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RESUMO 
 
No desenvolvimento deste trabalho foram analisados conceitos e propostas visando 

evidenciar a possibilidade de mudanças tecnológicas para favorecer o crescimento 

sócio-econômico da região do nordeste do Brasil. Sobre ela ainda paira um 

conceito pré-estabelecido: trata-se de região sem possibilidade de prover suas 

próprias necessidades. É preciso reverter esta situação com a melhoria das 

condições de vida dos habitantes do sertão nordestino por meio da implementação 

das idéias como as relacionadas ao reflorestamento e ao desenvolvimento 

sustentável. A presente proposta tem como foco a utilização das espécies de 

madeiras do nordeste, abrangendo as que resistem à prolongada estiagem da 

região. São sugeridos os procedimentos para a fabricação de chapas de partículas 

com matéria prima das espécies: Angico (Anadenanthera macrocarpa), Algaroba 

(Prosopis juliflora) e Jurema Preta (Mimosa tenuiflora), todas freqüentes na região 

nordeste do Brasil. Também são apresentados os resultados das propriedades 

físicas e mecânicas: densidade, inchamento, absorção, intemperismo artificial, 

resistência à tração paralela às faces; módulo de ruptura, limite de 

proporcionalidade e módulo de elasticidade na flexão estática, e arrancamento de 

parafusos. Os ensaios foram realizados segundo as recomendações do documento 

normativo 1037:1996, da ASTM. Os resultados foram comparados com as 

propriedades das chapas usualmente comercializadas, obtendo-se valores 

altamente satisfatórios.   

 

Palavras-chave: chapa de partículas, madeiras do nordeste, propriedades físico-

mecânicas, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
In the development of this work, concepts were analyzed and proposed seeking to 

evidence the possibility of technological changes for the socio-economic growth of 

the Brazilian northeast region. It still hovers a pré-established concept about 

Brazilian northeast: it is treated as an area without possibility of providing its own 

needs. It is necessary to revert this situation with the improvement of its life 

conditions through the execution of the ideas as the related to the reforestation and 

to the maintainable development. The present proposal has as focus the use of 

northeast wood species, embracing the ones that resist prolonged drought of the 

area. Procedures are suggested to the production of particleboard with the species: 

Angico (Anadenanthera macrocarpa), Algaroba (Prosopis juliflora) and Jurema-

preta (Mimosa tenuiflora), all frequent in the northeast area of Brazil. The results of 

the physical and mechanical properties are also presented: density, thickness 

swelling, absorption, artificial weathering, natural weathering, tension parallel to 

surface, tension perpendicular to surface, modulus of rupture, proportionality limit 

and modulus of elasticity in the static bending, and nail-head withdrawal test. The 

rehearsals were accomplished according to the recommendations of the normative 

document: 1037/1996, ASTM. The results were compared with the properties of the 

usually marketed boards, and high satisfactory values were obtained. 

 

Key-words: particleboard, Brazilian northeast wood species, physical and 

mechanical properties, maintainable. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1.Generalidades 
 

Detentor de enorme diversidade de espécies de madeira, o Brasil ainda é 

conhecido pela avidez com que nele vêm sendo explorados os recursos florestais 

nativos, muitas vezes desconsiderando os conceitos básicos de sustentabilidade. 

São evidentes as graves conseqüências desta postura, nas diferentes regiões do 

país. 

 

Entretanto, no caso da região Nordeste, cabem algumas considerações específicas. 

Apesar das propaladas dificuldades vivenciadas em razão do rigor de alguns 

fatores climáticos, na caatinga há significativas áreas de matas nativas, com 

diversas espécies resistentes a períodos prolongados de baixa incidência de 

chuvas. Cada vez mais cresce o interesse por estudos que permitam a adequada 

avaliação do emprego de tais recursos, sempre atentando para a exploração 

racional, acompanhada de reposição da cobertura florestal retirada, e para o 

necessário conhecimento das propriedades das essências disponíveis. Tecnologia 

adequada, apoio financeiro e qualificação da mão-de-obra local são os outros 

aspectos que integrarão o cenário da região, com expressivos ganhos nas áreas 

social, ambiental e econômica. 

 

A madeira, por suas características de renovabilidade, é fonte perene de matéria-

prima para múltiplos usos. Nestas condições, a caatinga e suas reservas florestais 

constituem um desafio a ser enfrentado por instituições e pesquisadores: o da 

transformação do semi-árido em área de intensa produção florestal, explorada 

criteriosamente, e sustentada por políticas de reflorestamento com as essências 

naturais mais promissoras. 
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Um dos aspectos mais relevantes do desafio a vencer diz respeito à definição de 

aplicações convenientes para a matéria-prima fornecida pelas reservas florestais da 

caatinga. Tendo em mente a componente econômica da questão, evidencia-se o 

interesse de se alcançar os subsídios tecnológicos para viabilizar o fortalecimento 

da indústria de base florestal da região. Por esta razão, o foco principal deste 

trabalho é a fabricação de chapas de partículas de madeira a serem 

confeccionadas com espécies da caatinga. 

 

Embora as espécies em questão não tenham sido e nem devam ser, a curto e 

médio prazo, objeto de melhoramentos genéticos (como é o caso dos Eucalyptus e 

dos Pinus usados nas regiões sul e sudeste na produção de chapas de partículas), 

espera-se demonstrar a sua adequação como matéria-prima para permitir a 

expansão da indústria à base de madeira no agreste. 

 

Invariavelmente, o sertão semi-árido e o agreste são fontes geradores de polêmicas 

e incertezas, em particular quanto à aplicabilidade e aproveitamento das espécies 

de madeira para o seu desenvolvimento. Preconceitos diversos marginalizam sua 

utilização como fonte rentável e ajudam a cristalizar situações de miséria e 

abandono, reduzindo as perspectivas da região. Assim sendo, este trabalho, com 

espécies de madeira da região, faz parte de uma pequena parcela, de muitas 

outras futuras, de profissionais de Arquitetura, Construção Civil e de Engenheiros 

de Materiais, os quais poderão se inserir na luta para maior desenvolvimento e 

melhor qualidade de vida aos sertanejos. 

 
A proposta do projeto: Chapa de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste, 

visualiza este foco: utilizar espécies naturais da região, de maneira sustentável, 

com preocupações de contribuir para a superação dos empecilhos que atravancam 

seu desenvolvimento. 

 
A natureza permitiu que diversas espécies com características anatômicas próprias 

resistissem aos períodos de estiagem da caatinga. Desta forma, com planejamento 

florestal e de sustentabilidade, as possibilidades são promissoras.  

 

Por outro lado, a produção de chapas de partículas de madeira tem como princípio 

o aproveitamento integral da árvore. Os vários tipos e dimensões de partículas 

podem possibilitar esta utilização numa região onde a mão-de-obra não é 
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especializada. Entretanto, o processo de produção não requer apenas 

conhecimentos básicos. Com o progresso desta produção, é evidente que será 

necessário aperfeiçoamento técnico-produtivo, impulsionando a mão-de-obra ao 

aprendizado, como nas regiões sul e sudeste, onde se concentram as empresas de 

produção de chapas e painéis de aglomerado de madeira.  

 

Entre as perspectivas desta proposta está englobada a possibilidade de um avanço 

tecnológico-científico, direcionado para uma estabilidade sustentável, com recursos 

naturais da própria região. Além disto, espera-se mostrar que, a longo prazo, a 

base desta tecnologia de produção de chapas de partículas heterogêneas, usando 

madeiras do nordeste, poderá ser desenvolvida na região Nordeste do Brasil, com 

apoio governamental e de empresas interessadas no desenvolvimento integral do 

país.  
 
 
1.2. OBJETIVOS 

 

À vista do exposto, os objetivos do presente trabalho são: 

 

- Produzir, em escala de laboratório, chapas de partículas com matéria-prima 

oriunda de árvores do agreste nordestino, avaliando as diferentes etapas 

envolvidas no processo. 

- Avaliar o comportamento físico e mecânico das chapas produzidas com 

matéria-prima originárias de florestas sobre as quais não se aplicaram 

quaisquer processos de melhoramento genético. 

- Indicar as aplicações mais adequadas para as chapas, considerando as 

propriedades físicas e mecânicas obtidas na caracterização do produto. 

- Com a produção sustentável, a longo prazo, gerar subsídios que contribuam 

para melhorar as condições tecnológicas, sócio-econômicas e ambientais da 

região. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
A revisão bibliográfica enfoca itens abrangendo aspectos da região Nordeste do 

Brasil (incluindo as espécies nativas de madeira e perspectivas para o 

reflorestamento) e dos produtos derivados da madeira. Abrange também os 

conceitos de sustentabilidade e parâmetros iniciais do documento normativo 

utilizado nos ensaios mecânicos e físicos. 

 
2.1. Região Nordeste 
 

Como destaca AB′SABER (1998), conhecer adequadamente o complexo 

geográfico e social do sertão seco e do semi-árido, fixar os atributos, as limitações 

e as capacidades dos seus espaços é um exercício de brasilidade em busca de 

soluções para regiões socialmente dramáticas das Américas. Na realidade, a 

fisiologia e a ecologia da região não são causas efetivas da condição social dos 

seus moradores. A seca já é um empecilho menor para o desenvolvimento da 

região do Nordeste. A realidade atual é que, por si só, a região de 800 mil km2, com 

aproximadamente 23 milhões de brasileiros, tem condições de crescer. Neste 

sentido, a proposição do trabalho: Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras 

do Nordeste, visualizou-se utilizar o que existe na região, desde que garantida sua 

sustentabilidade, com a determinação de superar empecilhos que dificultam a 

harmonia de seu desenvolvimento. 

 

A madeira, como material renovável, é fonte inesgotável de produção e crescimento 

num processo em evolução constante. O sertão semi-árido oferece um desafio para 

pesquisadores e profissionais em geral: - a transformação de áreas secas em áreas 

de produção florestal intensa, com exploração criteriosa, através de uma política de 

renovação, das mais promissoras do agreste/ e ou sertão semi-árido. 
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2.1.2. Características da Região Nordeste do Brasil 
 
A região Nordeste do Brasil é formada por contrastes naturais: o seu litoral banhado 

pelas águas do Atlântico, trazendo belezas incomensuráveis atraindo turistas de 

todo mundo; a parte interiorana dos Estados que compõem a região, retrata o 

sofrimento da população do sertão, agreste e seridó. A proposta deste trabalho é 

voltada para o setor interior da região e visa explorar suas potencialidades.  

 

O nordeste brasileiro é composto por nove Estados: Piauí, Sergipe, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Alagoas, Maranhão e Paraíba. Sua área é de 

aproximadamente 1.600.000 km2 (figura 01). 

 

 
FIGURA 01 – Mapa - Regiões do Brasil e região Nordeste.  

Fonte: PNF – Programa Nacional de Florestas. (2003) 
 

 

Cerca de 800.000 km2 a 1.000.000 km2 são ocupados pela vegetação de caatinga. 

Esta área dispõe de expressivas espécies nativas forrageiras, que têm sido 

utilizadas de modo aleatório, sem preocupação com o seu potencial e com o uso 

das terras. É composta de vegetação xerófila (área seca), localizada no interior do 

NE, ocupando 55% da região (LIMA, 1996). 

 

ROSS (1996), em sua publicação Geografia do Brasil, definiu caatinga como sendo 

a região de matas secas, abertas, e deciduais. Estas matas são ricas em 
espécies vegetais. Seu desenvolvimento se dá sobre um solo fértil que pode ser  
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arenoso ou pedregoso. As plantas da caatinga estão adaptadas às condições 

climáticas, com fisiologia para sobreviver à seca (figura 02). Pode-se, 

ecologicamente, definir cinco tipos de caatinga: 

 

5. Caatinga seca não arbórea – os vegetais crescem em grupos; há predomínio de 

cactáceas, não ocorrendo árvores; 

2. Caatinga seca arbórea – predomínio do pau-pereiro e arbustos isolados; 

3. Caatinga arbustiva densa – são bosques densos com árvores isoladas; 

4. Caatinga de relevo mais elevado – são bosques densos com pluviosidade alta; 

5. Caatinga do chapadão do Moxotó – ocorre no plano arenoso com cactáceas 

arbóreas (figura 03). 

 

  
FIGURA 02 – Regiões do Brasil e região de Caatinga 

Fonte: CARVALHO, A. M. (2003); LIMA (1996) 
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FIGURA 03 – Caatinga do Estado de R. G. N. na região Nízea Floresta, em Natal 

(2002). 
 

Já o sertão é a parte mais seca e distante do litoral, adentrando para o interior dos 

Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia. Sua vegetação é formada por árvores e arbustos distanciados, às 

vezes com cactáceas intercaladas e gramíneas. Sua topografia apresenta aspecto 

de colinas sertanejas, LIMA (1996), AB’S’ABER (1998) (figura 04).  

 

 
FIGURA 04 – Sertão do Rio Grande do Norte, região de Nízia Floresta, em Natal 

(2002). 
 

O agreste é formado por árvores espaçadas, com altura que pode superar os oito 

metros, com solo-bosque de gramíneas, LIMA (1996) (figura 05).  
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FIGURA 05 – Agreste do Rio Grande do Norte, região de Nízia Floresta, em Natal 

(2002). 
 

O seridó é formado por arbustos, árvores e cactáceas, distribuídas de forma 

espaçada; caatinga rala, LIMA (1996) (figura 06). 

  
FIGURA 06 – (A) Seridó sem manejo (B) Seridó recuperado no Rio Grande do 

Norte, região de Nízia Floresta, em Natal (2002). 
 
 

2.1.3. Espécies de Madeira da Caatinga 
 
O sertão, o agreste e o seridó do Nordeste brasileiro são caracterizados por uma 

vegetação diversificada. Segundo SILVA (1994), na avaliação do estoque lenhoso 

do Estado da Paraíba, as tipologias de vegetação encontradas foram as seguintes: 

 

Tipo 2 (T2) ⇒ compreende áreas com vegetação lenhosa aberta, onde o estrato 

dominante é o arbustivo. O solo normalmente é pedregoso e raso. Este tipo é 

classificado como caatinga arbustiva-arbórea aberta. 

 

Tipo 3 (T3) ⇒ é caracterizado pela vegetação lenhosa fechada com presença de 

dois estratos horizontais distintos: o arbustivo, com altura de três a quatro metros, e 
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o arbóreo, entre seis e oito metros. O solo é fértil. Este tipo é classificado como 

caatinga arbustiva-arbórea fechada. 

 

Tipo 4 (T4) ⇒ a vegetação é lenhosa e fechada, com presença de um estrato 

dominante de altura entre seis e dez metros. Este tipo é encontrado em topos de 

serra. O solo é fértil. Este tipo é classificado como caatinga arbórea fechada. 

 

Tipo 5 (T5) ⇒ a vegetação é lenhosa arbórea fechada, com estrato superior entre 

doze e quinze metros de altura. Neste tipo, além das espécies de caatinga, 

encontram-se espécies da mata úmida, ambas com fustes longínquos. 

 

De modo geral, estes quatro tipos de vegetação servem de parâmetro para os 

outros Estados, do Nordeste do Brasil. Nesta pesquisa os tipos T2, T3, e T4 são os 

de maior interesse para fabricação das chapas de partículas homogêneas. 

 

As três principais espécies utilizadas neste trabalho foram: 

 
    Angico (figura 07). 

     
FIGURA 07 – Angico (Anadenanthera macrocarpa).  

Fonte: LORENZI (1992). 
 

Angico – Anadenanthera macrocarpa – Família – Mimosoideae LORENZI (1992) 

Características Morfológicas - Árvore de caule mais ou menos tortuoso e mediano, 

de casca grossa, muito rugosa, fendida e avermelhada. Folhas bipinadas, com 10-

25 jugas e cada uma 20-80 pares de folíolos falcado-lineares, rígidos. Flores alvas 

em capítulos globosos, axilares. Vagem achatada grande, de até 32 cm de 

comprimento.  

Ocorrência - É comum em todo Nordeste. Do Maranhão até São Paulo, inclusive 

nos Estados centrais. 

casca 
Madeira  
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Madeira - assoalhos, vigamentos, tacos, móveis, trabalhos de marcenaria, rodas de 

engenho, lenha e carvão. 

 
Jurema Preta (figura 08). 

   
FIGURA 08 - Jurema Preta (Mimosa tenuiflora).  

Fonte: LORENZI (1992). 
 

Jurema – Mimosa tenuiflora – Família – Mimosoideae (LIMA, 1996). 
Características Morfológicas – Árvore com cerca de 5 a 7 m de altura, com acúleos 

esparsos. Caule ereto ou levemente inclinado, com ramificação abundante. As 

folhas são compostas, alternas e bipinadas. 

Ocorrência - Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia. 

Madeira – É utilizada para estacas, lenha e fabricação de carvão de alto valor 

energético.  

 

Algaroba (figura 09). 

 
FIGURA 09 – Algaroba (Prosopis juliflora). 

Fonte: CPATSA/EMBRAPA (2002). 
 

Algaroba – Prosopis juliflora DC. – Família Mimosoidea 

Características Morfológicas – Árvores que podem ser arbustos altos ou anões; 

tronco de cerne semipesado, casca rugosa, ramos flexuosos; folhas bipinadas; 1-3 

jugas; folíolos numerosos. 

Ocorrência – Rio Grande do Norte, Paraíba e no estado do Ceará. 

Árvore 

casca madeira

Árvore 
casca madeira
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Madeira – madeira pesada, servindo para móveis, dormentes, postes, estacas, 

lenha e carvão. 

 
2.1.4. Reflorestamento 
 
A necessidade de ampliar as reservas de madeiras do nosso país é proeminente. É 

importante relacionar os estudos tecnológicos da madeira com o equilíbrio natural 

obtido através do reflorestamento e aplicabilidade desta matéria-prima, de maneira 

sustentável, conseqüentemente, a disponibilidade será perene, com ciclos 

constantes de crescimento das espécies da caatinga. 

 
O Brasil, país com área geográfica diversificada e gigantesca, deveria ter como 

meta prioritária o reflorestamento intensivo, particularmente nas áreas degradadas, 

de solo pobre, e trechos de seca. Otimizar o processo de florestamento e/ou 

reflorestamento no mundo, é decisão inteligente para sobrevivência humana. As 

áreas interioranas do Nordeste do Brasil necessitam de programas de 

desenvolvimento urgentes visando não só o crescimento regional, mas do país 

como um todo. 
 
A persistência de alguns órgãos como PNUD, FAO, IBAMA e órgãos estaduais, 

contribuem para que outros profissionais se integrem num conjunto de ações, com 

intuito de estabelecer efetivamente um novo parâmetro na Região do Polígono da 

Seca, SENA et al, (1992). Os autores relataram a exclusividade de preocupações 

com a Amazônia Brasileira e o esquecimento de outras formações florestais de 

igual importância, como as florestas do trópico semi-árido – sertão, agreste e seridó 

do Nordeste dos Brasil. Os problemas existentes na Amazônia são, também, 

reflexos das incertezas sócio-econômicas das outras regiões, especificamente do 

Nordeste. 

 

Empregar meios com intuito de aperfeiçoar o processo de crescimento das florestas 

do polígono das secas reverterá, futuramente, em meio ambiental saudável, no 

desenvolvimento sócio-econômico crescente e na produtividade industrial com 

espécies de madeira local, possibilitando o fomento florestal permanente. 
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2.1.4.1. Reflorestamento da Região Nordeste do Brasil 
 
"A vasta área semi-árida e de agreste do Nordeste Brasileiro conduz à um 

desalento e inviabilidade de qualquer projeto a ser proposto. Contudo, é justamente 

nesta área, e poucos têm consciência deste fato, que poderão surgir novas 

perspectivas de florestas no território Brasileiro" (NASCIMENTO, 1998). A 

sustentabilidade em todas a linhas de direção será proeminente, com o 

reflorestamento em mais esta área do país. Utilizar a terra seca implantando 

conjuntos de florestas trará benefícios fundamentais para a região nordeste. 

 

NOBREGA e LIMA (1994) narraram que a população rural, em época de seca, tem 

na floresta a única fonte de sobrevivência, mas a utiliza inadequadamente, para 

fabricação de carvão, negociando, por valores irrisórios, lenha, estacas e mourões. 

Observa-se a importância de uma alteração imediata na região, estabelecendo 

novos projetos e tecnologias, revendo, analisando e reestruturando a reposição e a 

utilização das espécies de madeira do Nordeste. Esse trabalho contribui, 

recomendando reflorestamento, florestamento e novos estudos das madeiras, 

caracterizando-as, selecionando-as, direcionando-as para a aplicabilidade 

conveniente a cada espécie.  

 

AB'SABER, GOLDEMBERG, RODÉS E ZALUF, apud NASCIMENTO (1998), 

destacaram benefícios decorrentes de um possível projeto de reflorestamento: 

 Impacto sobre o balanço florestal e todas as suas conseqüências: crescimento 

industrial, perspectivas de uma melhor adequação social para região e melhoria 

das condições econômicas para os habitantes da caatinga; 

 Impacto sobre a construção civil de moradias pela oferta, em abundância, de 

madeira e derivados; 

 Impacto sobre a indústria madeireira, pelo aumento de espécies plantadas, em 

substituição de espécies tradicionais, mais nobres; 

 Impactos ambientais decorrentes das expansões contempladas pelas indústrias 

de madeiras, celulose e papel; 

 Recuperação de áreas degradadas, mediante um uso adequado, tendo em vista 

a regeneração do solo, o combate à erosão e à desertificação, em função da 

alternativa econômica para reflorestamento de vastas áreas; 

 Resgate de espécies em extinção; 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

15

 Desenvolvimento econômico descentralizado, pelo crescimento de oferta 

regional dos produtos florestais industrializados; 

 Fortalecimento das indústrias de produtos florestais já estabelecidas 

regionalmente. 

 

Os critérios propostos indicaram as possibilidades positivas de investimento na área 

sertaneja. Meio ambiente melhorado, introdução de indústrias, produção, evolução 

tecnológica, visam o delineamento para recuperação da caatinga e outras áreas 

degradadas do nordeste brasileiro. 

