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RESUMO 

Caracterização da madeira da arborização urbana visando sua valorização em produtos 

com maior valor agregado 

As práticas de poda e supressão de árvores no espaço urbano geram grande quantidade 
de resíduos madeireiros, comumente subutilizados ou destinados incorretamente. No entanto, 
esses resíduos apresentam amplo potencial de utilização como matéria-prima para novos 
produtos, com agregação de valor aos mesmos e à cadeia florestal. Para indicar os possíveis usos 
para a madeira gerada na silvicultura urbana, é necessário não apenas identificar as espécies em 
questão, como também conhecer as suas principais propriedades físicas, químicas e mecânicas. 
Dessa maneira, a presente pesquisa tem como objetivo principal a caracterização da madeira 
gerada nas práticas de poda e remoção de árvores da arborização urbana, visando a manufatura 
de produtos com maior valor agregado e a possibilidade de gerar produtos mais sustentáveis e 
novos empregos no setor. Nesse contexto, realizou-se a: (a) caracterização da madeira de duas 
espécies da arborização urbana quanto à massa específica, densidade básica, retratibilidade, 
dureza, resistência à compressão, flexão estática e cisalhamento, composição química, teor de 
extrativos, facilidade de secagem e incidência de defeitos; (b) produção painéis de partículas de 
média densidade (MDP) com os resíduos e a qualificação do produto manufaturado. Ambas as 
espécies apresentaram características potencialmente adequadas para o aproveitamento em 
pequenos objetos de madeira e movelaria, e também para a produção de painéis de partícula de 
média densidade em diferentes misturas com madeira de Pinus spp.  

Palavras-chave: Resíduos da arborização urbana, Caracterização da madeira, Valorização de 
resíduos, Painéis de partículas  
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ABSTRACT 

Characterization of urban forestry wood aiming its valorization in added value products 

Pruning and tree removal practices in the urban greening generate a large amount of 
wood residues, commonly subtilized or incorrectly disposed. However, these residues have 
potential as raw material for new products, adding value to them and to the forest chain. To 
indicate the possible uses for wood generated in urban forestry, it is necessary not only to identify 
the species in question, but also to know their main physical, chemical and mechanical properties. 
In this context, the present research had as main objective the characterization of the wood 
generated in the practices of pruning and removal of trees from urban forestry, aiming the 
manufacture of products with greater added value and the possibility to generate more 
sustainable products and new jobs in the sector. In this context, it was: (a) characterized the 
wood of two common species of urban afforestation in terms of specific gravity, basic density, 
shrinkage, hardness, resistance to compression and static bending, chemical composition, 
extractive content and incidence of defects on drying; (b) produced medium density 
particleboards (MDP) and evaluated the manufactured product. Both species had suitable 
characteristics for potential use in small wooden objects and furniture, as well for production of 
medium density particle boards in different proportions with Pinus spp wood. 

Keywords: Urban forestry residues, Wood characterization, Waste valorization, Particleboards 
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1. INTRODUÇÃO 

A arborização urbana gera inúmeros benefícios ambientais e sociais como sombra e 

temperaturas mais amenas em seu microclima, redução dos impactos da chuva no solo, sequestro 

de carbono, sensação de bem-estar para a população e melhoria da qualidade de vida 

(MCDONALD et al., 2020). As árvores precisam de manutenções frequentes para melhorar e 

condicionar seu crescimento e evitar possíveis danos que possam causar. Podem se tornar 

incompatíveis com o meio causando danos permanentes ao patrimônio público ou privado e 

acabam sendo removidas, ou adoecem; e as intempéries causam a queda de galhos ou da árvore 

inteira.  

A partir disso, as árvores passam a gerar resíduos sólidos que precisam de uma 

destinação adequada, mas que são comumente descartados em aterros sanitários ou queimados à 

céu aberto; sendo sua gestão um desafio para as prefeituras municipais, que se responsabilizam 

pelas práticas de manejo arbóreo em áreas públicas; e para as empresas, em áreas privadas, que 

precisam apresentar alternativas sustentáveis para o aproveitamento desse material (FETENE et 

al., 2018; MEIRA, 2010; NOWAK; GREENFIELD, 2018). 

A literatura registra alguns levantamentos reportando as espécies mais comuns na 

arborização urbana e quantificam pontualmente os resíduos gerados na poda e remoção de 

árvores das cidades (CORTEZ, 2011; MEIRA, 2010; SILVA FILHO, 2009; VALE, 2016), além 

de um levantamento de caráter participativo voluntário que é feito anualmente no Brasil, com o 

SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), que quantifica os resíduos da 

arborização urbana (BRASIL, 2019), mas não reflete toda a produção de resíduos no país.  

É possível aproveitá-los como matéria-prima para novos produtos gerando benefícios 

ambientais e sociais para a população, como geração de energia, compostos orgânicos e painéis 

de partículas como soluções de larga escala, e pequenos objetos de madeira e móveis, que 

também podem agregar valor aos resíduos de maneira artesanal e em menor escala (FIORELLI 

et al., 2012; MEIRA, 2010).  

Como a madeira gerada na arborização urbana é bastante heterogênea em suas 

características, é possível utilizar diferentes espécies de madeira para os mais diversos fins 

artesanais, pois cada uma pode ter propriedades adequadas para uma destinação específica. 

Assim, este material pode ser aproveitado em pequena escala de forma artesanal em pequenos 

objetos de madeira e movelaria. 

Dentre as possibilidades de aproveitamento em grande escala, a aplicação dos resíduos 

de madeira da arborização urbana em painéis MDP (painéis de partículas de média densidade, ou 
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Medium density particleboard) é pouco explorada. Os painéis do tipo MDP possuem diversas 

vantagens para a utilização de resíduos em sua composição, como menor influência dos defeitos 

da madeira na resistência do painel; possibilidade de adequar as propriedades físico-mecânicas 

desejadas de acordo com as variáveis do processo; menor exigência em relação às dimensões da 

matéria-prima que será utilizada; e menor custo de produção (FIORELLI et al., 2012; IWAKIRI, 

2005). 

Contudo, para aplicar os resíduos de madeira proveniente da poda e supressão de 

árvores na silvicultura urbana em produtos sólidos de madeira e painéis, é necessário não apenas 

identificar as espécies botânicas em questão e quantificar a madeira gerada, como também 

conhecer as principais propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira e avaliar a qualidade 

dos painéis MDP.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

Este estudo propôs caracterizar sob o aspecto físico, químico e mecânico os resíduos 

madeireiros de duas espécies da arborização urbana; para indicação de uso em produtos 

artesanais de madeira como uma solução de baixa escala, e avaliação de sua aplicação na 

manufatura de painéis MDP como destinação em larga escala. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

a) Selecionar duas das espécies mais comuns na arborização urbana do Estado de São Paulo; 

b) Realizar a caracterização física, química e mecânica do lenho do tronco das árvores; 

c) Indicar alternativas de aproveitamento do material em baixa escala; 

d) Produzir painéis MDP com a madeira da arborização urbana para avaliar sua aplicação 

em alternativas de grande escala, em composição com espécies utilizadas no mercado, a 

fim de complementar a produção de fábricas que tenham acesso a esse material; 

e) Qualificar os painéis MDP conforme as especificações da NBR 14810-2 (ABNT, 2018). 

 

O estudo também teve a intenção de incentivar outras pesquisas na área de 

caracterização e aproveitamento de outras espécies da arborização urbana, integrando-as com a 

silvicultura urbana e o próprio gerenciamento desses resíduos, tanto para empresas que prestam o 

serviço de poda e remoção de árvores no ambiente urbano quanto as prefeituras municipais. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Arborização urbana 

3.1.1. Conceito e benefícios 

A arborização urbana engloba todas as árvores plantadas em áreas públicas ou privadas 

nas cidades que estão em associação com construções e vias, além de sua interação constante 

com o tráfego de pessoas e veículos.  

As árvores que se encontram em áreas públicas são gerenciadas pelo governo em graus 

variados (esferas nacional, estadual e municipal); e em áreas privadas são gerenciadas pelos 

cidadãos em suas propriedades, sendo este altamente influenciado por meio de incentivos, 

educação e regulamentação através do próprio governo (NOWAK; GREENFIELD, 2018).  

Diversos benefícios são gerados enquanto as árvores cumprem sua função na arborização 

urbana, como sequestro e estoque de carbono, que reduz a concentração de gases de efeito estufa 

e mitiga os riscos da poluição do ar e impactos associados à saúde pública (MCDONALD et al., 

2016); redução da temperatura próximo às áreas verdes (MCDONALD et al., 2020); redução do 

escoamento superficial da chuva, que contribui para evitar inundações nas áreas urbanas; espaço 

de lazer, sensação de bem-estar e melhoria na saúde da população; e benefícios econômicos para 

os municípios como redução de despesas médicas e maior produtividade (CHIABAI et al., 2020). 

 

3.1.2. Resíduos da arborização urbana 

A necessidade de podar ou remover árvores da arborização urbana pode advir da sua 

incompatibilidade com o meio, como quando há realização de obra na qual o corte da árvore é 

indispensável; seu estado fitossanitário está inadequado; há risco iminente de queda; causa de 

danos permanentes ao patrimônio público ou privado; ou constitui obstáculo fisicamente 

incontornável ao acesso de veículos (SÃO PAULO, 2016). 

As árvores que crescem no contexto urbano estão sujeitas à estresses como a falta de 

espaço, pouca profundidade para crescimento de raízes, maior vulnerabilidade a pragas e 

doenças, estresse hídrico, interação com a fiação da rede elétrica e tráfego intenso de veículos e 

pessoas (SILVA; RENOFIO; MARGUTTI, 2009). Outro fator que pode gerar um aumento nas 

práticas de manejo da arborização urbana é a falta de planejamento a partir das prefeituras e das 

concessionárias de energia elétrica, sendo um dos maiores motivos da realização de podas, a 
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incompatibilidade entre a fiação e as árvores nas cidades (MEIRA, 2010), causando muitas vezes 

sua deterioração e morte.   

Apesar da legislação vigente, há poucas regulamentações locais para o gerenciamento de 

resíduos de poda e a remoção de árvores da arborização urbana no Brasil (CARVALHO et al., 

2019); o que gera conflitos entre as prefeituras, concessionárias de energia elétrica e outras 

empresas que atuam no manejo da arborização urbana. 

Essas atividades geram grande quantidade de resíduos, sendo que dentre os mais 

abundantes estão os galhos, folhas e troncos (PAREDES-SÁNCHEZ; GUTIÉRREZ-

TRASHORRAS; XIBERTA-BERNAT, 2015); que podem gerar um custo de disposição muito 

alto em decorrência de seu volume, forma e quantidade gerada, variando de US$22 a US$63 por 

tonelada (CARVALHO et al., 2019; MEIRA, 2010; NOWAK; GREENFIELD; ASH, 2019). 

No Brasil, no ano de referência de 2018, 3.468 municípios voluntariamente declararam 

sua geração de resíduos de poda e galhada para o SNIS, somando 97.703,8 toneladas, como 

reportado no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (BRASIL, 2019). Neste 

relatório divulgado em 2019, não constam dados declarados voluntariamente nas regiões Norte e 

Centro-Oeste.  

Não há muitos dados disponíveis na literatura relativos à quantificação constantemente 

atualizada dos resíduos da arborização urbana no Brasil, mas já houveram pesquisas que fizeram 

quantificações por um determinado período de tempo em algumas cidades brasileiras, como 

Piracicaba/SP (MEIRA, 2010), Natal/RN (VALE, 2016), Aracaju/SE, Goiânia/GO e 

Londrina/PR (CORTEZ, 2011). É possível observar que os dados declaratórios dos municípios 

não são realistas, são muito discrepantes e geralmente subestimam os valores reais (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantificação de resíduos gerados em algumas cidades brasileiras por mês 

Cidade/Estado Quantidade (t/mês) Período Fonte 

Aracaju/SE 148 2009 Cortez, 2011 

Goiânia/GO 3.333 - Cortez, 2011 

Londrina/PR 5.400 - Cortez, 2011 

Natal/RN 1080 2015 - 2016 Vale, 2016 

Piracicaba/SP 180 2008 - 2009 Meira, 2010 

 

O descompromisso a longo prazo dos atores políticos para com a arborização urbana 

implica em desorganização e falta de alternativas para melhor aproveitamento dos resíduos 

gerados quando as árvores e o espaço demonstram incompatibilidade (BENYEI et al., 2018). O 

manejo adequado das árvores urbanas pode aumentar o sequestro de gás carbônico e atrasar as 

emissões de gases do efeito estufa na atmosfera (TIMILSINA et al., 2014). 
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Os resíduos madeireiros da arborização urbana são gerados com grande dispersão 

espacial, heterogeneidade em relação à sua composição, dimensões e quantidades, e de forma 

sazonal, culminando em dificuldade de planejamento de coleta e destinação do material.  

A disposição incorreta dos resíduos da arborização urbana é prática comum em diversos 

países em desenvolvimento, como a Etiópia, China, Brasil, Índia, Malásia e outros (FETENE et 

al., 2018; JOHARI et al., 2012; MEIRA, 2010; SHI et al., 2013; SINGH et al., 2011), em que a 

madeira é geralmente destinada para aterros ou queimada à céu aberto (NOWAK; 

GREENFIELD; ASH, 2019), sendo que estas práticas estão sofrendo ações regulamentatórias 

com penalidades para o não-cumprimento das novas legislações. 

Os resultados dessas práticas são altos custos de descarte e uma das maiores pegadas de 

carbono nos cenários de fim de vida útil dos resíduos de madeira, em que os resíduos de poda 

urbana se decompõem lentamente em aterros sanitários e liberam metano e dióxido de carbono 

por pelo menos 150 anos; ou esses são queimados a céu aberto (ARAÚJO et al., 2018; 

TIMILSINA et al., 2014). 

Dentre as disposições mais comuns, os aterros sanitários apresentam a maior pegada de 

carbono por tonelada de resíduos de poda urbana (136 kg CO2-eq/t) quando comparadas com a 

queima para geração de energia elétrica (-161 kg CO2-eq/t) ou geração de calor (53 kg CO2-eq/t); 

em que a geração de eletricidade apresentou o melhor cenário, com balanço global negativo das 

emissões de gases de efeito estufa (CARVALHO et al., 2019).  

 

3.1.3. Contexto de legislação e normas brasileiras 

No Brasil, a legislação instituída em 2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), é o mais completo instrumento atual em relação ao gerenciamento adequado de 

resíduos sólidos no âmbito federal, municipal e particular, reunindo diretrizes para a correta 

solução por tipo de resíduo e definindo os responsáveis por eles. A PNRS define resíduo sólido 

como:  

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2012, Art. 3°, XVI). 
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Os resíduos da arborização urbana podem ser classificados de duas formas na PNRS; (a) 

quanto a sua origem, como resíduos de limpeza urbana, também descritos na Lei n° 11.445 de 5 

de janeiro de 2007, alterada pela Lei n° 12.312 de 12 de julho de 2016 para resíduos de poda de 

árvores em vias e logradouros públicos; e (b) quanto à sua periculosidade, em que os resíduos do 

manejo das árvores urbanas se classificam como não perigosos, ou seja, não apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental (BRASIL, 2012). 

Dentre seus objetivos, a PNRS incentiva a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, estimulando a gestão integrada e o reaproveitamento dos resíduos sólidos (BRASIL, 

2012). Para efetivar esses objetivos, são elencados diversos instrumentos, como a criação dos 

planos de resíduos sólidos em âmbito nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, 

municipal e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Os governos estaduais, no contexto da PNRS, devem elaborar Planos Estaduais de 

Resíduos Sólidos para dar as diretrizes gerais de gestão para os municípios integrantes de cada 

Estado, mas ainda há Estados (Tabela 2) que estão em fase de elaboração do documento (MMA, 

2019).  

