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RESUMO 

 

CRISCUOLO, G. Aplicação da técnica de infusão a vácuo para a confecção de painéis 

compósitos de matriz polimérica reforçados/carregados com resíduos lignocelulósicos. 

2022. 81 f. Dissertação – (mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência 

de Materiais) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2022. 

 

Os resíduos provenientes das serrarias e da agroindústria, conhecidos como resíduos 

lignocelulósicos, têm a possibilidade de reutilização na fabricação de novos produtos, como 

os painéis compósitos de matriz polimérica reforçados/carregados com resíduos 

lignocelulósicos. O processo de fabricação desses painéis consiste na prensagem a quente da 

mistura do adesivo aglutinante, uma resina sintética ou natural, com as partículas/fibras 

lignocelulósicas utilizadas como reforço/carga. Esse processo de prensagem pode ser 

considerado um fator determinante no elevado índice de porosidade dos compósitos 

poliméricos, o que limita o desempenho físico-mecânico dos mesmos. Tendo em vista os 

benefícios do uso da infusão a vácuo na manufatura deste tipo de material em indústrias 

automobilísticas, a facilidade de automação, versatilidade, simplicidade e possibilidade de 

obtenção de um compósito com maior interação interfacial entre a fibra e a matriz e menor 

porosidade, este trabalho teve como objetivo analisar a influência da introdução da etapa da 

infusão a vácuo na confecção de painéis compósitos de matriz polimérica 

reforçados/carregados com resíduos lignocelulósicos. Para tal, foram fabricados os seguintes 

tipos de painéis com partículas de Caixeta e resina mista a base de óleos vegetais, 

classificados segundo a quantidade de resina (pré-polímero/poliol) e na utilização ou não da 

infusão a vácuo no processo: 48/48g sem vácuo; 48/48g com vácuo; 150/150g sem vácuo e 

150/150g com vácuo.  Foram realizadas as caracterizações físico-mecânica dos painéis e 

obtidas fotomicrografias de MEV para analisar e discutir os valores obtidos. Os resultados 

mostraram que a técnica da infusão a vácuo melhorou significativamente todas as 

propriedades dos painéis, exceto para as propriedades de densidade e no caso do MOE das 

amostras com 150/150g de resina. 

 

 

Palavras-chave: Compósitos de matriz polimérica. Resíduos lignocelulósicos. Porosidade. 

Interação interfacial. Processo de infusão a vácuo.  



  

ABSTRACT 

 

 

CRISCUOLO, G. Feasibility study of design of a thermal press using vacuum to make 

lignocellulosic residue reinforced/loaded polymer matrix composite panels. 2022. 81 f. 

Research Project – (Master in the Graduate Program in Engineering and Materials Science) - 

Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 

2022. 

 

Waste from sawmills and agroindustry, known as lignocellulosic wastes, has the possibility of 

reuse in the manufacture of new products, such as reinforced / matrix composite panels loaded 

with lignocellulosic wastes. The manufacturing process of these panels consists of hot 

pressing the binder adhesive mixture, a synthetic or natural resin, with the lignocellulosic 

particles / fibers used as reinforcement / filler. This pressing process can be considered a 

determining factor in the high porosity index of polymer composites, which limits their 

physical-mechanical performance. Given the benefits of using liquid vacuum molding in the 

manufacture of this type of material in the automotive industry, the ease of automation, 

versatility, simplicity and the possibility of obtaining a composite with greater interfacial 

interaction between fiber and matrix and lower porosity, this work aimed to analyze the 

influence of the introduction of the vacuum infusion step in the manufacture of composite 

panels of polymer matrix reinforced/loaded with lignocellulosic residues. To this end, the 

following types of panels were manufactured with Caixeta particles and mixed resin based on 

vegetable oils, classified according to the amount of resin (pre-polymer/polyol) and whether 

or not the use of vacuum infusion in the process: 48/ 48g without vacuum; 48/48g with 

vacuum; 150/150g without vacuum and 150/150g with vacuum. Physical-mechanical 

characterizations of the panels were performed and SEM photomicrographs were obtained to 

analyze and discuss the values obtained. The results showed that the vacuum infusion 

technique significantly improved all the properties of the panels, except for the density 

properties and in the case of the MOE of the samples with 150/150g of resin. 