 

MARCOVITCH et al. (1990), compreendendo a importância do reflorestamento para 

o desenvolvimento regional sustentado, já haviam sugerido no Projeto Floram, 

planos envolvendo a recuperação do sertão e do agreste nordestino. Citaram os 

principais planos: 

 

 Integrar a população rural no plantio, colheita e industrialização dos produtos 

florestais; 

 Reintroduzir espécies arbóreas em áreas devastadas; 

 Coordenar as relações com instituições federais, estaduais, municipais, 

empresas cooperativas ligadas às atividades florestais; 

 Aperfeiçoar o treinamento de mão-de-obra florestal; 

 Gerar um nível de emprego e remuneração que estimule a produção auto-

sustentada; 

 Estimular a demanda de produtos florestais duráveis, industrializados e semi-

industrializados. 

 

O Projeto Floram propôs critérios para a aplicabilidade do processo de 

reflorestamento fixando propostas claras para o crescimento da região através de 

projetos sustentáveis. 

 

Neste ponto, cabe destacar alguns aspectos elencados por NORDESTE 

FLORESTAL (2000), referentes a experiências no âmbito florestal da região do 

agreste: 
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 A implantação da base estatística florestal para subsidiar o planejamento 

florestal. Para a região do Araripe (CE), por exemplo, foram registrados 

resultados que identificaram um consumo médio em torno de 1.000.000 st/ano e 

a determinação da relação consumo por unidade de produção de lenha; 

 A implantação do Programa de Execução Descentralizada (PED) com objetivo 

de formular e integrar projetos florestais nos Estados de Rio Grande do Norte 

(RN) e Pernambuco (PE), visando a recuperação de áreas de interesse 

especial; 

 A implantação do PE verde, com finalidade de apoiar tecnicamente a Secretaria 

de Ciência, e Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, na 

elaboração e execução de capacitação de técnicos em educação ambiental e 

extensão, florestal bem como manejo florestal para usos múltiplos. 

 

No Estado da Paraíba, LIMA (1994) concluíram que existe interesse na 

recuperação e na preservação das áreas degradadas e na ampliação de plantios. A 

Algaroba e Sabiá se mostraram como espécies promissoras. Ficou evidenciado, 

assim, o potencial de reflorestamento das áreas, aumentando o interesse na 

diversificação das culturas arbóreas, mantendo o equilíbrio ambiental e do retorno 

econômico. Na Figura 10, está o registro de uma área de reflorestamento na região 

do Cariri (CE), mostrando que as providências para recuperação da área seca do 

Nordeste têm gerado resultados palpáveis. 

     
FIGURA 10 – (A) Sertão da região do Cariri – Reflorestamento com a espécie Sabiá 

(Mimosa caesalpinaefolia). (B) Manejo da caatinga da região de Natal.  
Ceará / Natal (1997/2002). 

 
A seca não é obstáculo para o reflorestamento destas regiões. O reflorestamento 

pode ocorrer naturalmente, pois as espécies que nelas se desenvolvem, resistem 

ao período de estiagem. Quando ocorrem as precipitações observa-se a 

transformação da vegetação criando uma nova realidade ambiental. Isto posto, 
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questiona-se: Porque não reflorestar, manejar e, através da sustentabilidade utilizar 

as espécies da caatinga?. 

 

A evolução da tecnologia também é de importância vital para desenvolvimento de 

projetos envolvendo a região NE do Brasil, contudo, sem o processo de 

reflorestamento, não haverá como aplicar todas propostas tecnológicas de 

profissionais e pesquisadores que se interessem pelo seu crescimento. IBAMA, 

PNUD, FAO, colhem os primeiros resultados de anos de propostas. Desta forma, os 

argumentos apresentados são suficientes para justificar a realização do presente 

trabalho. 

 
 
2.1.4.2. Desenvolvimento Sustentável 
 
O Centro Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) define o 

desenvolvimento sustentável como “um processo de transformação no qual a 

exploração de recursos, a direção de investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 

o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades humanas”. Para 

que haja um desenvolvimento sustentável se requer: 

• Que todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam 

proporcionadas condições de concretizar suas aspirações a uma vida melhor; 

• Manutenção dos Padrões de consumo dentro do limite das possibilidades 

ecológicas a que todos possam aspirar; 

• Que haja crescimento econômico em regiões onde tais necessidades se limitam 

no âmbito único de exploração; 

• A conservação das espécies vegetais; 

• A minimização dos impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água e de 

outros elementos naturais mantendo a integridade global do ecossistema; 

• Que os países industrializados retomem políticas internacionais visando a 

expandir o crescimento de investimentos e comercial. TENDER.IGCE.UNESP 

(2000). 

 
CARVALHO (2000) relatou que o desenvolvimento sustentável pode ser 

quantificado por dois conjuntos de medidas: 

• Metas de desenvolvimento;  
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• padrões de sustentabilidade os quais gerariam as condições em que se 

deveriam criar a reprodução de florestas, organização política econômica e 

estabelecimento da ordem social através do avanço tecnológico, mudando as 

condições culturais do sítio em desenvolvimento.  

 
A sustentabilidade deveria ser fator de crescimento e desenvolvimento na região 

nordeste do Brasil. Entretanto, poucos entre os fatores mencionados estão contidos 

na organização política da região.  

 

No desenvolvimento do presente trabalho, estão sendo observados os citados 

conceitos, garantindo a justificativa de sua realização e que o mesmo venha a se 

constituir numa referência a outras iniciativas de pesquisa. A região sertaneja do 

nordeste do Brasil tem conceito pré-estabelecido pelo brasileiro: é região 

irreversível, sem possibilidades de produtividade própria. Desta forma isola-se do 

país tornando-se alvo de resoluções políticas incertas. É relevante reforçar que 

água e solo não são mais empecilhos para o progresso e crescimento da região, 

assim sendo, é necessário reverter esta situação objetivando a melhoria do sertão 

nordestino. 

 

Paralelamente, engaja-se à proposta o programa de capacitação com o objetivo de 

fortalecer as organizações governamentais e não governamentais bem como a 

sociedade civil organizada (população, técnicos, professores, etc) com intuito de 

conscientização para um novo direcionamento ambiental no que tange à evolução 

técnico-florestal sustentável da região. 

 

NE FLORESTAL (2000) caracteriza bem, no projeto em desenvolvimento, as 

possibilidades de aliciamento da proposta de utilização destas espécies para 

fabricação de chapas de partículas. 

 

 

2.1.4.3. Atualidades do setor florestal do nordeste 
 
O desenvolvimento tecnológico no setor florestal tem sua maior concentração nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, marginalizando outras regiões. No Nordeste, o 

subsetor florestal não consegue satisfazer todas as necessidades de produtos e 
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serviços florestais da população, sendo responsáveis por apenas 1% do PIB 

regional. Dentre outras, duas são principais características florestais da região que 

se evidenciam para beneficiar as suas condições: 

• melhorar o baixo nível tecnológico nas atividades florestais e de programas de 

pesquisa de extensão rural; 

• implantar estrutura administrativa florestal para melhorar as políticas 

estratégicas e planos de desenvolvimento do setor florestal, haja vista ser esta 

a principal alternativa de renda nos períodos de seca como as já estabelecidas 

em algumas unidades estaduais de administração florestal e implementação 

dos Programas de Desenvolvimento Florestal (PDF), NE FLORESTAL (2000). 

 

A idéia do manejo florestal, coerente, está inclusa na proposta produtiva de chapas 

de partículas homogêneas com espécies de madeiras do NE. Parte do propósito do 

projeto engaja-se no desenvolvimento ambiental – florestal do sertão, agreste e 

seridó como uma das alternativas, ainda que a longo prazo, para o crescimento 

efetivo da produção madeireira, descentralizando o avanço técnico industrial das 

regiões sulinas.  
Dentre os diagnósticos elaborados pela PNUD/FAO/IBAMA citam-se dois principais: 

• Mais de 90% da lenha utilizada pelas indústrias e pela população são 

provenientes da caatinga, vegetação do semi-árido nordestino. Como se 

trata de uma região com limitações para o reflorestamento (limitações criadas 

pela política da seca), além das razões econômicas, o manejo florestal ainda é 

a alternativa mais indicada para atender à referida demanda; 

• Uso sustentado do recurso florestal, através do manejo, é uma necessidade 

para o Nordeste, pois torna possível uma produção de florestas visando 

recursos próprios. A região apresenta alto índice de cobertura florestal (em 

torno de 45%) e a caatinga possui características ecológicas próprias (alto 

índice de rebrota, ciclo de corte relativamente curto) que permitem a 
aplicação desta prática. O manejo florestal é também uma alternativa eficiente 

para garantir a biodiversidade dos ecossistemas da região. 

 
NE FLORESTAL (2000), descreve os principais objetivos dos órgãos institucionais 

PNUD/FAO/IBAMA para implantação do reflorestamento nordestino: 

 Desenvolvimento das bases técnicas que tornem mais eficazes a participação 

do subsetor florestal no contexto sócio-econômico regional; 
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 Identificação de linhas de financiamento e bases legais visando à 

implementação do programa florestal regional; 

 Capacitação, treinamento e conscientização em técnicos florestais e gestão de 

recursos florestais para técnicos, produtores e comunidades rurais, bem como 

planejadores governamentais. 

 

Observa-se, deste modo, um esforço constante em alguns órgãos que ainda 

acreditam no melhor aproveitamento da área com diversificação de espécies, as 

quais podem ser melhor utilizadas, trazendo crescimento regional e nacional. 

 
 
2.2. Produtos derivados da madeira 
 
Na construção civil, a madeira é material aproveitável em sua totalidade. Pode ser 

utilizada de maneira rústica: postes, mourões, madeira roliça e serrada: vigas, 

vigotas, ripas; picada para fabricação de chapa de fibras, chapa de compensado, 

MDF, OSB, laminada colada e chapas de partículas de madeira aglomerada. 

Atualmente os compósitos se incorporam na utilização da madeira como, por 

exemplo, a composição madeira e cimento como alternativa para a fabricação de 

painéis. 

 

 

2.2.1. Chapas de Partículas – Origem 
 
Segundo KOLLMANN et al. (1975), a idéia de produzir chapas de partículas vem 

sendo desenvolvida ao longo da história. A origem das chapas de madeira 

aglomerada tem sua primeira patente em 1901, (USP Watson, sob o número 

796545). Outras patentes foram se sucedendo  a partir de 1929, 1930/36/37, 1940 

e 1942, sob o número DRP 967328 Fahrni. Nos anos 40, a primeira produção de 

Chapas de Partículas de Madeira se efetivou na Alemanha. 

 

Devido à escassez de madeira na 2a Guerra, na Alemanha, durante o ano 1941, foi 

criada a primeira planta para a produção de chapas de partículas de madeira 

aglomerada.  As partículas procediam de resíduos cortados com o auxílio de 

moinhos, os quais produziam lascas grossas. 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

21

Em 1943, iniciou-se, com duas pequenas empresas, a produção de chapas de 

partículas utilizando resíduos de serragem. Em 1944, com a evolução tecnológica, 

desenvolveram-se as primeiras máquinas para a indústria de chapas de partículas. 

 

Em 1946, a industria aeronáutica mostrou-se interessada na utilização de chapas 

de partículas. Evidentemente as chapas a serem utilizadas deveriam ser de alta 

qualidade e, nesse momento, iniciou-se a preocupação com a espessura, tipo de 

adesivo, densidade e resistência das chapas. 

 

A partir daí, os aperfeiçoamentos na fabricação das chapas de partículas 

direcionaram-se em escala crescente através da automatização e preocupação 

com a qualidade. Neste momento, gerou-se nova utilização das chapas como 

divisórias e cogitou-se sua aplicação na face externa de residências e construções 

comerciais. 

 

Em 1967, a indústria de chapa de partículas já havia se expandido por toda a 

Europa, Norte da América, União Soviética, Japão, América Latina e África. 

 

Atualmente, a produção de Chapas de Partículas continua abrangendo a Europa, 

Alemanha, EUA, América do Sul, incluindo o Brasil. 

 

De acordo com BNDES (2002), no Brasil, no início da década de 70, o segmento 

produtor de painéis de chapas de partículas aglomeradas expandiu 

consideravelmente sua capacidade, tendo como estímulos, as expectativas 

favoráveis sobre a demanda, bem como os incentivos concedidos pelo CDI 

(Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio). 

 

A partir de 1991, com o crescimento expressivo da demanda de chapas de 

partículas de aglomerado houve a necessidade de importação do produto devido ao 

aumento de renda per capita bem como a incorporação de consumidores de móveis 

populares.  Atualmente esta situação já se encontra equilibrada, haja vista a 

exportação, por indústrias conceituadas, de chapas de partículas de aglomerado. 

 

Diagnósticos realizados sobre fatores de competitividade do setor moveleiro 

induzem para a necessidade de modernização e aumento da concorrência na 
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indústria fornecedora de matéria-prima. A instalação de novas unidades produtoras 

de painéis, tecnologicamente atualizadas, especialmente no que diz respeito à 

indústria moveleira, representará o aumento da oferta de chapas a preços mais 

adequados. A figura 11 mostra os principais pólos produtores de produtos 

derivados de madeira – chapas de partículas de madeira aglomerada. 

 

 
Figura 11 – Localização dos principais pólos de fabricação de produtos derivados 

de madeira do Brasil. 
Fonte: Revista da Madeira, ano 9, no 53 (2000). 

 

A trajetória de crescimento que vem realizando o mercado nacional de painéis de 

chapas de partículas deverá continuar. A demanda nacional deverá aumentar à 

taxa de 10,5% ao ano, exigindo aumento da oferta em cerca de 65%, nos próximos 

cinco anos BNDES (2002). 

 

A expectativa é que os principais fabricantes de chapas de partículas de madeira 

aglomerada invistam em tecnologia e aumentem sua capacidade instalada para 

estabelecer melhorias de qualidade para atender aos requisitos do mercado 

nacional e internacional. Algumas empresas já estão colocando em prática esta 

diretriz como mostra a figura 12 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). 

 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamento das 
toras de pinus e /ou 

eucalipto para picagem 
em um picador que as 

transformam em 
partículas de madeira. 

Cavacos 
picados para 

serem 
armazenados 

Seleção dos 
cavacos para 
formação de 

camadas internas e 
externas das 

chapas de 
aglomerado. 

A 

B 

C 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

24

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tambor secador de 
cavacos para serem 

encaminhados à 
encoladeira. 

Preparação dos 
cavacos secos 
para seguir à 
encoladeira. 

Encoladeira para 
distribuir o adesivo 

aos cavacos. 

 D 

E 

F 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

25

  

 
FIGURAS 12- (A;B;C;D;E;F,G,H,I,J) – Indústria de Chapas de Partículas 

Aglomeradas.  
Fonte: TAFISA (2002). 

 
 
2.2.2 – Chapas de partículas de madeira aglomerada 
 
MALONEY (1977) e TONISSI (1988) definiram madeira aglomerada como sendo 

formada por partículas de madeira de várias dimensões, impregnadas de resinas 

sintéticas (adesivos industrializados) e naturais (tanino), prensadas sob a ação do 

calor. A madeira a ser utilizada na produção das chapas pode ser de baixa e média 

G 
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J 
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densidade. Na formação das chapas considera-se a umidade, a temperatura, a 

pressão e a resistência mecânica e a aplicabilidade (interna e externa). 

A matéria-prima pode ser: 

 Material florestal proveniente de desbaste e poda; 

 Resíduos industriais grosseiros, tais como costaneiras, sobras de destopo, 

miolos de toras laminadas, etc; 

 Resíduos industriais finos, tais como pó-de-serra e cavacos de plaina; 

 Cavacos de madeira do beneficiamento de indústria de móveis e carpintaria; 

 Materiais ligno-celulósicos como bagaço de cana, palha de arroz e outros 

resíduos agrícolas puros ou misturados com partículas de madeira. 

 

      
FIGURA 13 – Partículas  

 

A granulometria das partículas influencia na classificação das chapas as quais 

podem ser chapas homogêneas e chapas de camadas múltiplas. Nas chapas 

homogêneas, as partículas com granulometria variada apresentam-se na mesma 

proporção, resultando numa única operação na formação do colchão. As chapas de 

camadas múltiplas são formadas por mais de três camadas. As partículas 

constituintes são distribuídas em operações sucessivas, simetricamente em relação 

a uma camada central. As camadas centrais são formadas de partículas maiores, e 

as menores são dispostas nas camadas externas TONISSI (1988). 

 
 
2.2.3- Tipos de Partículas de Madeira 
 

GONÇALVES (2000), classificou os tipos e geometria das partículas da seguinte 

maneira: 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

27

Cavacos ⇒ partículas longas e espessas, com ou sem casca, produzidas por 

picadores no corte de rejeitos de madeira, gerados por operações de serramento 

em serras de refilamento de destopo. 

Serragem ⇒ partículas curtas e finas geradas em operações de serramento de 

toras e de costaneiras por serras de fita ou de peças de madeira por serras circular. 

Fibras ⇒ pedaços delgados de elementos fibrosos ou grupos de fibras de madeira 

ou material celulósico resultantes do desfibramento mecânico. 

Flocos (“Flakes”)/ Maravalhas ⇒ partículas longas e finas, de largura variável, 

produzidas por fresas ou facas, em operações de fresamento de peças de madeira 

no estado de umidade de equilíbrio ou abaixo desta. (figura 14). 

 

    
FIGURA 14 – Cavacos tipo flocos  

 
Aparas de Madeira (Shaving) ⇒  partícula de madeira de pequena de dimensão 

indefinida desenvolvida através de operações de marcenaria que envolvem facas 

rotativas que normalmente gira na direção da grã e produz cavacos de pequenas 

dimensões  de densidades variadas.(ASTM D 1554) (figura 15). 

 

    
FIGURA 15 – Cavacos tipo aparas (“shaving”) 
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Partículas delgadas - lascas (“Slivers”) ⇒ partículas com área de seção 

quadradas e retangulares com um comprimento paralelo à grã da madeira (ASTM D 

1554).(figura 16). 

 

 

 
Figura 16- Cavacos tipo “slivers” 

 
 

Observando as definições das partículas utilizadas para formar painéis de madeira 

aglomerada, chegou-se à conclusão de que as chapas produzidas com madeiras 

do agreste, a princípio (1a fase), se assemelhavam a flocos, podendo também ser 

denominadas de Chapas de Partículas Homogêneas (CPH), com aproveitamento 

total da tora (figura 17). 
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Figura 17 - Chapas de Partículas Homogêneas – CPH – Jurema-preta, Angico e 

Algaroba.  
 
 
2.2.4 - Efeito da Umidade na Formação das Chapas de Partículas 
 
O teor de umidade é fator decisivo na formação das chapas. KOLLMAN et al. 

(1975) afirmaram que a umidade tem influência direta nas propriedades das 

chapas: resistência, qualidade da superfície, porcentagem de formaldeído e na 

pressão necessária a ser aplicada. Geralmente as madeiras picadas têm umidade 

variando de 35% a 120%. Quando submetidas à secagem, deverão alcançar, em 

algumas indústrias, de 3% a 6%, e de 5% a 12% em outras. As partículas deverão 

estar num patamar que permita uma boa penetração de colagem do adesivo.  

As partículas processadas muito secas, por sua vez, podem ocasionar algumas 

desvantagens: 

 

 Risco de fogo no secador; 

 Perigoso carregamento eletrostático dos tubos se os cavacos forem 

transportados pneumaticamente; 

 Excessiva quantidade de pó; 
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 As bordas dos painéis tendem a se desfazer; 

 Cavacos muitos secos tendem a se movimentar no momento da prensagem, 

podendo ainda influenciar no comportamento dos aditivos ocasionando maior 

tempo de prensagem. 

 
 
2.2.5 - Resinas e Aplicabilidade nas Chapas de Partículas de Madeiras 

Aglomeradas 
 

OLMOS (1992) classificou os adesivos em dois grupos básicos: 

 Adesivos de origem natural – nesta categoria destacam-se o animal, amido, 

caseína, albumina de proteína vegetal, mamona e o tanino (proveniente em 

algumas espécies de vegetais); 

 Adesivos de origem sintética – nesta categoria destacam-se uréia, resorcinol, 

fenol, melanina e polivinil. 

 

Os adesivos sintéticos dividem-se em: 

À prova d′água – Fenol Formaldeído; Resorcinol Fenol Formaldeído; Melanina 

Formaldeído e Isocianato; 

Resistente à água – Uréia formaldeído; Acetato de polivinila modificado; 

Não resistente à água – Acetato de polivinila. 

 

Os adesivos são classificados quanto ao tempo de cura e à temperatura utilizada. 

Os adesivos de alta temperatura superam os 90 OC. Já os de temperatura média 

estão entre 30 oC e 90 oC e os de temperatura baixa estão abaixo de 30 oC. 

 
2.2.6 – Adesivos e suas Características 
 
Acetato de Polivinila (PVA) 

 Baixa resistência à umidade e a temperaturas superiores a 50 o C; 

 São adequados para ligações não sujeitas a cargas; 

 A cura é promovida através da evaporação do solvente (água) de um forma 

bastante rápida, mesmo à temperatura ambiente; 

 É um adesivo de coloração clara e de baixa abrasividade, porém deve-se 

remover o excesso já que o mesmo pode afetar no acabamento superior. 
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Fenol Formaldeído (FF) 

 Cura normalmente à temperatura na faixa de 130 oC a 160 oC; 

 Resiste a prolongada exposição ao calor e ao ciclo de secagem e umidificação; 

 Resiste ao ataque biológico (fungos e cupins); 

 Resiste à ação química dos grupos agressivos como álcalis, preservativos de 

madeira e óleos; 

• Teor de umidade deve ser mantido dentro de uma faixa relativamente estreita; 

 Infiltra-se nas partículas de madeira fina e porosa; 

 Apresenta linha de colagem de coloração escura. 

 
Resorcinol Formaldeído (RF) 

• Possui todas as características de resistência do F.F. e pode ser utilizado em 

temperatura ambiente; 

• Custo é elevado, portanto seu uso na indústria madeireira é restrito; 

• Sua coloração forte prejudica certas aplicações. 

 
Melamina Formaldeído (MF) 

• Possui alta durabilidade, coloração clara e boa característica ao manuseio; 

• Fortalece o adesivo à base de resina uréia formaldeído; 

• Utilização limitada também devido ao alto custo e a temperatura de cura não 

inferior a 125 oC. 