A PNRS também prevê Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), em que as prefeituras municipais devem realizar um diagnóstico das situações 

encontradas e definir procedimentos e regras que deverão ser cumpridos pelos cidadãos 

residentes e empresas que prestam ou não serviços no manejo florestal urbano (BRASIL, 2012).  
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Tabela 2 – Situação dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

Estado Situação Lei Estadual/Distrital Ano 

Acre Publicado Não informado 2012 

Alagoas Publicado Lei n° 7.749 - 2015 2016 

Amapá - Não informado - 

Amazonas Publicado Lei n° 4457 - 2017 2017 

Bahia Em elaboração Lei nº 12.932 - 2014 - 

Ceará Publicado Lei nº 16.032 - 2016 2011 

Distrito Federal Publicado Lei nº 5.418 - 2014 2017 

Espírito Santo Em elaboração  Lei nº 9.264 - 2009 - 

Goiás Publicado Lei nº 14.248 - 2002 2017 

Maranhão Publicado Não informado 2012 

Mato Grosso Em elaboração Lei nº 7.862 - 2002 - 

Mato Grosso Do Sul Em elaboração Não informado - 

Minas Gerais Em elaboração Lei n° 18.031 - 2009 - 

Pará Relatório síntese Não informado 2014 

Paraíba Versão preliminar Não informado 2014 

Paraná Em revisão Lei nº 19.261 - 2017 2013 

Pernambuco Publicado Lei nº 14.236 - 2010 2012 

Piauí - Não informado - 

Rio De Janeiro Relatório síntese Lei nº 6.805 - 2014 2013 

Rio Grande Do Norte Em revisão Não informado 2014 

Rio Grande Do Sul Publicado  Lei nº 13.306 - 2009  2014 

Rondônia Em Elaboração Decreto n° 18.061- 2013 - 

Roraima - Lei nº 416 - 2004  - 

Santa Catarina Em Revisão  Lei nº 13.557 - 2005 2014 

São Paulo Publicado 
 Lei nº 12.300 – 2006; 

Decreto Estadual nº 54.645 - 2009 
2014 

Sergipe Publicado Lei nº 5.857 - 2006  2014 

Tocantins Publicado Não informado 2017 

Fonte: adaptado de MMA, 2019 
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Além de existirem os planos estaduais no Brasil, há também iniciativas municipais através 

de planos integrados de gestão de resíduos e com políticas públicas definidas, desenvolvidas 

através de Leis ou Decretos com prazos e definições que não podem ser alteradas entre 

diferentes governos, por serem de médio a longo prazo. Dessa forma, o gerenciamento de 

resíduos é contínuo e segue o padrão estabelecido independente da gestão municipal. 

Segundo Meira (2010), é necessário prevenir a geração de resíduos e aproveitar o material 

gerado, assim como reduzir sua periculosidade e planejar soluções para seu tratamento e 

disposição, porém não existem dados ou metodologias específicas nos municípios brasileiros para 

a quantificação desses resíduos, incluindo os resíduos da arborização urbana, dificultando a 

elaboração de planos de gestão eficientes. 

A caracterização e classificação dos resíduos sólidos no Brasil pode ser feita a partir da 

normativa NBR 10.004 (ABNT, 2004a), sendo os resíduos de arborização urbana materiais 

combustíveis e degradáveis, classificados como Classe II A – Não Inertes. Os resíduos com essa 

classificação podem ter propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade 

em água (ABNT, 2004a). Em condições naturais, sem contaminantes, não há riscos à saúde 

pública, pois não são tóxicos ou patogênicos (NOLASCO, 2000). 

A classificação configura etapa essencial para definir sua periculosidade e posteriormente 

o aproveitamento mais adequado para cada material, podendo ser utilizados para fins mais nobres 

em contrapartida ao simples descarte em aterros, terrenos baldios ou outras formas inadequadas 

de disposição (BISPO et al., 2021; MEIRA, 2010). 

 

3.1.4. Aproveitamento de resíduos 

O aproveitamento dos resíduos da arborização urbana em produtos de maior valor 

agregado pode ser uma alternativa ao seu simples descarte, produzindo benefícios 

socioeconômicos e evitando emissões de carbono para a atmosfera, podendo até superar alguns 

dos efeitos das emissões de carbono se houverem abordagens sistemáticas e de ampla magnitude 

(ARAÚJO et al., 2018; BENYEI et al., 2018). 

Ao serem aproveitados em novos produtos, os resíduos podem compensar o custo de 

manutenção (poda ou remoção), gerando uma redução de custos e ainda ser uma fonte de renda 

para as prefeituras municipais ou empresas que realizam o manejo de árvores nas cidades 

(NOWAK; GREENFIELD; ASH, 2019). 

As alternativas são diversas, entre elas o aproveitamento dos resíduos para geração de 

energia, pois são uma fonte de volume abundante de biomassa de baixo custo e com 
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características energéticas adequadas, podendo ser usado em combustão direta ou produtos 

processados como pellets e briquetes (JOSHI; GREBNER; KHANAL, 2015; MEIRA, 2010; 

PAREDES-SÁNCHEZ; GUTIÉRREZ-TRASHORRAS; XIBERTA-BERNAT, 2015; 

VELÁZQUEZ-MARTÍ et al., 2014). Quando transformados em briquetes podem reduzir em 

80% a pegada de carbono em comparação ao descarte em aterros (ARAÚJO et al., 2018).  

A compostagem também pode ser uma alternativa ambiental e economicamente viável 

(CORTEZ, 2011) e ela já está sendo adotada por diversas prefeituras municipais para atender à 

PNRS e às demandas de uma sociedade mais sustentável. São usados in natura como cama de 

animais ou após a compostagem como adubo (VALE; SARMENTO; ALMEIDA, 2005).  

Painéis de partícula também podem ser produzidos a partir dos resíduos da arborização 

urbana, podendo ser amplamente explorado devido à grande variedade e quantidade de resíduos 

de poda (DUARTE DA SILVA et al., 2013a). 

Especificamente para os resíduos de dimensões reduzidas, é possível a fabricação de 

pequenos objetos de madeira, que já se mostrou uma solução adequada em diversas pesquisas 

com aplicação em brinquedos (BISPO et al., 2021; MEIRA, 2010), peças decorativas 

(STERNADT, 2002), artigos domésticos como tábuas de corte e outros utensílios de cozinha 

(KLINGENBERG; NOLASCO; DIAS JÚNIOR, 2018; VALE; SARMENTO; ALMEIDA, 

2005). 

As madeiras da arborização urbana já demonstraram ter um grande apelo estético por 

apresentar características diferentes das madeiras mais conhecidas no mercado, como grã 

incomum, figuras, tortuosidades e fendas; irregularidades estas que podem ser especiais devido à 

história, local de origem, valor pessoal ou valor artístico, sendo muito interessantes para a 

produção de móveis (NOWAK; GREENFIELD; ASH, 2019) 

Todas essas alternativas de valorização dos resíduos devem ser avaliadas em relação à 

escala e sazonalidade de geração, para viabilizar sua aplicação em diferentes escalas; e também 

conhecer suas características físicas, químicas e mecânicas para melhor atender determinado tipo 

de produto (MEIRA, 2010). 

 

3.2. Características intrínsecas da madeira 

3.2.1. Água na madeira 

A madeira é um material higroscópico, ou seja, realiza trocas de umidade com o ambiente 

ao qual está exposta, dependendo da umidade e temperatura relativa do ar e da quantidade de 
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água presente na madeira; influenciando nas suas propriedades físicas e mecânicas e na 

performance da madeira em uso (GLASS; ZELINKA, 2010). 

Na madeira, a água pode ser encontrada em duas formas, a água livre ou capilar que, no 

estado líquido, está presente nos espaços intra e intercelulares da madeira; e a água higroscópica 

ou de adesão, que está mantida dentro das paredes celulares por atração intermolecular (GLASS; 

ZELINKA, 2010; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). A água capilar, em decorrência do diâmetro das 

cavidades celulares, ainda está sujeita às forças capilares, sendo seu tamanho e efeito 

extremamente variável em diferentes espécies de madeira, condições de sítio e até dentro da 

mesma árvore (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968; SIAU, 1984; SKAAR, 1988). 

A água higroscópica fica presa à parede celular em decorrência da atração entre as 

moléculas de água e os radicais hidroxílicos (OH) presentes nos elementos químicos que 

constituem a madeira, principalmente na fração de celulose amorfa. (GALVÃO; JANKOWSKY, 

1985; SHMULSKY; JONES, 2011; SIAU, 1984). 

No processo de perda de água da madeira, no momento em que toda a água livre presente 

no lúmen foi removida, mas a parede celular ainda está saturada com água higroscópica encontra-

se o Ponto de Saturação das Fibras (PSF), geralmente de 28 a 30% de umidade, mas varia entre 

espécies, árvores e até dentro da mesma árvore (GLASS; ZELINKA, 2010; SHMULSKY; 

JONES, 2011).  

Abaixo deste ponto, há influência na variação de massa, volume e propriedades físico-

mecânicas da madeira, mas acima deste ponto em que há o máximo conteúdo de água 

higroscópica e também a presença de água capilar, há apenas variação em massa da madeira 

(GLASS; ZELINKA, 2010; SHMULSKY; JONES, 2011).  

 

3.2.2. Propriedades físicas  

3.2.2.1. Propriedades e influência da umidade 

A qualidade da madeira está relacionada à diversas características físicas, químicas e 

mecânicas, que podem ser influenciadas a partir da sua espécie, genótipo, sítio e condições 

climáticas ao longo do crescimento das árvores, sendo que o conhecimento dessas propriedades 

possibilita o uso e aplicação mais adequados à madeira (HAAG et al., 2020; LAHR et al., 2016).  

Para implementar cadeias produtivas de novas espécies de madeira para o mercado, é 

necessário que haja pesquisas para desenvolver o conhecimento do seu processamento, oferta e 

demanda e aplicações que deem suporte para pequenas empresas agregarem valor ao produto 

com sucesso (BELLEVILLE et al., 2020). 
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Dentre as características físicas da madeira, se encontra a densidade básica, característica 

que resulta de diversos fatores como a espessura da parede das fibras, volume dos vasos e 

parênquimas, proporção entre lenho inicial e tardio (primaveril e outonal, respectivamente) e 

arranjo dos elementos anatômicos (FOELKEL; BRASIL; BARRICHELO, 1971; VITAL, 1984). 

A densidade básica consiste na massa seca por unidade de volume do material saturado (DO 

VALE; DIAS; SANTANA, 2010; VITAL, 1984) e pode ser determinada ao pesar uma peça de 

madeira seca e posteriormente descobrir seu volume saturado, e caso a amostra tenha dimensões 

irregulares é possível usar métodos de imersão (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

Outro conceito muito importante é a massa específica ou densidade aparente, que 

consiste na massa por unidade de volume em que ambas as medidas sejam mensuradas em uma 

mesma condição de umidade da madeira, que se convencionou em 12% (ABNT, 1997; 

JANKOWSKY; GALVÃO, 1979; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968).  

A umidade de equilíbrio é definida como o teor de umidade da madeira quando o material 

atinge um equilíbrio dinâmico com o ambiente a que está exposto; ou seja, a quantidade de água 

adsorvida do ambiente é igual à quantidade dessorvida para o mesmo ambiente (JANKOWSKY; 

GALINA, 2014). 

A madeira apresenta variação dimensional com o ganho ou perda de umidade 

higroscópica. Abaixo do PSF, no processo de dessorção, a madeira diminui o seu volume por 

retração; e ao adsorver água até o PSF, a madeira aumenta seu volume pelo fenômeno do 

inchamento (GLASS; ZELINKA, 2010; OLIVEIRA; FILHO; FIEDLER, 2010; SHMULSKY; 

JONES, 2011). 

A variação dimensional é um processo reversível, mas caso a água higroscópica saia da 

madeira sob o efeito de altas temperaturas, ela pode tornar-se menos higroscópica devido às 

tensões de secagem internas e à aproximação das cadeias de celulose e os radicais OH livres que 

geram mais pontos de ligação entre as moléculas de celulose amorfa (GALVÃO; JANKOWSKY, 

1985; SHMULSKY; JONES, 2011). 

A camada S2 da parede celular é que mais influencia a movimentação da madeira, pois a 

maioria das moléculas da cadeia está orientada quase paralela ao longo eixo da célula; as 

dimensões transversais (radial e tangencial) da madeira diminuem ou aumentam à medida que 

essas moléculas de celulose se aproximam ou se afastam e, pelo mesmo motivo, o comprimento 

da célula não é muito afetado (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968; SHMULSKY; JONES, 2011; SIAU, 

1984).  

Nas direções tangencial e radial, os valores podem variar de 3,5 a 15,0% e 2,4 a 11,0%, 

respectivamente, sendo a variação dimensional na direção tangencial (T) sempre é maior do que 
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na direção radial (R); e a longitudinal é considerada insignificante, com valores de 0,1% a 0,3% de 

modo geral, mas pode ser maior em madeiras juvenis, ou lenho de compressão e tensão 

(GALVÃO; JANKOWSKY, 1985; GLASS; ZELINKA, 2010; SIAU, 1984).  

O fator de anisotropia da madeira (razão T/R) é um interessante indicador da estabilidade 

dimensional, geralmente variando de 1,5 a 2,5, e quanto maior essa relação maior sua tendência 

ao fendilhamento e empenamento (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985; OLIVEIRA; SILVA, 2003; 

STANGERLIN et al., 2009). 

 

3.2.2.2. Secagem da madeira 

A secagem da madeira é etapa essencial na sua transformação em produtos de maior valor 

agregado porque melhora a qualidade dos produtos em relação à uniformidade de umidade e 

alivia as tensões presentes na madeira, obtendo maior controle sobre os defeitos que as peças 

podem apresentar (ANDRADE; JANKOWSKY; DUCATTI, 2001; JANKOWSKY, 2009).  

Além disso, diminui o risco de ataques de fungos apodrecedores e manchadores, melhora 

a estabilidade dimensional e a resistência mecânica, melhora a qualidade da colagem, da aplicação 

de vernizes e da impregnação de líquidos preservativos (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985). 

A secagem artificial é muito comum nas indústrias madeireiras por reduzir o tempo de 

secagem em relação à secagem natural, e para garantir sua eficiência é necessário o controle de 

diversas variáveis do processo; pois essa é a etapa de maior custo individual dentro da 

transformação da madeira em produtos, motivando estudos para aumentar a eficiência dos 

secadores e do processo (JANKOWSKY, 2000, 2009). A secagem afeta diversas propriedades 

físicas e mecânicas da madeira, podendo causar estresses que levam a defeitos irreversíveis, tais 

como empenamentos, rachaduras, encruamentos e colapsos (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985; 

SKAAR, 1988). Segundo Galvão e Jankowsky (1985), os defeitos são definidos como: 

a) Empenamento: é qualquer distorção da madeira em relação aos planos de suas 

superfícies e englobam os empenamentos encanoados, longitudinais e torcidos; 

b) Rachaduras: são rupturas causadas no processo de secagem da madeira, podendo ser 

superficiais ou de topo 

c) Encruamentos: são deformações causadas na secagem artificial na qual as fibras 

externas estão sob compressão e as internas sob tração, podendo gerar as rachaduras 

em favos;  

d) Colapsos: são ondulações na superfície da madeira causadas pela movimentação da 

água capilar deformando as células. 
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Eles podem ocorrer por mau empilhamento ou velocidade e condições de secagem muito 

severas, causando tensões internas na madeira em decorrência da taxa de evaporação da água se 

apresentar maior na superfície em relação à que se desloca do interior até a superfície da peça de 

madeira (JANKOWSKY, 2000; ULIANA, 2005).  

Para as condições de temperatura e umidade relativa do ar não serem muito agressivas, 

deve-se conduzir a secagem de maneira mais lenta de acordo com a espécie e as dimensões das 

peças, evitando causar defeitos de secagem e mantendo uma distribuição uniforme da umidade e 

livre de tensões (JANKOWSKY, 2000; ULIANA, 2005). 

Ao realizar os ensaios de secagem, além de ser um indicativo de uso da madeira, ele 

permite identificar madeiras com características similares e que podem ser agrupadas no processo 

de industrialização, sendo descrito por Jankowsky (2009; 2012). 

 

3.2.3. Propriedades mecânicas 

3.2.3.1. Conceitos e definições 

Antes de apresentar os ensaios mecânicos, é importante conhecer alguns conceitos 

básicos, como força, resistência, tensão e deformação. A força é a capacidade de um agente físico 

em alterar o estado de outro material, tanto em estado de repouso como em movimento 

uniforme (SHMULSKY; JONES, 2011; WINANDY; ROWELL, 1984). 

A resistência determina a capacidade do material em se opor às forças externas que 

tendem a compactar, esticar, dobrar ou torcê-lo em relação à uma carga aplicada (SHMULSKY; 

JONES, 2011). A tensão é a força aplicada por área, podendo esta ser de tração, em que as forças 

atuantes tendem a aumentar o comprimento da peça; compressão, em que as forças atuantes 

tendem a diminuir seu comprimento; e cisalhamento, em que as forças atuantes tendem a 

seccioná-lo ou cortá-lo em determinado plano (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

A deformação é a modificação de forma ou dimensões de uma peça submetida a uma 

determinada tensão. Nas situações em que as alterações ocorridas são completamente 

recuperadas após o descarregamento, houve apenas deformação elástica; mas ao ultrapassar esse 

ponto (conhecido como limite de proporcionalidade ou elástico) e as dimensões não se 

recuperam, houve deformação permanente, que é irreversível (GREEN; WINANDY; 

KRETSCHMANN, 1999; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968; SHMULSKY; JONES, 2011).  

O módulo de elasticidade (MOE) é a relação entre a tensão e a deformação específica, 

podendo ser determinado em ensaios de flexão, tração e compressão em que ele é válido até 
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atingir o limite elástico; as proporções e constantes elásticas podem variar dentro e entre espécies 

e em relação ao teor de umidade e a massa específica da madeira (GREEN; WINANDY; 

KRETSCHMANN, 1999; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). Já o módulo de ruptura (MOR) reflete a 

tensão máxima do material no momento de sua ruptura, e é uma estimativa da tensão nas 

superfícies superior e inferior do corpo-de-prova, calculado a partir da carga máxima (ou de 

ruptura) aplicada (GREEN; WINANDY; KRETSCHMANN, 1999; SHMULSKY; JONES, 

2011; WALKER, 1993).  

