboratory. 2002. 
 
KILIC, M.; HIZIROGLU, S.; BURDURLU, E. Effect of machining on surface 
roughness of wood. Building and Environment, v. 41, n. 8, p. 1074-1078, 2006. 
 
KOCK, P. Material balances and energy required for manufacture of ten wood 
commodities. Energy and the wood products industry. Georgia: Forest Products 
Research Society, 1976.  
 
KNIESS, D. D. C.; VIEIRA, H. C.; BOULSCHEID, C. B.; GRUBERT, W.; CORDOVA, 
F.; ZULIANELLO, V.; CUNHA, A. B; RIOS, P. D. Propriedades físicas de painéis 
aglomerados produzidos com fibras e maravalha de Pinus spp. In: II Congresso 
Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira. Belo Horizonte, 20 - 22 set., 2015. 
 
KOLLMANN, F.F.P.; CÔTÉ JR. W. A. Principles of Wood Science and 
Technology – I: Solid Wood. Nova York: Springer-Verlag, 1968. 
 
KOLMANN, F. F. P.; KUENZI, E. W.; STAMM, A .J.  Principles of Wood Science 
and Technology – II: Wood Based Material. Nova York: Springer-Verlag, 1975. 
 



105 

 

LAU, P. C.  Produção de painéis de colagem lateral – EGP com madeira de 
Populus deltoides. Dissertação (Mestrado em Concentração de Tecnologia e 
Utilização de Produtos Florestais) – Universidade Federal do Paraná, 2017. 
 
LIMA, C. K. P.; MORI, F. A.; MENDES, L. M.; TRUGILHO, P. F; MORI, C. L. S. O. 
Colagem da madeira de clones de Eucaluptus com três adesivos comerciais. 
Scientia Florestalis, v. 36, n. 77, 2008. 
 
LISBOA, P. L. B.; RODRIGUES, W. A. Anatomia da madeira do gênero 
Micrandropsis W. Rodr. (Euphorbiaceae). Boletim do Museu Paraense Emílio 
Goeldi – Série Botânica, v. 10, n. 1, p. 111-121, 1994  
 
LOBÃO, M. S.; CASTRO, V. R. de; RANGEL, A.; SARTO, C.; TOMAZELLO FILHO, 
M.; SILVA JÚNIOR, F. G. da; CAMARGO NETO, L. de; BERMUDEZ, M. A. R. C. 
Agrupamento de espécies florestais por análises univariadas e multivariadas das 
características anatômica, física e química das suas madeiras. Scientia Forestalis, 
v. 39, n. 92, p. 469-477, 2011. 
 
LOPES, M. C. Espectroscopia no infravermelho próximo aplicada na avaliação 
de painéis de madeira colados lateralmente. Tese (Doutorado em Engenharia 
Florestal) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 
 
LOPES, C. S. D; NOLASCO, A. M.; TOMAZELLO FILHO, M.; DIAS, C. T. S. 
Avaliação da rugosidade superficial da madeira de Eucalyptus sp. submetida ao 
fresamento periférico. Cerne, v. 20, n. 3, p. 471-476, 2014. 
 
LOUREIRO, A. A.; SILVA, M. F. Catálogo de Madeiras da Amazônia. v. I Belém: 
Faculdade de Florestas, 1968. 
 
LOUREIRO,  A.A.,  SILVA,  M.F.  &  ALENCAR,  J.C.  Essências  madeireiras  da  
Amazônia. Vol. II. INPA/SUFRAMA, Manaus, 1979. 
 
MAGALHÃES, W. L. E.; GUIOTOKU, M.; MARTINS, E. G.; SILVA, L. B. 
Desempenho de madeira de grevílea revestida com verniz, tinta e stain exposta a 
intemperismo natural. Anais do 10º Encontro Brasileiro em Madeira e em 
Estrutura de Madeira – EBRAMEN. São Paulo, 2006.  
 
MAINIERI, C.; CHIMELO, J. P. Fichas de características das madeiras 
brasileiras. São Paulo. Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 418 p., 1989. 
 
MARRA, A. A., Technology of Wood Bonding – Principles in Pratice. New York: 
Van Nostrand Reinhold, 1992. 
 