 
Uréia formaldeído (UF) 

• Apresenta boa resistência à umidade; 

• Custo baixo em relação aos outros adesivos; 

• Cura-se à temperatura ambiente ou à temperatura alta (90 à 130 o C); 

• Sua coloração é clara e possibilita a combinação com extensores de origem 

vegetal para reduzir ainda mais seu custo; 

• Não resiste a ambiente muito úmido e quente; 

• Sua vida útil no estado líquido é muito limitada (no máximo 90 dias em 

temperatura ambiente). Quando armazenada à temperatura de 4 a 6 oC a vida 

útil passa de 6 meses a 8 meses. 
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Tendo sido utilizado o adesivo Uréia-Formaldeído no desenvolvimento da parte 

experimental deste trabalho, apresentam-se, a seguir, informações mais detalhadas 

sobre suas características. 

 
Segundo a Indústria Alba Química Ltda, o adesivo denominado Cascamite PB-2346 

é uma resina à base de uréia-formaldeído, em solução aquosa, desenvolvida para 

fabricação de chapas de partículas aglomeradas, especialmente de madeira, com 

destaque para as espécies Pinus e Eucalipto, dentre outras.  As chapas de 

partículas aglomeradas produzidas com a Cascamite PB-2346 normalmente 

apresentam emissão de formol, classificada na categoria E-2. A composição da 

cascamite PB-2346 com a Cascamite FS-2045 reduz sensivelmente a emissão de 

formol.  A resina uréia formaldeído apresenta as seguintes características como 

mostra a tabela 01: 

 

Tabela 01 – Características da Resina Uréia Formaldeído 
Uréia Formaldeído – Cascamite PB 2346 

Aparência do produto Líquido, branco leitoso 

Teor de sólidos (0,5g/3h/105 oC) % 66 – 60 

Viscosidade (Brookfield LVF, 2/30/25 oC) cP 200 – 300 

pH (25 oC) 7,8 – 8,2 

Densidade (25o C) – g/cm3 1,275 – 1,298 

Formol livre, % (após 24 h da produção) Máximo 0,2 

Tempo de Gel – (BWG) * 35 – 60 (segundos) 

* 5g da mistura: 100g de resina + 2g de Sulfato de Amônio PA 

Fonte: Alba Química (2002) 

 

A formulação da Cascamite PB-2346 para utilização, tanto para as camadas interna 

e externa do painel, envolve a incorporação de catalisador (solução aquosa de 

Sulfato de Amônio ou Cloreto de Amônio) e aditivos (emulsão de parafina, 

amoníaco, água), dependerá de diversos fatores, tais como equipamento utilizado, 

fator de colagem, condições de prensagem, propriedades físicas desejadas para os 

painéis produzidos, etc. A cascamite PB-2346 não está classificada como um 

produto perigoso, desde que utilizada com os devidos cuidados (utilização de luvas 

e mascaras e óculos protetores) conforme Dec. 96.044 de 18/05/1988 e NBR 7502. 
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2.2.7 - Efeito da Densidade na Chapa de Partículas 
 
A densidade é uma das propriedades mais importantes das chapas de aglomerado 

e/ ou de partículas. Nos Estados Unidos utilizam-se espécies de vegetais com 

densidade variando entre 0,30 a 0,50 g/cm3. Na prática, o modo mais fácil de 

melhorar as propriedades da chapa é variar o peso específico pela variação da taxa 

de compactação, ou seja, a relação entre a densidade da madeira e a densidade da 

chapa, MALONEY (1977). Do ponto vista prático, a densidade da espécie poderá 

estar situada entre 0,50 e 0,70 g/cm3, como ocorre com as espécies de madeiras 

do sertão/agreste do NE do Brasil, as quais não têm crescimento acima de 10m de 

altura, geralmente tortuosas, não podendo ser utilizadas em grandes estruturas. 

Desta forma, estas espécies poderão ser aproveitadas bem aproveitadas em sua 

totalidade na fabricação de chapas de partículas. 

 
2.2.8 – Aspectos da fabricação das CPH 
 
A fabricação das CPH envolve uma série de operações, a saber: picagem e 

secagem das partículas; resinagem das partículas em misturador, formação do 

colchão para a prensagem a quente ou a frio; esquadrejamento com serras 

circulares e lixamento final. OLMOS (1992), OLIVEIRA e FREITAS (1995) 

forneceram detalhes das etapas do processo: 

 

Produção das partículas – são empregados picadores específicos de acordo com 

a geometria das partículas a utilizar. Os cavacos podem ser picados em tamanhos 

homogêneos ou em tamanhos diversificados para montagem da chapa. Quando 

heterogêneas, as partículas são peneiradas para formação do colchão em 

camadas. As mais externas são constituídas de partículas mais finas e, o miolo, de 

partículas mais grossas. 

Aplicação dos Adesivos – é a etapa de resinagem das partículas. Para misturas 

homogêneas, haverá apenas um misturador. Para chapas com densidade variável 

são necessários misturadores de miolo e de superfície. As partículas já resinadas 

são enviadas ao estoque regulador intermediário, antes de serem encaminhadas à 

estação formadora de colchão. 

Formação do Colchão – ocorre pelo transporte das partículas resinadas em placas 

metálicas depositadas sobre bandejas. As espessuras do colchão são pré-
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determinadas para se obter a espessura e densidade finais das chapas. A estação 

formadora do colchão movimenta as partículas por meio de rolos, esteiras e ar, 

determinando o colchão final com uma pré-prensagem. 
Prensagem – após a pré-prensagem, os colchões são cortados em tamanhos pré-

definidos e prensados em equipamento de múltiplas aberturas. O tempo, a 

intensidade e a temperatura de prensagem irão depender da espessura final da 

chapa e da composição do adesivo. Usualmente o tempo varia de 15 a 20 

segundos para cada milímetro da chapa, as pressões entre 20 e 40 MPa, e a 

temperatura entre 150 e 190 oC. Por exemplo, uma chapa de partículas de 20 mm 

de espessura, adesivo uréia-formaldeído, pode ser prensada em 5 a 6 minutos, 

com temperaturas variando de 150-190 oC. Os ciclos de prensagem dependem de 

fatores tais como a umidade das partículas, tipo de resina, espessura da chapa, a 

temperatura da prensa, o tempo de prensagem e o tempo de fechamento dos 

pratos. Após a prensagem, a pressão deve ser reduzida de forma gradual até a 

abertura total da prensa evitando deformações nas chapas.  

Acabamento – logo após a saída da prensa, as chapas são empilhadas, período 

em que ocorre a continuação do processo de cura da resina. O produto deverá, 

após a cura final, ser esquadrejado e lixado para aplicação do revestimento.  

 
Empresas como a Berneck Aglomerados S/A, dispõem de sistema 

computadorizado para produção integrada, utilizando, como matéria-prima, toretes 

de Pinus, resíduos de serraria e maravalha de plaina. Na Figura 18 observam-se 

aspectos da produção de chapas de aglomerado. 

 
A seguir, é apresentada uma das mais novas tecnologias de fabricação de Chapas 

de Aglomerado e ou de Partículas de Madeira, fundamentada nas informações 

fornecidas pela Berneck Aglomerados S/A. 

 

Este sistema é computadorizado e por produção integrada com utilização de 

matéria prima (Pinus) formada por toretes de madeira, resíduos de serraria 

(cavacos) e maravalha de plaina, obedecendo às normas alemãs DIN. Todo 

material é transformado, nos moinhos, picadores e cepilhadores, em partículas de 

vários tamanhos transportadas para silos com capacidade de 5000 m3 de cavacos. 

A secagem destes é feita permanentemente a uma temperatura de 500 oC, 

atingindo uma umidade de 3%. Em seguida ocorre o peneiramento dos cavacos 
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separando-os por tamanho, homogeneizando o material. Deste processo resultam 

dois tipos de cavacos: os que serão utilizados nas camadas internas (cavacos 

maiores) e nas camadas externas (cavacos finos). Em seguida, os cavacos são 

transferidos para um misturador que por si só dosa adequadamente a quantidade 

de resina necessária. Através da passagem contínua, a distribuição das partículas 

de madeira com cola nas três formadoras – duas para camadas externas e uma 

para camada interna – forma o colchão. Este colchão é transportado por uma 

esteira para a pré-prensa (figura 18).  

  

  
FIGURA 18 (A,B,C,D) - Chapas de Aglomerado Pré-Prensagem.  

Fonte: BERNECK AGLOMERADOS S/A (1999). 
 

Com este processo de pré-prensagem, o tempo de carga e prensagem foi 

significativamente reduzido e a qualidade melhorada. A prensa utilizada pela 

A B

C

D 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

36

empresa é composta de oito gavetas nas dimensões 6,10 m X 2,50 m; através de 

altas temperaturas e pressão hidráulica, oito chapas simultaneamente são 

prensadas e encaminhadas à climatização.  
 

Equipamentos são controlados eletronicamente, transportam as chapas já 

prensadas para a climatização onde, depois de empilhadas em pallets, 

permanecem para absorver a umidade ambiente e esfriar completamente num ciclo 

de aproximadamente trinta horas. Após a secagem, as chapas são analisadas em 

laboratório e depois liberadas para seguirem para o acabamento final. As duas 

faces externas da chapa são lixadas simultaneamente por meio de três máquinas 

com lixas grossa, média e ultrafina. Após o lixamento, as chapas são 

esquadrejadas com precisão milimétrica como mostra a figura 19. 
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FIGURA 19 - Chapas de Partículas Aglomeradas 

FONTE: Placas do Paraná (2003). 
 

2.2.9. Mercado dos produtos derivados da madeira 
 

2.2.9.1. Mercado Internacional 
 
Entre os principais produtores de chapas de partículas de madeira aglomerada 

destacam-se a Alemanha, com 17% da produção mundial e os EUA, com 14%. O 

Brasil detém apenas 2% da fabricação de chapas de madeira aglomerada. O 

consumo de aglomerado sem revestimento caiu 2,2% ao ano, todavia o aglomerado 

revestido aumentou 4,4% ao ano entre 1990 e 1998, como mostram os dados 

contidos na Tabela 02 VALENÇA et al. (2000): 

 
 

TABELA 02 - Consumo mundial de chapas de aglomerado. 
Consumo de chapas de aglomerado (em m3) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A.s/R** 26.860 24.740 23.827 23.368 23.108 23.483 22.734 22.326 22.432

A.R.** 23.820 23.770 25.813 27.432 28.243 29.887 30.136 30.126 33.648

Total 50.680 48.510 49.640 50.800 51.351 53.370 52.870 54.452 56.080
 
** A. s/ R** ⇒ Aglomerado sem revestimento 
A.R.** ⇒ Aglomerado revestido 

Fonte: Valença et al. (2000). 
 
 
 
 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

38

2.2.9.2. Mercado Nacional 
 
A produção de chapas de madeira aglomerada no Brasil, em 1990, foi de 494 mil 

m3. Em 1998 chegou a 1.313 mil m3, o que representou um crescimento médio de 

13% ao ano. A produção de janeiro a julho de 1999 foi de 1.051mil m3, 

correspondendo um aumento de 17%. A produção foi quase toda voltada para o 

mercado interno e o abastecimento realizado por empresas do Centro Sul. O 

aumento de produção direcionou as empresas a operarem no limite de sua 

capacidade instalada. Os pólos moveleiros são os principais mercados 

consumidores de aglomerados. De 80% a 90% da produção são destinados à 

fabricação de móveis. A localização das empresas produtoras de móveis é nas 

regiões Sul e Sudeste do País. Apesar de não existir qualquer unidade 
produtora de aglomerados na região Nordeste, projetos de implantação de 
fábricas poderiam ser viabilizados. A demanda potencial da região nordeste é 
estimada em 330mil m3/ano, VALENÇA et al. (2000). 
 
Sete são as principais empresas que dominam o mercado (Berneck Aglomerados 

S/A, Duratex S/A, Eucatex S/A Indústria e Comércio, Satipel Industrial S/A, Placas 

do Paraná S/A, Tafisa Brasil S/A e Bonet) e as principais matérias-primas utilizadas 

são provenientes de espécies de reflorestamento dos gêneros Pinus e Eucalipto. As 

resinas mais utilizadas são uréia-formaldeído, fenol-formaldeído e outras como 

emulsão, parafina, catalisadores e outras substâncias. 

 

O crescimento na produção de chapas de aglomerado se deve à alta produção de 

móveis, igualando-se ao MDF e superando o Compensado, como mostram os 

dados da tabela 03. 
 
 

TABELA – 03 - Projeção dos produtos derivados da madeira.  
Brasil: Painéis à base de madeira – projeção de demanda (m3) 

Produtos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
MDF 220 257 297 340 387 426 

Ch. de Fibra 300 300 300 300 300 300 
Compensado 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Aglomerado 1.483 1.656 2.004 2.004 2.194 2.408 

Total 3.003 3.213 3.601 3.644 3.881 4.134 
Fonte: Valença et al. (2000). 
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No que se refere à tecnologia dos equipamentos utilizados na fabricação de chapas 

partículas de madeira aglomerada, no nosso país, as antigas prensas ocupam 80% 

da capacidade nominal das empresas (tabela 04).  

 

Na Europa, os equipamentos utilizados são baseados nas prensas contínuas. As 

vantagens destas prensas estão relacionadas com o custo mais baixo de matéria-

prima, menores perdas no processo de lixamento e à maior produtividade bem 

como menor consumo de energia. VALENÇA et. al. (2000). 

 

TABELA 04 – Tipos de produtos, localização e capacidade nominal instalada de 
empresas no Brasil. 

EMPRESA LOCALIZAÇÃO PRODUTO 
CAPACIDADE 
INSTALADA 
(m3/ano) 

BERNECK 
AGLOMERADOS Paraná Aglomerado 280.000 /* 400.000 

BONET Santa Catarina Aglomerado 42.000 /*52.000 

DURATEX 
R.G. do Sul e S.Paulo
S.Paulo 
S.Paulo 

Aglomerado 
Chapas de Fibra 
MDF 

330.000 /*380.000 
370.000 
180.000 

EUCATEX S.Paulo 
S.Paulo 

Aglomerado 
Chapas de Fibra 

324.000 /*360.000 
230.000 

PLACAS DO 
PARANÁ 

Paraná 
Paraná 

Aglomerado 
MDF 

300.000 
220.000 

MASISA Paraná MDF 240.000 
SATIPEL 
INDUSTRIAL 

Minas Gerais e R.G. 
do Sul 

Aglomerado 340.000 

SETA R.G. do Sul Aglomerado 9.000 
* aumento da capacidade instalada 

Fonte: MENDES e ALBUQUERQUE (2000). 
 

A projeção, no que diz respeito à exportação de móveis, é bastante positiva. Em 

1998, foram exportados US$ 400 milhões e, para 2002, os referidos autores 

projetavam US$ 2.500 milhões, incentivando a produção de chapas de partículas 

de madeira aglomerada. Em algumas empresas, a mudança da linha de 

equipamentos já está em fase de substituição, com incentivo do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento), com intuito de aumentar o crescimento na 

capacidade instalada, conseqüentemente, na produção de chapas e painéis de 

chapas de partículas de madeira aglomerada. 
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2.2.9.3. Custo de Chapas de Aglomerado do Mercado 
 
Um dos aspectos importantes a ser destacado é o custo de produção da chapa de 

aglomerado do mercado. Todavia esta informação, apesar da persistência, não foi 

fornecida pelas Empresas.  Desta forma, optou-se por um levantamento de preços, 

das chapas de aglomerado existentes em alguns setores de mercado seguindo a 

cotação do dólar em 25 de março de 2003 (US$ 3,40). 

 
DURATEX 

 CHAPA DE AGLOMERADO DE 10 mm = US$ 15,87/m2 
 Chapa de Aglomerado de 15 mm = US$ 20,36/m2 
 Dimensão mais usual: 1,83 m x 2,75 m. 
 Aproximadamente 75% Pinus, 25% Eucalipto. 

 
EUCATEX 

 CHAPA DE AGLOMERADO DE 12 mm = US$ 21,69/m2 
 Chapa de aglomerado de15 mm = US$ 24,10/m2 
 Dimensão mais usual: 2,75 m x 1,85 m 
 Chapa sem revestimento. 
 Hoje as espécies mais utilizadas são do gênero Eucalipto 

 
FORTIPLAC 

 CHAPA DE AGLOMERADO DE 10 mm = US$  146,12/chapa 
 Chapa de aglomerado de 15 mm = US$  178,50/chapa 
 Dimensão da chapa: 2,75 m x 1,85 m. 

 
SATIPEL 

 CHAPA DE AGLOMERADO DE 10 mm espessura = US$  27,94/m2        
 Chapa de aglomerado revestida de 10 mm Finish Foil = US$  45,83/m2 
 Chapa de aglomerado de 15 mm = US$  33,38/m2 
 Chapa de aglomerado revestido de 15 mm = US$ 47,56/m2 
 Dimensões das chapas: 1,84 m x 5,50 m 

                                                    1,89 m x 2,75 m 
 
REI DAS FÓRMICAS 

 CHAPA DE AGLOMERADO DE 10 mm = US$ 141,44/chapa 
 Chapa de aglomerado de 15 mm = US$ 155,04/chapa 
 Dimensão da chapa: 2,75 m x 1,83 m. 

 
AG MADEIRAS E FERRAGENS 

 Aglomerado revestido = US$ 281,86/chapa 
 

A C. MADEIRAS LTDA 
 Chapa de aglomerado de 15 mm = US$ 167,34/chapa 

 
VELOSA LTDA 

 Chapa de aglomerado de 10 mm = US$  142,80/chapa 
Chapa de aglomerado de 15 mm = US$  173,40/chapa 
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2.3 – Referências a documentos normativos – ensaios mecânicos 
 
Como a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ainda não dispõe de 

um documento normativo conclusivo para orientar os procedimentos para a 

caracterização de chapas de partículas de madeira, são aqui mencionadas as 

recomendações da norma ASTM D 1037:1996. 

 

Neste item são descritos, genericamente, os ensaios de flexão estática, tração 

perpendicular e paralela às faces, arrancamento, inchamento, absorção e 

densidade, realizados na parte experimental deste trabalho. 

 

 

2.3.1. Flexão Estática 
 

a. Significado e Uso 
 
Este método de ensaio abrange testes de corpos-de-prova retirados de painéis de 

partículas de madeira. Tais ensaios fornecem: 

• Dados para comparar propriedades mecânicas e as propriedades físicas de 

vários materiais. 

• Dados para determinar a influência de variáveis como matéria-prima, processo 

de fabricação nas propriedades básicas dos produtos; 

• Dados para controle industrial, pesquisa e desenvolvimento de produto e 

definição da especificação. 

 

b. Quantidade de corpos-de-prova 
O número de corpos-de-prova e o método da seleção dependem do propósito dos 

testes particulares em consideração, de forma que nenhuma regra geral pode ser 

dada para cobrir todas instâncias. 

 

c. Controle do conteúdo de umidade e temperatura 
As propriedades das chapas têm suas características de acordo com temperatura 

ambiente e porcentagem de umidade. Nestas condições, tais variáveis devem ser 

objeto de controle durante a realização dos ensaios. 
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d. Dimensões das amostras 
As dimensões das amostras, como comprimento, largura e espessura, deverão ser 

medidas com precisão nunca inferior a 0,3% da espessura do corpo-de-prova sob 

avaliação. 

 
e. Superfície Acabada 

O acabamento de ambas as superfícies deverá ser descrito. Uma figura da 

superfície deverá ser mostrada para mostrar a textura da chapa. 

 

f. Cálculo 
O cálculo das propriedades de resistência e de rigidez à flexão é feito utilizando as 

seguintes expressões: 

 
Módulo de Ruptura 

R = 22
3
bd
Pl

, onde 

R = módulo de ruptura; 
P = força de ruptura; 
b = largura do corpo-de-prova; 
d = espessura do corpo-de-prova; 
 
Tensão no Limite de Proporcionalidade 

Spl = 2
1

2
3
bd
lP

, onde 

Spl = tensão no limite de proporcionalidade; 
P1 = força no limite de proporcionalidade; 
l  = vão entre os vãos do corpo-de-prova; 
b = largura do corpo-de-prova; 
d = espessura do corpo-de-prova; 
 
Módulo Aparente de Elasticidade 

E = 
1

3

3
1

4 ybd

lP
, onde 

 
E = módulo aparente de elasticidade; 
P1 = força no limite de proporcionalidade; 
b = largura do corpo-de-prova; 
d = espessura do corpo-de-prova; 
y1= deformação central correspondente à força no limite de proporcionalidade; 

l  = vão entre os vãos do corpo-de-prova; 
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2.3.2. Teste de arrancamento do prego 
 

Os ensaios de arrancamento serão feitos com parafusos nas faces do corpo-de-

prova para medir a resistência à retirada na direção normal.  
 

As medidas nominais do corpo-de-prova a ensaiar são: 7,6 cm de largura e 15,2 cm 

de comprimento. O prego deverá ter 2,8 cm de diâmetro, sendo fixado na direção 

perpendicular à chapa e aos ângulos da face e, pelo menos, 1,2 cm do corpo do 

prego projetarão sobre a superfície do material. A espessura de cada corpo-de-

prova não deverá ser inferior a 10 mm. 

 
Os dispositivos de ensaio devem proporcionar a aplicação centrada da força que 

provocará o arrancamento do prego. O corpo-de-prova deverá estar 

convenientemente preso ao equipamento, o qual deverá ter condição de promover 

movimento constante da parte móvel da máquina a uma velocidade de 1,5 mm/min. 

 

 

2.3.3. Tração paralela às faces 
 
Para avaliação do desempenho das chapas de partículas de madeira na tração 

paralela às faces, foram observados os preceitos da norma ASTM 1037:1996 item 

21: Tensile Strength Parallel to Surface – Resistência à tração paralela à superfície.  

A resistência à tração paralela às faces é obtida pela expressão: 

 

A
Ff max= onde, 

f = resistência à tração paralela às faces 
F = máxima força de tração aplicada ao corpo-de-prova 

A  = área inicial da seção transversal tracionada do trecho central do corpo-de-

prova. 