Há diversos fatores que influenciam as propriedades mecânicas da madeira, como o 

ângulo da grã, massa específica, teor de umidade, temperatura, presença de nós e outros diversos 

defeitos presentes na madeira, além das influências durante o seu crescimento (KOLLMANN; 

CÔTÉ, 1968). 

 

3.2.3.2. Ensaios  

3.2.3.2.1. Flexão estática 

A resistência da madeira à flexão na norma brasileira NBR 7190 (ABNT, 1997) é obtida 

através da máxima tensão atuante em um corpo-de-prova no ensaio de flexão, e ele é calculado 

considerando que a madeira é um material elástico através da 𝑓𝑀 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑊𝑒
  (Equação 1: 

 

𝑓𝑀 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑊𝑒
  (Equação 1) 

 

Onde: 

Mmáx é o máximo momento aplicado ao corpo-de- prova, em newtons-metro; 

We é o módulo de resistência elástico da seção transversal do corpo-de-prova, dado por 

bh²/6, em metros cúbicos. 

 

O ensaio de flexão estática é performado com um corpo-de-prova retangular, com seção 

transversal quadrada, disposto sob dois apoios e um atuador que aplica a carga sobre a peça de 

madeira; é importante ressaltar que a relação entre comprimento e a espessura (relação L/h) para 

a norma americana é de no mínimo 14 (ASTM, 1994) e na norma brasileira é de no mínimo 21 

(ABNT, 1997), sendo que abaixo de 14 ela sofre grande influência do cisalhamento, entre 14 e 20 

pouca e acima de 20 esse efeito pode ser considerado desprezível (ZANGIÁCOMO; 

CHRISTOFORO; LAHR, 2014).   
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Quando uma carga é aplicada à madeira no ensaio de flexão, ela tende a desviar de sua 

posição inicial em decorrência do carregamento e a quantidade desse desvio é denominada 

deflexão, e depende da distribuição, localização e magnitude da carga, do comprimento e o 

tamanho da peça, e do MOE (SHMULSKY; JONES, 2011).  

Na parte superior do corpo-de-prova, que recebe a carga, ocorre a tensão de compressão 

e na parte de baixo há tensão de tração; no centro da peça, em sua linha neutra, é comum que 

ocorra cisalhamento da peça (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

 

3.2.3.2.2. Compressão paralela às fibras 

A resistência à compressão paralela às fibras é a máxima tensão sustentada por um corpo-

de-prova; caso a peça tenha sua razão entre comprimento e largura inferior a 11:1, a resistência 

depende inteiramente da compressão, e caso essa relação seja maior, a peça também está sujeita à 

flambagem e o MOE passa a ter mais importância (GREEN; WINANDY; KRETSCHMANN, 

1999; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). Segundo a NBR7190, a resistência à compressão paralela às 

fibras é dada pela Equação 2: 

 

𝑓𝑐0 =
𝐹𝑐0,𝑚á𝑥

𝐴
  (Equação 2) 

 

Onde: 

fc0 é a resistência à compressão paralela às fibras, em mega Pascal; 

Fc0,máx é a máxima força de compressão aplicada ao corpo-de-prova durante o ensaio, em 

newtons;  

A é a área inicial da seção transversal comprimida, em metros quadrados. 

 

A determinação do MOE no ensaio de compressão paralela é através da inclinação da reta 

secante à curva de tensão-deformação, obtido do trecho linear definida por dois pontos (ABNT, 

1997). No caso na norma brasileira, NBR7190, correspondente aos pontos de 10% e 50% da 

resistência à compressão medida no ensaio, sendo dado pela Equação 3 e na norma americana 

D143 (ASTM, 1994), o módulo de elasticidade é dado pela Equação 4. 

 

𝐸𝑐0 =
σ50%−σ10%

ε50%−ε10%
  (Equação 3) 
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Onde: 

Ec0 é o módulo de elasticidade em mega Pascal; 

σ10% e σ50% são as tensões de compressão correspondentes a 10% e 50% da resistência fc0 

do diagrama de carregamento; 

ε10% e ε50% são as deformações específicas medidas no corpo-de-prova, correspondentes às 

tensões de σ10% e σ50%. 

 

𝐸𝑐0 =
F𝐿𝑃 .  𝐿

𝑎 .𝑏 .  D𝐿𝑃
  (Equação 4) 

 

Ec0 é o módulo de elasticidade em mega Pascal; 

FLP é a força no limite de proporcionalidade;  

L, a e b são as dimensões do corpo-de-prova; 

DLP é a deformação no limite de proporcionalidade. 

 

3.2.3.2.3. Dureza 

Para avaliar a dureza do material, o método Janka (modificação do ensaio da 

determinação da dureza Brinell para a madeira) consiste em avaliar o esforço necessário para 

introduzir uma semiesfera de 1 cm² de área diametral nas faces laterais e dos topos dos corpos de 

prova, a uma velocidade de 6 mm por minuto, a uma profundidade igual a seu raio (ABNT, 1997; 

KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). A dureza Janka da madeira é calculada através da Equação 5 

(ABNT, 1997):  

 

𝑓𝐻 =
𝐹𝑚á𝑥

𝐴𝑠𝑑
  (Equação 5) 

 

Onde: 

fH é a dureza Janka da madeira em N/cm²; 

Fmáx é a máxima força aplicada ao corpo-de-prova necessária à penetração de uma 

semiesfera de seção diametral com 1 cm² de área na profundidade igual ao seu raio, em 

Newtons; 

Asd é a área da seção diametral da esfera, igual a 1 cm², em centímetros quadrados. 
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Essa propriedade é indicadora da trabalhabilidade e aplicação da madeira (KOLLMANN; 

CÔTÉ, 1968; SHMULSKY; JONES, 2011; WALKER, 1993) e, de modo geral, quando avaliada 

nas direções axial, tangencial e radial a dureza Janka apresenta uma relação em que a dureza na 

face axial é maior do que a tangencial e a radial, que possuem valores mais semelhantes (ABNT, 

1997). 

 

3.2.3.2.4. Cisalhamento paralelo às fibras 

A resistência ao cisalhamento paralelo às fibras é dada pela máxima tensão de 

cisalhamento que pode atuar na seção crítica de um corpo-de-prova prismático (ABNT, 1997), 

calculada com o auxílio da Equação 6: 

 

𝑓𝑣0 =
𝐹𝑣0,𝑚á𝑥

𝐴𝑣0
  (Equação 6) 

 

Onde: 

fv0 é a resistência ao cisalhamento paralelo às fibras em N/m²; 

Fv0,máx é a máxima força cisalhante aplicada ao corpo-de-prova, em newtons; 

Av0 é a área inicial da seção crítica do corpo-de-prova, em um plano paralelo às fibras, em 

metros quadrados.  

 

A resistência ao cisalhamento ao longo da grã é extremamente baixa (6 a 10%) quando 

comparada com a resistência à tração, mas em juntas ou fixações é mais comum a ocorrência de 

falhas de cisalhamento (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

O plano em que ocorre o cisalhamento define diferentes valores para a resistência, tendo 

maior influência dos raios no plano radial, mas depende também da espécie, e maior influência 

do lenho inicial e tardio no plano tangencial, em que a resistência do lenho inicial é menor 

(KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

 

3.2.3.3. Influência da umidade nas propriedades mecânicas 

Abaixo do PSF, a maior parte das propriedades mecânicas de resistência e elasticidade são 

inversamente proporcionais ao teor de umidade, portanto com o decréscimo da umidade na peça 
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de madeira, a tendência é o aumento de suas propriedades mecânicas (GREEN; 

KRETSCHMANN, 1994; GÜNTEKIN; AYDIN, 2013; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968).  

Este aumento pode ser justificado através da higroscopicidade da madeira e do acúmulo 

de água nas paredes celulares que reduz as ligações por pontes de hidrogênio entre os polímeros 

orgânicos nas paredes das células, e abaixo do PSF através da variação dimensional (retração ou 

inchamento), pode ocorrer aumento ou redução da sua coesão e rigidez (CEZARO; TREVISAN; 

BALBINOT, 2010; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968; ZEN, 2018). 

Esta relação possui tendência linear até o PSF, mas há uma exceção, que é a propriedade 

de flexão dinâmica (resistência ao choque ou tenacidade), que apresenta uma diminuição na 

resistência da madeira quando o teor de umidade diminui, devido a madeira seca ser menos 

flexível que a madeira verde (ALMEIDA et al., 2016; KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

Embora a suposição de que as propriedades de resistência e rigidez não mudem acima do 

ponto de saturação das fibras seja verdadeira para a maioria das propriedades mecânicas, os 

resultados da literatura (GLOS, 1978; KOLLMANN, 1955; KÜHNE et al., 1955; ROŠ, 1936) 

mostram que no caso de compressão paralela e perpendicular à direção da fibra ainda existe um 

efeito decrescente da força quantitativamente não desprezível, até o conteúdo de umidade de 

cerca de 50%, mas ainda assim a redução da resistência à compressão é muito pequena no estado 

saturado (AICHER; STAPF, 2016). 

 

3.2.4. Propriedades químicas e energéticas 

Para o uso de um material lignocelulósicos como fonte de biomassa ou de energia, é 

necessário o conhecimento de suas propriedades inerentes que irão determinar a escolha do 

processo de conversão, prever certas dificuldades de processamento e também a forma em que a 

energia é necessária para determinada finalidade (MCKENDRY, 2002). 

 A madeira é composta principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo o 

carbono o elemento dominante com base em massa, mas há em sua composição outros 

compostos inorgânicos contendo elementos como cálcio, potássio, magnésio, manganês e silício, 

que permanecem como resíduos após a combustão em alta temperatura na presença de oxigênio 

abundante (SHMULSKY; JONES, 2011).  

Os elementos principais da madeira combinados em diversos polímeros orgânicos 

formam a celulose, hemicelulose e lignina. A celulose é um componente importante, por 

constituir cerca de metade da massa do material; já a proporção de lignina e hemicelulose varia 

amplamente entre as espécies (SHMULSKY; JONES, 2011). 
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As principais características do material durante o seu processamento como fonte de 

energia são o teor de umidade, poder calorífico, proporções de carbono e materiais voláteis, teor 

de cinzas ou de resíduos, teor de metais alcalinos e a relação celulose/lignina (MCKENDRY, 

2002; SHMULSKY; JONES, 2011). 

3.2.4.1. Carbono fixo, materiais voláteis e teor de cinzas 

O teor de carbono fixo (CF), é dado pela massa remanescente após a liberação dos 

materiais voláteis no processo de combustão, excluindo as cinzas e a umidade, e o teor de 

materiais voláteis (MV) é todo conteúdo em gás (incluindo umidade) que é liberado durante o 

aquecimento (em média utiliza-se 950 °C por 7 min) (MCKENDRY, 2002). 

Ambas propriedades fornecem uma medida da facilidade com que a biomassa inflama e 

subsequentemente se gaseifica ou oxida, que são informações essenciais para processos de 

conversão do material em combustível e permitindo a comparação de diferentes combustíveis 

(MCKENDRY, 2002). 

Como citado anteriormente, a decomposição termoquímica de um combustível de 

biomassa através da combustão produz um resíduo sólido denominado de “cinza” e pode afetar 

os custos de manuseio e processamento na conversão da biomassa em energia e, dependendo da 

magnitude do teor de cinzas, a energia disponível do combustível é reduzida proporcionalmente 

(MCKENDRY, 2002). 

 

3.2.4.2. Teor de extrativos 

Os extrativos são alguns constituintes da madeira que não fazem parte da composição das 

células e podem ser isolados a partir da exposição à diversos solventes como água fria, água 

quente, álcool etílico e tolueno, ácido acético, entre outros (ABNT, 2004b; MANTANIS et al., 

1995; SHMULSKY; JONES, 2011). Eles incluem ceras, óleos, resinas, gorduras, gomas, taninos, 

materiais aromáticos e corantes (SHMULSKY; JONES, 2011). 

Extrativos podem afetar diversas características da madeira, como a estabilidade 

dimensional (JANKOWSKA et al., 2017), cor e densidade (SHMULSKY; JONES, 2011) e 

também seu manuseio na fabricação de produtos, como dificultar o processo de corte, de 

colagem e de acabamentos (FONTE et al., 2017), ou a produção energia, celulose e papel 

(LOPES, 2008; SHMULSKY; JONES, 2011). 
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O conteúdo e a composição dos extrativos na madeira pode variar entre e intra espécies, 

com teores de 2 a 25%, sendo que as espécies tropicais geralmente apresentam maiores teores do 

que as de florestas temperadas (JANKOWSKA et al., 2017).  

 

3.2.4.3. Composição química 

As proporções de celulose e lignina são importantes apenas nos processos de conversão 

bioquímica da madeira, sendo a biodegradabilidade da celulose maior que a da lignina; portanto, a 

conversão do material que contém maior proporção de celulose é maior do que para espécies 

com uma proporção maior de lignina, sendo este um fator determinante na seleção de espécies 

para uso como biomassa (MCKENDRY, 2002). Embora o teor de lignina represente uma fonte 

de energia potencialmente grande, as técnicas atuais envolvendo sistemas de 

hidrólise/enzimáticos não podem converter a lignina (MCKENDRY, 2002). 

No processo da fotossíntese a água e o dióxido de carbono são combinados nas folhas 

das plantas empregando a energia da luz solar para formar glicose e outros açúcares simples, 

tendo o oxigênio como subproduto; após sua formação, a glicose pode ser convertida em amido 

ou em outros açúcares que posteriormente sintetizam a celulose nas células vivas a partir de um 

nucleotídeo de açúcar à base de glicose (SHMULSKY; JONES, 2011).  

A celulose é o polímero responsável pela resistência da fibra de madeira, devido ao seu 

alto grau de polimerização e orientação linear (WINANDY; ROWELL, 1984), além de conferir à 

madeira alta resistência à tração (WALKER, 1993). 

Outros derivados do açúcar juntamente com a glicose são usados nas células em 

desenvolvimento na síntese de polissacarídeos de menor peso molecular chamados 

hemiceluloses, que são polímeros de cadeia ramificada e com graus de polimerização na casa das 

centenas, em vez de milhares ou dezenas de milhares como na celulose (SHMULSKY; JONES, 

2011).  

As hemiceluloses atuam como uma matriz para a celulose e aumentam a densidade de 

empacotamento da parede celular; e apesar de sua função na madeira ser meio incerta 

(WALKER, 1993), suspeita-se de que seu papel principal seja atuar como um agente de 

acoplamento altamente específico (WINANDY; ROWELL, 1984). 

A lignina é um polímero complexo e de alto peso molecular, construído em unidades de 

fenilpropano (natureza fenólica) e é muito estável e difícil de isolar; a própria configuração exata 

da lignina é incerta, mas se sabe que ela consiste em um grupo de polímeros aromáticos que 

ocorre entre células individuais e dentro das paredes celulares (SHMULSKY; JONES, 2011).  
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A lignina tem função de ligação entre as células e, dentro das paredes celulares, ela está 

associada à celulose e às hemiceluloses, conferindo rigidez à célula e influenciando diversas 

propriedades da madeira (SHMULSKY; JONES, 2011). A lignina não apenas mantém as fibras 

juntas, mas também atua como um agente endurecedor para as moléculas de celulose dentro da 

parede celular da fibra, fornecendo boa resistência à compressão (WALKER, 1993; WINANDY; 

ROWELL, 1984). 

Os três componentes da parede celular contribuem em diferentes graus para a resistência 

da madeira, sendo responsáveis pela maioria das propriedades físicas e químicas da madeira 

(WINANDY; ROWELL, 1984).  

 

3.2.4.4. Influência das propriedades químicas na sorção 

É conhecido que a composição química da madeira (teores de celulose, hemicelulose, 

lignina e extrativos) pode influenciar o fenômeno de adsorção de água (JANKOWSKY; 

GALVÃO, 1979; SKAAR, 1988), porém o efeito do teor de extrativos na estabilidade 

dimensional não é consensual na literatura. 

Alguns estudos constataram que as regiões da madeira com maiores quantidades de 

extrativos tendem a apresentar menores valores de variação dimensional em algumas espécies de 

eucalipto (SOARES et al., 2018), assim como a remoção de extrativos em madeiras tropicais da 

Indonésia (CHOONG; ACHMADI, 1991) e na acácia-falsa (Robinia pseudoacacia L.) na Grécia 

(ADAMOPOULOS, 2002) aumentou significativamente a contração das espécies estudadas. 

Nesses casos não foi constatado se essa correlação ocorreu devido a remoção dos extrativos ou 

se a extração gerou mudanças na estrutura da parede celular. 

Em madeiras tropicais do Peru (HERNÁNDEZ, 2007) e no lariço-japonês (CÁCERES; 

HERNÁNDEZ; FORTIN, 2018) foi encontrada uma correlação negativa entre o teor de 

extrativos e a retratibilidade das espécies, que podem sofrer alterações na estabilidade 

dimensional de acordo com a quantidade e o tipo de extrativos e a sua distribuição na parede 

celular, bem como eles podem limitar a troca de umidade entre o lúmen e a parede celular 

(HERNÁNDEZ, 2007).  