MARRA, D. M.; et al. Predicting biomass of hyperdiverse and structurally complex 
central Amazonian forests – a virtual approach using extensive Field data. 
Supplement of Biogeosciences, v. 13, p. 1553-1570, 2016. 
 
MARTINS, S. A.; DEL MENEZZI, C. H. S.; FERRAZ, J. M.; SOUZA, M. R. Bonding 
behavior of Eucalyptus benthamii wood to manufacture edge glued panels. Maderas 
Ciencia y Tecnología, v. 15, n. 1, p. 79-92, 2013. 



106 

 

 
MARTINS, S. A. Adequação tecnológica da madeira de Eucalyptus benthamii 
Maiden et Cambage para produção de painéis colados lateralmente (PCL). 
Dissertação (Mestrado em ciências Florestais) - Universidade de Brasília, 2011. 
 
MELO, R. R. DEL MENEZZI, C. H. S.; SOUZA, M. R.; STANGERLIN, D. M. 
Avaliação das propriedades físicas, químicas, mecânicas e de superfície de lâminas 
de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke). Floresta e Ambiente, v. 20, 
n. 2, p. 238-249, 2013. 
 
MENDONÇA, L. L. Produção de painéis de madeira com clones de Eucalyptus 
urophylla: estudo de caso para uso na indústria de móveis e construção civil. 
REDEMAT – Rede Temática em Engenharia de Materiais, 2008. 
 
MILLER, R. B. Structure of wood. In:. Wood handbook:  wood as an engineering 
material, Madison: Forest Products Laboratory, p. 2-4. 1999. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Biomas. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia/mapa-de-cobertura-vegetal. 
Acesso: 30 nov. 2015. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA/PNF. Programa Nacional de Florestas – 
2005. Disponível em: http://www.mma.gov.br/pnf. Acesso: 10 jun. 2016. 
 
MODES, K. S.; BELTRAME, R.; VIVIAN, M. A.; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; 
SOUZA, J. T. Combinação de dois métodos não industriais no tratamento 
preservativo de moirões de Eucalyptus grandis. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 
21, n. 3, p. 579-589, 2011. 
 
MORESCHI, J. C. Propriedades da madeira. Curitiba: Departamento de 
Engenharia e Tecnologia Florestal/ UFPR, 2012. 
 
MOTTA, J. P. Propriedades tecnológicas da Madeira de Tectona grandis L.F. 
proveniente do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. 125f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Florestais). Universidade Federal do Espírito Santo - Centro de Ciências 
Agrárias, Jerônimo Monteiro, 2011. 
 
MOURA, L. F.; HERNÁNDEZ, R. E. Effects of abrasive mineral, grit size and feed 
speed on the quality of sanded surfaces of sugar maple wood. Wood Science and 
Technology, v. 40, p. 517-530, 2006. 
 
MOREIRA, E. L.; FAZION, H.; RIBEIRO, E. S. Variação dos teores de extrativos de 
três espécies florestais. Biodiversidade, v. 15, n. 2, p. 163, 2016. 
 
MOUTINHO, V. H. P.; NOGUEIRA, M. O. G.; LIMA, J. T.; DE AGUIAR, O. J. R.; 
Caracterização química da madeira de Matá-matá preto (Eschweilera gradiflora). In: 
XII EBRAMEN, Lavras: UFLA, p.1-6, 2010. 
 



107 

 

MOUTINHO, V. H. P.; ROCHA, J. J. M.; AMARAL, E. P.; SANTANA, L. G. M.; 
AGUIAR, O. J. R. Propriedades químicas e energética de madeiras amazônica do 
segundo ciclo de corte. Floresta Ambiente, v. 23, n. 3, 2016. 
 
MOYA, R., BERROCAL, A., SERRANO, J.R., TOMAZELLO FILHO, M. Radial 
variation of anatomical features, wood density and decay resistance in teak (Tectona 
grandis) from two qualities of growing sites and two climatic regions of Costa 
Rica.Investigacion Agraria-Sistemas y Recursos Forestales, v. 18, n. 2, p. 119-
131, 2009. 
 
MUENCHOW, J.  Os passos do processo de colagem lateral e colagem por face 
em alta freqüência. Columbus: Franklin International, 2002. 
 