 
 
2.3.4. Ensaio de tração perpendicular às faces 
 
O ensaio de tração paralela às fibras fornece resultados de resistência de adesão 

interna das partículas das chapas. A ligação interna é a propriedade que mede o 
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grau de adesão da chapa e está relacionada com a quantidade de resina, 

densidade da chapa, tempo e temperatura de prensagem.  

 

Segundo IWAKIRI (1989), as dimensões das partículas do tipo “shaving” 

apresentam resistência de ligação interna superiores às do tipo “flakers”.  

 

Para o cálculo da resistência perpendicular às faces, utiliza-se expressão análoga 

ao caso da resistência à tração paralela às faces. 

 
 
2.4. Intemperismo natural 

 
Neste item ressalta-se a importância da avaliação dos materiais os quais poderão 

estar sujeitos as intempéries, tais como polímeros sintéticos, polímeros naturais e, 

neste caso especifico, a madeira. 

 
Os mecanismos de degradação que ocorrem nos materiais estão diretamente 

relacionados com os agentes do meio ambiente, de forma isolada ou de forma 

conjunta. Os agentes climáticos causam maior efeito quando agem em conjunto. O 

principal mecanismo no processo de degradação em materiais poliméricos é a foto-

deterioração, causada exclusivamente pela radiação ultravioleta, somada à ação do 

calor, umidade e poluentes VALLEJO (1990). 

 

Na madeira maciça, o principal sinal de degradação é sua descoloração superficial. 

Em seguida, observa-se o efeito global da foto-deterioração, fenômeno que, com o 

decorrer do tempo, envolve todo o material. As condições macroclimáticas, tais 

como temperatura, alterações climáticas e edáficas são agentes de maior desgaste 

da madeira (IPT,1986).  

 

Por ser um material natural, a madeira, exposta ao tempo, sem produtos que 

detenham os agentes biológicos, é suscetível às condições ambientais. Tais 

considerações evidenciam que substâncias preservativas, produtos ignífugos e 

acabamentos superficiais devem ser incorporados ao material para maior 

durabilidade quando exposto às intempéries. 
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A exposição da madeira, sem proteção, ao intemperismo natural, possibilita 

ocorrências através das quais fatores químicos, mecânicos e energéticos 

influenciam em suas características físico-mecânicas.  

 

LEPAGE (1986) relatou que os principais fatores que promovem degradação na 

madeira, quando submetida ao intemperismo, são a umidade, a luz solar e o calor. 

A madeira é um ótimo sorverdor de luz solar. A degradação foto-oxidativa primária 

se fixa apenas em sua superfície. Já a umidade gera movimentações de contração 

e de inchamento na parede celular da madeira. Tomando como base estes fatores, 

são observadas as seguintes alterações de propriedades: 

- mudanças químicas: aumento no teor de celulose e uma solubilização devida à 

presença de gases e água da chuva; permanência de fibras com alto teor de 

celulose protegendo-se da degradação por radiação UV; 

- mudanças físicas: na superfície da madeira ocorre a formação de fendas 

intracelulares; a resistência das ligações na parede celular é perdida;  

- mudanças microscópicas: alargamento das puntuações areoladas e formação 

de microfissuras na parede celular dos traqueídeos. 

 

 

2.5. Envelhecimento artificial acelerado/ intemperismo artificial acelerado 
 
Segundo ROSÁRIO (2000), desde que um material seja submetido a este tipo de 

ensaio, obviamente o efeito esperado nada mais será que a sua degradação. 

Entretanto, a causa não é tão simples de se determinar, pois está ligada a vários 

fatores do meio ambiente, requerendo que o ensaio tenha uma preparação e 

planejamento adequado. Assim, originam-se os ensaios de intemperismo artificial 

acelerado ou envelhecimento artificial acelerado, que avaliam as causas e efeitos 

sofridos por um material ou grupo de materiais expostos diretamente ao meio 

natural. Os ensaios de envelhecimento artificial acelerado ou de intemperismo 

artificial acelerado reproduzem em laboratório o aspecto sinergístico da atmosfera 

de forma que se possa correlacioná-la com as condições encontradas no meio 

natural. 

 

O meio ambiente com os seus elementos básicos: luz UV, calor, umidade, ventos e 

oxigênio atuam sobre os materiais, degradando-os. Assim, a simulação em 
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laboratório das condições ambientais é, sem dúvida, um aspecto importante na 

avaliação do desempenho dos materiais, bem como no controle de qualidade 

industrial. 

 

Ao longo dos anos foi sendo desenvolvida uma vasta gama de instrumentos para 

reproduzir em laboratório, com a maior precisão possível, as condições ambientais. 

As exposições em laboratório permitem explorações comparativas do desempenho 

de vários materiais novos, com rapidez, e cujos resultados podem eventualmente 

ser correlacionados com aqueles obtidos em um meio natural específico. 
 
Os equipamentos de envelhecimento ao intemperismo artificial acelerado são 

definidos como câmaras onde corpos-de-prova são posicionados ao redor de uma 

fonte de radiação ultravioleta, umidade, simulação de chuva, calor, luz ou mesmo 

poluentes atmosféricos e, de acordo com a região, com temperaturas variando 

entre 20 oC e 100 oC.  

 

Estes equipamentos são conhecidos há muito tempo. As fontes luminosas 

apresentavam, de início, faixa espectral com acentuada concentração de radiação 

ultravioleta nos comprimentos de onda de 360, 385 e 415 nanômetros. Nos anos 

30, um novo sistema denominado de Sunshine Arc, passou a atingir espectro 

abaixo de 270 nanômetros. Já nos anos 50, um novo aparelho foi desenvolvido 

sendo que o espectro atingia 190 nanômetros. Atualmente, os testes artificiais de 

curta duração são realizados em aparelhos denominados “Weather-Ometer” (figura 

20). Os corpos-de-prova são dispostos ao redor de uma fonte de radiação 

ultravioleta. São borrifados com água e/ou expostos à umidade com temperatura 

variando de 20 a 100 oC e intensidade total de radiação.  São utilizadas lâmpadas 

fluorescentes – ultravioleta e lâmpadas de arco de Xenônio. 
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FIGURA 20 - Câmara de ensaio de envelhecimento artificial. 

Fonte: DEMa/UFSCar – São Carlos –  (2002). 
 
 

2.6. Acabamentos - como proteger a madeira? 
 
De modo sucinto, é possível dizer que dois tipos básicos de acabamentos são 

utilizados para proteção da superfície da madeira quando exposta ao intemperismo: 

 

• Acabamentos constituídos de película para recobrir a superfície: tintas alquílicas 

epóxi, vinílicas, acrílicas, celulósicas, poliéster, poliuretano, latéx e copolímero-

butadieno, vernizes e lacas; 

• Acabamentos que penetram na madeira: preservativos, stains, repelentes de 

água e pigmentos semi-transparentes. 

 

Estes produtos têm como função básica: 

• proteger a madeira da ação dos insetos; 

• proteger da degradação mantendo ou não sua aparência natural;  

• repelir a água, evitando a presença de fungos manchadores e apodrecedores;  

• evitar a movimentação dimensional e suas conseqüências indesejáveis, como 

empenamentos, fissuras superficiais, entre outras. 

 

A proteção confere à madeira algumas vantagens, mencionadas por LEPAGE 

(1986), e que são listadas a seguir: 
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• retardar a degradação superficial da madeira devida aos raios ultra-violeta; 

• aumentar a durabilidade de recobrimento polimérico transparente; 

• melhorar a durabilidade de recobrimento; 

• melhorar a estabilidade superficial da madeira e a resistência a fungos; 

• fixar extrativos hidrossolúveis.  

 

Com as considerações apresentadas, conclui-se: 

• A madeira maciça, da mesma forma que o aço, o concreto e outros materiais, 

necessita de proteção quando exposta ao intemperismo natural. 

• As chapas à base de madeira, tais como MDF, LVL, Laminado colado e as 

Chapas de partículas (OSB, flakers, slivers, shaving, aglomerado, etc.) devem 

ser objeto dos mesmos cuidados no que diz respeito à sua proteção, 

ressaltando, contudo, que estas chapas tem uma particularidade: o processo de 

fabricação. O processo de fabricação dos derivados de madeira pode influir 

consideravelmente em seu desempenho quando analisado o intemperismo 

natural. Tal influência se deve a parâmetros como o tipo de adesivo utilizado, a 

temperatura e a pressão aplicadas na prensagem, entre outros. 

 

 

2.7.  Conclusões da revisão bibliográfica 
 

Alguns aspectos relevantes no âmbito do trabalho desenvolvido podem ser 

depreendidos da revisão bibliográfica apresentada: 

 

 Não foram encontrados registros relacionados à produção e à caracterização, 

em laboratório e em escala industrial, de chapas de partículas de madeira 

produzidas com matéria prima oriunda do nordeste do Brasil; 

 

 Como conseqüência do que se assinalou no item anterior, não foram 

encontrados registros bibliográficos referentes à caracterização de chapas de 

partículas de madeira produzidas com matéria prima oriunda do nordeste do 

Brasil; 

 

Desta forma, ficam adequadamente evidenciados os caracteres de originalidade do 

presente trabalho, bem como o momento bastante oportuno de sua realização, à 
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vista das novas políticas públicas que, espera-se, sejam implantadas, em curto 

intervalo de tempo, para o desenvolvimento sustentado da região Nordeste do 

Brasil. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Nos itens deste capítulo, estão apresentados: referência às três espécies de 

madeira oriundas do nordeste do Brasil, e aos demais materiais empregados para a 

produção das CPH estudadas; breve relato das três fases referentes ao processo 

de fabricação, em laboratório, das chapas de partículas homogêneas (CPH), 

contendo as indicações dos equipamentos utilizados; menção aos ensaios físicos e 

mecânicos através dos quais foram obtidas as propriedades das CPH em estudo; 

comentários resumidos a respeito dos procedimentos estatísticos realizados para a 

avaliação dos resultados obtidos na parte experimental do trabalho. 

 

 

3.1. Materiais 
 

No desenvolvimento da parte experimental do trabalho, foram empregadas três 

espécies de madeira, do nordeste do Brasil, escolhidas em função de sua 

disponibilidade nas regiões do agreste, seridó e sertão, bem como pelo seu bom 

desempenho no processo de fabricação das CPH. São elas: 

 

• Angico (Anadenanthera macrocarpa) 

• Jurema Preta (Mimosa tenuiflora) 

• Algaroba (Prosopis juliflora) 

 

As referidas espécies já foram descritas no capítulo 2, item 2.1.3.As madeiras 

destas espécies foram recebidas no LaMEM/SET na forma de toretes com 

aproximadamente 150 cm de comprimento, 15 a 20 cm de diâmetro. 

 

Na fase principal da experimentação foi utilizado adesivo à base de uréia 

formaldeído, adotado em função de seu bom desempenho, observado nas fases 

iniciais de estudo do processo de fabricação das CPH. A escolha também se deveu 
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ao fato de o adesivo ser usual, no meio industrial, para a produção de chapas 

partículas. O adesivo utilizado, Uréia Formaldeído, apresenta densidade de 1,25 a 

1,13 g/cm3, ponto de ebulição em torno de 100 oC, viscosidade entre 400 e 1000 cP 

a 25 oC, e pH variando entre 7,4 a 7,8. 

 

Optou-se pela fabricação de chapas com espessura nominal 10 mm, para viabilizar 

a experimentação no período ainda disponível no programa de doutorado. 

 

Para efeito de comparação de propriedades físicas e mecânicas, foram adquiridas, 

no mercado de São Carlos, chapas de madeira aglomerada, produzidas 

industrialmente, tendo como matéria-prima partículas de madeira dos gêneros 

Pinus e Eucalyptus. 

 

 

3.2. Fabricação das Chapas de Partículas Homogêneas 
 

A princípio, cabe registrar que o processo de fabricação das CPH, em laboratório, 

foi objeto de avaliação em três fases, sendo a primeira sob a orientação do Prof. Dr. 

João Cesar Hellmeister (até o final de 1999) e, as demais, sob a orientação do Prof. 

Dr. Francisco Antonio Rocco Lahr (a partir do início de 2000). 

 

3.2.1. Fabricação de CPH – 1a fase 
 

Esta primeira etapa de produção se constituiu na avaliação preliminar do processo 

de fabricação, levando em consideração diferentes variáveis envolvidas, ou seja, 

adesivos, dimensões das partículas, pressão de prensagem, alternativas de 

equipamentos. Ao longo de oito meses de trabalho, numerosas combinações de 

variáveis foram investigadas. Alguns aspectos conclusivos podem ser citados: a 

conveniência do emprego do adesivo à base de uréia-formaldeído, em solução 

aquosa, atendendo-se às proporções usuais adotadas na indústria de chapas de 

partículas; a necessidade de se buscar uma certa uniformização nas dimensões 

das partículas de madeira para se alcançar melhor qualidade do produto final. Estas 

conclusões preliminares influenciaram todo o desenvolvimento das outras demais 

fases da experimentação. 
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3.2.2. Fabricação de CPH – 2aFase 
 

No desenvolvimento desta etapa, empregou-se um aparato experimental montado com 

equipamentos e acessórios então disponíveis no Laboratório de Madeiras e de 

Estruturas de Madeira - SET. O tempo gasto nesta etapa foi superior a doze meses. 

Adotou-se a seqüência de procedimentos a seguir detalhada. 

 
Obtenção dos cavacos: 
Para esta operação foram utilizadas uma desengrossadeira e desempenadeira para 

a obtenção dos cavacos das três espécies estudadas: Algaroba, Angico e Jurema 

Preta. Na figura 21, está ilustrado o processo de obtenção dos cavacos, cujo 

comprimento se mantinha ao redor de 10 mm. 

 
 

      
FIGURA 21- Toras da espécie angico e a obtenção de cavacos. (1999). 

 
 

Montagem da prensa: 
Nesta segunda fase, para a fabricação das CPH, foi montada uma prensa 

específica, dispondo de um sistema de aquecimento elétrico, utilizando-se: 

 

- Estrutura Principal de quatro colunas de aço, cilindro hidráulico com 

capacidade de 250 kN, bomba hidráulica com capacidade de 2 GPM, 

acumulador “Green” tipo bolsa, mesa de comando hidráulico, motor elétrico 

de 3HP – 1200 RPM, anel dinamométrico de 250 kN, pratos térmicos de 

aço, união universal, resistências elétricas de 350 Watts, contactores e 

dijuntores, termostatos elétricos de 0 a 200 oC, chapas isolantes de amianto, 

chapas de alumínio; 

 

Retirada dos cavacos 

Cavacos/flocos 



CPH – Chapas de Partículas Homogêneas – Madeiras do Nordeste do Brasil 
 

53

- Pratos confeccionados de aço maciço para assegurar uma distribuição 

uniforme da temperatura em toda superfície, mantendo-a por aquecimento 

constante. Em cada prato foram embutidas resistências elétricas para 

trabalho em nível de laboratório com pequenas aberturas para uma aferição 

de temperatura constante (figura 22). Após a fabricação das chapas de 

partículas de madeira, foram realizados ensaios obedecendo à norma ASTM 

1037, para a avaliação inicial de algumas propriedades físicas e mecânicas. 

 

     
FIGURA 22 - Equipamentos para aplicação de pressão e temperatura. (2000). 

 
 
Produção das Chapas: 

No desenvolvimento do trabalho foi empregado o adesivo à base de uréia-formol, 

em solução aquosa, atendendo-se às proporções usuais adotadas na indústria de 

chapas de partículas. A especificação comercial do produto é Cascamite PB-2346, 

produzido pela Alba Adesivos Indústria e Comércio Ltda. 

 
Obtidos os cavacos (1500 a 2000 g), estes foram misturados ao adesivo à base de 

uréia formol, 10% de adesivo e 5% de solvente na proporção em relação à massa 

de cavacos de madeira. As quantidades relativas para cada chapa foram 

posicionadas na prensa (figura 23A) onde permaneceram por 4 horas à pressão 

próxima de 25 daN/cm2, temperatura entre 100 a 120 oC. Em seguida eram 

retiradas (figura 23B). 

 
 
 

A B C
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FIGURA 23- Retirada da CPH da fôrma de fabricação. (2000). 

 
 
Acabamento:  

Após a retirada da chapa foi executado o acabamento. Foram lixadas a superfície e 

as laterais para melhor avaliação visual da fabricação da CPH (figura 24). 

 

          
FIGURA 24 - Acabamento da CPH. (2000) 

 
 
3.2.3. Fabricação de CPH – 3a fase 
 
O aparato inicialmente empregado, no LaMEM/SET, para a fabricação das chapas 

de partículas de madeira, forneceu produtos cujas propriedades apresentaram 

variabilidade excessiva em relação  superior àquela observada para os produtos 

encontrados no comércio. Apesar das insistentes e demoradas ações 

implementadas para otimizar os dispositivos usados, não se logrou êxito neste 

objetivo. 

 

Nestas circunstâncias, elaborou-se um projeto de auxílio à pesquisa que foi 

encaminhado à FAPESP, visando a aquisição dos equipamentos necessários para 

um melhor desenvolvimento dos experimentos previstos no programa de trabalho 

A B

 
Shaving 

Flakes 
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de doutorado. O auxílio foi protocolado sob número 10713-4 e obteve aprovação 

por parte da FAPESP. Este procedimento consumiu tempo superior a dez meses. 

 

Os principais itens adquiridos, descritos a seguir, se constituíram nos equipamentos 

básicos para a produção das CPH estudadas na neste trabalho. Esta fase do 

trabalho foi desenvolvida em pouco mais de vinte meses. 

 
Prensa Hidráulica 
A prensa modelo MA 098/50 foi fabricada na MARCONI Equipamentos para 

Laboratório. É constituída de cinco placas de aço, sendo duas com 2000 watts 

cada, e três com 4000 watts cada, dois cilindros de aço, um motor trifásico de 220 

Volts, disjuntores (resistência de 80 A, motor 30 A trifásico), capacidade de 500 kN, 

temperatura máxima de 200 oC (figura 25), para fabricar, em escala de laboratório, 

chapas de partículas de 40 cm X 40 cm, com pressão em torno de 5 MPa. 

 

  
FIGURA 25 - Prensa Hidráulica. (2001). 

 
Estufa 
A estufa Modelo – MA 037 / MA 035, com circulação e renovação de ar, é composta 

de caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em 

epóxi, controlador de temperatura digital, com sensor tipo J, resistência, 

motoventilador para circulação de ar, termostato de segurança, dispositivo 

mecânico para renovação de ar, alimentação de 127 V ou 220 V, cabo de 

alimentação de três fios, dois disjuntores de 25A, display superior, temperatura de 0 
oC a 300 oC (figura 26B). A utilização da estufa se faz necessária quando a espécie 
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picada apresentar umidade acima de 12% e, antes da fabricação da chapa de 

partícula.  

 

Moinho 
O moinho do tipo Willye modelo MA 680 é constituído de motor trifásico de 220V, 

rotor com as facas móveis, proteção para o motor, funil de adição, câmara de 

moagem, facas vanadium, telas com meshs diferenciadas, sapata para as telas, 

bandeja de coleta para limpeza, rampa de aço inox, protetor contra acidentes, relê 

de sobrecarga (figura 26A). 

 

Encoladeira:  
Trata-se de equipamento confeccionado na Escola de Engenharia de São Carlos, 

no Departamento de Engenharia Mecânica, e é constituído de: compartimento 

vertical para depósito dos cavacos; motor trifásico 1,5 CV, quatro pólos; hélices 

conectadas a um eixo central e dispositivo de controle de rotação horária e anti-

horária (figura 26C).  

 

 

   
FIGURA 26 - Moinho (A), Estufa (B), Encoladeira (C). (2002). 

 

 

Foram adquiridas, também, uma balança digital, uma batedeira planetária para 

melhor homogeneização dos cavacos, e uma geladeira para conservação dos 

adesivos.  

A B C 
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Nesta fase, o processo de fabricação seguiu as mesmas etapas já mencionadas 

anteriormente. 

 

Nesta terceira fase, o método de fabricação, de picagem dos cavacos em 

desengrossadeira, seguiu o mesmo procedimento em item anterior. Com a 

preocupação de uniformização dos cavacos, para que as CPH se tornassem mais 

homogêneas e de melhor qualidade, os cavacos passados em desengrossadeira 

foram repicados em picador próprio (tela mesh 20) e passados em peneira para 

retirada do excesso de pó. Logo após foi feita a pesagem do cavaco e a 

incorporação do adesivo uréia-formaldeído juntamente com o solvente, o cloreto de 

sódio e a parafina formando um colchão que foi levado à prensa. Considerou-se 

ainda a importância da classificação das partículas para a confirmação de que as 

CPH fossem compostas, em sua maior parte de partículas do tipo “shaving”(figura 

27). 

 

   
Figura 27– CPH – Fabricação final com maior porcentagem de partículas do tipo 

“shaving”. (2003). 
 

Segundo PEIXOTO (2000), as partículas de menor dimensão possibilitam a 

produção de chapas de melhor ligação interna. Estes aspectos e as fases 

desenvolvidas neste trabalho demonstraram que chapas de partículas homogêneas 

fabricadas com partículas de menor granulometria oferecem melhor desempenho 

das mesmas. 

 
Para a classificação das partículas consideraram-se, nesta fase de produção das 

CPH, os seguintes passos. Retirou-se uma amostra de cavacos repicados (1000g) 

e iniciou-se o teste de granulometria nas peneiras citadas na tabela 05. Os cavacos 

foram vibrados por 10 minutos a partir da peneira 2,38 mm e, seqüencialmente, 
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foram retidas as frações até o vasilhame com cavacos dimensão menor do que 

1,18 mm. Em seguida pesou-se cada fração, obtendo-se os resultados a seguir: 

 

Tabela 05 – Granulometria dos cavacos das CPH 
Peneira (mm) Peso (g) Porcentagem (%) 

2,38 46,40 4,64 

2,00 211,60 21,16 

1,18 483,50 48,35 

0,6 258,50 25,85 

Total 1000,00 100,00 

 

A figura 28 mostra os tipos de cavacos classificados. 

 

  

  

  

1 

Peneira < 1,18 
“shaving” 

2 

3 

Peneira  1,18 
“shaving” 

Peneira  2,00 
“shaving” e “sliver” 
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FIGURA 28 – Granulometria dos cavacos das CPH. (2002). 