Porém, em alguns casos, após a retirada dos extrativos da madeira, não houve grande 

variação dimensional (ADAMOPOULOS; VOULGARIDIS, 2012; JANKOWSKA et al., 2017). 

Jankowsky e Galvão (1979) concluem também que o teor de extrativos não é o principal fator na 

adsorção, podendo sofrer influência do teor de celulose e sua cristalinidade, pois admite-se que a 

celulose amorfa é a principal responsável pela adsorção da água higroscópica. 
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3.3. Painéis aglomerados 

3.3.1. Definição 

Os painéis aglomerados ou MDP são constituídos através das variáveis calor e pressão 

sobre partículas de madeira unidas com um adesivo (ABNT, 2018; IWAKIRI, 2005; SORATTO 

et al., 2013), passando pelas seguintes etapas de produção (Figura 1): descascamento, produção de 

cavacos e partículas, silos de armazenagem, secagem, peneiração, aplicação de cola, formação do 

colchão, prensagem à quente, corte com serra esquadrejadeira e lixadeira, podendo variar em 

algumas etapas de acordo com a indústria (IWAKIRI, 2005). 

As empresas geralmente possuem caldeiras para gerar energia para o próprio processo 

com a queima dos resíduos da produção de painéis, e podem possuir fábricas acopladas para a 

produção de resina (IWAKIRI, 2005). 

 

 

Figura 1 – Fluxograma industrial da produção de painéis aglomerados 
Fonte: Iwakiri (2005) 

 
O painel aglomerado possui diversas vantagens em relação aos painéis de madeira não 

particulada, como os compensados ou painéis de madeira serrada, pois melhora sua estabilidade 

dimensional; possui menor influência dos defeitos da madeira na resistência do painel porque a 

madeira é particulada; é possível adequar as propriedades físico-mecânicas desejadas de acordo 

com as variáveis do processo; possui menos exigências em relação às dimensões da matéria-prima 

que será utilizada; e menor custo de produção (IWAKIRI, 2005). 



37 
 

O fato desses painéis apresentarem menor exigência em relação às dimensões do 

material a ser utilizado para sua confecção, fez com que outros materiais lignocelulósicos fossem 

considerados interessantes para sua produção, incluindo também o uso de resíduos (MESQUITA 

et al., 2018; NAPOLI et al., 2013). Eles ainda podem se tornar uma solução para a destinação 

correta dos resíduos gerados por indústrias, prefeituras municipais, produções agrícolas entre 

outros (SOUZA et al., 2018). 

Outra vantagem do painel aglomerado é de substituir a cara e escassa madeira serrada, 

podendo ser utilizado para diversos produtos, como móveis, portas, pisos e rodapés; além de sua 

aplicação na construção civil, em paredes e forros (NAPOLI et al., 2013). 

Uma característica fundamental do painel é a razão de compactação, justamente porque 

ela determina algumas variáveis do painel e predizem sua qualidade; e que é expressa pela razão 

entre a massa específica nominal do painel e a densidade básica da madeira (SOUZA et al., 2012).  

A característica física que representa um dos requisitos básicos para a escolha de 

espécies e tratamentos para a produção de MDP é a densidade da madeira, justamente por sua 

grande influência na razão de compactação (IWAKIRI, 2005; IWAKIRI et al., 2012). A faixa de 

razão de compactação aceitável para painéis com densidade média é entre 1,3 e 1,6 para que não 

afete a densificação e consolidação do painel (MALONEY, 1993). 

 

3.3.2. Resíduos na produção de painéis 

O Brasil e outros países de grande potencial de produção de recursos renováveis 

produzem diversos resíduos lignocelulósicos na agroindustrialização de diversos produtos, como 

espigas de milho, bagaço de cana, aveia, arroz, café, coco, mamona, amendoim, talos de bambu, 

banana e mandioca (MESQUITA et al., 2018).  

Além desses, ainda existem resíduos de construção civil (AZAMBUJA et al., 2018), 

manejo da arborização urbana (DUARTE DA SILVA et al., 2013a; MEIRA, 2010; PALHARINI 

et al., 2018), do processamento da madeira (DACOSTA et al., 2005a; LIMA et al., 2018) e da 

transformação da madeira em celulose e papel (ANDRADE et al., 2018).  

Os resíduos podem ser quantificados, monitorados e tratados, encontrando-se uma 

alternativa interessante ao seu simples descarte, evitando seu processo de degradação lenta em 

aterros sanitários ou no próprio campo, ao utilizá-lo como um novo produto como os painéis de 

partículas (FIORELLI et al., 2012).  

A madeira e a resina compõem os principais custos na produção de painéis 

aglomerados, sendo a variação do preço da madeira em decorrência da variação de preço de 
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mercado, ao custo de transporte e à concorrência com outros setores, e o preço da resina em 

relação aos preços do petróleo e gás natural; assim, ao usar resíduos em sua produção, o custo 

com o material lignocelulósico pode diminuir (SAM-BREW; SMITH, 2017).  

A fabricação de painéis com plantas não lenhosas está se tornando cada vez mais 

importante no mundo devido ao esgotamento das florestas naturais (ALI; JAYARAMAN; 

BHATTACHARYYA, 2015), e as pesquisas sobre o aproveitamento de resíduos da produção das 

maiores commodities agrícolas e florestais mundiais são cada vez mais importantes. 

 

3.3.2.1. Resíduos agrícolas 

Há diversos resíduos agrícolas já pesquisados para a produção de painéis, como por 

exemplo os resíduos da produção de polpa e suco de açaí, que gera milhares de toneladas de 

resíduo por dia, sendo descartados ou usados como fonte de energia em fornos e caldeiras, mas 

mostraram grande potencial para aplicação de aglomerados feitos com a fibra tratada (em 

decorrência da sua higroscopicidade) na construção civil e movelaria (MESQUITA et al., 2018). 

Os resíduos da produção de nabo, na Polônia, também foram estudados para a produção 

de painéis de partícula, tanto misturado às partículas de madeira (DZIURKA; MIRSKI, 2013) 

quanto com polietileno (MIRSKI; DZIURKA; BANASZAK, 2019); o primeiro demonstrando 

atender aos requisitos de destinação para uso decorativo e para a produção de móveis, mas não 

para fins que exigem outros tipos de esforços (DZIURKA; MIRSKI, 2013) e o segundo 

apresenta ter características hidrofóbicas dos painéis melhoradas (MIRSKI; DZIURKA; 

BANASZAK, 2019).  

O bagaço de cana-de-açúcar (FIORELLI et al., 2013), cascas de macadâmia 

(WECHSLER et al., 2013), cascas de papoula (KESKIN; KUCUKTUVEK; GURU, 2015), 

fibras de linho e cânhamo (SAM-BREW; SMITH, 2017) e resíduos de bambu (GAUSS; 

ARAUJO; GAVA, 2019; VALARELLI et al., 2014; ZAIA et al., 2015) também demonstraram 

potencial de aplicação em painéis aglomerados para diversos fins, principalmente quando 

misturados à madeira em menores proporções. 

 

3.3.2.2. Resíduos industriais 

Empresas madeireiras e serrarias geram grande quantidade de resíduos no processamento 

mecânico de toras, que possuem grande potencial para se tornarem fonte de matéria-prima para a 

indústria de chapas de madeira aglomerada (DACOSTA et al., 2005b). A pesquisa de Dacosta et 
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al. (2005b) constatou que o uso de cavacos e maravalhas de Pinus pode gerar painéis de qualidade 

adequada para diversos fins de acordo com sua densidade nominal e teor de adesivo. 

 Outra pesquisa utilizou resíduos do processamento mecânico de eucalipto para confecção 

dos painéis, que constatou que os valores obtidos a partir dos ensaios mecânicos foram inferiores 

aos valores de referência das normas NBR14810-2 e EN312 (norma brasileira e europeia, 

respectivamente), resultado que foi associado à não definição adequada da geometria das 

partículas e que implicou em uma razão de esbeltez menor e em propriedades mecânicas não 

desejadas (LIMA et al., 2018). 

Painéis à base de resíduos de serraria de Pinus spp. e Tectona grandis (teca) foram 

produzidos com resina à base de resíduos de tinta de epóxi, usado como adesivo alternativo para 

reduzir a demanda por resina de ureia-formaldeído; em que o uso de madeira de teca parece ter 

contribuído para uma melhor ligação interna com resíduos de resina epóxi que os resíduos de 

madeira de espécies de Pinus spp. (SOUZA et al., 2018).  

Em outra pesquisa, painéis com resíduos de lâminas de madeira em conjunto com 

resíduos do processamento mecânico da madeira de Pinus geraram painéis com maior densidade, 

menor inchamento e maior resistência à tração perpendicular, também indicando serem 

adequados para uso em diversos produtos (SILVA et al., 2016). 

Na pesquisa de Andrade et al. (2018), foram produzidos painéis com resíduos fibrosos da 

depuração pós-cozimento na indústria de celulose, a fibra celulósica não branqueada (UKP, 

Unbleached Kraft Pulp em inglês) em misturas com diferentes proporções de partículas de Eucalyptus 

spp. O resultado de acrescentar UKP aos painéis foi o decréscimo nas propriedades mecânicas e 

aumento de propriedades físicas; quanto maior era a proporção de UKP e menor a de eucalipto, 

aumentou-se a razão de compactação, devido à densidade do resíduo ser menor que a do 

eucalipto (cerca de 0,325 g/cm³ em comparação com 0,586 g/cm³ da madeira), sendo necessários 

novos estudos para melhorar o processo produtivo e as propriedades mecânicas dos painéis 

(ANDRADE et al., 2018). 

 

3.3.2.3. Resíduos urbanos 

3.3.2.3.1. Painéis com resíduos da construção civil 

Outros materiais lignocelulósicos interessantes para a produção de painéis de partículas 

são os resíduos de madeira de demolição, contendo por exemplo, painéis de MDF (Medium 

Density Fiberboard), MDP e compensado, além de madeira maciça, que são gerados em grande 
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quantidade e comumente são descartados, sem destinação adequada específica (AZAMBUJA et 

al., 2018).  

Para avaliar o potencial dos resíduos de madeira de construção e demolição, na pesquisa 

de Azambuja et al. (2018) foram produzidos painéis puros de cada resíduo (MDF, MDP, 

compensado e madeira maciça), painéis mistos com 25% de cada resíduo e o controle de Pinus 

spp., em que suas propriedades permitiram a indicação de uso desse material como matéria-prima 

para as camadas internas dos painéis aglomerados. 

 

3.3.2.4. Painéis com resíduos da arborização urbana 

Algumas das espécies mais comuns na arborização urbana do Brasil já foram avaliadas 

quanto à sua qualidade da produção de painéis puros, como o ipê (Tabebuia serratifolia) e o chapéu-

de-sol (Terminalia catappa), produzidos com resíduos da poda da cidade de Bauru/SP (DUARTE 

DA SILVA et al., 2013a). Os resultados dos painéis de ipê foram melhores que os de chapéu-de-

sol, esses apresentando grande quantidade de material fino proveniente da moagem devido à falta 

de classificação das partículas antes da produção das chapas; e ambos não atingiram valores 

mínimos estabelecidos pelas normas CS236 (1966) e NBR14819 (2006) para as propriedades 

mecânicas avaliadas (DUARTE DA SILVA et al., 2013a). 

As espécies oiti (Licania tomentosa), aroeira-salsa (Schinus molle) e quaresmeira (Tibouchina 

granulosa), também muito comuns na arborização urbana no Brasil, foram avaliadas para a 

produção de painéis aglomerados em Jataí/GO (PALHARINI et al., 2018). Todas as espécies 

estudadas apresentaram-se adequadas para a produção de painéis MDP, mas a aroeira-salsa 

(Schinus molle) se destacou com a melhor combinação dos fatores estudados (absorção e 

inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água, densidade aparente, tração 

perpendicular e flexão estática), com melhor estabilidade dimensional e menores valores de 

absorção de água e inchamento em espessura (PALHARINI et al., 2018). 

Avaliando a escassa literatura sobre a produção de painéis MDP com resíduos da 

arborização urbana e seu grande potencial de aplicação em produtos de maior valor agregado, se 

observa a importância de novas pesquisas na área, pensando em outras espécies e outros 

tratamentos de painéis, puros ou mistos, que já prevejam sua qualidade através de sua 

caracterização e da razão de compactação. 

Esta previsão de aplicação de outras espécies é fundamental, tendo em vista que os 

resíduos da arborização urbana são gerados de forma descontinua e irregular, ou seja, o plano de 

arborização urbana de cada cidade é bastante particular em espécies e em escala temporal, o que 
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reflete posteriormente na composição dos resíduos de madeira. Desta maneira, a composição dos 

resíduos varia conforme as árvores utilizadas na arborização urbana, sua idade, estado 

fitossanitário, senescência, intempéries e eventual incompatibilidade com o meio. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Origem do material 

Os resíduos madeireiros da arborização urbana foram obtidos em parceria com o grupo 

empresarial CBFT (Companhia Brasileira de Florestas Tropicais), que atua na área de prestação 

de serviços em áreas privadas, em diversas cidades da região metropolitana de Campinas/SP. A 

empresa TecPodas, do grupo CBFT, é responsável pela geração dos resíduos madeireiros em suas 

práticas de manejo arbóreo e o material é levado para seu pátio homologado no IBAMA, o qual 

atende as exigências legais. Os resíduos gerados e coletados pela empresa foram quantificados em 

volume e qualificados em galhos ou toras, ao longo do período de um ano. A mesma avaliação, 

quando possível, foi aplicada ao estoque de madeira já existente na empresa (galhos, toras e 

pranchas), acumulado em decorrência de serviços realizados nos últimos anos.  

A partir da qualificação e quantificação dos resíduos foi possível definir as principais 

espécies florestais que geram resíduos no manejo arbóreo urbano e os respectivos volumes, 

categorizados em galhos e toras; e principalmente, os resíduos com forma e dimensões passíveis 

de serem processados em serraria. Do material existente no pátio da empresa, foram cedidas para 

a realização da pesquisa as espécies flamboyant (Delonix regia) e sibipiruna (Cenostigma pluviosum), as 

duas mais comuns para o caso da empresa, mas também reportadas dentre as mais comuns na 

arborização urbana do Estado de São Paulo e outras regiões de Mata Atlântica (FREITAS et al., 

2020; SILVA FILHO, 2009).  

 

4.2. Caracterização das espécies  

4.2.1. Flamboyant (Delonix regia) 

A Delonix regia (Hook.) Raf. é uma espécie de origem africana, da Ilha de Madagascar, 

mas que foi levada para outros continentes por ter grande valor ornamental, como a Europa e as 

Américas, onde é usada na arborização urbana; apresentando altura média de 7 a 10 metros e 

raízes superficiais que podem causar danos às calçadas, sendo recomendado seu uso na apenas a 

parques, praças e grandes espaços onde possam crescer livremente (PATRO, 2016). 

Santini Junior (2018) descreveu as características dendrológicas da espécie e a descrição 

geral, macroscópica e microscópica do lenho das árvores:  
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Características dendrológicas: árvores de 10-18m.; 60-140cm de DAP, fuste 

tortuoso e ramificado a 2m. Casca externa lisa com ligeiramente esfoliante, acinzentada. 

Casca interna rosa avermelhada, sem látex. Ramos terminais em seção circular, glabros 

com pequenos acúleos. Folhas compostas, alternas, bipinadas e plumosas, com até 

60cm de comprimento, com 11- 18 pares, pecíolo rígido, com 20-30 pares de folíolos 

em cada pina, oblongos, glabros, estipulados, com 6-9mm comprimento. 

Inflorescências em racemos axilares. Flores corimbosas, grandes e vistosas, coloração 

vermelho brilhante. Frutos legume, achatado, com 20-50cm comprimento e 4-8cm de 

largura, de coloração verde clara e flácidos quando jovens e marrom escuro, firmes e 

bastante espessos quando maduros. Sementes são grandes, amareladas, oblongas, 

dispostas em ângulo reto ao comprimento da vagem e transversalmente manchadas, 

com 3- 4cm de diâmetro.  

Caracteres gerais: madeira moderadamente pesada; macia ao corte; cerne bege escuro 

amarelado, indistinto do alburno; textura fina; grã direta; brilho ausente; lisa ao tato; 

odor imperceptível; gosto imperceptível. 

Descrição macroscópica: camadas de crescimento visíveis a olho nú, demarcadas por 

faixas de parênquima marginal. Parênquima axial visível a olho nú, aliforme confluente 

em trechos longos, com tendência à formação de faixas e em linhas marginais. Raios 

visíveis sob lente (10x), regularmente espaçados; estratificação ausente. Vasos visíveis a 

olho nú; solitários e múltiplos; distribuição difusa; pouco abundantes; desobstruídos; 

placa de perfuração simples. 