MULLER-LANDAU, H. C. Interspecific and inter-site variation in wood specific gravity 
of tropical trees. Biotropica, v. 36, p. 20-32, 2004. 
 
NAHUZ, A. R. Catálogo de madeiras brasileiras para a construção civil. São 
Paulo: IPT. 2013.  
 
NASCIMENTO, C. C.; BRASIL, M. M.; NASCIMENTO, C. S.; BARROS, S. V. 
S.Estimativa da densidade básica da madeira de Eschweilera odora (Poepp.) Miers 
por espectroscopia no infravermelho próximo. Brazilian Journal of Wood Science, 
v. 8, n. 1,p. 42-53, 2017. 
 
NASCIMENTO, A. M. do; LELIS, R. C. C.; COSTA, D. L. da; OLIVEIRA, C. da S. 
Comportamento de ligações adesivas em madeira de reflorestamento. 
RevistaFloresta e Ambiente, v.9, n.1, p.54-62, 2002. 
 
 
NASCIMENTO, C. S.; VAREJÃO, M. J. C. Modelos NIR para predição do 
conteúdo de celulose e lignina de madeiras da Amazônia (Software). Manaus – 
AM, Brasil. LQM/INPA, 2015. 
 
OKINO, E. Y. A.; CAMARGOS, J. A. A; SANTANA, M. A. E.; MARQUES, M. H. B.; 
MARTINS, V. A.; SOUZA, M. E.; TEIXEIRA, D. E. Descrição dos caracteres 
tecnológicos da madeira de Cupressus glauca Lam. Scientia Florestalis, n. 72, p. 
39-48, 2006. 
 
OLIVEIRA, F. R. G.  Estudo de propriedades mecânicas de dicotiledôneas por 
meio de ensaio não destrutivo utilizando equipamentos de ultra-som.  
Dissertação (Mestrado  em Ciências e Engenharia de Materiais).  Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Interunidades, São Carlos, 
SP, 55p. 2011. 
 
OSTAPIV, F. Resistência mecânica do material compósito: madeira de 
eucalipto-lâmina de bambu. 148f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica na 
área de Materiais), Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Guaratinguetá, 
2011. 
 



108 

 

ÖZKAYA, K. Study of the Bending Modulus of Elasticity of Edge Glued Wooden 
Panels with Diferent Width Joinings.  Technology, v.14 (2), p.67-73, 2011. 
 
PAES, J. B. Resistência natural da madeira de Corymbia maculata (hook.) K.D.Hill & 
L.A.S. Johnson a fungos e cupins xilófagos, em condições de laboratório. Árvore, v. 
26, n. 6, p.761-767, 2002. 
 
PIZZI, A.; MITTAL, K. L. Handbook of adhesive technology. Nova York: Marcel 
Deckker, 1994. 
 
POKORN, B.; STEINBRENNER, M. Collaborative monitoring of production and costs 
of timber harvest operations in the Brazilian Amazon. Ecology and Society, v. 10, n. 
1, p. 3, 2005. 
 
PRESTON, K. A.; CORNWELL, W. K.; DENOYER, J. L. Wood density and vessel 
traits as distinct correlates of ecological strategy in 51 California coast range 
angiosperms. New Phytologist, v. 170, p. 807–818, 2006. 
 
 
PRINTES, G. R.; BARBOSA, A. P.; VAREJÃO, M. J. C.; SILVA, G. A. Determinação 
de constituintes químicos nos resíduos madeireiros da Amazônia Central. In: Anais 
da XIII Jornada de Iniciação cientifica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA, p. 1-2, 
2004.  
 
PUEHRINGER, C. A. Uso de emissão de ondas de tensão para avaliação não 
destrutiva de árvores e da madeira de Pinus taeda L. 104f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná, 2002. 
 
PURBOND. Boletim Técnico PURWELD® 1052. Suíça: Purbond – Adhesive 
systems for engineered Wood, 2007. 
 
RANZINI, G. Identificação e caracterização de alguns solos da Estação Experimental 
de Silvicultura Tropical do INPA. Acta Amazonica, v. 10, n.1, p. 7-41, 1980. 
 