 

 

 

Keywords: Polymeric matrix composites. Lignocellulosic waste. Porosity. Interfacial 

interaction. Vacuum thermal press. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil, país considerado o maior possuidor de recursos naturais do mundo, 

destaca-se na produção de culturas destinadas ao comércio agroindustrial como a cana-de-

açúcar, café, soja, entre outras variedades de alto valor comercial. No processamento do 

produto final, ocorre a geração de uma grande quantidade de subprodutos agroindustriais. 

Tais subprodutos são denominados de resíduos lignocelulósicos e têm a possibilidade de 

serem reutilizados na produção de novos materiais, como os painéis compósitos de matriz 

polimérica reforçados/carregados com resíduos provenientes da agroindústria (CENTENO-

GONZÁLEZ et al., 2017; MESQUITA et al., 2018). 

A produção desse tipo de painel é capaz de diminuir os impactos energéticos e 

ambientais, pois oferece a possibilidade de reutilização de produtos que geralmente são 

descartados de forma indiscriminada no meio ambiente, como os resíduos de madeira 

processada e os subprodutos agroindustriais. Assim, há a geração de produtos biodegradáveis 

com grande potencial de utilização em vários setores como da construção civil, moveleira, 

automobilística, entre outros (SOUZA et al., 2018). 

O processo de fabricação desses compósitos consiste na prensagem a quente da 

mistura do adesivo aglutinante, que pode ser uma resina sintética ou natural, com as 

partículas/fibras lignocelulósicas utilizadas como reforço/carga. O processo de prensagem 

ocorre sob pressão e temperatura por tempo suficiente para que ocorra a cura da resina 

(SIMAL et al., 2014; SHIROSAKI et al., 2019). Esse processo é essenciamente manual e, em 

conjunto com o adesivo polimérico utilizado, pode ser considerado como um dos principais 

responsáveis pelo alto índice de porosidade do material e pela fraca interação interfacial entre 

as fibras e a matriz polimérica, prejudicando desempenho do material. 

Muitas pesquisas como de Roumeli et al. (2012), Salari et al. (2013) e 

Mesquita et al. (2018), buscaram melhorar a interação interfacial entre as partículas para obter 

melhores propriedades físicas e mecânicas para os painéis de madeira e obtiveram bons 

resultados. As referidas pesquisas abordaram a adição de nanopartículas de origem cerâmica, 

para preenchimento de vazios e aumento da ligação química entre as partículas, e o tratamento 

das fibras/partículas com hidróxidos a fim de melhorar a ancoragem química e física entre as 

fases. Porém, nenhuma pesquisa abordou a alteração do maquinário/processamento que 

realiza a prensagem do compósito a fim de melhorar a sua qualidade. 

O processo de fabricação está intimamente ligado à qualidade e funcionalidade 

do material compósito. Neste contexto, vem se destacando os benefícios do uso da infusão a 
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vácuo na manufatura de painéis compósitos, que consiste na incorporação da resina no 

interior da carga/reforço do material. Este processo é muito utilizado em indústrias 

automobilísticas e se destaca pela facilidade de automação, versatilidade, simplicidade e, por 

meio dele, é possível a obtenção de um compósito com maior interação interfacial entre a 

fibra e a matriz, bem como uma menor porosidade (ZHANG et al., 2014; TIMMS; 

BICKERTON; KELLY, 2012). 

Neste contexto, a presente pesquisa teve como hipótese: “É viável a aplicação 

da técnica de infusão a vácuo para a confecção de painéis compósitos de matriz polimérica 

reforçados/carregados com resíduos lignocelulósicos”. Este novo sistema visou aprimorar a 

técnica de produção dos painéis e o desempenho físico-mecânico e químico dos compósitos 

de matriz polimérica. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a viabilidade da utilização da técnica de infusão a vácuo para a confecção 

de painéis compósitos de matriz polimérica reforçados/carregados com resíduos provenientes 

da agroindústria, fazendo o uso do vácuo como diferencial no processo de fabricação com a 

finalidade de melhorar as propriedades físico-mecânicas e químicas dos produtos gerados. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a viabilidade de introdução da técnica de infusão a vácuo no processo de 

painéis de partículas lignocelusósicas. 

 Comparar as propriedades físico-químicas entre os painéis fabricados pelo método 

tradicional onde ocorre a prensagem a quente da mistura do resíduo lignocelulósico 

com a resina até a sua cura, e os painéis fabricados pelo método de infusão a vácuo. 