Descrição microscópica: camadas de crescimento demarcadas por faixas de 

parênquima marginal. Vasos solitários e múltiplos de até 10; distribuição difusa; 

frequência de 3,2mm² (±0,7), comprimento de 239,5μm (±44,1) e diâmetro 168,6μm 

(±35,8); desobstruídos, placa de perfuração simples; pontoações intervasculares 

alternas, guarnecidas, contorno poligonal, diâmetro 8μm (±1,4); pontoações 

raiovasculares com bordas reduzidas, aparentemente simples, diâmetro 7,8μm (±1,3). 

Fibras libriformes, de parede espessa, lume médio e pontoações simples, comprimento 

928,5µm (±95). Parênquima axial aliforme confluente em trechos longos, com 

tendência à formação de faixas; e em faixas marginais com até 12 células de altura; não 

estratificado. Raios homocelulares, formados exclusivamente por células procumbentes; 

unisseriados raros e multisseriados predominantes com até 4 células de largura; 

frequência de 7,8 por mm linear (±1,1); altura de 279,8μm (±79,5) e largura 36μm 

(±10,6); estratificação ausente. Canais intercelulares ausentes. Cristais presentes em 

séries cristalíferas no parênquima axial. Tilos presentes. (SANTINI JUNIOR, 2018). 

 

4.2.2. Sibipiruna (Cenostigma pluviosum) 

A Cenostigma pluviosum (DC.) E. Gagnon & G.P. Lewis (sibipiruna) é de origem nativa e 

não é endêmica do Brasil, com ocorrências confirmadas nas regiões Norte (Pará), Nordeste 
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(Bahia, Paraíba, Pernambuco), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro) e Sul (Paraná). É comum nas vegetações de 

Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta 

Ombrófila (ou Floresta Pluvial) e Restinga nos domínios fitogeográficos Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (REFLORA, 2020). 

É uma espécie ornamental amplamente utilizada na arborização urbana brasileira e com 

potencial madeireiro, apresentando madeira pesada, dura e de média durabilidade, podendo ser 

utilizada na construção civil e na produção de móveis em geral (PONTES et al., 2006).  

Santini Junior (2018) descreveu as características dendrológicas da espécie e a descrição 

geral, macroscópica e microscópica do lenho das árvores:  

 

Caracterização dendrológica: árvore de 6m-10m. de altura; 20-40cm de DAP, fuste 

cilíndrico e bifurcado, ramificado a 2m. Casca externa com ritidoma descamando em 

placas, de coloração marrom clara. Casca interna sem odor característico, coloração 

alaranjada. Ramos terminais em seção circular, com lenticelas nos ramos jovens, glabros 

e inermes. Folhas compostas, alternas, bipinadas, bijugadas, com 5 a 11 folíolos, 15-

20cm comprimento, obtusos, oblongos, coriáceos, com tricomas escuros estrelados, 

presença de pulvino na base pinas. Inflorescências racemo terminal. Flores pequenas, 

amareladas, levemente pilosas. Frutos legume oblongo-elíptico, assimétrico, acuminado, 

deiscente, com 8- 10cmde diâmetro. Sementes chatadas, ovaladas, lustrosas, de cor 

castanho-clara. 

Caracteres gerais: madeira pesada; dura ao corte; cerne marrom escuro enegrecido, 

distinto do alburno marrom claro; textura média; grã revessa; brilho moderado; 

ligeiramente áspera ao tato; odor imperceptível; gosto imperceptível. 

Descrição macroscópica: camadas de crescimento visíveis a olho nú, demarcadas por 

zona fibrosa e por finas linhas marginais. Parênquima axial visível a olho nú, aliforme 

confluente em trechos longos ligando 4 ou mais vasos e em linhas marginais. Raios 

visíveis sob lente (10x), regularmente espaçados; estratificação presente. Vasos visíveis a 

olho nú; solitários e múltiplos; distribuição difusa; abundantes; parcialmente obstruídos 

por óleo resina; placa de perfuração simples. 

Descrição microscópica: camadas de crescimento demarcadas por zona fibrosa e por 

finas linhas marginais. Vasos solitários e múltiplos de até 4; distribuição difusa; 

frequência de 19,2mm² (±3,6), comprimento de 290,5µm (±28,1) e diâmetro 68,8μm 

(±11,2); parcialmente obstruídos por óleo resina; placa de perfuração simples; 

pontoações intervasculares alternas, guarnecidas, contorno poligonal, diâmetro 6,2μm 

(±1,3); pontoações raiovasculares com bordas reduzidas, aparentemente simples, 

diâmetro 7,2μm (±1,2). Fibras libriformes, de parede muito espessa, lume delgado e 

pontoações simples, comprimento 858,9µm (±42,2), estratificação presente. 

Parênquima axial aliforme confluente em trechos longos ligando 4 ou mais vasos, com 
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tendência à formação de faixas, e marginal; estratificado. Raios homocelulares, 

formados exclusivamente por células procumbentes; bisseriados predominantes e 

trisseriados; frequência de 11,1 (±1,7) por mm linear; altura de 94,8μm (±14,2) e largura 

19,2μm (±4,3); estratificação presente e irregular. Canais intercelulares ausentes. Cristais 

prismáticos presentes em séries cristalíferas no parênquima axial. Tilos ausentes. 

(SANTINI JUNIOR, 2018). 

 

4.3. Coleta do material 

O material foi identificado e transportado dentro do pátio da empresa com um 

caminhão Munck e serrado em pranchas com o auxílio de uma serraria portátil Lucas Mill, 

transformando os resíduos madeireiros em madeira serrada bruta. Devido às características do 

material (tortuosidades, defeitos, tamanhos e formatos não padronizados), o corte foi realizado 

apenas em pranchas, sem remover os defeitos, e transformado depois em vigas. 

Após o transporte para o Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, parte do material obtido foi destinado a obtenção dos corpos-de-

prova para os ensaios de caracterização tecnológica; e o restante foi submetido à secagem ao ar. 

De cada espécie selecionada, foi coletado o material de toras provenientes de cinco 

árvores diferentes. A amostragem para os ensaios e quantidade de corpos-de-prova foram 

determinados em função das normas adotadas e do material obtido a partir das toras disponíveis 

na empresa.   

A madeira das duas espécies era proveniente das cidades de Campinas, Americana e 

Jaguariúna (Estado de São Paulo), e apresentavam ramificações, tortuosidade, presença de nós e 

de insetos, comumente vistos em árvores da arborização urbana. 

 

4.4. Caracterização da madeira 

4.4.1. Propriedades físicas da madeira 

4.4.1.1. Massa específica e densidade básica 

A massa específica (Me) é a relação entre massa e volume a um mesmo teor de umidade, 

o qual é padronizado em 12,0% base seca e a densidade básica (Db) a relação entre a massa do 

corpo-de-prova seco e o seu volume saturado. A determinação da massa específica foi realizada 

de acordo com a metodologia descrita na D143 (ASTM, 2013), a densidade básica de acordo com 
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o método da balança hidrostática segundo a D143 e a D2395 (ASTM, 2017) e a umidade segundo 

a NBR 7190 (ABNT, 1997), segundo as seguintes Equações 7, 8 e 9. 

 

𝑀𝑒 =  
𝑚12%

𝑉12%
        (Equação 7) 

Onde: 

 m12% é a massa em gramas a 12% de umidade 

 V12% é o volume em cm³ a 12% de umidade 

 

𝐷𝑏 =  
𝑚0%

𝑉𝑠𝑎𝑡
        (Equação 8) 

 

Onde: 

 m0% é a massa em gramas a 0% de umidade 

 Vsat é o volume em cm³ da amostra saturada 

 

𝑈 =  
𝑚𝑖− 𝑚0%

𝑚0%
× 100       (Equação 9) 

 

Onde: 

 U é o teor de umidade, base seca, em % 

mi é a massa em gramas no teor de umidade inicial 

m0% é a massa em gramas a 0% de umidade 

  

As amostras de 2,5 x 2,5 x 10,0 cm (Figura 2a) tiveram suas dimensões mensuradas e 

foram pesadas no teor de umidade de equilíbrio (aproximadamente 12%) com auxílio de 

paquímetro e balança. Posteriormente, foram submetidas à saturação em autoclave (Figura 2b) 

imersas em água, com alternância de pressão e vácuo de 2 em 2 horas, totalizando 24 horas para 

saturação das amostras. Após esse período de saturação, medições das massas (Figura 2c) e 

dimensões dos corpos-de-prova foram realizadas novamente. As mesmas medidas foram 

aplicadas para as amostras após secagem em estufa a 103 (±2) °C até atingirem massa constante. 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 2 – (a) Amostras dos ensaios de massa específica e densidade básica, (b) autoclave e (c) método da 

balança hidrostática 

 

4.4.1.2. Estabilidade dimensional 

A retratibilidade da madeira quantifica a variação verificada nas suas dimensões em 

função da variação no seu teor de umidade. Este ensaio também é padronizado pela norma D143 

(ASTM, 1994), no qual as direções estruturais da madeira (tangencial, radial e longitudinal) são 

definidas em relação aos planos do corpo-de-prova. 

As mesmas amostras usadas para os ensaios de densidade básica e massa específica 

foram utilizadas para determinar a retratibilidade, portanto foram submetidas às mesmas 

condições de saturação em autoclave e posterior secagem em estufa a 103 (±2) °C. Para 

determinar a retração, as amostras devem estar inicialmente acima do PSF e ao final da secagem, 

completamente livres de umidade. As deformações específicas de retração (ɛr) são consideradas 

como índices de estabilidade dimensional, sendo determinadas para cada uma das direções 

estruturais da madeira (axial, radial e tangencial), e também para seu volume, em função das 

dimensões da madeira saturada e seca, a partir da Equação 10: 

 

𝜀𝑟 = (
𝐿𝑠𝑎𝑡−𝐿0%

𝐿𝑠𝑎𝑡
) × 100     (Equação 10) 

 
 

Onde: 

Lsat é a dimensão em centímetros da amostra saturada 

L0% é a dimensão em centímetros da amostra seca em estufa 

 

As medidas foram realizadas em dois pontos por direção estrutural da madeira (axial, 

radial e tangencial), que foram previamente marcados para garantir a maior precisão da medida, 

a
a
a
a
a 

a 

A B C 
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utilizando-se a média para o cálculo da retratibilidade. O coeficiente de anisotropia, ou relação 

T/R, foi calculado através da razão entre a retratibilidade na direção tangencial e a radial.  

 

4.4.1.3. Comportamento durante a secagem 

Este ensaio tem por princípio a avaliação da reação da madeira quando submetida a 

condições drásticas de secagem, a qual é proporcional ao comportamento apresentado na 

secagem industrial (JANKOWSKY, 2009). Corpos-de-prova com seção transversal de 1,0 x 5,0 

cm e comprimento de 10,0 cm foram submetidos à secagem em estufa laboratorial com 

temperatura constante de 100ºC. Ao longo do tempo de secagem, mediu-se o teor de umidade 

das amostras através da sua massa (g) e foram quantificadas as rachaduras no topo e na superfície 

(Figura 3) como descrito em Jankowsky (2009).  

 

 

Figura 3 – (a) Calibrador de espessura, (b) amostras após a secagem drástica e (c) medição das rachaduras 

de topo 

 

Como resultado do ensaio se obteve a umidade inicial, a densidade básica, massa de 

água, tempo e velocidade de secagem e a propensão a apresentar defeitos de secagem 

(rachaduras, colapso e empenamentos), bem como sua intensidade (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Variáveis obtidas através do ensaio de secagem drástica a 100°C 

Variável Descrição Faixa de umidade (%) Unidade 

Ui Umidade inicial Verde/saturada % 

Db Densidade básica Verde/saturada g cm-3 

Mi Massa inicial de água Verde/saturada g 

M30 Massa de água a 30% 30 g 

M5 Massa de água a 5% 5 g 

T1 

Tempo de secagem 

Ui a 5 h 

T2 Ui a 30 h 

T3 30 a 5 h 

V1 

Taxa de secagem 

Ui a 5 g cm-3 x h 

V2 Ui a 30 g cm-3 x h 

V3 30 a 5 g cm-3 x h 

R1 

Rachadura de topo 

Ui a 5 (*) 

R2 Ui a 30 (*) 

R3 30 a 5 (*) 

Ri Rachadura interna 5 (*) 

C Intensidade do colapso 5 (*) 

Onde (*) é o escore, em função da intensidade do defeito, detalhado na Tabela 4. 

Fonte: Jankowsky (2009). 

 

Aos defeitos foram atribuídos escores em função de sua presença e intensidade (Tabela 

4). Para a avaliação das rachaduras internas e intensidade do colapso, as amostras foram cortadas 

ao meio, no sentido transversal às fibras, após a secagem; sendo então colocadas em estufa a 103 

(±2) °C até massa constante. 
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Tabela 4 - Quantificação do escore atribuído aos defeitos da secagem drástica a 100°C 

Escore 
Rachaduras Intensidade do 

colapso (*) De topo Superficial Interna 

1 Ausente Ausente Ausente Ausente 

2 

CR <  
e

2
 CR <  

c

4
 CR <  

e

4
 

A − B <  
e

40
 

LR <  
e

20
 LR <  

c

400
 LR <  

e

20
 

3 

CR >  
e

2
 CR <  

c

2
 CR <  

e

4
 

e

20
> A − B >  

e

40
 

LR <  
e

20
 LR <  

c

200
 LR >  

e

20
 

4 

CR <  
e

2
 CR <  

3c

4
 

- 
e

10
> A − B >  

e

20
 

e

10
> LR >  

e

20
 LR <  

c

100
 

5 

CR >  
e

2
 CR >  

3c

4
 

- A − B >  
e

10
 

e

10
> LR >  

e

20
 LR <  

c

100
 

6 

CR >  
e

2
 

- - - 

LR >  
e

10
 

Onde (*) é o posicionamento das dimensões A e B ilustradas na Figura 4; CR é o comprimento da rachadura, LR é a 

largura da rachadura; e é a espessura da amostra; c é o comprimento da amostra (mm). 

Fonte: Jankowsky (2009). 

 

 

Figura 4 - Esquema demonstrativo da quantificação de intensidade do colapso 

Onde A é a espessura da amostra medida na lateral, B é espessura da amostra medida no local com maior retração 

dimensional e A – B é a quantificação da intensidade do colapso. Fonte: Jankowsky (2009). 

 
A secagem ao ar foi monitorada com o auxílio de um medidor de umidade Lignometer, 

do tipo resistência, modelo KC. A curva de secagem registrada (perda de umidade em função do 

tempo de secagem) foi utilizada como termo de comparação para os resultados obtidos com o 
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ensaio de secagem drástica em laboratório. As medições foram realizadas com maior intensidade 

no início (intervalos de 3 a 4 dias), período em que a secagem é mais acelerada, e gradualmente o 

intervalo de dias foi aumentando devido a menor taxa de secagem, totalizando 148 dias de 

avaliação. 

 

4.4.2. Propriedades mecânicas da madeira 

4.4.2.1. Resistência à flexão 

Para os ensaios de resistência à flexão estática, como uma adaptação da NBR 7190, 

foram utilizados corpos-de-prova com seção quadrada de 2,5 cm e o vão de comprimento no 

mínimo de 21 vezes o valor da altura, ou seja, de 52,5 cm (ABNT, 1997). 

Para o ensaio ser realizado, foi necessário medir as dimensões e a massa dos corpos-de-

prova, que foram sustentados por dois apoios fixos com vão livre, e aplicado um carregamento 

com célula de carga de 2.000 kgf de forma concentrada no centro da amostra (Figura 5). O 

carregamento realizado foi monotônico crescente, com uma taxa de 10 MPa/min.  

Após o ensaio os corpos-de-prova foram pesados novamente e colocados em estufa a 

103 (±2) °C até obterem massa constante, e então foi aferida mais uma vez seu peso para 

determinar o teor de umidade das amostras e realizar os cálculos de correção da resistência em 

12% de umidade. 

 

 

Figura 5 – Ensaio de flexão da madeira de flamboyant em máquina universal de testes 
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4.4.2.2. Resistência à compressão 

Para os ensaios de resistência à compressão paralela às fibras, foi utilizada a norma 

D143, com corpos-de-prova reduzidos com dimensões de 2,5 x 2,5 x 10,0 cm (ASTM, 1994). 

Foram medidas as dimensões e a massa dos corpos-de-prova, e as amostras foram ensaiadas com 

velocidade de carregamento de 0,3 mm/min (Figura 6).  

Após o ensaio os corpos-de-prova foram pesados novamente e colocados em estufa a 

103 (±2) °C até atingirem massa constante, e então foi aferida mais uma vez seu peso para 

determinar o teor de umidade das amostras e realizar os cálculos de correção para 12% de 

umidade. 

 

 

Figura 6 – Ensaio de compressão da madeira de flamboyant em máquina universal de testes 

 

4.4.2.3. Dureza 

Foram usados corpos-de-prova com dimensões de 5,0 x 5,0 x 15,0 cm para o ensaio de 

dureza Janka com o devido teor de umidade em equilíbrio com o ar e ensaiados em máquina 

universal de testes, conforme a NBR 7190 (ABNT, 1997).  