RATNASINGAM, J.; SCHOLZ, F. Optimal Surface Roughness for High-Quality Finish 
on Rubberwood (Hevea brasiliensis). Holz als Roh – und Werkstoff, v. 64, p. 343-
345, 2006. 
 
RECH, M. Colagem da madeira. Coleção Cartilhas Moveleiras. Porto Alegre: 
SENAI-RS, 2007. 
 
REMAGE, M.H.; BURRIDGE, H.; BUSSE-WICHER, M.; FEREDAY, G.; REYNOLDS, 
SHAH, D.U.; WU, G., YU, L.; FLEMING, P.; DENSLEY-TINGLEY, D.; ALLWOOD, J.; 
DUPREE, P.; LINDEN, P.F.; SCHERMAN, O. The wood from the trees: The use of 
timber in construction. Renewable and sustainable energy reviews, v. 68, p. 333–
359, 2017. 
 
RENNER SAYERLACK. Produtos e processos de pintura. Cajamar: RENNER 
SAYERLACK S.A , 2009. 
 



109 

 

RENZO, R. Painel estrutural de lâminas paralelas (LVL) de Eucalyptus grandis 
utilizando adesivo resorcinólico, taninos e poliuretano derivado de óleo de 
mamona, 115f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira), 
Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.  
 
ROCHA, J. S. A segurança de estruturas de madeira determinada a partir de 
variabilidade da densidade básica e de propriedades mecânicas de madeiras 
amazônicas. 160f. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais). Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 1994. 
 
ROFFAEL, E.  Significance of wood extractives for wood bonding.  Appl Microbiol 
Biotechnol, Bethesda, USA, 100:1589-1596, 2016. 
 
ROMAGNOLI, M.; SEGOLONI, E.; LUNA, M.; MARGARITELLI, A.; GATTI, M.; 
SANTAMARIA, U.; VINCIGUERRA, V. Wood colour in Lapacho (Tabebuia 
serratifolia): chemical composition and industrial implications. Wood Science 
Technology, v. 47, p. 701-716, 2013.  
 
ROSS, R. J.; BRASHWA, B. K.; PELLERIN, R. F.  Nondestructive evaluation of 
wood.  Forest Products Journal, v. 48, n.1, p.14-19, 1998. 
 
SÁ, V. A.; GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; BUFALINO, L.; COUTO, A. M.; MENDES, L. 
M.; SANTOS, R. C. Absorção de superfície de painéis compensados. Cerne, v. 16, 
Suplemento, p. 53-57, 2010. 
 
SABOGAL, C.; LENTINI, M.; POKORNY, B.; SILVA, N. J. M.; ZWEEDE, J. 
VERÍSSIMO, A.; BOSCOLO, M. Manejo florestal empresarial na Amazônia 
brasileira, Belém: CIFOR, 2006. 
 
SANTOS, P. O.; VAREJÃO, M. J. C.; NASCIMENTO, C.C. Determinação do teor de 
cinzas e sílicas em materiais lignocelulósicos. In: Anais da XVII Jornada de 
Iniciação Científica PIBIC CNPQ/FAPEAM/INPA, p. 395-396, 2008. 
 
SCANAVACA JUNIOR, L.; GARCIA, J. N. Determinação das propriedades físicas e 
mecânicas da madeira de Eucalyptus urophylla. Scientia Forestalis, v. 65, p. 120-
129, 2004. 
 
SCHAYDER, L. F. Avaliação da colagem a frio em madeira sólida de Pinus sp. 
39f. Monografia (Graduação Engenheira Industrial Madeireira). Universidade Federal 
do Espírito Santo - CCA/ Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, 
Jerônimo Monteiro, 2014. 
 
SCHULTZ, J.; NARDIN, M. Theories and mecanisms of adhesion In: PIZZI, A.; 
MITTAL, K. L. (Eds) Handbook of Adhesive Technology. New York: Marcel 
Dekker, 1994. 
 
SELLERS JUNIOR, T. Wood adhesive innovations and applications in North 
America. Forest products journal, v. 51, n. 6, p. 12-22, 2001. 
 



110 

 

SENFF, L. Caracterização do compósito cimentício com a adição de 
particulados de madeira – Espécie Pinus Taeda. 123f. Dissertação (estrado em 
Ciência e Engenharia de Materiais) Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2004. 
 