 Reduzir a absorção de umidade devido à incorporação de resina no interior das 

partículas lignocelulósicas devido ao gradiente de pressão negativo. 

 Aprimorar as propriedades físico-mecânicas devido à maior ancoragem promovida 

pela técnica de infusão a vácuo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Esta seção apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre materiais compósitos, 

compósitos de matriz polimérica com reforço/carga em forma de fibras/partículas de resíduos 

lignocelulósicos, e processos de fabricação de compósitos de matriz polimérica com 

incorporação de vácuo.  

A busca dos trabalhos componentes da revisão de literatura foi feita em bases de 

dados como Web of Science, Portal Capes Periódicos, Scopus, Engineering Village, Google 

Scholar e ainda, em várias páginas de revistas associadas aos materiais compósitos, à madeira 

e seus derivados, resíduos agroindustriais e ciência dos materiais. 

 

3.1 Materiais compósitos 

 

Compósitos são materiais que, de uma maneira geral, são constituídos por uma 

combinação de duas ou mais fases insolúveis e quimicamente distintas, cujas propriedades e o 

desempenho são superiores às de cada material quando utilizado isoladamente. As fases são 

classificadas como fase matriz, podendo ser cerâmica, metálica ou polimérica, e fase dispersa 

(reforço/carga), que pode consistir em fibras ou partículas (GUTIÉRREZ et al., 2014). Ainda 

dentro dessa classificação, a fase dispersa é dividida em particulados, fibras contínuas e 

descontínuas (CALLISTER JR, 2008). 

Apesar de o compósito possuir propriedades que dependem mutuamente da 

matriz e do material de reforço, cada propriedade é influenciada de forma particularizada. 

Como exemplo, em um compósito de matriz polimérica a resistência à tração é dada 

basicamente pela fibra de reforço, enquanto a capacidade de absorção de energia de impacto é 

dependente da fase matriz. Dessa forma, o material compósito adquire a capacidade de ser 

resistente e dúctil (VAIDYA, 2011; KRISHNARAJ et al., 2012; GUTIÉRREZ et al., 2014). 

Um fator importante a ser analisado e que influencia as propriedades de um 

compósito é o tipo, a geometria e forma de dispersão das fibras/partículas. Como exemplo, 

como a carga é transferida da fase matriz para as fibras através de forças cisalhantes 

provenientes da superfície, quanto maior for a superfície de contato da interface matriz-fibra, 

melhor é a transferência de carga entre as fases e melhor é o desempenho do compósito 

(DANIEL, 1994; CALLISTER, 2008; GUTIÉRREZ et al., 2014). A Figura 1 mostra uma 

classificação dos materiais compósitos. 
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Figura 1 - Classificação dos materiais compósitos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Callister (2008). 

 

Em relação às dimensões das partículas, as partículas grandes são definidas 

como as que possuem dimensões superiores à 1  m, onde a fase matriz transfere parte da 

carga para a fase dispersa. Os nanocompósitos são assim denominados por possuírem 

partículas com dimensões nanométricas e o aumento da sua resistência se verifica por 

fenômenos atômicos ou moleculares (CALLISTER JR, 2008). Os compósitos à base de 

produtos lignocelulósicos, tema desta pesquisa, possuem partículas grandes e é desejável que 

possuam a melhor interação entre a superfície das fibras/carga possível para que o material 

engenheirado apresente bom desempenho físico-mecânico. 

 

3.1.1 Compósitos de matriz polimérica com reforço/carga em forma de fibras/partículas 

lignocelulósicas 

 

O Brasil é grande possuidor de recursos naturais devido à sua grande extensão 

territorial que, além de possuir grandes áreas de florestas nativas, favorece a cultura de 

madeiras de reflorestamento e de produtos agroindustriais de grande valor comercial como a 

cana-de-açúcar, o café, soja, arroz, entre outros. Todas essas culturas, ao serem processadas 

para o seu destino final, geram subprodutos agroindustriais, também conhecidos como 

resíduos lignocelulósicos e que podem ser reutilizados para a produção de novos materiais, 
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minimizando os impactos energéticos e ambientais (CENTENO-GONZÁLEZ et al., 2017; 

MESQUITA et al., 2018). 