Para a determinação dessa propriedade, foi aplicado um carregamento monotônico 

crescente até que a esfera com 1 cm² de diâmetro penetrasse a uma profundidade igual ao seu 

raio, em um período de pelo menos um minuto em máquina universal de ensaios (Figura 7). A 

determinação foi realizada em dois pontos das faces tangencial, radial e longitudinal das peças; e a 

umidade também foi aferida para estes corpos-de-prova. 
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Figura 7 – Ensaio de dureza da madeira de sibipiruna em máquina universal de testes 

 

4.4.2.4. Cisalhamento na face tangencial 

Para os ensaios de cisalhamento na face tangencial, os corpos-de-prova (Figura 8) foram 

obtidos de acordo com a norma NBR 7190 (ABNT, 1997) e foi avaliada a resistência máxima ao 

cisalhamento. As amostras, com teor de umidade em equilíbrio com o ar, foram ensaiadas em 

máquina universal de testes com carregamento de 2,5 MPa/min. 

 

 

Figura 8 – Esquema do corpo-de-prova para o ensaio de cisalhamento 

Fonte: NBR 7190 (ABNT, 1997) 
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4.4.3. Propriedades químicas e energéticas da madeira 

4.4.3.1. Análise imediata 

A análise imediata foi realizada para determinar os materiais voláteis, carbono fixo e o 

teor de cinzas, de acordo com o procedimento na norma D1762 (ASTM, 1984), adaptado do 

carvão à madeira. Foram pesadas amostras de aproximadamente 1 g de serragem peneirada em 40 

mesh (Figura 9) em cadinhos de porcelana (Figura 10a), colocadas em estufa a 103(±2)°C.  

 

 

Figura 9 – (a) Peneira vibratória, (b) serragem peneirada e (c) amostras de serragem  

 

A temperatura inicial da mufla era de 600°C, em que as amostras foram colocadas por 3 

minutos com a porta aberta e depois por 7 minutos com a porta fechada (Figuras 10b e 10c). As 

amostras esfriaram em dessecador e foram pesadas para determinar o teor de materiais voláteis. 

O teor de cinzas foi determinado a partir do mesmo procedimento em mufla, mas com 

temperatura de 900°C por 6 horas, e o carbono fixo foi determinado a partir da diferença entre 

materiais voláteis e cinzas. 

 

 

Figura 10 – (a) Serragem seca em estufa em cadinhos de porcelana, (b) amostras na mufla a 600°C e (c) 

amostras na mufla a 900°C 

a 

a
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4.4.3.2. Teor de extrativos totais e composição química da madeira 

Inicialmente foi determinado o teor de umidade das amostras de acordo com a 

NBR14660 (ABNT, 2004b). A determinação do teor de extrativos totais foi feita em triplicata, ou 

seja, 3 amostras de cada uma das cinco árvores de cada espécie, em que o equivalente à 1 grama 

seco da amostra de serragem foram colocadas dentro de envelopes de papel filtro e extraídas em 

Balão Extrator de Soxhlet ou em Erlenmeyer, segundo a NBR14583 (ABNT, 2010a).  

Os solventes utilizados para a primeira extração foram o álcool tolueno e álcool etílico 

(proporção 2:1) por 7 horas no Balão de Soxhlet em que o solvente passou de maneira 

intermitente pelas amostras (Figuras 11a e 11b). A segunda extração foi feita de mesma maneira 

apenas com o solvente álcool etílico. A terceira extração foi feita em água quente em frascos 

Erlenmeyer, colocados em banho-maria a 95°C por uma hora, homogeneizando-os a cada 15 

minutos (Figura 11c). As amostras passaram por um processo de filtragem e foram secas em 

estufa a 103±2°C, determinando seu teor de extrativos. 

 

 

Figura 11 – (a) amostras para extração em filtros de papel fechados, (b) extração das amostras em balão 

de Sohxlet e (c) amostras em banho-maria 

 

Na determinação da composição química da madeira, para se obter o teor de lignina foi 

necessário usar a serragem já livre de extrativos e com teor de umidade conhecido, expondo-a em 

um meio com ácido sulfúrico a 72%, de acordo com a NBR7989 (ABNT, 2010b). O conteúdo de 

lignina insolúvel foi determinado pela Equação 11:  

 

𝐿 =
𝑚2

𝑚1
× 100     (Equação 11) 

a
a
a
a
a 

A B C a B 
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Onde: 

L é o teor de lignina, em porcentagem; 

m2 é a massa da lignina, expressa em gramas; 

m1 é a massa inicial equivalente à massa seca em estufa a 103(±2)°C, expressa em gramas. 

 

Após a adicionar o ácido sulfúrico, foi necessário fechar e selar os frascos, colocando-os 

durante 30 min em banho maria a 30°C e durante 1 hora na autoclave (Figura 12). O material foi 

filtrado e o material restante colocado em estufa a 103±2°C até atingir massa constante para 

pesagem. O teor de holocelulose (celulose e hemicelulose) foi determinado indiretamente 

subtraindo os valores obtidos de extrativos e lignina do total (100%). 

 

 

Figura 12 – (a) Frascos com serragem, (b) frascos com ácido sulfúrico e serragem selados e (c) material 

após a filtragem 

 

4.5. Produção dos painéis 

4.5.1. Tratamentos  

As espécies escolhidas para a produção de painéis foram a sibipiruna e a flamboyant, em 

mistura com a madeira de Pinus caribaea, de acordo com o material disponibilizado para esta 

pesquisa; e seus respectivos tratamentos foram determinados prevendo uma razão de 

compactação entre 1,21 e 1,52. Como a espécie mais utilizada para a produção de painéis 

aglomerados no Brasil é o Pinus, por ter uma madeira considerada menos densa (IWAKIRI et al., 

2012), ela foi considerada como parte dos tratamentos, listados na Tabela 5. 

 

a
a
a
a
a 
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Tabela 5 – Tratamentos e razão de compactação nominal (RC) da mistura entre as espécies (%)  

Tratamento Sibipiruna Flamboyant Pinus caribaea RC 

T1 0 30 70 1,40 

T2 30 0 70 1,24 

T3 7,5 7,5 85 1,35 

T4 15 15 70 1,32 

T5 20 20 60 1,29 

T6 0 0 100 1,38 

 

O Pinus caribaea utilizado para a confecção dos painéis é parte de uma pesquisa 

conduzida no Laboratório de Laminação e Painéis de Madeira (LLAPAM) do Departamento de 

Ciências Florestais (LCF) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). 

O material se encontrava em partículas do tipo strand para a produção de painéis OSB (Oriented 

Strand Board), geradas na pesquisa de Aguiar (2020).  

Para o cálculo da razão de compactação, considerou-se a sibipiruna com 0,808 g/cm³ de 

densidade básica e a flamboyant com 0,392 g/cm³, segundo os resultados desta pesquisa (vide 

item 5.1.1); e o Pinus caribaea com 0,485 g/cm³, segundo pesquisa realizada anteriormente com o 

material utilizado (AGUIAR, 2020). A razão de compactação foi obtida por meio da 𝑅𝑐= 
𝐷𝑝

𝐷𝑏

     (Equação 122. 

 

𝑅𝑐 =  
𝐷𝑝

𝐷𝑏
     (Equação 12) 

 

Onde:  

Rc é a razão de compactação;  

Dp é a densidade nominal ou efetiva do painel (kg/m³);  

Db é a densidade básica da madeira ou da mistura (kg/m³). 

 

4.5.2. Obtenção das partículas 

4.5.2.1. Resíduos da arborização urbana 

Para a obtenção das partículas de sibipiruna e flamboyant, foram gerados cavacos a 

partir dos resíduos de madeira que sobraram da confecção dos corpos-de-prova para 

caracterização física, química e mecânica.  
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Os cavacos foram transformados em partículas através de um moinho de facas, com 

peneira de malha com 4,00 mm de abertura e foram classificadas em máquina vibratória e 

separadas aquelas retidas nas malhas 0,85 e 0,50 mm (entre 35 e 20 mesh) para serem utilizadas 

na produção dos painéis MDP. 

 

4.5.2.2. Pinus caribaea 

As partículas strand de Pinus caribaea da pesquisa de Aguiar (2020) tinham entre 0,6 e 0,7 

mm de espessura e parte já se encontrava seca, mas foi necessário gerar mais partículas do 

mesmo tipo. Para isso, os blocos já saturados de 90 mm de largura e 25 mm de espessura foram 

processados em um gerador de partículas (Figura 13) dotado de um disco com quatro facas 

ajustadas para a obtenção de partículas com espessura aproximada de 0,65 mm.  

 

 

Figura 13 – (a) Blocos de Pinus caribaea saturados antes da geração de partículas, (b) gerador de partículas e 

(c) partículas do tipo srtand de Pinus caribaea secas 

 

Após secas, as partículas strand foram moídas no mesmo moinho de facas que a 

flamboyant e a sibipiruna para a obtenção de partículas menores para os painéis MDP, 

classificadas em máquina vibratória e separadas aquelas retidas nas malhas 0,85 e 0,50 mm (entre 

35 e 20 mesh). 

 

  

a
a
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4.5.3. Dimensões dos painéis e variáveis de prensagem 

Foram produzidos 4 painéis homogêneos de 400 x 400 x 157 mm de cada um dos 

tratamentos descritos, com adesivo ureia-formaldeído (10% de teor de sólidos), parafina (1%), 3,5 

MPa de pressão, a 180°C por 10 minutos (1 minuto de fechamento dos pratos da prensa, 8 

minutos de prensagem efetiva e 1 minuto de abertura dos pratos). As variáveis de prensagem 

foram padronizadas para todos os tratamentos e são valores médios encontrados na literatura 

para a produção de painéis aglomerados e, em específico, para espécies da arborização urbana 

(DUARTE DA SILVA et al., 2013a; PALHARINI et al., 2018). A massa específica nominal dos 

painéis foi de 0,65 g/cm³, padrão utilizado para movelaria.  

 

4.5.4. Aplicação do adesivo e confecção dos painéis 

As partículas foram secas em estufa até atingirem a umidade de 3%, aferida em balança 

determinadora de umidade. O adesivo ureia-formaldeído, o catalisador e posteriormente a 

parafina foram misturados, homogeneizados e aplicados sobre as partículas através de uma 

pistola de ar comprimido em uma encoladeira do tipo tambor rotativo, com velocidade angular 

de 12 rotações por minuto (Figura 14a). A massa de partículas já contendo o adesivo foi 

depositada em uma caixa formadora de colchão de madeira com as dimensões de 40 x 40 cm 

(Figura14b). 

A pré-prensagem dos painéis foi realizada a frio em uma prensa hidráulica manual por 

10 minutos com 15 kgf/cm² (Figura 14c) e posteriormente a quente em prensa hidráulica 

automática por 10 minutos, sendo 1 minuto para fechamento da prensa, 8 minutos a 180°C com 

35 kgf/cm² e 1 minuto para abertura da prensa (Figura 15a). Para manter a espessura final em 

1,57 cm foram utilizados “stops” entre os pratos da prensa (Figura 15c). 
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Figura 14 – (a) Encoladeira do tipo tambor rotativo, (b) formação do colchão de partículas e (c) painel 

após prensagem a frio 

 

Depois da prensagem, os painéis resfriaram em exposição à umidade e temperatura 

ambiente até atingirem massa constante. Os painéis foram esquadrejados para acertar suas bordas 

e as amostras cortadas em serra circular nas dimensões finais dos corpos-de-prova destinados aos 

ensaios de qualificação do painel (Figuras 15b e 15c). 

 

 

Figura 15 – (a) Prensagem a quente dos painéis, (b) visão frontal dos painéis dos seis tratamentos e (c) 

visão da espessura dos painéis dos seis tratamentos 

 

4.5.5. Obtenção dos corpos-de-prova 

Os corpos-de-prova foram obtidos para a determinação das propriedades físicas 

(absorção de água e inchamento em espessura após duas e vinte e quatro horas de imersão; taxa 

a
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de não retorno em espessura e densidade) e das propriedades mecânicas (resistência à flexão 

estática e tração perpendicular). 

Para os ensaios físicos, foram produzidos corpos-de-prova de 5 x 5 cm, assim como 

para a tração perpendicular; e para o ensaio de resistência à flexão estática os corpos-de-prova 

foram produzidos com 5 x 36,4 cm. A espessura de todas as amostras é a espessura do painel, ou 

seja, 1,57 cm. 

 

4.6. Caracterização dos painéis 

4.6.1. Propriedades físicas 

4.6.1.1. Massa específica 

Para determinar a massa específica foi realizada a medição direta das amostras utilizadas 

para os ensaios físicos e mecânicos, com uma balança para obtenção da massa e paquímetro e 

micrômetro para obter suas dimensões, segundo a NBR14810-2 (ABNT, 2018). A massa 

específica foi obtida pela razão entre a massa e o volume das amostras e para a determinação da 

massa específica de cada chapa, foi usada a média das massas específicas das amostras (Figura 

16). 

 

 

Figura 16 – Amostras dos painéis (MDP) utilizadas para realização dos ensaios físicos 

 

4.6.1.2. Inchamento e absorção 

Os ensaios de inchamento e absorção foram realizados para obtenção da absorção de 

água (Equação 13) e a respectiva variação na espessura (Equação 14), após 2 e 24 horas de 
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imersão em água; segundo a norma NBR14810-2 (ABNT, 2018). Adicionalmente, também foi 

calculado o inchamento lateral. (Equação 15). 

 

𝐴𝐴 =  
𝑚𝑓− 𝑚𝑖

𝑚𝑖
 × 100     (Equação 13) 

 

Onde:  

AA é a absorção de água (%);  

mf é massa do corpo-de-prova após o período de imersão considerado (g);  

mi é a massa do corpo-de-prova antes da imersão (g). 

 

𝐼𝐸 =  
𝐸1−𝐸0

𝐸0
     (Equação 14) 

 

Onde:  

IE é o inchamento em espessura (%);  

E1 é a espessura do corpo-de-prova após o período de imersão considerado (mm);  

E0 é a espessura do corpo-de-prova antes da imersão (mm). 

 

𝐼𝐿 =  
𝐿1−𝐿0

𝐿0
     (Equação 15) 

 

Onde:  

IL é o inchamento lateral (%);  

E1 é a média das dimensões laterais do corpo-de-prova após o período de imersão 

considerado (mm);  

E0 é a média das dimensões laterais do corpo-de-prova antes da imersão (mm). 

 

Para realização dos ensaios físicos (Figura 17) foi utilizado um recipiente com água 

destilada e um requadro de metal com trama de arame para manter as amostras submersas. 

Foram aferidas a massa e a espessura dos corpos-de-prova antes e depois da imersão nos tempos 

definidos. 
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Figura 17 – (a) Amostras para os ensaios de inchamento e absorção, (b) amostras dos painéis sob 

requadro de metal e (c) medição da espessura dos corpos-de-prova com micrômetro 

 

4.6.2. Propriedades mecânicas 

4.6.2.1. Resistência à flexão estática 

Para obter a resistência à flexão estática e o módulo de elasticidade, os corpos-de-prova 

medindo (20 x E + 50) mm x 50 mm, respectivamente comprimento e largura, e onde E é a 

espessura do painel. Os ensaios foram conduzidos em máquina universal de testes (Figura 18), 

com a distância entre apoios igual a 20 vezes a espessura da amostra (31,4 cm), com as amostras 

posicionadas de modo que o dispositivo para aplicar a carga coincidisse com o centro do corpo-

de-prova, como descrito na NBR 14810-2 (ABNT, 2018).  
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Figura 18 – Ensaio de flexão dos painéis MDP em máquina universal de testes 

 

A partir deste ensaio foi possível determinar o módulo de elasticidade (Equação 16) e a 

resistência à flexão (Equação 17) dos seis tratamentos de painéis MDP. 

 

𝑀𝑂𝐸 =  
𝑃1 × 𝐷3

𝑑 ×4 ×𝐵 × 𝐸3 
     (Equação 16) 

 

Onde:  

MOE é o módulo de elasticidade (MPa);  

P1 é a carga no limite proporcional (N); 

D é a distância entre os apoios do aparelho (mm); 

d é a deflexão correspondente à carga P1 (mm); 

B é a largura do corpo-de-prova (mm); 

E é a espessura do corpo-de-prova (mm). 

 

 

 

𝑅 =  
1,5 × (𝑃 × 𝐷)

𝐵 × 𝐸2 
     (Equação 17) 

 
Onde:  

R é a resistência à flexão estática (MPa); 

P é a carga de ruptura (N);  
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D é a distância entre apoios do aparelho (mm);  

B é a largura do corpo-de-prova (mm); 

E é a espessura do corpo-de-prova (mm). 

 

4.6.2.2. Resistência à tração perpendicular 

O ensaio para obtenção da resistência à tração perpendicular de painéis de média 

densidade consistiu na colagem de dois blocos madeira denominados “blocos de tração” nas duas 

faces opostas do corpo-de-prova retirados do painel, medindo 5 x 5 cm, e fixação de garras na 

máquina universal de ensaios (Figura 19) que tracionaram o corpo-de-prova até a sua ruptura, de 

acordo com a NBR 14810-2 (ABNT, 2018). O cálculo da resistência à tração perpendicular foi 

realizado de acordo com a Equação 18. 