 

Observou-se que a maior parte (74,2%) dos cavacos de CPH apresentava 

dimensão inferior 1,18 mm. Este fator certamente colaborará para melhorar a 

qualidade das CPH, cuja produção será baseada em cavacos tipo “shaving”, de 

menor dimensão, conferindo maior homogeneidade ao produto. A figura 29 destaca 

as partículas de “shaving” e, em quantidade significativamente menor, partículas do 

tipo “slivers”. 

 

  
FIGURA 29 – (1;2) – Tipos de cavacos que compõem as CPH. (2002). 

 
 

Com os novos equipamentos utilizados na fabricação, foi observada a melhor 

qualidade das chapas de partículas. Mais adiante, foi possível confirmar o ganho de 

qualidade com o incremento dos valores médios e redução da variabilidade dos 

resultados referentes às propriedades físicas e mecânicas das CPH. 

 

 
3.3. Métodos de ensaio 
 

Em razão de a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não dispor, por 

ocasião do planejamento da experimentação principal, de texto conclusivo de 

método de ensaio para produtos derivados da madeira, optou-se pela adoção do 

4 

Peneira  2,38 
“sliver” 

1 2 

“Shaving” “Slivers” 
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texto normativo da American Society for Testing and Materials (ASTM) D 1037:1996 

– Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Based Fiber and 

Particle Panel Materials. 

 

Foram realizados os seguintes ensaios: flexão estática, tração perpendicular e 

paralela às faces, arrancamento, inchamento, absorção e densidade. Detalhes a 

respeito destes ensaios podem ser conferidos no item 2.3 do capítulo anterior. 

 

Os corpos-de-prova foram confeccionados na oficina do LaMEM/SET, como 

ilustrado na figura 30. 

 

 
FIGURA 30 - Preparação do corpo-de-prova para ensaio de flexão estática. (2001). 
 

De cada chapa de 40 cm por 40 cm produzida, foi preparado um corpo-de-prova 

para cada um dos ensaios previstos. 

 

Em analogia ao que propõe o ANEXO B (Determinação das propriedades das 

madeiras para projeto de estruturas) incluso na NBR 7190:1997, foi adotada a 

realização de doze corpos-de-prova para a determinação das propriedades 

mencionadas. 

 

A experimentação foi realizada nas máquinas de ensaio Amsler e Dartec, 

mostradas na figura 31: 
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FIGURA 31 – Máquina de ensaio Amsler e Dartec. (2002). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios de flexão 

estática, tração paralela às faces, tração perpendicular, inchamento, absorção, 

densidade e umidade, realizados seguindo-se as recomendações da ASTM 

1037:1996. Ao longo dos itens subseqüentes, constam apenas os principais 

detalhes dos ensaios, evitando-se a desnecessária repetição das indicações do 

mencionado documento normativo. 

 

As notações utilizadas são: 
 

MRF = Módulo de ruptura na flexão (daN/cm2); 

LP    = Tensão no limite de proporcionalidade, ensaio de flexão(daN/cm2); 

E      = Módulo de elasticidade aparente, ensaio de flexão (daN/cm2); 

RT    = Resistência à tração paralela às faces (daN/cm2); 

RTP = Resistência à tração perpendicular às faces(daN/cm2); 

RAP  = Resistência ao arrancamento de parafusos (daN/cm2); 

D      =  Densidade (g/cm3); 

I        =  Inchamento (%); 

A       =  Absorção de água (%); 

CPHC = Chapas produzidas com cavacos do tipo flocos; 

CPHP = Chapas produzidas com cavacos do tipo “slivers”. 
 

 

4.1. Ensaio de Flexão Estática 
 

As propriedades mecânicas das CPH, obtidas a partir do ensaio de flexão estática, 

foram consideradas como a primeira referência para avaliação do comportamento 

das chapas produzidas. 

 

De início, optou-se pela realização de ensaios, na flexão estática, de corpos-de-

prova extraídos de chapas de produzidas industrialmente, com espessura nominal 
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10 mm, tendo como matéria-prima partículas de madeira dos gêneros Pinus e 

Eucalyptus, para determinar os valores médios de MRF, LP e E, bem como a 

variabilidade correspondente. 

 

É claro que seria necessário obter, para as CPH produzidas em laboratório, 

propriedades com variabilidade, no máximo, equivalente à dos produtos 

industrializados, o que evidenciaria a eficiência dos procedimentos dos equipamentos 

e do uso das espécies. 

 

Assim sendo, uma vez definidas as espécies e o adesivo a utilizar (fase 2), foram 

ensaiados, na flexão estática, corpos-de-prova extraídos das CPH produzidas com 

o aparato montado no LaMEM/SET, para a espécie Angico. Nesta fase, as 

partículas produzidas podiam ser classificadas como flocos. 

 

Já no âmbito da terceira fase, com os novos equipamentos adquiridos com recursos 

outorgados pela FAPESP, foram fabricadas chapas com matéria-prima obtida da 

picagem de madeira do gênero Eucalipto, cujas propriedades seriam comparadas 

com as propriedades das chapas produzidas industrialmente, o que serviria para 

evidenciar o adequado comportamento dos novos equipamentos. 

 

Feito isto, foram produzidas chapas, de dimensões nominais 40 cm por 40 cm, das 

quais foram retirados os corpos-de-prova para os ensaios previstos. 

 

Por fim, foram elaboradas CPH, também com dimensões nominais 40 cm por 40 

cm, das três espécies de madeira do nordeste, das quais foram retirados os corpos-

de-prova para os ensaios previstos. 
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4.1.1. Ensaios de flexão estática – corpos-de-prova extraídos de chapas 
industrializadas de Pinus e Eucalipto. 

 

Foram utilizados corpos-de-prova, com dimensões nominais 26 cm de 

comprimento, espessura 1 cm e largura de 7,6 cm, retirados das chapas de 

partículas de madeira aglomerada industrializadas. 

 

Foram tomadas medidas da espessura em seis pontos dos corpos-de-prova e 

calculadas as respectivas médias. Da mesma forma, a largura foi medida em três 

seções dos corpos-de-prova e, em seguida, calculadas as médias. 

 

Os ensaios foram realizados em temperatura ambiente entre 23 e 25 oC. O vão 

entre apoios foi de 24 cm. A aplicação da força no corpo-de-prova se deu no ponto 

médio do vão livre, a uma taxa uniforme de 0.008.(figura 32). 

A seguir, nas tabelas 06 e 07 , são apresentados os resultados destes ensaios. 

 
TABELA 06 – Propriedades de chapas de aglomerado de Pinus Elliottii. 

Corpos-
de-prova 

P 
 (daN) 

P1  
(daN) 

Y1  
(cm) 

MRF 
(daN/cm2) 

LP 
(daN/cm2) 

E 
(daN/cm2) 

1 55,77 37,18 0,43 264 176 39319 
2 51,53 34,35 0,39 244 163 39445 
3 52,24 34,83 0,44 247 165 35275 
4 52,95 35,30 0,48 251 167 33373 
5 56,48 37,65 0,46 268 178 36583 
6 47,65 31,77 0,37 226 150 38525 
7 46,59 31,06 0,40 221 147 34874 
8 48,00 32,00 0,40 227 152 36019 
9 48,36 32,24 0,43 229 153 33781 

10 53,30 35,53 0,41 252 168 39407 
11 49,42 32,95 0,42 234 156 35339 
12 46,94 31,29 0,40 222 148 35220 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%)

240 
16 
6,7 

160 
11 
6,0 

36430 
2209 
6,0 

 
l = comprimento do vão do corpo-de-prova (mm); 

b = largura do corpo-de-prova (mm); 

d = e = espessura do corpo-de-prova (mm); 

P = força máxima (N); 

P1 = força do limite de proporcionalidade (N); 

Y1 = deformação central da carga da peça no limite de proporcionalidade (cm); 
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TABELA 07 – Propriedades de chapas de aglomerado de Eucalipto citriodora 
Corpos-
de-prova 

P 
 (daN) 

P1  
(daN) 

Y1  
(cm) 

MRF 
(daN/cm2) 

LP 
(daN/cm2) 

E 
(daN/cm2) 

1 57,60 38,40 0,41 273 182 42036 
2 52,26 34,84 0,35 248 165 40201 
3 61,36 40,91 0,49 240 154 37689 
4 46,54 31,03 0,40 220 147 35101 
5 51,11 34,08 0,36 242 161 42540 
6 61,03 40,69 0,45 269 173 38489 
7 53,02 35,86 0,38 255 169 42367 
8 79,35 52,90 0,34 199 126 31644 
9 77,82 51,88 0,32 216 144 33901 

10 65,99 44,00 0,35 185 143 29894 
11 65,23 43,49 0,35 193 132 29292 
12 54,59 35,35 0,41 241 167 37026 

Média
Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação (%)  

234 
41 
12 

156 
27 
11 

36682 
6586 

13 
 
 
Observa-se que os valores das propriedades determinadas por meio dos ensaios 

de flexão estática, para as duas alternativas de chapas estudadas são bastante 

próximos. Destaca-se que o valor do coeficiente de variação, medida da dispersão 

dos resultados, não ultrapassou 13%, evidenciando a confiabilidade do processo 

adotado pelas empresas produtoras. 

 

 

4.1.2. Ensaios de flexão estática – corpos-de-prova extraídos de CPH – Angico (2a 
fase) 
 
Os ensaios foram realizados seguindo as recomendações já mencionadas (tabela 

08). As chapas de partículas de Angico foram aquelas produzidas na segunda fase 

do trabalho, na qual foi empregado o aparato experimental montado no 

LaMEM/SET. Nesta fase, as partículas (flocos) eram levadas à prensagem sem 

passar pelo picador. 
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FIGURA 32 - Ensaio de flexão estática, CPH de Angico. (2002).  

 

TABELA 08 – Propriedades de CPH – Angico (2a fase) 
Corpos-de-

prova 
P 

 (daN) 
P1  

(daN) 
Y1  

(cm) 
MRF  

(daN/cm2) 
LP 

(daN/cm2) 
E  

(daN/cm2) 
1 79,73 53,15 0,230 291 193 35359 
2 79,60 53,06 0,233 216 144 35370 
3 52,64 35,10 0,351 203 166 33430 
4 79,35 52,90 0,195 261 174 37238 
5 79,73 53,15 0,233 184 123 35370 
6 78,97 52,64 0,186 260 173 39925 
7 25,94 17,29 0,230 223 149 42960 
8 51,88 34,58 0,617 246 118 25784 
9 51,88 34,58 0,632 246 118 24963 

10 51,49 34,32 0,624 244 117 25172 
11 53,78 38,85 0,711 255 133 24883 
12 54,55 36,36 0,630 258 124 26245 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%)

241 
29 
12 

145 
26 
18 

31890 
6497 

20 
 

Mesmo tendo atingido valores médios de MRF, LP e E, com ordem de grandeza 

equivalente às chapas comerciais, observa-se que a variabilidade dos resultados, 

representada pelo coeficiente de variação (20%), foi muita elevada. Situações 

semelhantes ocorreram com as CPH produzidas com partículas de Jurema-preta e 

de Algaroba. Julgou-se dispensável a apresentação dos resultados obtidos para 

essas espécies. 
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Este fato denota que o processo de fabricação não se mostrava suficientemente 

confiável. A partir desta constatação, procedeu-se conforme está detalhado no 

capítulo anterior, tendo sido adquiridos, com recursos da FAPESP, equipamentos 

adequados para a produção das CPH. Era o início da terceira fase de 

experimentação do trabalho. 

 

 

4.1.3. Ensaios de flexão estática – corpos-de-prova extraídos de CPH de Pinus (3a 
fase). 

 
Partindo-se de peças da madeira da espécie Eucalipto citriodora disponíveis no 

LaMEM/SET, foram obtidos os cavacos a serem utilizados na fabricação das 

chapas, empregando-se os equipamentos adquiridos para tal finalidade. Desta 

forma, seria possível comparar as propriedades das chapas produzidas 

industrialmente com aquelas obtidas para as chapas confeccionadas em 

laboratório, mesmo se convivendo com algumas diferenças no processo de 

fabricação, representadas por: 

 

• Eventuais diferenças nas dimensões das partículas; 

• Eventuais diferenças decorrentes entre os equipamentos de prensagem. 

Na tabela 09, são apresentados os resultados dos ensaios mencionados. 
 

TABELA 09  – Propriedades das CPH de Eucalipto (3a fase) 
Corpos-
de-prova 

P 
 (daN) 

P1  
(daN) 

Y1  
(cm) 

MRF 
(daN/cm2) 

LP 
(daN/cm2

) 

E 
daN/cm2 

 

ρ  
(g/cm3)

1 55,77 37,18 0,58 264 176 29180 0,72 
2 48,00 32,00 0,47 219 145 30080 0,77 
3 63,18 42,12 0,74 244 163 30595 0,77 
4 58,24 38,83 0,63 235 177 28674 0,74 
5 54,36 36,24 0,56 199 129 27740 0,73 
6 62,12 41,41 0,71 268 192 26570 0,79 
7 61,42 40,94 0,68 285 190 32583 0,78 
8 59,30 39,53 0,64 275 183 29286 0,78 
9 64,59 43,00 0,77 272 167 33285 0,78 

10 54,00 36,00 0,56 234 156 27481 0,73 
11 43,77 29,18 0,39 227 138 32608 0,72 
12 48,00 32,00 0,40 235 152 35666 0,75 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%) 

247 
35 
10 

164 
23 
12 

30313 
2726 

9 
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Comparando-se estes resultados com os apresentados no item 5.1.1, nota-se que 

os valores das propriedades obtidas para as CPH de Eucalipto são da mesma 

ordem de grandeza daqueles obtidos para as chapas de aglomerado produzidas 

industrialmente. 

 

Com isto, fica evidenciado que o processo de produção de CPH, em laboratório, 

com a utilização dos equipamentos adquiridos, levou a obtenção de um produto de 

características mecânicas equivalentes aos industrializados. Deste modo, admite-se 

como confiável o processo de produção de CPH correspondente à terceira fase da 

experimentação desenvolvida no âmbito do presente trabalho. 

 

Para efeito ilustrativo, é apresentado um gráfico no qual são plotadas as variáveis 

força aplicada e deslocamento medido no ponto médio de um corpo-de-prova 

(tabela 10). 

 

 
TABELA 10 – Força/ Deslocamento – Pinus elliottii 

Força (daN) Deslocamento (mm) Força (daN) Deslocamento (mm) 
0 0 37,06 3,02 

1,75 0,12 38,83 3,18 
3,53 0,32 40,59 3,35 
5,29 0,54 42,36 3,52 
7,06 0,70 44,12 3,73 
8,82 0,90 45,89 3,92 

10,59 1,10 47,65 4,12 
12,35 1,28 49,42 4,30 
14,12 1,44 51,18 4,50 
15,88 1,64 52,95 4,70 
17,65 1,80 54,71 4,94 
21,18 1,92 56,48 5,17 
22,94 2,16 58,24 5,39 
24,71 2,30 60,01 5,62 
26,47 2,46 61,77 5,84 
28,24 2,64 63,54 6,15 
30,00 2,80 65,30 6,40 
31,77 2,46   
33,53 2,64   
35,30 2,80   
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Gráfico Força/Deslocamento da chapa comercial de Pinus 
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4.1.4. Ensaios de flexão estática – corpos-de-prova extraídos de CPH de Angico, 
Jurema Preta e Algaroba (3a fase). 

 

Dando continuidade à terceira fase da experimentação, foram produzidas CPH com 

partículas picadas (“shaving”), de espessura nominal 10 mm, das três espécies de 

madeira do nordeste do Brasil. De tais chapas foram retirados, da maneira já 

descrita, os corpos-de-prova para os ensaios de flexão estática. 

Os resultados destes ensaios estão apresentados nas tabelas 11 à 16.  

 
TABELA 11 – Propriedades das CPH de Angico (3a fase) 

Corpos-
de-prova 

P 
 (daN) 

P1  
(daN) 

Y1  
(cm) 

MRF 
(daN/cm2) 

LP 
(daN/cm2) 

E 
(daN/cm2) 

ρ  
(g/cm3)

1 71,65 47,76 0,37 344 229 66023 1,09 
2 42,36 28,24 0,40 265 134 50885 1,10 
3 64,24 42,83 0,35 308 206 56389 1,11 
4 61,77 41,18 0,32 296 197 59299 1,05 
5 61,06 40,70 0,30 307 205 67625 1,07 
6 66,00 44,00 0,33 321 214 63360 1,09 
7 47,30 31,53 0,39 307 144 34648 0,96 
8 73,07 48,71 0,38 404 251 65887 1,12 
9 60,71 40,47 0,38 321 214 56913 1,08 

10 54,00 36,00 0,32 270 188 51112 1,00 
11 53,30 35,53 0,33 250 128 32208 1,02 
12 41,65 27,76 0,25 280 145 57106 0,99 

Média
Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação (%)  

306 
41 
13 

198 
29 
14 

56558 
8816 

15 
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A título de ilustração são apresentados gráficos, relacionando a força aplicada e o 

deslocamento medido no ponto médio de um corpo-de-prova das espécies Angico, 

Jurema-preta e Algaroba. 

 

 
 

TABELA 12 – Força/Deslocamento da CPH da espécie Angico 
Força (daN) Deslocamento (mm) Força (daN) Deslocamento(mm) 

0 0 49,42 3,42 
3,53 0,25 52,95 3,66 
7,06 0,46 56,48 3,95 

10,59 0,70 60,01 4,25 
14,12 1,02 63,54 4,55 
17,65 1,23 67,07 4,84 
21,18 1,50 70,60 5,05 
24,71 1,73 74,13 5,35 
28,24 1,95 77,66 5,55 
31,77 2,21 81,19 5,80 
35,30 2,36 84,72 6,10 
38,83 2,71 88,25 6,44 
42,36 2,92   
45,89 3,15   

 
 
 
 

Gráfico Força/ Deslocamento – da CPH da espécie Angico 
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TABELA 13 – Propriedades das CPH de Jurema-preta (3a fase) 
Corpos-

de-Prova
P 

(daN) 
P1 

(daN) 
Y1 

(cm) 
MRF 

(daN/cm2)
LP 

(daN/cm2) 
E 

(daN/cm2) 
ρ 

(g/cm2) 
1 85,42 56,95 0,41 370 247 57845 1,17 
2 71,30 47,54 0,29 338 225 74545 1,15 
3 92,13 61,42 0,37 367 245 58315 1,06 
4 90,36 60,24 0,33 367 245 65935 1,07 
5 76,24 50,82 0,26 292 195 64159 1,03 
6 73,77 49,18 0,32 304 202 56234 1,18 
7 76,24 51,00 0,26 297 198 65917 1,09 
8 78,71 52,47 0,29 312 208 62639 1,15 
9 81,89 54,59 0,32 321 214 58319 1,08 

10 80,13 53,42 0,36 310 207 49695 1,07 
11 76,24 50,83 0,29 297 198 59098 1,10 
12 73,42 48,94 0,35 291 194 48429 1,10 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%) 

322 
31 
9 

215 
21 
9 

60094 
7207 

11 
 

 
 
 
 

TABELA 14 - Força/Deslocamento – Jurema-preta 
Força (daN) Deslocamento (mm) Força (daN) Deslocamento (mm)

0 0 45,89 2,48 
3,53 0,17 49,42 2,68 
7,06 0,32 52,95 2,98 

10,59 0,52 56,48 3,10 
14,12 0,68 60,01 3,30 
17,65 0,88 63,54 3,54 
21,18 1,12 67,07 3,78 
24,71 1,27 70,60 4,02 
28,24 1,48 74,13 4,25 
31,77 1,67 77,66 4,55 
35,30 1,89 81,19 4,80 
38,83 2,08 84,72 5,04 
42,36 2,25 88,25 5,44 
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Gráfico Força/Deslocamento da CPH da espécie Jurema-preta 
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 TABELA 15 – Propriedades das CPH de Algaroba (3a fase) 
Corpos de 

Prova 
P 

(daN) 
P1 

(daN) 
Y1 

(cm) 
MRF 

(daN/cm2)
SPL 

(daN/cm2) 
E 

(daN/cm2) 
ρ 

(g/cm2) 
1 82,60 55,07 0,29 312 208 61461 1,12 
2 99,54 66,36 0,62 363 242 57805 1,14 
3 85,07 56,71 0,40 327 218 47143 1,11 
4 98,13 65,42 0,36 364 243 57271 1,13 
5 92,48 61,65 0,36 326 217 49893 1,16 
6 85,77 57,18 0,48 318 212 37543 1,13 
7 91,00 60,67 0,46 423 282 58209 1,01 
8 72,36 48,24 0,31 294 196 56172 1,08 
9 66,00 44,00 0,28 317 211 72411 1,05 

10 68,50 45,66 0,29 324 216 71646 1,02 
11 76,95 51,13 0,35 366 243 66651 1,00 
12 74,83 49,88 0,34 354 236 66751 1,03 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%) 

341 
35 
10 

227 
23 
10 

58579 
10266 

17 
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TABELA 16 – Força/Deslocamento da CPH da espécie Algaroba   
Força (daN) Deslocamento(mm) Força (daN) Deslocamento(mm) 

0 0 51,18 4,89 
1,75 0,15 52,95 5,07 
3,53 0,27 54,71 5,23 
5,29 0,55 56,48 5,37 
7,06 0,75 58,24 5,55 
8,82 1,00 60,01 5,77 

10,59 1,35 61,77 5,88 
12,35 1,55 63,54 6,05 
14,12 1,90 65,30 6,27 
15,88 2,00 67,07 6,47 
17,65 2,31 68,83 6,57 
21,18 2,44 67,07 6,75 
22,94 2,61 68,83 6,94 
24,71 2,76 70,60 7,10 
26,47 2,87 72,36 7,35 
28,24 3,03 74,13 7,56 
30,00 3,12 75,89 7,80 
31,77 3,29 77,66 8,05 
33,53 3,43 79,42 8,45 
35,30 3,57   
37,06 3,70   
38,83 3,85   
40,59 4,00   
42,36 4,12   
44,12 4,28   
45,89 4,45   
47,65 4,59   
49,42 4,75   

 
 

Gráfico Força/Deslocamento da CPH da espécie Algaroba 
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4.1.5. Ensaios de flexão estática - Conclusões 
 

Alguns aspectos conclusivos são aqui destacados, relativamente aos ensaios de 

flexão estática: 

 

- CPH produzidas na terceira fase da experimentação, com matéria-prima 

picada de Eucalipto, apresentaram MRF, LP e E da mesma ordem de 

grandeza que as chapas de madeira aglomerada produzidas em escala 

industrial. Deste modo, considera-se que o processo de produção em 

laboratório, apresentou confiabilidade suficiente para garantir a 

representatividade dos resultados obtidos para as CPH produzidas com 

madeiras do nordeste do Brasil. 