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO – SFB. Madeiras do Brasil. Disponível em: 
http://sistemas.florestal.gov.br/madeirasdobrasil/. Acesso em: 10 jan. 2017. 
 
SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO FLORESTAL – SNIF. Cadeia produtiva. 
Disponível em: http//.www.floresta.gov.br/snif/produção-florestal/cadeia-produtiva. 
nov. 2016. 
 
SILVA, E. C. M. Apontamentos de tecnologia dos produtos florestais - 
Composição química da madeira. Vila Real: UTAD, 2010. 
 
SILVA, J. R. M.; MARTINS, M.; OLIVEIRA, G. M. V.; BRAGA, P. P. C. Parâmetros 
de qualidade da usinagem para a determinação dos diferentes usos da madeira de 
Eucalyptus. Cerne, v. 15, n. 1, p. 75-83, 2009. 
 
SOARES, A. K.; CADEMARTORI, P. H. G.; SANTOS, P. S. B.; GATTO, D. A. Efeito 
dos extrativos no inchamento das madeiras de Eucalyptus grandis e Corymbia 
citriodora. Brazilian Journal of Wood Science, v. 6, p. 264-268, 2015. 
 
SOCIETY OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY – SWST. Environmental 
implications of the use of wood-based products. Disponível em: 
http://wwwl.fpl.fs.fed.us/swst/environ.html. Acessado em 25 jun. 2016. 
 
SOUZA, S. S.; VAREJÃO, M. J. C.; NASCIMENTO, C.C. Avaliação do teor de sílica 
em espécies madeireiras. In: Anais da XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC 
CNPQ/FAPEAM/INPA, p. 485-486, 2007. 
 
 
STALLBAUN, P. H.; BARAUNA, E. E. P.; PAES, J. B.; RIBEIRO, N. C.; MONTEIRO, 
T. C.; ARANTES, M. D. C. Resistência Natural da Madeira de Sclerolobium 
paniculatum Vogel a Cupins em Condições de Laboratório. Floresta e Ambiente, p. 
1-6. 2016. 
 
SULAIMAN, O.; HASHIM, R.; SUBARI, K.; LIANG, C. K.  Effect of sanding on surface 
roughness of rubberwood. Journal of Materials Processing Technology, v. 209, n. 
8, p. 3949-3955, 2009. 
 
SÜTÇÜ, A.; KARAGÖZ, Ü. The influence of process parameters on the surface 
roughness in aesthetic machining of wooden Edge Glued Panels (EGPs). 
Bioresources.com, v. 8, n. 4, p. 5435-5448, 2013. 
 
TANOBE, V. O. de A. Caracterização de fibras de esponjas de Luffa cylindrica 
para utilização em compósitos com matriz polimérica. 139f. 
Dissertação(Mestrado em Engenharia de Materiais e Processos) – Setor de 
Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2003. 
 



111 

 

TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY– TAPPI One 
percent sodium hydroxide solubility of wood and pulp – T 212 om/2002. Atlanta, 
2002. 
 
TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY– TAPPI Basic 
density and moisture content of pulpwood – t. 258 OM/1994. Atlanta,  1994. 
 
TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY– TAPPI. pH 
and Electrical Conductivity of Hot Water Extracts of Pulp, Paper and 
Paperboard – T 252 om/2016. Atlanta, 2016. 
 
TIBÚRCIO, U. F. O. Medição e análise do acabamento superficial da madeira de 
eucalipto na usinagem de torneamento cilíndrico e lixamento. Tese (Doutorado 
em Ciências Florestais): Universidade Estadual Paulista; Guaratinguetá, 2009. 
 
TIENNE, D. L. da C. Qualidade da adesão de juntas coladas expostas a 
condições de serviços externo e interno. 68f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Ambientais e Florestais)– UniversidadeFederal Rural do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 2006. 
 
TREVISAN, R.; HASELEIN, C.R.; MELO, R. R. DE; STANGERLIN, D. M.; 
BELTRAME, R.; GATTO, D. A.; CALEGARI, L. Variação radial da massa específica 
básica da madeira de Eucalyptus grandis w. Hill ex maiden. Revista Floresta, v. 38, 
n. 3, 2008. 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. Wood Handbook: 
Wood as an engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL/GTR-113. Madison: Forest 
Products Laboratory, 1999. 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. Wood Handbook: 
Wood as an engineering material. Madison: Forest Products Laboratory, 2010. 
 