 

 

Figura 19 – Ensaio de resistência à tração perpendicular dos painéis MDP 

 

𝑇𝑃 =  
𝑃

𝑏1− 𝑏2 
     (Equação 18) 

 

Onde:  

TP é a resistência à tração perpendicular (MPa); 

P é a carga de ruptura (N);  

b1 e b2 são as dimensões do corpo de prova (mm). 
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4.7. Análise estatística 

Os resultados obtidos dos ensaios físicos e mecânicos foram submetidos a uma análise 

estatística descritiva (média, desvio padrão e coeficiente de variação), em relação à cada uma das 

características determinadas.  

O delineamento experimental dos painéis foi inteiramente casualizado, com seis 

tratamentos com quatro painéis cada. Em relação aos resultados da caracterização dos painéis 

MDP, foi verificada a homocedasticidade dos dados e realizada a análise de variância. No caso de 

atender aos parâmetros de normalidade e homogeneidade, foi aplicado o teste de Tukey a 95% de 

confiabilidade para verificar o contraste das médias dos tratamentos e nos casos em que os 

parâmetros não foram atendidos, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis (p = 0,05).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Características físicas 

5.1.1. Densidade básica, massa específica e variação dimensional 

A Tabela 6 contém os resultados médios referentes aos ensaios físicos das amostras de 

flamboyant e sibipiruna provenientes da arborização urbana, com os dados de densidade básica e 

aparente, teor de umidade, retratibilidade radial, tangencial, axial e volumétrica e o índice T/R. 

 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios físicos para as espécies flamboyant e sibipiruna (média de 15 

amostras por espécie) 

Parâmetros 
Flamboyant Sibipiruna 

Média CV (%) Média CV (%) 

Densidade básica (g/cm³) 0,392 8,02 0,808 7,55 

Massa específica (g/cm³) 0,450 8,06 0,915 4,69 

Teor de umidade (%) 14,24 4,18 12,84 24,69 

Retratibilidade 
(%) 

Radial 2,74 30,30 3,93 36,54 

Tangencial 3,09 26,35 4,80 26,38 

Axial 0,65 51,94 0,06 63,07 

Volumétrica 6,37 9,80 8,59 21,78 

Razão T/R 1,30 50,28 1,35 35,19 

 

As duas espécies apresentam características físicas bem distintas, sendo a madeira de 

flamboyant classificada através de sua densidade básica como bem leve (0,30 a 0,50 g/cm³) e a 

sibipiruna como pesada (0,81 a 0,95 g/cm³) segundo a NBR 11941 (ABNT, 2003). Dados 

semelhantes já foram encontrados na literatura, em que a densidade básica da sibipiruna foi de 

0,79 g/cm³ (MENDIVELSO et al., 2013) e da flamboyant de 0,38 g/cm³ (ANDRADE, 1998). 

Outras espécies da arborização do Estado de São Paulo já estudadas (canelinha, chapéu-

de-sol, espatódea, espirradeira, falso-chorão, fícus-benjamin, flamboyant, ipê, oiti, quaresmeira, 

resedá, sibipiruna e tipuana) apresentaram resultados bem variados quanto à densidade básica em 

decorrência da variabilidade de espécies, locais de plantios, tratos silviculturais, idade, seção da 

árvore, e outros fatores que podem afetar o desenvolvimento das árvores (BISPO, 2017; 

KLINGENBERG; NOLASCO; DIAS JÚNIOR, 2018; MEIRA, 2010).  

A madeira de flamboyant apresentou valores de retratibilidade mais baixos que a 

sibipiruna com exceção da direção axial, sendo este o valor que tem menor variação na madeira 

de modo geral (GLASS; ZELINKA, 2010; JANKOWSKY; GALVÃO, 1979; SIAU, 1984). A 

retratibilidade pode variar de acordo com as propriedades físicas como a densidade da madeira, 



70 

mas também em relação à sua composição química e teor de extrativos (ADAMOPOULOS; 

VOULGARIDIS, 2012; JANKOWSKA et al., 2017). 

A razão T/R das amostras de madeira das duas espécies foi semelhante, apresentando o 

valor de 1,30 para a flamboyant e 1,35 para a sibipiruna. Valores semelhantes foram encontrados 

para a madeira de cedro (Cedrela odorata), comumente utilizada para a produção de móveis, com 

1,33 de razão T/R (NUNES DA SILVA, 2017); para a madeira de Leucena (Leucena leucocephala) 

que apresentou o valor de 1,39 (SOMA, 2020); e para 20 espécies comercializadas no Estado do 

Mato Grosso os valores variaram de 1,12 a 1,86 (RIBEIRO; GONÇALEZ; VARGAS, 2017). 

 

5.1.2. Secagem drástica e secagem ao ar 

A Tabela 7 relaciona os valores médios para as amostras de flamboyant e sibipiruna de 

densidade básica, umidade inicial, velocidade de secagem (umidade inicial até 5% e 30%), 

rachadura de topo (30 a 5% de umidade), escore de rachaduras internas e de colapso. Essas 

variáveis foram utilizadas para determinar os parâmetros dos programas de secagem (Tabelas 8 e 

9). 

 

Tabela 7 – Resultados médios do ensaio de secagem drástica (média de 24 amostras por espécie) 

Parâmetros 
Flamboyant Sibipiruna 

Média CV (%) Média CV (%) 

Densidade básica das amostras (g/cm³) 0,429 12,13 0,813 6,72 

Umidade inicial (%) 47,48 27,69 50,99 20,95 

Velocidade de secagem 
(g/cm².h) 

Ui a 30% 0,110 174,90 0,028 76,77 

30 a 5% 0,019 12,67 0,009 48,94 

Rachadura de topo  
(escore) 

Ui a 30% 1,75 36,50 2,50 29,60 

30 a 5% 2,15 22,76 2,14 46,35 

Rachadura interna (escore) 1,15 31,86 1,23 61,24 

Colapso (escore) 1,35 36,25 2,59 32,96 

 

Ao comparar ambas as espécies, observa-se que a sibipiruna, por ser mais densa, continha 

praticamente o dobro de água em relação ao flamboyant. Contudo, a taxa de secagem é cerca de 4 

vezes menor na faixa de umidade capilar (da Ui até 30%) e cerca de 2 vezes menor na faixa de 

umidade higroscópica (de 30% até 5%). Esses resultados permitem classificar a madeira de 

sibipiruna como de difícil secagem. 

Adicionalmente, a madeira de sibipiruna apresenta maior intensidade de defeitos 

(rachaduras e colapso), principalmente no período de retirada da água capilar; corroborando a 

maior dificuldade de secagem. Esses efeitos refletem-se nos programas sugeridos para a secagem 
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convencional, com um programa mais agressivo para a madeira de flamboyant (Tabela 8) e um 

programa suave e conservador para a madeira de sibipiruna (Tabela 9). 

 

Tabela 8 – Programa de secagem elaborado para flamboyant 

Umidade (%) Ts (°C) Tu (°C) UR (%) UE (%) PS 

Aquecimento 45 44,0 94 21,2 - 

Acima de 50 45 41,0 79 14,2 >3,5 

50 45 41,0 79 14,2 3,5 

45 45 40,5 76 13,4 3,4 

40 45 40,5 76 13,4 3,0 

35 47 42,0 74 12,8 2,7 

30 50 45,0 74 12,6 2,4 

25 56 49,0 66 10,2 2,4 

20 62 52,5 58 8,3 2,4 

15 68 52,5 45 6,3 2,4 

10 74 50,5 30 4,2 2,4 

5 80 50,0 22 3,1 1,6 

 

Tabela 9 – Programa de secagem elaborado para sibipiruna 

Umidade (%) Ts (°C) Tu (°C) UR (%) UE (%) PS 

Aquecimento 40 39,0 94 21,6 - 

Acima de 50 40 39,0 94 15,1 >3,3 

50 40 36,5 80 15,1 3,3 

45 40 36,5 80 15,1 3,0 

40 40 36,5 80 15,1 2,6 

35 40 36,5 80 15,1 2,3 

30 45 41,5 80 15,1 2,0 

25 50 45,0 74 12,6 2,0 

20 55 47,5 64 10,0 2,0 

15 60 48,5 52 7,6 2,0 

10 65 45,5 34 5,1 2,0 

5 65 35,0 14 2,6 1,9 

 

Outro aspecto a ser destacado é o coeficiente de variação (CV) dos valores médios 

apresentados na Tabela 7. Com exceção da densidade básica para as duas espécies e para a 

velocidade de secagem na faixa higroscópica para o flamboyant, o CV de todos as demais 

variáveis é elevado; variando de 20,4 a 174,9. Esse aspecto reflete tanto a heterogeneidade do 

material coletado como resíduo da arborização urbana (origem das mudas, idade das árvores e 

diferentes condições de crescimento e manejo) como uma possível falha na organização do pátio 

(falta de separação ou identificação por período da coleta). 
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Em consonância com os resultados do ensaio de secagem drástica, a secagem ao ar do 

flamboyant ocorreu de forma mais acelerada que da sibipiruna, provavelmente em decorrência de 

sua menor densidade básica (ou massa específica) e de sua maior permeabilidade (menor índice 

de colapso). A madeira de ambas as espécies atingiu cerca de 12% de umidade final, o flamboyant 

em 71 dias e a sibipiruna em um período de 148 dias (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Curva de secagem ao ar das madeiras de flamboyant e sibipiruna 

 

Pode-se concluir que a madeira de flamboyant é de fácil secagem, com baixa tendência a 

apresentar rachaduras durante a secagem, notadamente quando o teor de umidade está abaixo do 

PSF. Já a madeira de sibipiruna é de secagem mais difícil, notadamente na fase de remoção da 

água capilar (ou água no estado líquido), com maior tendência de apresentar defeitos como 

rachaduras e colapso. Esse padrão também indica ser madeira com restrições de permeabilidade. 

No contexto de empresas que venham a trabalhar com este tipo de resíduo, é necessário 

compreender o cenário de secagem drástica em estufas e secagem ao ar em relação ao custo e o 

tempo; ressaltando que estes são os resultados da secagem da madeira serrada, como pranchas ou 

vigas, mas a realidade em muitas empresas é criar produtos artesanais com o material em tora ou 

em dimensões maiores, que podem levar muito mais tempo para secar. 

 

5.2. Características mecânicas 

Os resultados dos ensaios mecânicos (flexão estática, compressão, dureza e 

cisalhamento tangencial) da madeira de sibipiruna e flamboyant constam na Tabela 10.  
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O material disponível para esta pesquisa, como anteriormente citado, possuía diversos 

defeitos comuns em árvores da arborização urbana, além de grande heterogeneidade entre as 

amostras coletadas. Alguns desses defeitos encontrados foram o desvio de grã, grã revessa, 

presença de nós e ataque de insetos, que causaram rupturas e comportamentos diferentes do 

esperado em corpos-de-prova sem defeitos e amostras homogêneas. 

 

Tabela 10 – Resultados médios dos ensaios mecânicos da madeira de flamboyant e sibipiruna 

(média de 15 amostras por espécie em cada ensaio) 

Parâmetros 
Flamboyant Sibipiruna 

Média CV (%) Média CV (%) 

Flexão estática (MPa) 
MOE 7.831 19,61 14.146 15,63 

Resistência 51 29,74 98 21,06 

Resistência à compressão (MPa)  32 10,21 56 11,41 

Dureza (kgf) 

Radial 230 22,92 858 12,18 

Tangencial 279 29,98 913 10,73 

Longitudinal 420 13,66 900 12,02 

Cisalhamento tangencial (MPa) 11 10,19 17 8,84 

 

5.2.1. Flexão estática 

Foi observado que a madeira de sibipiruna, com densidade de 0,813 g/cm³, apresentou 

maiores valores nas propriedades mecânicas que a madeira de flamboyant, com densidade de 

0,429 g/cm³, como pode ser visto na Tabela 10.  

Comparativamente, as espécies apresentaram comportamentos distintos em suas 

propriedades físicas e em suas propriedades mecânicas. Sabe-se que as características físicas do 

lenho das árvores possuem forte influência nas suas propriedades mecânicas (KOLLMANN; 

CÔTÉ, 1968). 

Na Figura 21 é possível observar os diferentes tipos de ruptura encontrados nas 

amostras de flamboyant e sibipiruna analisadas.  

 

 

Figura 21 – Corpos-de-prova após o ensaio de flexão estática indicando sua ruptura 
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Segundo Bodig e Jayne (1992, p.305 apud BRAZOLIN, 2009) existem seis tipos comuns 

de ruptura da madeira à flexão estática: por tração simples, grã inclinada, lascamento, tração 

abrupta, compressão e cisalhamento horizontal (Figura 22).  

 

 

Figura 22 – Tipos de ruptura à flexão estática 

Onde (a) representa a ruptura por tração simples, (b) grã inclinada, (c) lascamento, (d) tração abrupta, (e) compressão 

e (f) cisalhamento horizontal. Fonte: Bodig e Jayne (1992, p.305 apud BRAZOLIN, 2009). 

 

Ao avaliar os tipos de ruptura que a madeira de flamboyant e sibipiruna apresentaram 

após os ensaios de flexão estática, é possível concluir que a maior parte das amostras rompeu por 

tração simples, grã inclinada e lascamento; e nem sempre no centro do corpo-de-prova. Isso 

possivelmente se deu ao fato de que as amostras apresentavam diversos defeitos pela própria 

característica e natureza do resíduo da arborização urbana (desvio de grã, grã revessa, presença de 

nós e ataque de insetos) e limitações de acesso a um material livre de defeitos.  

 

5.2.2. Compressão paralela 

A madeira de flamboyant, assim como nos demais ensaios mecânicos, apresentou 

menores valores de resistência à compressão paralela às fibras (32,17 MPa) que a madeira de 

sibipiruna (56,20 MPa). Resultados semelhantes foram encontrados nos ensaios de compressão 

da madeira de oito espécies amazônicas variando de 30,57 a 84,68 MPa (ZANATTA et al., 2021). 

Os dados de resistência à compressão paralela das espécies utilizadas na arborização 

urbana são bastante escassos, porém foi encontrado que os resíduos de madeira de poda da 

sibipiruna (galhos e fustes) apresentaram valores de MOR na ordem de 32,35 MPa nos ensaios de 

compressão paralela (MARTINS, 2013), valor bem menor do que o encontrado nesta pesquisa 

para os corpos-de-prova da mesma espécie. 

 

5.2.3. Dureza Janka 

Foram observados valores baixos de dureza radial, tangencial e axial para a flamboyant 

(230, 279 e 420 kgf, respectivamente) e valores mais altos para a sibipiruna (858, 913 e 900 kgf, 
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respectivamente). Em 2017 foi avaliada a dureza de galhos de sibipiruna e flamboyant coletados 

de poda da arborização urbana, em os resultados encontrados para as faces radial, tangencial e 

longitudinal do flamboyant e sibipiruna foram, respectivamente: 461, 527 e 581; e 721, 777 e 912 

kgf (KLINGENBERG, 2017). 

Os resultados para os galhos de flamboyant em Klingenberg (2017) foram maiores que 

os do presente estudo, onde foi avaliada a madeira do fuste das árvores, mas foi maior para o 

caso da sibipiruna. Isso pode ter ocorrido pela alta incidência de defeitos nas amostras de 

flamboyant e também pela heterogeneidade do material em si, em que não foi possível conhecer a 

idade, os tratamentos silviculturais e as influências climáticas e do meio em que as árvores se 

encontravam. 

Geralmente a dureza longitudinal ou axial é maior que a dureza tangencial e radial, que 

são semelhantes, assim como os resultados obtidos para a madeira de flamboyant. Porém, no 

caso da madeira de sibipiruna, observou-se que a resistência à penetração foi maior na face 

tangencial, seguida pela face longitudinal e radial. 

 

5.2.4. Cisalhamento 

Em decorrência do material coletado e possibilidade de produção dos corpos-de-prova, 

foi possível avaliar apenas o cisalhamento da madeira de ambas as espécies no plano tangencial. 

Neste plano, o valor da resistência é influenciado não pelos raios, mas sim pela proporção de 

lenho inicial e tardio presentes na amostra de madeira (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). Na Figura 

23 é possível observar a ruptura dos corpos-de-prova após o ensaio de cisalhamento. 

 

 

Figura 23 – Corpos-de-prova após o ensaio de cisalhamento tangencial 
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Como resultado, foi obtido que a madeira de flamboyant apresentou 10,52 e a sibipiruna 

17,27 MPa de resistência ao cisalhamento tangencial. Valores semelhantes foram encontrados 

para a madeira de teca com diferentes procedências, que apresentou uma média de 15,62 MPa 

para densidade básica de aproximadamente 0,544 g/cm³ (BENEDETTI, 2018); e para a madeira 

de 18 espécies amazônicas, variando de 5,95 a 17,16 MPa com valores de densidade básica entre 

0,37 e 0,96 g/cm³; encontrando boa correlação entre a densidade e os valores de cisalhamento 

(RIBEIRO et al., 2010).  