 

- CPH produzidas na terceira fase da experimentação, com matéria-prima 

picada de Angico, Jurema-preta e Algaroba, porcentagem de adesivo e 

solventes conforme indicado no item 3.2.2, pressão de prensagem da ordem 

de 5 MPa, apresentaram valores médios de MRF, LP e E sistematicamente 

superiores àqueles obtidos para as chapas industrializadas, as quais têm 

como matéria prima partículas de madeira dos gêneros Pinus e Eucalipto. 

 

- De igual modo, as CPH de Angico, Jurema-preta e Algaroba apresentaram 

variabilidade dos valores correspondentes a MRF, LP e E, conforme se 

depreende dos coeficientes de variação obtidos. 

 

 

4.2. Ensaio de tração paralela às faces 
4.2.1. Generalidades 

 
Para avaliação do desempenho das chapas de partículas de madeira quando 

submetidas à tração paralela às faces, foram observados os preceitos da norma 

ASTM 1037:1996, item 21: Tensile Strength Parallel to Surface – Resistência à 

tração paralela à superfície.  
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Os corpos-de-prova foram confeccionados na oficina do LaMEM/SET, a partir de 

chapas obtidas, utilizando-se os equipamentos adquiridos para esta finalidade,  

terceira fase da experimentação, conforme descrição anterior (figura 33). 

 

                         
FIGURA 33 - Ensaio de tração paralela às faces. (2002). 

 
 
4.2.2. Resultados dos ensaios 
 
Nas tabelas 17, 18 e 19, constam os resultados da resistência à tração paralela às 

faces dos corpos-de-prova das CPH fabricadas com as espécies Angico, Jurema- 

preta e Algaroba. 

 

A resistência à tração paralela às faces foi obtida pela expressão: 

 

RT = Fmax / A 

Nesta expressão, tem-se: 

RT = resistência à tração paralela às faces (daN/cm2) 

Fmax = máxima força de tração aplicada ao corpo-de-prova (daN) 

A = área da seção transversal tracionada do trecho central do corpo-de-prova (cm2) 

 

 

 

25,5cm 

Área de 
esforço 

3,8cm 
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TABELA 17 – Resistência à tração paralela às faces – CPH de Angico 
Corpos-
de-Prova 

Espessura 
(cm) 

Largura 
(cm) 

Força 
(daN) 

RP 
(daN/cm2) 

1 1,21 3,8 481 105 
2 1,06 3,8 544 135 
3 1,09 3,8 580 140 
4 1,03 3,8 367 120 
5 1,12 3,8 626 117 
6 1,19 3,8 666 147 
7 1,08 3,8 427 114 
8 1,07 3,8 375 108 
9 1,10 3,8 353 107 

10 1,03 3,8 468 119 
11 0,96 3,8 420 115 
12 1,09 3,8 384 113 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%)

120 
13 
11 

 

 

TABELA 18 – Resistência à tração paralela às faces – CPH de Jurema-preta 
Copos-

de-Prova 
Espessura 

(cm) 
Largura 

(cm) 
Força 
(daN) 

RP 
(daN/cm2) 

1 0,97 3,8 551 153 
2 0,98 3,8 495 133 
3 1,14 3,8 571 139 
4 1,00 3,8 405 107 
5 1,15 3,8 496 113 
6 1,07 3,8 387 106 
7 1,09 3,8 537 128 
8 1,10 3,8 482 117 
9 1,03 3,8 454 116 

10 1,05 3,8 320 102 
11 1,14 3,8 460 113 
12 1,03 3,8 299 135 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%)

121 
12 
9 
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TABELA 19 – Resistência à tração paralela às faces – CPH de Algaroba 
Copos-

de-Prova 
Espessura 

(cm) 
Largura 

(cm) 
Força 
(daN) 

RP 
(daN/cm2) 

1 1,06 3,8 498 126 
2 1,09 3,8 506 123 
3 1,13 3,8 507 119 
4 1,13 3,8 554 126 
5 1,01 3,8 430 108 
6 0,98 3,8 497 131 
7 1,01 3,8 458 120 
8 1,03 3,8 401 107 
9 1,15 3,8 512 121 

10 1,11 3,8 555 132 
11 1,11 3,8 606 145 
12 1,15 3,8 473 109 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação (%)

122 
11 
8 

 

 

4.2.3 Ensaios de tração paralela às faces – Conclusões 
 
A partir dos resultados apresentados, é possível admitir que a resistência à tração 

paralela às faces, CPH confeccionadas em laboratório com as três espécies do 

nordeste, é superior à resistência média das chapas comerciais que, segundo 

indicação dos fabricantes, varia entre 40 e 55 daN/cm2, conforme tabela 32. Além 

disto, a variabilidade dos resultados se manteve em patamares equivalentes, quer 

seja para as chapas industrializadas, quer seja para as CPH fabricadas em 

laboratório. 

 

 

4.3. Ensaio de tração perpendicular às faces 
4.3.1. Preparação dos corpos-de-prova 
 

O procedimento para o ensaio de tração perpendicular obedeceu aos preceitos 

básicos da norma ASTM 1037:1996, com as adaptações necessárias às condições 

de ensaio disponíveis no LaMEM/SET. 
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Foram utilizados corpos-de-prova com dimensões nominais 5 cm x 5 cm x 1 cm, 

adesivo tipo “hot melt”, placas metálicas, fogareiro a gás, bandeja de aço para 

acondicionar água, pinças e máquina de ensaio Dartec. 

Para tornar possível a realização do ensaio de tração perpendicular às faces, foi 

necessário empregar o adesivo “HoT Melt 3738”, fabricado pela 3M do Brasil. Este 

adesivo é compatível com partículas de madeira e com aço. Suas principais 

características são fornecidas pelo Boletim Técnico 3M Jet Melt. Trata-se de 

adesivo à base de resinas e borrachas sintéticas. É termo-fundível, possui 

excelente propriedade adesiva em materiais como madeira, tecidos, papéis, PVC, 

ABS, poliestireno e metais. 

 
Especificação 

COR ÂMBAR 

VISCOSIDADE (Brookfield Thermosel)

(sc4/27 10 RPM, 190oC ) 
2.500 – 4.000 mPas 

DIMENSÕES DO BASTAO 

DIÃMETRO                                     ⇒ 

COMPRIMENTO                             ⇒ 

 

25,5-26,3mm 

70,0-76,0mm 

PONTO DE AMOLECIMENTO 
(Ball & Ring) 

88-93oC 

PESO ESPECÍFICO 0,93 g/cm3 

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO 185 – 195 oC 

TEMPO DE TRABALHO 1-5 segundos 

 
Viscosidade do adesivo em função da temperatura: 

0
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20000
30000
40000
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.s
)
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Primeiramente, os corpos-de-prova foram colados na direção paralelo ao metal, 

com adesivo “hot melt”. Esta colagem ocorreu em temperatura superior a 140 oC, 

em suportes de metal de dimensões nominais 10 cm x 5 cm x 1 cm. 

 

Durante o aquecimento do metal aplicou-se o adesivo e foram sobrepostos os 

corpos-de-prova. Em seguida, resfriou-se a chapa de metal para que se procedesse 

a cura do adesivo. Repetiu-se este procedimento e a segunda chapa metálica, com 

o corpo-de-prova, foi colocada em ângulo reto à primeira, para adaptação no 

dispositivo para o ensaio de tração perpendicular, como mostra a figura 34. 

 

 

 

   

   
FIGURA 34 (A,B,C,D,E) – Confecção de corpo-de-prova - ensaio de tração 

perpendicular. (2002). 
 

Após a montagem, como mostra a figura 32D, os corpos-de-prova foram levados à 

máquina de ensaio Dartec, para execução do ensaio, como se visualiza na figura 

35. 

 

A 

B C 

D 

E 
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FIGURA 35 (A,B,C,D,E) – Ensaio de tração perpendicular. (2002). 

 
 
4.3.2. Resultados dos ensaios 
 

Neste sub-item, estão apresentados os resultados (tabelas 20, 21, 22) dos ensaios 

de tração perpendicular às faces, corpos-de-prova extraídos de CPH 

confeccionadas, em laboratório, com madeiras do nordeste do Brasil. A resistência 

à tração paralela às faces foi obtida pela expressão: 

 

 

A B 

C 

E D 

A 
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RTP = Fmax / A 

Nesta expressão, tem-se: 

RTP = resistência à tração perpendicular às faces (daN/cm2); 

Fmax = força máxima de tração aplicada ao corpo-de-prova (daN); 

A = área da seção colada do corpo-de-prova (cm2); 

 
Tabela 20 – Resistência à tração perpendicular às faces – CPH de Angico 

Corpos-de-
Prova 

Força 
(daN) 

RTP 
(daN/cm2) 

1 407 16,2 
2 346 13,2 
3 375 15,0 
4 358 14,3 
5 443 18,7 
6 432 16,2 
7 348 13,9 
8 435 17,4 
9 427 17,0 

10 378 15,0 
11 371 14,8 
12 363 14,5 

Média
Desvio Padrão

       Coeficiente de Variação(%)

15,5 
1,6 
10 

 
Tabela 21 – Resistência à tração perpendicular às faces – CPH de Jurema-preta 

Corpos-de-
Prova 

Força 
(daN) 

RTP 
(daN/cm2) 

1 414 19,1 
2 485 18,9 
3 609 23,3 
4 619 22,1 
5 439 17,9 
6 502 20,0 
7 461 18,4 
8 502 19,8 
9 514 21,5 

10 566 22,6 
11 424 17,9 
12 462 18,4 

Média
Desvio Padrão

      Coeficiente de Variação (%)

20,0 
1,9 
10 
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TABELA 22 – Resistência à tração perpendicular às faces – CPH de Algaroba 
Corpos-de-

Prova 
Força 
(daN) 

RTP 
(daN/cm2) 

1 442 17,6 
2 455 18,2 
3 458 18,3 
4 497 19,8 
5 378 15,0 
6 480 19,2 
7 432 17,2 
8 405 16,2 
9 389 15,5 

10 378 15,1 
11 387 15,4 
12 489 19,5 

Média
Desvio Padrão

       Coeficiente de Variação(%)

17,3 
1,8 
10 

 

 
4.3.3. Ensaios de tração perpendicular às faces – Conclusões 
 

A partir dos resultados apresentados, torna-se possível admitir que a resistência à 

tração perpendicular às faces das CPH confeccionadas em laboratório com as três 

espécies do nordeste, foi superior à resistência média das chapas comerciais que, 

segundo indicação dos fabricantes, varia entre 4 e 6,3 daN/cm2 , conforme tabela 

30. Além disto, a variabilidade dos resultados se manteve em patamares 

equivalentes, quer seja para as chapas industrializadas, quer seja para as CPH 

fabricadas em laboratório. 

 

 

4.4. Ensaio de arrancamento de parafusos 
4.4.1. Generalidades 
 

O ensaio de arrancamento de parafusos foi realizado para verificação da resistência 

das CPH, quando solicitadas em situações usualmente encontradas em móveis, 

forros, divisórias e outras aplicações que exijam a fixação de pregos ou parafusos. 

 

Os ensaios de arrancamento foram realizados atendendo às recomendações da 

norma ASTM 1037:1996, item 47. 
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Foram utilizados corpos-de-prova com dimensões nominais 7,6 cm de largura, 15,2 

cm de comprimento, e espessura de 1 cm, equivalente à das chapas estudadas. Os 

parafusos de diâmetro de 2,8 mm foram instalados em ângulo reto relativamente à 

face dos corpos-de-prova, como está mostrado na figura 36. 

 

 

 
FIGURA 36 – Ensaio de arrancamento de parafuso – Angico. (2002). 

 
 

Os resultados dos ensaios de arrancamento de parafusos foram considerados 

como uma referência complementar para avaliação do comportamento das CPH 

produzidas na terceira fase da experimentação. 

 

De início, optou-se pela realização de ensaios de corpos-de-prova extraídos de 

chapas de produzidas industrialmente, com espessura nominal 10 mm, tendo, como 

matéria-prima, partículas de madeira dos gêneros Pinus e Eucalyptus. 

 

Na continuação, foram realizados ensaios de corpos-de-prova extraídos das CPH 

produzidas em laboratório, com espessura nominal 10 mm, tendo, como matéria 

prima, particular de madeira das três espécies do nordeste. 

 

 

 

 

P 

7,6 cm 

15,2cm 

 P 
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4.4.2. Ensaios de arrancamento de parafuso – corpos-de-prova extraídos de chapas 
industrializadas de Pinus e Eucalipto. 

 
Como nos ensaios de flexão estática, referência inicial da experimentação, os 

ensaios de arrancamento de prego também foram realizados em temperatura 

variando entre 23 e 25 oC. A seguir, nas tabelas 23 e 24 são apresentados os 

resultados dos ensaios de arrancamento de parafusos, realizados em corpos-de-

prova extraídos de chapas industrializadas de Pinus e de Eucalipto, espessura 

nominal 10 mm. 

 

A figura 37 mostra um corpo-de-prova de eucalipto antes e após o arrancamento 

do parafuso. 

 

 
FIGURA 37 – Arrancamento dos parafuso, chapas de Eucalipto. (2002). 

 

TABELA 23 – Resistência ao arrancamento de parafuso, chapas industrializadas de 
Pinus 

Corpos-de-prova RAP (daN) 
1 76 
2 79 
3 77 
4 89 
5 69 
6 70 
7 69 
8 60 
9 59 

10 65 
11 74 
12 75 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação(%) 

72 
8 

11 
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TABELA 24 – Resistência ao arrancamento de parafuso, chapas industrializadas de 
Eucalipto 

Corpos-de-prova RAP (daN) 
1 86 
2 94 
3 93 
4 116 
5 81 
6 87 
7 98 
8 99 
9 105 

10 117 
11 95 
12 96 

Média 
Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação(%) 

97 
11 
11 

 
 
4.4.3. Ensaios de arrancamento de parafuso – corpos-de-prova extraídos de CPH de 

Angico, Jurema-preta e Algaroba (3a fase). 
 
Os resultados dos ensaios de arrancamento de prego, CPH confeccionadas com as 

três espécies de madeira do nordeste, estão apresentados nas tabelas 25, 26 e 27, 

a seguir. 

 
A figura 38 mostra um corpo-de-prova da espécie Angico, antes e após o ensaio de 

arrancamento de prego. 

 

 
FIGURA 38 – Ensaio arrancamento de parafusos, CPH de Angico. (2002). 
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TABELA 25 – Resistência ao arrancamento de parafuso, CPH de Angico 
Corpos-de-prova RAP (daN) 

1 201 
2 162 
3 202 
4 110 
5 192 
6 203 
7 199 
8 189 
9 180 

10 186 
11 177 
12 180 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação(%)

182 
28 
15 

 
 
 
 
 

TABELA 26 – Resistência ao arrancamento de parafuso, CPH de Jurema-preta 
Corpos-de-prova RAP (daN) 

1 257 
2 270 
3 233 
4 223 
5 251 
6 225 
7 253 
8 264 
9 223 

10 267 
11 266 
12 232 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação

247 
18 
7 
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TABELA 27 – Resistência ao arrancamento de parafuso, CPH de Algaroba 

Corpos-de-prova RAP (daN) 
1 262 
2 230 
3 271 
4 203 
5 217 
6 226 
7 198 
8 211 
9 220 

10 245 
11 228 
12 253 

Média
Desvio Padrão

Coeficiente de Variação

230 
23 
10 

 

 
4.4.4. Ensaios de arrancamento de parafuso – Conclusões. 
 
Os resultados apresentados nos dois sub-itens anteriores permitem concluir que as 

CPH confeccionadas em laboratório, na terceira fase da experimentação, com as 

três espécies de madeira do nordeste, apresentaram resistência média ao 

arrancamento de parafuso superior àquelas exibidas pelas chapas industrializadas 

de madeira aglomerada, dos gêneros Pinus e Eucalipto. Além disto, a variabilidade 

dos resultados se manteve em patamares equivalentes, quer seja para as chapas 

industrializadas, quer seja para as CPH fabricadas em laboratório. 

 
4.5. Inchamento e Absorção 
4.5.1. Generalidades 
 

Os ensaios de inchamento e absorção de água fornecem indicações a respeito das 

condições de adesão e de resistência das partículas que constituem a chapa 

quando são submetidas à imersão em água. 

 

Algumas indústrias que realizam sistematicamente os citados ensaios, para 

controle da qualidade de seus produtos, adotam o tempo médio de imersão de 2 

horas. Outras preferem assumir o período de 24 horas de imersão, com medidas 

também ao fim das duas primeiras horas de imersão. 
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Neste trabalho, para avaliação do inchamento e absorção das chapas de partículas 

de madeira em relação ao inchamento foram observados os preceitos da norma 

ASTM 1037:1996 item 100: Water Absorption and Thickness Swelling – Absorção 

de água e variação de espessura. 

As expressões utilizadas foram as seguintes: 

 

 

%100x
Iinicial

IinicialIsaturadoInchamento −
=                                                                    

 

 

%100x
Aincial

AinicialAfinalAbsorção −
=                                                                             

 

onde os valores de inchamento e absorção foram avaliados com a variação da 

espessuras dos corpos-de-prova. 

 

Os corpos-de-prova foram confeccionados com dimensões nominais 15,2 cm de 

comprimento, 7,6 cm de largura e 1 cm de espessura. 

 

 

4.5.2. Ensaios de absorção e inchamento – corpos-de-prova extraídos de chapas 
industrializadas de Pinus e Eucalipto 

 
A seguir, nas tabelas 28 e 29 , são apresentados os resultados dos ensaios de 

absorção de água e de inchamento, realizados em corpos-de-prova extraídos de 

chapas industrializadas de Pinus e de Eucalipto, espessura nominal 10 mm. 
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TABELA 28 – Absorção e Inchamento, chapas industrializadas de Pinus 
Corpos-de-prova Inchamento 

após 2h (%)
Inchamento 
após 24h (%)

Absorção após 
2h (%) 

Absorção 
após 24 h(%) 

1 13 25 11 24 
2 6 14 11 24 
3 8 17 13 29 
4 7 14 14 30 
5 6 14 16 32 
6 6 15 13 27 
7 5 14 12 25 
8 4 14 11 26 
9 8 17 16 30 

10 6 15 15 28 
11 7 14 14 25 
12 10 13 13 26 

Média 
Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

7 
2 

33 

16 
3 

20 

12 
2 

13 

27 
3 
9 

 

 
 

TABELA 29 – Absorção e Inchamento, chapas industrializadas de Eucalipto 
Corpos-de-

prova 
Inchamento 
após 2h (%) 

Inchamento 
após 24h (%)

Absorção 
após 2h (%) 

Absorção após 
24h (%) 

1 10 25 15 44 
2 7 20 16 44 
3 9 23 16 43 
4 8 21 13 52 
5 7 20 11 36 
6 8 20 11 38 
7 11 24 17 48 
8 10 21 20 44 
9 10 11 17 40 

10 9 23 22 60 
11 7 22 23 53 
12 11 21 16 45 

Média 
Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

9 
2 

16 

21 
4 

16 

16 
4 

23 

50 
7 

14 
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4.5.3. Ensaios de absorção e inchamento – corpos-de-prova extraídos de CPH de 
Angico, Jurema-preta e Algaroba (3a fase). 

 
Os resultados dos ensaios de absorção de água, CPH confeccionadas com as três 

espécies de madeira do nordeste, estão apresentados nas tabelas 30, 31 e 32, a 

seguir. 

 

Na figura 39, se apresenta um corpo-de-prova de Angico, para o ensaio de 

absorção e inchamento. 

 

 
FIGURA 39 – Corpos-de-prova – ensaio de inchamento e absorção. (2002). 

 
TABELA 30 – Absorção e Inchamento, CPH de Angico  

Corpos de 
prova 

Inchamento 
após 2h (%) 

Inchamento 
após 24h (%)

Absorção 
após 2h (%) 

Absorção após 
24h (%) 

1 7 10 13 17 
2 8 12 15 20 
3 8 11 16 23 
4 8 14 16 22 
5 7 12 11 18 
6 6 12 10 17 
7 7 11 12 20 
8 7 14 11 18 
9 7 13 14 18 

10 7 15 13 19 
11 7 13 11 23 
12 8 14 15 25 

Média 
Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

7 
0,62 

8 

13 
1 

12 

13 
2 

14 

20 
3 

13 

 
 

15,2cm 
7,6cm 
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TABELA 31 – Absorção e Inchamento, CPH de Jurema-preta  

Corpos de prova Inchamento 
após 2h (%)

Inchamento 
após 24h (%)

Absorção 
após 2h (%) 

Absorção após 
24h (%) 

1 7 13 7 15 
2 6 16 9 15 
3 5 15 9 15 
4 7 12 8 18 
5 5 18 7 19 
6 5 14 7 18 
7 6 17 8 19 
8 5 15 9 16 
9 7 17 8 19 

10 6 18 9 18 
11 7 17 8 20 
12 7 13 7 15 

Média 
Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

6 
0,90 
14 

14 
2 

13 

7 
0,85 
10 

17 
2 

11 

 
 

TABELA 32 – Absorção e Inchamento, CPH de Algaroba  
Corpos de 

prova 
Inchamento 
após 2h (%) 

Inchamento 
após 24h (%)

Absorção 
após 2h (%) 

Absorção após 
24 (%) 

1 6 12 6 16 
2 6 15 8 14 
3 8 17 7 15 
4 7 13 9 19 
5 7 17 7 17 
6 7 15 7 19 
7 8 18 8 18 
8 9 14 8 15 
9 7 20 7 16 

10 9 16 6 14 
11 8 18 8 19 
12 7 14 9 16 

Média 
Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

7 
1 

13 

16 
2 

14 

7 
1 

13 

17 
2 

11 

 
 

4.5.4. Ensaios de absorção e inchamento – Conclusões. 
 

Os resultados apresentados nos dois sub-itens anteriores permitem concluir que as 

CPH confeccionadas, em laboratório, na terceira fase da experimentação, com as 

três espécies de madeira do nordeste, apresentaram características de inchamento 
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e absorção de água mais favoráveis em relação às determinadas para as chapas 

industrializadas de madeira aglomerada, madeira dos gêneros Pinus e Eucalipto.  