VALENTI, L.; DAL PIVA, R. Serviço brasileiro de respostas técnicas. Centro 
Tecnológico do Mobiliário – CETEMO, 2006. 
 
VARANDA, L. D. Influência da velocidade de corte e da granulometria das lixas 
na qualidade de peças de Eucalyptus grandis processadas através do 
lixamento tubular. TCC (Graduação em Engenharia Industrial Madeireira), 
Universidade Estadual de São Paulo, Itapeva, 2010. 
 
VAREJÃO, M. J. C.; NASCIMENTO, C. S.; NAKAJIMA, G. S.; CRUZ, I. A. Madeiras 
Amazônicas e os efeitos nocivos ao homem. Amazônia (Banco da Amazônia), v. 5 
p. 7-20, 2009. 
 
VAREJÃO, M. J. C.; NASCIMENTO, C. S.; CRUZ, I. A. Avançando fronteiras: 
Potencial químico, ecológico-econômico de espécies florestais de São Gabriel da 
Cachoeira, AM. In: SOUZA, L. A. G; GUILLERMO-CASTELLÓN, E. (Orgs.). 
Desvendado as fronteiras do conhecimento na região Amazônica do Alto Rio 
Negro. Manaus: INPA - Projeto FRONTEIRAS, p. 51-67, 2012. 
 



112 

 

VIANNA, A. L. M; KOURY, C. G.; ARRUDA, A. N.; FERREIRA, D.; BARROS, H.; 
NOGUEIRA, O. Diagnóstico Florestal do Estado do Amazonas. Manaus: 
IDESAM, 2013.  
 
VICK, C. B.; ROWELL, R. M. Adhesive Bonding of Acetylated Wood. Int. J. 
Adhesion and Adhesives, v. 10, n. 4, p. 263-272, 1990. 
 
VIEIRA, M. C.; BRITO, E. O.; GONÇALVES, F. G. Evolução econômica do painel 
compensado no Brasil e no Mundo. Floresta e Ambiente, v. 19, n. 3, p. 277-285, 
2012.  
 
VINDEN, P.; TORGOVNIKOV, G. The physical manipulation of wood properties 
using microwave. In: Proceedings, International Conference of IUFRO, The Future 
of Eucalypts for Wood Production, 19–24 March, Tasmania, p. 240–247, 2000.  
 
VITAL, B. R.; MACIEL, A. da S.; DELLA LUCIA, R. M. Qualidade de juntas coladas 
com lâminas de madeira oriundas de três regiões do tronco de Eucalyptus grandis, 
Eucalyptus saligna e Pinus elliottii. Revista Árvore, v.30, n.4, p. 637-644, 2006. 
 
WILLIAMSON, G. B.; WIEMANN, M. C. Age versus size determination of radial 
variation in wood specific gravity: lessons from eccentrics. Trees, v. 25, p. 585-591, 
2011.  
 
WONDERBOND. Adhesive EPI. Disponível em: http://www.wonderbond. com.au/. 
Acesso em 10 jun. 2016. 
 
ZHANG, Y.; WANG, X-M.; CASILLA, R.; COOPER, P. HUANG, Z.; WANG, X. Impact 
of Curing Condition on pH and Alkalinity/Acidity of Structural Wood Adhesives. 
Journal of Applied Polymer Science, v. 117, p. 2888–2898, 2010. 
 
ZIMMERMAN, D. Adesivos para pisos engenheirados: da fabricação à instalação. 
Revista da Madeira. n. 94, 2006.



113 

 

ANEXOS 
 

Anexo 01- Autorização   de   exploração   expedida    pelo   Instituto   de     Proteção 
                  Ambiental do Amazonas.   
 

                   
 

 
 

 
 



114 

 

APÊNDICE 
 
REVESTIMENTO - 3 TIPOS DE VERNIZES 
Tamanho dos corpos-de-prova: 24,00 x 10,00 x 2,00 cm 
Norma: NBR 14535/2008 
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