Foi encontrado para sibipiruna em outro estudo com os galhos e fuste provenientes da 

poda do município de Maringá/PR o valor de 3,88 MPa (MARTINS, 2013), muito abaixo do 

valor encontrado nesta pesquisa. 

No presente estudo não foi possível verificar e comparar as médias da resistência ao 

cisalhamento radial e tangencial. Em uma pesquisa realizada com a madeira de Pinus elliottii e 

Eucalyptus grandis, apesar do cisalhamento tangencial apresentar valores absolutos maiores que no 

plano radial, não houveram diferenças estatística entre os planos (SANTOS NETO, 1999).  

Com base nas propriedades físicas e mecânicas das duas espécies estudadas, é possível 

indicar as seguintes possibilidades de uso: (a) peças decorativas, brinquedos, artesanato em geral, 

componentes não estruturais em móveis e embalagens leves, para a madeira de flamboyant; (b) 

estruturas leves, componentes estruturais em móveis, móveis para uso externo, substrato para 

pisos engenheirados e embalagens pesadas, para a madeira de sibipiruna. 

Contudo, é muito importante planejar e organizar os pátios de armazenamento do 

material coletado nas cidades, para evitar a biodegradação e a consequente redução dos padrões 

de qualidade da matéria-prima. 

 

5.3. Características químicas e energéticas 

Os resultados das análises químicas e energéticas dos resíduos lenhosos de flamboyant e 

sibipiruna estão listados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados médios das análises químicas dos resíduos lenhosos de flamboyant e sibipiruna 

Característica 

Espécie 

Flamboyant Sibipiruna 

Média CV (%) Média CV (%) 

Umidade (%) 8,94 7,36 8,73 5,85 

Materiais voláteis (%) 84,36 3,64 76,68 4,78 

Teor de cinzas (%) 1,18 22,86 1,10 50,79 

Carbono fixo (%) 14,46 19,78 22,22 16,44 

Teor de extrativos totais (%) 11,10 3,14 20,74 15,28 

Teor de lignina (%) 23,11 16,45 23,46 10,44 

Teor de holocelulose (%) 65,79 9,91 55,80 5,39 

 

Os resultados obtidos na análise imediata mostraram que entre as espécies houve 

diferenças no conteúdo de materiais voláteis e teor de cinzas, que influenciou diretamente a 

quantidade de carbono fixo. A flamboyant apresentou 84,36% de materiais voláteis e a sibipiruna 

76,68%; e o teor de cinzas foi de 1,18% para a flamboyant e de 1,10% para a sibipiruna. 

O teor de carbono fixo determinado para a madeira de flamboyant foi de 14,46% e da 

sibipiruna de 22,22%, similar ao encontrado para outros resíduos madeireiros de espécies 

encontradas na Colômbia, que variou de 12,75 a 26,68% (VEGA et al., 2019). Os valores 

também foram semelhantes comparado aos galhos de outras espécies da arborização urbana que 

variaram entre 11,00 e 17,19% (KLINGENBERG et al., 2020). 

A madeira de ambas as espécies apresentou valores semelhantes de lignina, a flamboyant 

com 23,11 e a sibipiruna com 23,46%. Porém, elas se diferenciaram mais em relação ao teor de 

holocelulose e extrativos, que no caso da sibipiruna apresentou 20,74% de extrativos e 55,80% de 

holocelulose, e a madeira de flamboyant 11,10 e 65,79%, respectivamente.  

Apesar da grande diferença, ambas as espécies apresentaram altos teores de extrativos, 

que de modo geral varia de 2 a 10% na madeira, mas pode atingir de 20 a 25% em algumas 

espécies tropicais e pode influenciar diversas características tecnológicas da madeira, como as 

relações higroscópicas, colagem e também a combustão (JANKOWSKA et al., 2017; WAN; 

FRAZIER, 2019). 

Em questão de aproveitamento para fins energéticos, a madeira das duas espécies 

analisadas no presente estudo já foi analisada (KLINGENBERG et al., 2020; MEIRA et al., 

2021), confirmando aqui as características adequadas e semelhantes em relação à literatura para tal 

destinação.  

Para pequenos objetos de madeira, que entram em contato direto com alimentos como 

tábuas de corte ou brinquedos, não é recomendada a utilização de espécies com alto teor de 

extrativos em que sua composição química não foi avaliada em detalhes. Porém, para demais 
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finalidades, a madeira de ambas as espécies poderia ser aproveitada na confecção de outros 

pequenos objetos e para movelaria. 

Considerando o teor de extrativos contido nas duas espécies, de 11,10% no flamboyant 

e de 20,74% na sibipiruna, e as possibilidades de se obter produtos de maior valor agregado 

como corantes naturais para tecidos (ROSSI, 2006) ou princípios ativos para fitofármacos ou 

cosméticos (JANKOWSKY et al, 2017); deve-se destacar esta importante linha de pesquisa 

visando aprofundar o conhecimento sobre a composição química dos extrativos dessas espécies, 

ampliando o rol de possibilidades para valorizar ao resíduos da arborização urbana. 

 

5.4. Qualidade dos painéis aglomerados 

5.4.1. Massa específica, inchamento e absorção de água 

Os resultados de massa específica, razão de compactação, inchamento lateral e em 

espessura e absorção de água constam na Tabela 12. Apesar da massa específica nominal dos 

painéis ser de 0,65 g/cm³, foi necessário recalcular a razão de compactação com os valores de 

massa específica aparente.  

 

Tabela 12 – Resultados médios das análises físicas dos seis tratamentos de painéis MDP  

Tratamento 
Massa 

específica 
(g/cm³) 

Razão de 
compactação 

efetiva 

Inchamento em 
espessura (%) 

Absorção de  
água (%) 

2h 24h 2h 24h 

T1 0,693ab 1,52 5,64a 17,63a 23,47ab 67,10a 

T2 0,703ab 1,21 4,14b 12,44c 17,76b 53,08b 

T3 0,667b 1,33 5,53a 15,88ab 19,78ab 58,64ab 

T4 0,704ab 1,36 4,40ab 13,16c 21,09ab 55,52ab 

T5 0,730a 1,37 5,25ab 14,72bc 23,71ab 63,86ab 

T6 0,711ab 1,47 5,50a 15,32ab 26,41a 61,99ab 

Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si nos testes de Tukey e Kruskal-Wallis (p ≤ 0, 05). 

 

A massa específica média efetiva dos painéis dos seis tratamentos foi maior do que a 

nominal (de 0,650 g/cm³), possivelmente por ter ocorrido uma perda menor do que a calculada 

inicialmente (20%), resultando em maior massa por volume final do painel. Essas perdas foram 

decorrentes das etapas de pesagem, na encoladeira, formação do colchão e prensagem. 

A razão de compactação variou de 1,21 a 1,52, sendo a maior do tratamento com a 

maior quantidade de flamboyant (30% de flamboyant e 70% pinus) e a menor com maior 

quantidade de sibipiruna (30% de sibipiruna e 70% de pinus na composição). Esse fato se deve à 

densidade básica dos materiais, em que a madeira do flamboyant apresenta 0,392 g/cm³ 
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influenciando no aumento da razão de compactação; e a sibipiruna apresenta 0,808 g/cm³ que 

influencia na diminuição da razão de compactação. 

Os valores de inchamento em espessura após 24h variaram de 12,44 a 17,63%, sendo o 

maior valor referente ao tratamento 1, que possui 30% de flamboyant e 70% de Pinus caribaea em 

sua composição, e o menor valor referente ao tratamento 2, com 30% de sibipiruna; ou seja, 

comportamento inverso ao observado na razão de compactação. O valor máximo indicado pela 

norma NBR 14810-2 (ABNT, 2018) é de 22% para essa propriedade em painéis com espessura 

entre 13 e 20 mm, ou seja, todos os tratamentos atenderam às especificações da referida norma. 

O inchamento lateral de todos os tratamentos foi bem baixo em comparação ao inchamento em 

espessura, variando de 0,36 a 0,59% após 2h e de 0,93 a 1,23% após 24h.  

A absorção de água após 24h também seguiu a mesma tendência que o inchamento em 

espessura, em que o maior valor (67,10%) foi referente ao tratamento 1 e o menor valor (53,08%) 

ao tratamento 2. Houve diferenças estatísticas entre estes dois tratamentos, e os demais 

tratamentos (3, 4, 5 e 6) apresentaram semelhanças estatísticas à ambos. 

O tratamento 6, inteiramente confeccionado com partículas de Pinus caribaea pode ser 

comparado com outras pesquisas realizadas com o mesmo material, em que o valor médio de 

absorção de água após 24h foi de 88,93% e inchamento em espessura foi de 31,34% para painéis 

com razão de compactação de 1,73 e densidade do material de 0,687 g/cm³ (IWAKIRI et al., 

2010); e inchamento em espessura após 2h de 5,7% e após 24h de 16,5% em painéis com razão 

de compactação 1,60 e densidade aparente do painel de 0,701 g/cm³ (CANDATEN, 2021). 

Em comparação com painéis confeccionados exclusivamente com a madeira de outras 

espécies da arborização urbana (aroeira-salsa, chapéu-de-sol, ipê, oiti e quaresmeira) em que não 

houveram misturas entre elas ou com o próprio Pinus (DUARTE DA SILVA et al., 2013b; 

PALHARINI et al., 2018), os valores obtidos na presente pesquisa nos seis tratamentos 

realizados foram menores em inchamento em espessura e absorção de água.  

É possível constatar que quanto maior a proporção de flamboyant na composição do 

painel, maior foi o inchamento e a absorção de água; e quanto maior a proporção de sibipiruna, 

menores estes mesmos valores. Apesar dessa variação, todos os tratamentos apresentaram 

similaridade estatística em uma ou mais variáveis em relação ao painel confeccionado 

inteiramente de Pinus caribaea. 

5.4.2. Resistência à flexão e à tração 

Os resultados de MOE e MOR na flexão estática e de resistência à tração perpendicular 

constam na Tabela 13.  
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Tabela 13 – Resultados médios dos ensaios de flexão estática e tração perpendicular dos painéis MDP  

Tratamento 
Flexão estática (MPa) Resistência à tração 

perpendicular (MPa) MOE MOR 

T1 2064,82a 11,94ab 0,93a 

T2 2066,31a 12,34ab 0,73a 

T3 2057,08a 12,81a 0,86a 

T4 2048,25a 11,90ab 0,81a 

T5 2112,66a 12,10ab 0,77a 

T6 2101,34a 10,89b 0,75a 

Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si nos testes de Tukey e Kruskal-Wallis (p ≤ 0, 05). 

 

O valor mínimo recomendado pela norma NBR 14810-2 (ABNT, 2018) em painéis de 

13 a 20 mm de espessura, para áreas internas e sem contato com ambientes úmidos, para módulo 

de elasticidade é de 1600 MPa, para resistência à flexão estática é de 11 MPa, e para a resistência à 

tração perpendicular é de 0,35 MPa. 

O módulo de elasticidade dos seis tratamentos variou de 2048,25 a 2112,66 MPa, sendo 

estes valores todos acima do valor mínimo exigido pela norma brasileira. Valores semelhantes 

foram encontrados em MDP comerciais, que apresentaram o valor médio de 1626 e 2770 MPa 

(CUNHA et al., 2019; SETTER; MELO; STANGERLIN, 2017). 

A resistência à flexão estática de todos os tratamentos, com exceção do T6 com 100% 

de partículas de Pinus caribaea (10,89 MPa), ficaram acima do valor mínimo aceito pela NBR 

14810-2, variando de 11,90 a 12,81 MPa. O maior valor encontrado foi para o tratamento 3 

(7,5% de sibipiruna e flamboyant e 85% de Pinus caribaea). Resultados semelhantes foram 

encontrados com painéis de partículas de Pinus elliottii, que em ensaio de flexão estática 

apresentou MOE de 2208,82 MPa e MOR de 13,74 MPa (SOUZA et al., 2019) e com Pinus 

caribaea, que apresentou MOE de 6342,9 MPa e MOR de 13,3 MPa para os ensaios de flexão 

estática e o valor de resistência à tração perpendicular foi de 1,0 MPa (CANDATEN, 2021). 

Os valores de resistência à tração perpendicular variaram de 0,73 a 0,93 MPa, sendo o 

maior valor encontrado no tratamento com 30% de flamboyant e o menor valor no tratamento 

com 30% de sibipiruna. Além disso, todos os tratamentos apresentaram valores acima do mínimo 

exigido pela norma para este tipo de painel. 

Os resultados obtidos nos ensaios de propriedades físicas e de resistência mecânica dos 

painéis MDP permite concluir que a adição de até 30% de partículas de flamboyant ou de 

sibipiruna resulta em painéis que atendem aos requisitos da norma NBR 14810-2 (ABNT, 2018); 

ou seja, painéis que podem ser utilizados em áreas internas e sem contato com ambientes úmidos. 

Importante ressaltar que essa utilização se concentra na manufatura de móveis retos, produzidos 

em escala industrial ou sob medida. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base na análise dos resultados obtidos, respeitando-se as condições experimentais 

descritas, conclui-se que: 

(a) A madeira de flamboyant pode ser classificada como leve (me = 0,450 g/cm³), com 

movimentação dimensional baixa (retração volumétrica máxima = 6,37% e razão T/R = 1,30), e 

resistência mecânica de baixa a média. A madeira é de fácil secagem, com baixa incidência de 

rachaduras durante a secagem, notadamente quando o teor de umidade está abaixo do PSF.  

(b) A madeira de sibipiruna pode ser classificada como pesada (me = 0,915 g/cm³), com 

movimentação dimensional média (retração volumétrica máxima = 8,59% e razão T/R = 1,35), e 

com alta resistência mecânica. É madeira com baixa permeabilidade e de difícil secagem, 

principalmente na fase de remoção da água capilar, com incidência média de rachaduras e 

colapso. 

(c) A madeira ou os resíduos das duas espécies podem ser usados para fins energéticos, 

tendo como base suas características químicas; confirmando as indicações de literatura. 

(d) Com base no conjunto das propriedades físicas e de resistência mecânica, a madeira 

de flamboyant é indicada para a manufatura de peças decorativas, brinquedos, artesanato em 

geral, componentes não estruturais em móveis e embalagens leves; e a madeira de sibipiruna pode 

ser usada em estruturas leves, componentes estruturais em móveis, móveis para uso externo, 

substrato para pisos engenheirados e embalagens pesadas. 

(e) É tecnicamente viável a mistura de partículas da madeira das duas espécies com 

partículas da madeira de Pinus na produção de painéis do tipo MDP para uso interno e sem 

contato com umidade. A adição de até 30% de partículas de flamboyant ou de sibipiruna resulta 

em painéis que atendem aos requisitos da norma NBR 14810-2. 
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7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As madeiras de flamboyant e de sibipiruna apresentaram resultados adequados para a 

sua utilização na produção, em escala artesanal ou micro empresas, de móveis e pequenos objetos 

de madeira. Como cada espécie apresenta propriedades bastante distintas, elas poderiam ser 

aplicadas em diferentes tipos de produtos.  

Essa caracterização visa incentivar a utilização destas duas espécies em particular, mas 

também as futuras pesquisas sobre as demais espécies que geram resíduos no manejo da 

arborização urbana, dando uma destinação adequada para este material. 

Adicionalmente, deve ser considerada também a oportunidade de pesquisar a 

composição química dos extrativos presentes na madeira, visando identificar compostos químicos 

destinados a produtos de maior valor agregado como corantes naturais ou princípios ativos para a 

indústria de cosméticos, ampliando o rol de possibilidades para valorização dos resíduos da 

arborização urbana. 

No caso dos painéis, que são uma solução em escala industrial, é possível extrapolar a 

questão das espécies e explorar um padrão de união de madeiras de baixa e alta densidade em 

pequenas proporções em relação ao material mais comumente utilizado, que é a madeira de Pinus, 

na composição de painéis MDP.  

Inserindo-os na realidade dos municípios, que geram estes resíduos em diferentes 

volumes, com alta heterogeneidade e variação de espécies, poderia ser explorado um modelo em 

que através da densidade da madeira, fosse possível misturar diferentes espécies.  

Essa exploração pode ser muito relevante para as empresas que produzem painéis do 

tipo MDP. Porém, a inclusão dos resíduos da silvicultura urbana em sua produção requer um 

planejamento integrado com os potenciais municípios fornecedores dessa matéria prima; pois em 

uma escala temporal eles podem apresentar bastante heterogeneidade de acordo com os planos 

de arborização urbana dos municípios, os quais influenciam não somente a composição de 

espécies, mas também na idade das árvores, incidência de defeitos e demais características. 

Em conclusão, as espécies da arborização urbana apresentam grande potencial para o 

aproveitamento em produtos sólidos confeccionados em menor escala, como móveis e pequenos 

objetos de madeira; mas também em larga escala para a confecção de painéis de partículas de 

média densidade como complemento do material de Pinus comumente utilizado na sua produção. 

Essas medidas oferecem destinação adequada e maior valor agregado aos resíduos como uma 

solução ao seu descarte ou aproveitamento em compostos orgânicos e geração de energia, que 

são mais amplamente exploradas atualmente. 
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