 

 
4.6. Comparação final de resultados – propriedades físicas e mecânicas. 
 
 
Nas tabelas 33 e 34, a seguir, estão resumidos os resultados apresentados os sub-

itens anteriores, referentes aos ensaios de caracterização mecânica. 

 

 

Tabela 33 – Resumo das propriedades mecânicas de chapas de partículas de 
madeira 

1 2 3 4 5 6 
Chapas comerciais* 160 29.000 40 – 55 4,5 – 6,3 - 
Chapas comerciais** 234 36.430 - - 72 
CPH Angico – 2a fase 241 31.890 - - - 
CPH Eucalipto – 3a fase 247 30.313 - - - 
CPH Angico – 3a fase 306 56.558 120 15,5 182 
CPH Jurema – 3a fase 322 60.094 121 20,0 247 
CPH Algaroba – 3a fase 341 58.579 122 17,3 230 

 
 
 
Observações: 
 

- A coluna 1 se refere aos produtos estudados. Os valores das propriedades 

para as chapas comerciais* foram obtidos através de pesquisa eletrônica; 

para as chapas comerciais** e para as CPH, foram obtidos em ensaios no 

LaMEM/SET. 

 

- Nas colunas 2 a 6 estão apresentados, respectivamente, os valores médios 

do módulo de ruptura na flexão estática (daN/cm2), do módulo de 

elasticidade na flexão estática (daN/cm2), da resistência à tração paralela às 

faces (daN/cm2), da resistência à tração perpendicular às faces (daN/cm2) e 

da resistência à retirada de parafuso (daN). 

 

- As propriedades mecânicas das CPH produzidas em laboratório, na terceira 

fase da experimentação, com matéria-prima obtida de espécies de madeira 

do nordeste do Brasil, são superiores às propriedades das chapas de 

partículas (aglomerado) industrializadas. 
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Tabela 34 – Resumo das propriedades físicas de chapas de partículas de madeira 
1 2 3 4 5 6 

Chapas comerciais* 0,6 – 0,8 9 – 14 - 30 80 
Chapas comerciais** 0,6 – 0,8 9 21 16 50 
CPH Angico – 3a fase 0,95 – 1,00 7 13 13 20 
CPH Jurema – 3a fase 1,00 – 1,05 6 14 7 17 
CPH Algaroba – 3a fase 0,98 – 1,02 7 16 7 17 

 
 
 
Observações: 

- A coluna 1 se refere aos produtos estudados. Os valores das propriedades 

para as chapas comerciais* foram obtidos através de pesquisa eletrônica; 

para as chapas comerciais** e para as CPH, foram obtidos em ensaios no 

LaMEM/SET. 

 

 

- Na coluna 2 está apresentado o intervalo de valores para a densidade 

(g/cm3); na coluna 3 a 6, respectivamente, estão apresentados os valores 

máximos obtidos para o inchamento, 2 horas; para o inchamento, 24 horas; 

para a absorção de água, 2 horas; e para a absorção de água, 24 horas. 

 

 

- As propriedades físicas das CPH produzidas em laboratório, na terceira fase 

da experimentação, com matéria-prima obtida de espécies de madeira do 

nordeste do Brasil, são sistematicamente mais favoráveis em relação às 

propriedades das chapas de partículas (aglomerado) industrializadas. 

 

 

A título de ilustração, nas tabelas 35 e 36, apresentada a seguir, constam os 

valores do módulo de elasticidade de diversas espécies de madeira brasileiras. 

Pode-se observar que, para as CPH produzidas com as três espécies do nordeste 

do Brasil, tem-se a mesma ordem de grandeza para a mencionada propriedade. 
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Tabela 35 – MOE de algumas espécies de madeiras  

Espécies de madeira 
Fichas do IPT 

MOE 
(daN/cm2) 

Espécies de madeira 
Boletim 31 – IPT 

MOE 
(daN/cm2)

Açau 
(Hura crepitans) 58.000 Paratudo 

(Tecoma caraíba) 58.500 

Caixeta 
(Tabebuia cassinioides) 56.300 Grevilia 

(Grevillia robusta) 52.000 

Guapuruvu 
(Schizolobium parahyba) 50.700 Cinamomo 

(Melia azedarach) 67.100 

Imbiruçu 
(Pseuclobombax grandiflorum) 37.600 Cangalheiro 

(Belangera glabra) 63.400 

Jacarandá mimoso 
(acutifolia) 48.500 Caroba-jacarandá –branco 

(Jacarandá semiserrada) 57.400 

Limão-bravo 
(Seguieria langsdorffii) 51.900 Figueira 

(Ficus pohliana) 64.000 

Macacarecuia 
(Couroupita guianensis) 68.600 Nogueira de Iguape 

(Aleurites moluccana) 30.500 

Paineira 
(Eryotheca pentaphylla) 38.000 Pinho bravo 

(Podocarpus lambertii) 55.100 

Paratudo 
(Tabebuia caraíba) 59.600 Pinus caribaea 

(Pinus caribaea) 37.700 

Pinho-bravo 
(Podocarpus lambertii) 55.100 Pinus elliottii 

(Pinus elliottii) 65.900 

Tipuana 
(Tipuana tipu) 70.300 Pinus taeda 

(Pinus taeda) 49.000 

Tapiá 
(Alchornea triplinervia) 60.800 Pinus insularis 

(Pinus insularis) 31.700 

 
 

Tabela 36 – MOE das CPH fabricadas com madeiras do Nordeste do Brasil 
Corpos 

de 
prova 

MOE 
(daN/cm2) 
 

Corpos –
de- prova 

MOE 
(daN/cm2) 
 

Corpos –
de- prova 

MOE 
(daN/cm2) 
 

Angico Jurema preta Algaroba 
1 66023 1 57845 1 61461 
2 50885 2 74545 2 32852 
3 56389 3 58315 3 47143 
4 59299 4 65935 4 57271 
5 67625 5 64159 5 49893 
6 63360 6 56234 6 37543 
7 34648 7 65917 7 58209 
8 65887 8 62639 8 56172 
9 56913 9 58319 9 72411 

10 51112 10 49695 10 71646 
11 32208 11 59098 11 66651 
12 57106 12 48429 12 66751 

  
Observa-se nos resultados obtidos da tabela 36 que a maior parte dos resultados 

de MOE superam os 50.000 daN/cm2. Comparativamente à tabela 35 os resultados 

das espécies indicadas divulgadas pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 

com os resultados das CPH são semelhantes, em alguns casos superiores. Este 
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fato nos induz à possibilidade de acreditar que as CPH, fabricadas com Jurema 

preta, Algaroba e Angico, possam ter sua aplicação estrutural.  Fica evidente que 

este fator só se tornará convincente após novos estudos e experiências. 

 

Na resistência ao arrancamento de parafusos, as CPH apresentam valores 

superiores aos das chapas comerciais estudadas, e os coeficientes de variação 

também apresentaram resultados satisfatórios. 

 

Os valores da resistência à tração paralela às faces, do inchamento e da absorção 

das CPH igualmente foram superiores às espécies fabricadas em Indústrias. Pode-

se afirmar que, com os resultados aqui obtidos, as CPH produzidas com madeiras 

do agreste nordestino têm potencial para serem utilizadas da mesma forma que as 

chapas de partículas usualmente disponíveis no mercado nacional. 

Setor moveleiro: mesas, cadeiras, móveis para cozinha, armários. 

 Setor de Construção Civil: piso, forro, divisórias. 

 Setor de embalagens 

 Objetos decorativos 
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5. INTEMPERISMO NATURAL/ARTIFICIAL- APRESENTAÇÃO 
E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Um dos aspectos relevantes na avaliação de produtos derivados da madeira, em 

particular das chapas de partícula, diz respeito ao seu desempenho sob 

intemperismo. Neste trabalho, foi possível avaliar as conseqüências da exposição 

de corpos-de-prova de CPH ao intemperismo natural e ao intemperismo artificial. 

Os ensaios de intemperismo natural foram realizados em duas fases, em 

atendimento ao plano de trabalho inicialmente aprovado pela FAPESP, agência 

financiadora da pesquisa. 

 
 
5.1. Intemperismo natural - primeira fase 
 
A primeira fase dos ensaios de intemperismo foi realizada ainda sob a orientação 

do Prof. Dr. João César Hellmeister, em 1999, e se desenvolveu da forma a seguir 

detalhada. 

 

Os corpos-de-prova do ensaio de intemperismo natural foram preparados com 

dimensões nominais de 5 cm x 30 cm x 1 cm. Tratando-se de uma abordagem 

inicial da questão, foram escolhidos quatro impermeabilizantes: Esmalte sintético,  

Resina epóxi, Pentox e CCA (figuras 38 e 39). Para efeito de comparação, foi 

adotado um corpo-de-prova sem revestimento. totalizando 5 amostras para cada 

espécie, com três repetições num total de 60 cp (figuras 40 e 41).  

 

A seguir serão descritas as definições básicas dos impermeabilizantes utilizados: 
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Pentox - é um produto que possui resinas hidrorrepelentes que fixam o produto 

proporcionando longo efeito residual e ajuda no controle das deformações das 

madeiras quando umedecidas acidentalmente. 

É um produto de classificação IV - Pouco tóxico para manipulação.  

É a base inseticida que aceita pinturas de acabamento.  

O tratamento preventivo com Pentox custa cerca de 1% do valor da obra, muito 

menos do que se gastaria para eliminar uma infestação que pode chegar a 10% ou 

mais. Aconselha-se aplicar Pentox sempre na madeira seca e sem revestimento já 

na configuração final.  

 

Epóxi - Resinas epóxi são as mais utilizadas, pois são versáteis e de menor custo, 

sendo provenientes da reação de Epicloridrina e Bisfenol A, podem ser líquidas, 

semi-sólidas ou sólidas. As resinas epóxi líquidas são utilizadas em várias 

aplicações, onde se necessite de uma resina sem solvente ou de auto-sólidos.  
 

CCA - é aplicado à madeira em uma solução aquosa. Nenhum preservativo, 

mesmo os oleosos e os óleos solúveis, como o creosoto, apresentam uma 

permanência tão longa dentro da madeira quanto o CCA. Quando aplicado, reage 

com os componentes desta, logo após o tratamento, formando compostos 

virtualmente insolúveis. 

 

Esmalte Sintético - tem mais brilho e é uma tinta mais resistente e indicada para 

ambientes externos. A resina do Esmalte Sintético é a resina alquídica acrilada. O 

esmalte deve ser usado para trabalhos que necessitem de resistência; apresenta 

alto brilho alto brilho. 
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FIGURA 40 - Corpos-de-prova natural e revestido com esmalte sintético. (1999).  

 
 
 
 
 

 
 

       
FIGURA 41 - Aplicação e Secagem de Impermeabilizantes. (1999). 

 
 
O ensaio de intemperismo natural foi baseado no procedimento de SCOTT (1981) 

descrito por INO (1984). 

 

As amostras foram fixadas em solo limpo para exposição ao intemperismo natural 

climático: chuva, sol, vento, orvalho, microorganismos etc. O campo experimental 

estava localizado em propriedade do Prof. Hellmeister, no município de São Carlos, 

SP (figuras 42 e 43). De acordo com INO (1984), o tempo mínimo necessário para 

obter resultados é de doze meses. 

 

Corpo-de- 
prova Natural  
30X5X1,0cm 

Pintura 
com 
esmalte 
sintético 

Imersão 
em CCA 

Processo de 
secagem dos 
impermeabilizantes Processo de 

secagem dos 
impermeabilizantes 

Epóxi e 
esmalte  
sintético

Pentox 
e CCA 
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FIGURA 42 - Fixação dos corpos-de-prova no solo. (1999). 

 
 

   
FIGURA 43 – Corpos-de-prova fixados na área de experimentação. (1999). 

 
Em 19 de janeiro de 2000, foi feita a primeira retirada de corpos-de-prova expostos 

ao intemperismo natural. Verificou-se que, do início da exposição, até a data citada, 

os corpos-de-prova sofreram ataques de todos os tipos, haja vista o clima da região 

de São Carlos ter apresentado, na maior parte do período, chuvas de grande 

intensidade e sol de verão acompanhado de ventos fortes. Em decorrência disto, a 

vegetação cresceu em torno em torno dos corpos-de-prova revestidos com Pentox, 

CCA e em estado natural, e com maior ênfase relativamente aos corpos-de-prova 

com esmalte sintético e epóxi. Desta forma, foi muito dificultada sua retirada do 

solo, sendo que a maioria dos corpos-de-prova revestidos com Pentox, CCA e 

aqueles em condição natural, romperam – se com a simples extração com as mãos 

(figuras 44 e 45).  

 

  Fixação dos CP em 
solo, com exposição 
aos fatores climáticos 
e microorganismos 

CP Natural 

Vista parcial dos CP 
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FIGURA 44 – Aspecto de corpo-de-prova de chapa de partículas de madeira 

aglomerada em contato com solo após 45 dias. (1999). 
 

 
FIGURA 45 - Aspecto de corpo-de-prova de chapa de partículas de madeira 

aglomerada, parte superior após 45 dias. (1999). 
 

De forma geral, painéis de chapas de partículas de madeira aglomerada não são 

recomendados em exposição à qual foram destinados. O processo de produção 

das chapas de partículas de madeira aglomerada não prevê seu emprego em 

contato direto com o solo. Assim, os resultados obtidos, embora não tenham sido 

plenamente satisfatórios, não se referem à situação real da composição dos 

painéis. 

 

A princípio as análises do ensaio deveriam ser feitas durante doze meses. Todavia, 

após o primeiro período, verificou-se que os corpos-de-prova submetidos às 

intempéries sofreram ataques de insetos e fungos, quando em contato com o solo, 

além de não suportarem aos raios ultravioleta, chuvas, ventos etc. O dano maior foi 

constatado, evidentemente, na parte inferior dos corpos-de-prova, em contato com 

o solo. 

 

Raízes envolvendo os corpos-de- 

prova engastando-os ao solo 

circunvizinho. 

Corpos-de-prova envolvidos pela 
grama, com a parte superior 
visualmente aceitáveis. 
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Desta forma optou-se em realizar nova etapa de ensaios de intemperismo, 

obedecendo às recomendações da ASTM D-1435:1994, Standard Pratice for 

Outdoor Weathering, como descrito a seguir. 

 
 
5.2. Intemperismo Natural - segunda fase 
 

A segunda etapa foi desenvolvida no SET/LaMEM. Para tal, foi estruturado um 

painel obedecendo aos preceitos da Norma ASTM D-1435:1994, como mostra a 

figura 46. 

 
Foram selecionadas as três espécies de madeira do nordeste já mencionadas: 

Angico, Jurema Preta e Algaroba. Com estas espécies foram fabricadas chapas de 

partículas homogêneas. As dimensões das amostras foram baseadas nas 

dimensões dos corpos-de-prova de flexão da ASTM D 1037:1996, com intuito de 

proceder à oportuna avaliação do respectivo comportamento à flexão. Foram 

selecionados quatro produtos a serem aplicados nos corpos-de-prova: Pentox, 

CCA, Epóxi e Esmalte sintético. Para cada produto foram retirados, das respectivas 

chapas, três corpos-de-prova totalizando quinze de cada espécie. Além dos 

quarenta e cinco corpos-de-prova impregnados, quinze corpos-de-prova naturais, 

sem aplicação de produtos, também foram expostos à ação do tempo. 

 

 

 
FIGURA 46 - Aplicação dos produtos. ( 2001). 
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O ensaio teve seu início em 21 de março de 2001. Os sessenta corpos-de-prova 

foram dispostos da seguinte maneira (tabela 37): 

 
TABELA 37 - Espécies expostas ao intemperismo natural 

Espécies Produtos Quantidade 

Angico (8 mm) 
Natural, CCA, epóxi, 

esmalte, pentóx 15 

Angico (15 mm) 
Natural, CCA, epóxi, 

esmalte, pentóx 15 

Jurema Preta (10 mm) 
Natural, CCA, epóxi, 

esmalte, pentóxi 15 

Algaroba (10 mm) 
Natural, CCA, epóxi, 

esmalte, pentóx 15 

Total 60 
 

Os corpos-de-prova ficaram expostos durante 180 dias às chuvas, raios ultravioleta, 

ventos, orvalhos, altas e baixas temperaturas (variação de 4 oC a 30 oC) (figura 47). 

 

A variação meteorológica da cidade São Carlos, no período de janeiro a setembro, 

fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.  

 

 
FIGURA 47 – Painel e corpos-de-prova em exposição ao intemperismo natural. 

(2001). 
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Nos resultados qualitativos obtidos no ensaio de intemperismo natural, realizados 

nesta segunda, consideraram-se as seguintes características: 

 

• Aspecto geral 

• Resistência ao tato 

• Brilho 

• Ondulação 

• Inchamento 

• Manchas 

• Empenamento 

• Descoloração 

• Fissuras 

• Desprendimento de partículas 

 

As categorias atribuídas de análise distribuíram-se da seguinte maneira: péssimo, 

ruim, baixa(o), médio, bom, alto, isento(a). Em algumas análises foram 

consideradas ainda as condições de leve empenamento e alguma ocorrência de 

manchas. 

A análise das amostras ensaiadas nesta fase, durante seis meses, permitia a 

concluir o seguinte: 

 

JUREMA-PRETA – A deterioração, para esta espécie, foi intensa. Todos os corpos-

de-prova não resistiram às intempéries. 

 

ANGICO – Os corpos-de-prova desta espécie, espessura 10 mm, também não 

apresentaram bons resultados, com características de baixa à média no que diz 

respeito à condição de impregnação de Pentox e CCA, bem como na sua condição 

natural. Todavia, no tratamento da pintura de Epóxi e Esmalte sintético, as 

características variaram de média à boa. Já os corpos-de-prova de espessura de 8 

mm, os resultados não foram satisfatórios apresentando características ruins nos 

corpos-de-prova impregnados com Epóxi. Contudo, nos corpos-de-prova revestidos 

com de Esmalte sintético, os resultados foram um pouco melhores. 
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ALGAROBA – Os corpos-de-prova desta espécie apresentaram resultados 

satisfatórios em todas as condições, destacando-se a aplicação do esmalte 

sintético. 

Observou-se que, dentre os materiais utilizados para proteção das CPH, o que mais 

se destacou foi o esmalte sintético. A opção para retirada dos corpos-de-prova da 

exposição após os seis meses foi devida à ocorrência de deterioração acentuada 

da maioria das CPH. Outro fator importante nesta decisão foi a informação de 

técnicos de empresas como a Eucatex, Duratex e Berneck, alertando a respeito da 

importância de um revestimento com resinas poliuretanas. 

 

Observou-se, ainda, a inconveniência de aplicação de qualquer ensaio mecânico, 

haja vista as condições apresentadas dos corpos-de-prova das chapas de 

partículas. Logo, justifica-se a análise apenas qualitativa do ensaio. A seqüência de 

figuras (de 48 a 51) e as tabelas (38 a 41) expõem estas características.  

 
 
 

TABELA 38 – Resultados: Intemperismo em CPH de Angico 
ANGICO ⇒ e = 10 mm 

Produtos aplicados 
Características 

PENTOX NATURAL CCA EPÓXI ESMALTE 
Aspecto geral Médio Bom Bom Bom Ruim 
Resistência ao tato Médio Médio Médio Bom Regular 
Brilho Isento Bom* Isento Bom* Regular* 
Ondulação Isenta Isenta Isenta Isenta Isenta 
Manchas Isentas Isentas Várias Algumas Algumas 
Empenamento Isento Leve Leve Isento Isento 
Descoloração Alta* Alta* Alta Pouca* Pouca* 
Fissuras Isenta Isentas Isentas Média Presentes** 
Desprendimento de 
partículas: Externas 

 
Média 

 
Médio 

 
Médio 

 
Média 

 
Médio 

                  Internas Isento Isento Baixa Baixa Isentas 
*ruim: raios UV mais intensos; bom: UV menos intensos 
** na película da tinta. 
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FIGURA 48 - Intemperismo natural – Angico. (2000). 

 
 

TABELA 39 – Resultados: Intemperismo em CPH de Angico 
ANGICO ⇒ e = 10mm 

Produtos aplicados 
Características 

PENTOX NATURAL CCA EPÓXI ESMALTE 
Aspecto geral Médio Bom Bom Bom Ruim 

Resistência ao tato Médio Médio Médio Bom Regular 
Brilho Isento Bom* Isento Bom* Regular* 

Ondulação Isenta Isenta Isenta Isenta Isenta 
Manchas Isentas Isentas Várias Algumas Algumas 

Empenamento Isento Leve Leve Isento Isento 
Descoloração Alta* Alta* Alta Pouca* Pouca* 

Fissuras Isenta Isentas Isentas Média Presentes** 
Desprendimento de 
partículas: Externas 

 
Média 

 
Médio 

 
Médio 

 
Média 

 
Médio 

                  Internas Isento Isento Baixa Baixa Isentas 
*ruim: raios UV mais intensos; bom: UV menos intensos 
** na película da tinta. 
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Figura 49- Fissuras, inchamento (central e na extremidade), desprendimento de 

partículas, CPH de angico revestidas com epóxi, esmalte sintético e impregnadas 
com CCA. (2001). 

 
 
 

TABELA 40 – Resultados: Intemperismo em CPH de Jurema-preta 
JUREMA PRETA ⇒ e = 10mm 

Produtos aplicados 
Características 

PENTOX NATURAL CCA EPÓXI ESMALTE 
Aspecto geral Ruim Ruim Ruim Ruim Ruim 

Resistência ao tato Ruim Baixa Ruim Média Regular 
Brilho Isento* Isento* Isento Médio* Regular* 

Ondulação Isenta Isenta Isenta Isenta Isenta 
Manchas Isentas Médias Várias Algumas Várias 

Empenamento Razoável Alto Médio Isento Isento 
Descoloração Alta* Alta* Alta* Pouca* Alta* 

Fissuras Isenta Médias Isentas Médias Presentes** 
Desprendimento de 
partículas: Externas 

 
Alta 

 
Alto 

 
Alto 

 
Média 

 
Alto 

                  Internas Alta Alto Média Baixa Média 
*ruim: raios UV mais intensos; bom: UV menos intensos 
** na película da tinta. 

 
 
 

epóxi Esmalte sintético 

CCA
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FIGURA 50 – Jurema-preta natural, impregnada de Pentox e Epóxi. (2001). 

 
 

 
TABELA 41 – Resultados: Intemperismo em CPH de Algaroba 

ALGAROBA ⇒ e = 10mm 
Produtos aplicados 

Características 
PENTOX NATURAL CCA EPÓXI ESMALTE

Aspecto geral Média Médio Média Bom Bom 
Resistência ao tato Bom Médio Ruim Boa Boa 
Brilho Isento* Normal Isento Inicial Inicial* 
Ondulação Isenta Isenta Isenta Isenta Isenta 
Manchas Isentas Isento Algumas Algumas* Isento 
Empenamento Leve Leve Leve Isento Isento 
Descoloração Média* Média* Média Pouca* Leve* 
Fissuras Isenta Médias Isentas Leve Isento 

Desprendimento de 
partículas: Externas 

 
 

Leve 

 
 

Leve 

 
 

Média(1) 

 
 

Isento 

 
 

Isento 
                 Internas Isento Isento Isento Isento Isento 

*ruim onde os raios U.V. foram mais intensos; bom U.V. esteve presente com 
menor intensidade. 

(1) nas extremidades 
 
 
 

JP natural JP Pentox 

JP Epóxi 
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FIGURA 51 - Intemperismo Algaroba – Natural, Pentox e Esmalte sintético. (2001). 

 
 

5.2.1. Conclusões do ensaio de intemperismo natural 
 

Os efeitos das intempéries naturais, tais como raios ultravioleta, chuvas intensas ou 

amenas, ventos, mudanças bruscas de temperatura, provocaram conseqüências 

significativas nas CPH, mesmo com a aplicação de produtos protetores,como CCA, 

Pentox, Epóxi e Esmalte Sintético. 

 

Observou-se deterioração nos corpos-de-prova impregnados com CCA e Pentox, 

haja vista que estes produtos não impediram a ação de organismos xilófagos. As 

chapas com estes produtos apresentaram maior desprendimento de partículas. 

 

O revestimento com os produtos Epóxi e Esmalte sintético levou a um melhor 

comportamento, todavia não evitou a ocorrência de rachaduras na película, o que 

causou inchamento.  
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Detectou-se também, na maioria dos corpos-de-prova, grande incidência de 

empenamentos nas partes centrais e de fissuras, seja na película de revestimento, 

seja no interior das amostras. Praticamente todos os corpos-de-prova revestidos 

com CCA apresentaram manchas. Finalmente, observou-se que a variação de 

espécies também foi preponderante na análise. A espécie Algaroba, por exemplo, 

apresentou resultados qualitativos mais interessantes em todas as impregnações e 

pinturas. 

 
 
5.3. Intemperismo Artificial 
5.3.1. Generalidades 
 

O ensaio de envelhecimento artificial se constituiu na última etapa da 

experimentação das CPH, na avaliação da possibilidade do emprego dos referidos 

produtos em áreas externas.  

 

Com apoio do Professor Dr. José Augusto Marcondes Agnelli, do Departamento de 

Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de São Carlos, os ensaios foram 

realizados na câmara de envelhecimento artificial disponível no citado 

departamento, pelo período de três meses, equivalendo ao envelhecimento natural 

proporcionado por dois anos e meio de exposição natural. 

 

As figuras 52 e 53 mostram aspectos da câmara de envelhecimento do DeMA, 

UFSCar, utilizada nesta fase do trabalho.  

                                     
FIGURA 52 - Câmara e seus dispositivos externos. 

Fonte: UFSCar- São Carlos (2002). 

Lâmpada 
UV Dispositivos 

controladores  
do 

intemperismo 
artificial 
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FIGURA 53 – Esquema interno da Câmara. 

Fonte: UFSCar – São Carlos (2002). 
 
Foram confeccionados nove corpos-de-prova com dimensões nominais 26 cm x 7,6 

cm x 1 cm, de cada uma das três espécies do nordeste empregadas no trabalho. 

Foram aplicados três produtos, Esmalte sintético, Osmocolor e Resina a base de 

mamona, com características de impermeabilização, três demãos de cada produto, 

com intervalo de 24 horas entre estas (ver figura 54). Com esta quantidade de 

corpos-de-prova, foi completada a capacidade da câmara de envelhecimento 

artificial. 

 

 

  
FIGURA 54- Corpos-de-prova para ensaios de envelhecimento artificial. (2002). 

 

Angico 
 

Jurema-
preta 
 

Algaroba 
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Algumas características dos produtos estão mencionadas a seguir: 

 

 

 Osmocolor – É um stain hidrorrepelente que forma uma película muito fina. Tem 

menor índice de descascamento, possibilitando reaplicações com maior 

facilidade. Trata-se de produto de alta resistência à ação de fungos e às 

intempéries. Possibilita um bom acabamento para madeira exposta em 

varandas, decks, lambris, forros, beirais, etc. 

 

 

 Resina acrílica – Impermeabiliza superfícies porosas, formando um filme de alta 

resistência e excelente dureza, impedindo a penetração de umidade, o acúmulo 

de pó e a formação de algas. É aplicado em superfícies diversas, como: telha e 

pisos cerâmicos, pedras, superfícies cimentíceas e concretos aparentes. 

 

 

 Resina à base de mamona – Diversos autores, entre eles AZAMBUJA (2002), 

relatam que as resinas poliuretanas combinam alta resistência mecânica. Esta 

combinação de propriedades proporciona ao material altas resistências ao 

impacto e à abrasão. Além disto, pode apresentar características de 

impermeabilidade interessante para revestimentos externos. 

 

 

5.3.2. Resultados obtidos 
 

A seguir, (tabelas 42,43,44,45) são apresentados e analisados os resultados dos 

ensaios de envelhecimento artificial envolvendo as espécies Angico, Jurema-preta 

e Algaroba. Os procedimentos de análise foram os mesmos descritos em itens 

anteriores. 
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Tabela 42 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Angico 
Angico ⇒ 10mm – CP1 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Médio/ruim Bom Bom 
Resistência ao tato Bom Bom Bom 
Brilho Ruim Bom Bom 
Ondulação Média Baixa Isento 
Inchamento (%) 26 27 Isento 
Absorção (%) 4,9 6,3 1,9 
Manchas  Médio Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Médio/alto Isento Isento 
Fissuras Alto Baixo Baixo 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento Isento Isento 

Internas Alto Isento Isento 
 
 
 

 
Tabela 43 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Angico 

Angico ⇒ 10mm – CP2 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Ruim Ruim/médio Bom 
Resistência ao tato Ruim/médio Bom  Bom 
Brilho Ruim Bom Bom 
Ondulação Médio Médio Isento 
Inchamento (%) 27 28 0,26 
Absorção (%) 3,9 5,6 0,66 
Manchas Alto Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Médio/Alto Alto Baixo 
Desprendimento de 
partículas: Externas Médio Isento Isento 

Internas Alto Alto Isento 
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Tabela 44 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Angico 
Angico ⇒ 10 mm – CP3 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Médio Ruim Bom 
Resistência ao tato Médio Bom  Bom 
Brilho Médio Bom Bom 
Ondulação Isento Alto Isento 
Inchamento (%) 29 28 2,4 
Absorção (%) 5,6 0,34 3,8 
Manchas Média/alta Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Médio Alto Baixo 
Desprendimento de 
partículas: Externas Médio Isento Isento 

Internas Médio Alto Isento 
 
 
 
Constatou-se, para as CPH de Angico, que as fissuras e ondulações nos corpos-

de-prova revestidos de resina acrílica foram mais constantes, no sentido 

longitudinal e de topo, como mostra a figura 55. 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Envelhecimento Artificial - Angico. (2003). 

fissuras 

Ondulações 

Desprendimento de partículas 
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Tabela 45 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Algaroba 
Algaroba ⇒ 10 mm – CP1 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Bom Bom Ruim*/bom 
Resistência ao tato Bom Bom  Bom 
Brilho Bom Bom Bom 
Ondulação Isento Isento Isento 
Inchamento (%) 22 15,8 18,8 
Absorção (%) 6,8 2,8 8,5 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Médio Baixa/médio Alta* 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento Isento Isento 

Internas Média/alta Isento Alto* 
 

* problemas de adesão interna no momento da prensagem o CP se duplicou no 
sentido longitudinal 

 

Tabela 46 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Algaroba 
Algaroba ⇒ 10 mm – CP2 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Bom Médio Bom 
Resistência ao tato Bom Bom  Bom 
Brilho Bom Bom Bom 
Ondulação Isento Isento Isento 
Inchamento (%) 9,8 15,4 12,7 
Absorção (%) 5,3 9,1 6,6 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Isento Médio/baixo Isento 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento Isento Isento 

Internas Isento Médio/baixo Isento 
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Tabela 47 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Algaroba 
Algaroba ⇒ 10mm – CP3 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Bom Bom Bom 
Resistência ao tato Bom Bom  Bom 
Brilho Bom Bom Bom 
Ondulação Isento Isento Isento 
Inchamento (%) 12 5,4 13 
Absorção (%) 5,1 2,5 9 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Isento Isento Isento 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento Isento Isento 

Internas Isento Isento Isento 
 

Para as CPH de Algaroba, constatou-se que as fissuras, de modo geral, foram 

leves quando revestidas de Osmocolor e, apenas no corpo-de-prova de uma 

amostra revestida de resina à base de mamona, foram altas devido, provavelmente, 

à deficiência na adesão das partículas no momento da prensagem, como mostra a 

figura 56. 

 

 

  
Figura 56 - Envelhecimento artificial – Algaroba. (2003). 
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Tabela 48 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Jurema-preta  
Jurema-preta  ⇒ 10mm – CP1 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Bom Bom Bom 
Resistência ao tato Médio/bom Bom  Bom 
Brilho Bom Bom Bom 
Ondulação Leve Isento Isento 
Inchamento (%) 18 20 13 
Absorção (%) 3,6 15 4,5 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Média Isento Isento 
Desprendimento de 
partículas: Externas Levíssimo Isento Isento 

Internas Isento Isento Isento 
 

 

 

Tabela 49 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Jurema-preta 
Jurema-preta ⇒ 10mm – CP2 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Médio Bom Bom 
Resistência ao tato Bom Bom  Bom 
Brilho Médio Bom Bom 
Ondulação Médio Isento Isento 
Inchamento (%) 27 13,2 13 
Absorção (%) 3,4 8 3,3 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Levíssimo Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Médio/alto Levíssimo Isento 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento Isento Isento 

Internas Médio Isento Isento 
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Tabela 50 – Resultados: Intemperismo artificial em CPH de Jurema-preta 
Jurema-preta ⇒ 10 mm – CP3 

Características Resina 
Acrílica Osmocolor Mamona 

Aspecto geral Médio/Bom Bom Bom 
Resistência ao tato Médio/bom* Bom  Bom 
Brilho Bom Bom Bom 
Ondulação Isento Isento Isento 
Inchamento (%) 17 15 0,088 
Absorção (%) 4,5 4,4 5,0 
Manchas Isento Isento Isento 
Empenamento Isento Isento Isento 
Descoloração Isento Isento Isento 
Fissuras Leve Leve Isento 
Desprendimento de 
partículas: Externas Isento/leve Isento Isento 

Internas Isento Isento Isento 
*uma das faces médio e outra face bom 

 

Para as CPH de Jurema-preta, constatou-se que as fissuras nos corpos-de-prova 

foram leves e de topo, como mostra a figura 57. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Envelhecimento Artificial – Jurema-preta. (2003). 
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Foi verificado o bom comportamento das espécies notadamente nos corpos-de-

prova revestidos com a resina à base de mamona. Algumas fissuras longitudinais e 

de topo foram visualizadas. Os corpos-de-prova da espécie Angico, revestidos de 

Resina sintética e Osmocolor, apresentaram ondulações e fissuras. Quando 

revestidos com a resina à base de mamona verificou-se que a quantidade de 

fissuras foi menor e não apresentaram ondulações nas CPH.  

 

No que diz respeito às CPH da espécie Algaroba, os resultados dos corpos-de-

prova revestidos de Resina sintética, Osmocolor e Polímero à base de mamona 

foram satisfatórios. Destaca-se que apenas um corpo-de-prova revestido com 

resina à base de mamona apresentou forte fissura longitudinal, provavelmente 

causada por um forte desprendimento das partículas internas. 

 

Os corpos-de-prova da espécie Jurema-preta, revestidos de resina acrílica, 

apresentaram leves fissuras, ondulações e desprendimento das partículas externas. 

Os corpos-de-prova revestidos de Osmocolor apresentaram leves fissuras e sem 

desprendimento de partículas externas, mantendo o brilho e cor, demonstrando um 

bom resultado. Já os corpos-de-prova revestidos com resina à base mamona 

demonstraram ótimos resultados, permanecendo praticamente intactos. 

 
 
5.3.3. Conclusões do ensaio de intemperismo artificial 
 
Alguns aspectos conclusivos podem ser registrados a partir dos ensaios de 

intemperismo. 

 

De início, cabe destacar que os produtos escolhidos para os ensaios de 

intemperismo natural, apesar de suas características, não permitiram obter a 

resultados satisfatórios. Concentrando-se nos ensaios de intemperismo artificial, 

verificou-se que os produtos aplicados (Resina acrílica, Osmocolor e Polímero à 

base de mamona) forneceram resultados interessantes, destacando-se a resina à 

base de mamona e Osmocolor.  
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No que diz respeito às características de análise visual, os ensaios de intemperismo 

artificial produziram resultados tão animadores, que levam a crer que, dependendo 

das circunstâncias, as CPH poderão ser utilizadas em áreas externas. Obviamente, 

outros estudos sistemáticos poderão fornecer subsídios mais seguros para 

concretização desta hipótese. 

 

A seguir serão mostradas algumas fotos  (figuras 58 e 59) dos corpos-de-prova 

visualizando de forma global os resultados finais do ensaio de envelhecimento 

artificial. 

 

 

 

 
Figura 58 - Corpos-de-prova antes do ensaio (A) e corpos-de-prova após o ensaio 

(B). (2002/2003). 
 

A 

B 
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Figura 59 - Corpos-de-prova após o ensaio de envelhecimento artificial. (2003). 
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6. CONCLUSÕES FINAIS 
 

Como conclusões do trabalho realizado, pode-se afirmar: 

 

• A região de caatinga é constituída de grande potencial de espécies de madeira 

com altura variando de 7 m a 12 m, tronco de 7 cm a 20 cm de diâmetro e com 

tortuosidades.  

 

• A capacidade de manejo e reflorestamento, na região, oferece condições para 

utilização destas espécies de modo sustentável com possibilidades de alta 

produtividade, haja vista o desenvolvimento rápido das espécies estudadas que, 

aos sete anos já oferecem condições de manejo. A tabela 51 mostra estas 

condições: 

 

Tabela 51 - Estoque Florestal para três espécies do semi-árido de 4 Estados do 
Nordeste 

Angico Jurema Preta Algaroba Estados 
 
 

Área 
ha 

R. 
m³/ha 

Estoque 
m³ 

R. 
m³/ha 

Estoque 
m³ 

Área 
ha 

R. 
m³/ha 

Estoque 
m³ 

PE 4.241.695 3,03 12.852.336 4,47 18.960.377 15000 32,2 483.000
PB 1.741.295 3,03 5.276.124 4,47 7.783.589 15000 32,2 483.000
RN 2.456.291 3,03 7.442.562 4,47 10.979.621 10000 32,2 322.000
CE 5.746.784 3,03 17.412.756 4,47 25.688.124 15000 32,2 483.000

Total 14.186.065  42.983.777  63.411.711 55000  1.771.000
* Rendimento 
 

• É possível produzir, em laboratório, CPH com valores médios e variabilidade de 

propriedades equivalentes às chapas fabricadas em escala industrial. Esta 

conclusão vale para matéria-prima oriunda de áreas de reflorestamento ou de 

espécies provenientes da caatinga do nordeste do Brasil com densidade 

variando de 0,95 à 1,04. 
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• O comportamento das espécies Angico, Algaroba e Jurema-preta, madeiras do 

Nordeste do Brasil, sem qualquer melhoramento genético, na fabricação de 

Chapas de Partículas Homogêneas foi extremamente positivo, à vista dos 

resultados obtidos para as propriedades físicas e mecânicas das chapas 

produzidas em laboratório, consideradas as condições de dimensões de 

partículas, porcentagens de matéria-prima, pressão e temperatura de 

prensagem destacadas ao longo do texto da tese. 

 

• No que diz respeito à durabilidade das chapas, verificou-se que os produtos 

com maior viabilidade para proteção das CPH foram o Polímero à base de 

mamona e o Osmocolor  abrindo leque para uma possível aplicação de CPH em 

áreas externas. 

 

Finalmente, concluiu-se que é possível a fabricação de CPH - chapas de 
partículas homogêneas de boa qualidade com madeiras da caatinga do 
Nordeste do Brasil. 
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ANEXO  
 

 

 

 

8. APLICAÇÃO 
 

A importância da utilização de produtos de madeira reconstituída pelas indústrias 

moveleiras e de construção civil vem crescendo a cada ano. As vantagens em 

utilizar este tipo de produto, em relação à madeira sólida, são muitas e residem, 

principalmente, nos aspectos de rendimento em relação ao volume das toras, 

diminuição da anisotropia, utilização de madeiras de reflorestamento de rápido 

crescimento, conforme registram MENDES, M. L.; ALBUQUERQUE, C. E. C.; 

IWAKIRI, S. (2001). 

 

Cabe relembrar que, neste trabalho, além da possibilidade de reflorestamento em 

áreas do nordeste do Brasil, fica evidenciada também, a possibilidade de utilização 

das espécies de madeira provenientes de manejo. Este procedimento é 

estabelecido na cultura da região. Consiste em remanejar as espécies por rebrota e 

estas se desenvolvem com a mesma ou superior rapidez das espécies usualmente 

conhecidas nas regiões sul e sudeste, dos gêneros Eucalipto e Pinus. 

 

Outras vantagens da utilização dos derivados de madeira são evidenciadas por 

MENDES, M. L. (2001): 

• O aproveitamento da madeira em aproximadamente 100%; 

• Aos derivados poderão ser acrescentados produtos como resíduos de 

madeira e agro-industriais; 

• Podem ser produzidos painéis em grandes dimensões, em que o fator 

limitador consiste nas dimensões das prensas e não das árvores, fator este 

evidenciado nesta pesquisa; 

• Menor variação dimensional em relação à madeira maciça; 

• Com a evolução tecnológica neste setor, produtos novos estão no mercado 

e garantem a melhor fixação suprindo esta deficiência; 
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• A disposição aleatória das partículas minimiza o fator anisotrópico que a 

madeira maciça possui; 

• As peças podem ser moldadas para usos diversos; 

• Destaca-se ainda a facilidade de impregnação de produtos repelentes e 

protetores, bem como retardantes de fogo. 

 

O crescimento, o aperfeiçoamento, a capacidade instalada das indústrias de 

produtos derivados têm gerado interesse evolutivo no setor moveleiro e de 

construção civil. Portanto, as CPH, desenvolvidas neste trabalho, oferecem 

condições equivalentes (figuras 60 a 64) (ou superiores) para aplicação em: 

 

 

1. Setor moveleiro: mesas, cadeiras, móveis para cozinha, 
armários, estantes, móveis para escritório. 

 

 
 

 
 

 

Peça modular de 
madeira, Cadeiras linha 

Clips, projetada pelo 
arquiteto e Designer,  
Carlos Mota 

Mesa Ninho da designer 
Cláudia Moreira Salles, 
em sucupira. O 
aproveitamento total da 
árvore  da raiz aos 
galhos. 
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Nagib Orro, da Orro & 
Christensen, cria a 
linha WWF/Série Clips, 
utilizando  chapas de 
partículas 
aglomeradas e MDF. 

Nagib Orro, da Orro & 
Christensen, cria a 
linha WWF/Série Clips, 
utilizando  chapas de 
partículas 
aglomeradas e MDF. 

Extensão Pião, com 
aglomerado 
folheado e aço inoxidável 
polido, 
de Orro & Christensen 
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FIGURA 60 (A; B; C; D; E; F; G; H, I,J) –  Possíveis aplicações de CPH. 
Fonte: Arco Web – Design (2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estante fixa, 
linha Clips 

H 

I  j 
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2. Setor de Construção Civil: piso, forro, divisórias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 61 (A;B;C;D;E) – Aplicações em divisórias, pisos e portas. 
Fonte: REGISTRO INTI; SONAE; MONTAR PISOS; EUCATEX; BANEMA; 

MGFORRO E PISO (2003). 
 

 

A 
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3. Setor de embalagens 
 

            
 

 

        
 

 

 

 

FIGURA 62 ( A;B;C;D;E;F)  - Embalagens. 
Fonte: FDL (Super lojas); MELVI Embalagens e Artefatos de Madeira; Hexagon 

Design (2003). 
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4. Decoração 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
FIGURA 63 (A,B,C,D,E,F) – Decoração. 

Fonte: TOK& STOK; ARC INDUSTRIA IMOBILIÁRIA (2003). 
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5. Móvel de Decoração confeccionado com CPH (Chapas 
de Madeira Homogênea fabricadas com espécies de 
madeira do Nordeste do Brasil). 

 
A fabricação das CPH propiciou a fabricação de objetos de decoração. O Design foi 

desenvolvido pela Arquiteta LUCATO (2003) e Artista Plástica FERRERs (2003) 

conforme figura 64. 

 

  

 

   
Figura 64 – Aplicação de CPH em objetos de decoração: Mesa Piano, porta-caneta 

confeccionada com CPH. 
 

 