Ao longo dos últimos anos, o interesse na utilização de materiais de origem 

lignocelulósica em forma de fibras e partículas como reforço/carga em compósitos de matriz 

polimérica, destinados às indústrias como as automobilísticas, de construção, embalagens e 

móveis, aumentou consideravelmente por apresentarem propriedades físico-mecânicas 

interessantes. Além disso, o baixo custo e o elevado poder ecológico gerado na utilização 

desses novos materiais aumentou o interesse na sua produção (HABIBI et al., 2008; KHIARI 

et al., 2011). 

No Brasil, as espécies de Pinus sp. e Eucalyptus, provenientes de áreas de 

reflorestamento, são as mais utilizadas nas indústrias de fibras e painéis de partículas com 

matriz polimérica. Para a produção desses compósitos, podem-se utilizar lascas de madeira 

produzidas pelas indústrias especificamente para este fim, resíduos provenientes das serrarias 

e resíduos de subprodutos agroindustriais (IWAKIRI et al., 2004; MANHÃES 2008; 

MESQUITA et al., 2018). 

Com a crescente demanda por materiais alternativos, muitas pesquisas foram 

desenvolvidas com a finalidade de desenvolver e avaliar novos compósitos poliméricos 

reforçados com fibras/partículas de resíduos lignocelulósicos. A baixa interação entre a matriz 

polimérica, que são adesivos potencialmente hidrofóbicos, e as fibras, que são potencialmente 

hidrofílicas, foi a principal desvantagem encontrada (HABIBI et al., 2008). 

Muitos pesquisadores tentam melhorar essa interação em painéis de madeira, 

que apresentam fraca interação interfacial, com a adição de partículas nanométricas e capazes 

de preencher os vazios a fim de melhorar as suas propriedades físico-mecânica. Assim 

fizeram Roumeli et al. (2012) e Salari et al. (2013), que avaliaram o emprego da nanosílica 

em painéis de madeira confeccionados com ureia-formaldeído. Como resultado, através da 

adição de nanosílica no adesivo, em determinadas concentrações, conseguiram melhorar as 

propriedades mecânicas dos painéis e diminuir a emissão de formaldeído, que é prejudicial à 

saúde humana. 

A busca pela melhor interação entre as fases dos compósitos também foi 

abordada por pesquisadores como Varanda et al. (2013), que avaliaram a influência da adição 

de casca de aveia (Avena sativa) em painéis de partículas de Eucalyptus grandis. 

confeccionados com resina de poliuretano à base de óleo de mamona. Através dos resultados 

obtidos, concluíram que a adição progressiva de cascas de aveia foi responsável pelo aumento 

da MOR, pois houve boa interação física e química entre as fases do compósito.  
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Macedo et al. (2016) avaliaram a viabilidade técnica da produção de painéis 

OSB com madeira de Pinus sp., resina poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona 

com adição (0%; 20%; 30% em fração mássica sobre as partículas de madeira) de partículas 

de polipropileno biorientado (BOPP). Baseando-se na possibilidade de ocupação dos espaços 

vazios presentes na matriz, as partículas de BOPP foram adicionadas visando promover maior 

estabilidade dimensional do painel, porém proporcionaram reduções significativas nas suas 

propriedades mecânicas devido à fraca interação química entre as fases e à baixa ancoragem 

física. 

Mesquita et al. (2018), que  trataram as fibras que de açaí que constituiriam os 

compósitos e investigaram a influência do tratamento químico com hidróxido de sódio a 0,5% 

(NaOH) nessas fibras, as quais foram utilizadas como carga na fabricação de painéis de 

partículas com matriz polimérica, com a finalidade de melhorar a interação entre as fases. Os 

resultados mostraram que o tratamento reduziu significativamente a absorção de água e 

obtiveram melhores valores para as seguintes propriedades mecânicas em relação aos painéis 

não tratados: arrancamento dos parafusos (superior) 54%, módulo de ruptura na flexão 

estática (31%) e colagem interna (89%). 

Não foram encontradas pesquisas que propusessem a alteração do processo de 

produção desses compósitos a fim de melhorar a interação interfacial entre as partículas. Essa 

desvantagem pode ser atribuída ao método de fabricação desses compósitos que consiste na 

aglutinação das fibras/partículas de resíduos lignocelulósicos por um adesivo, que pode ser 

uma resina sintérica ou natural, através de prensagem a quente. A prensagem dos painéis 

ocorre sob pressão e temperatura por tempo suficiente para que ocorra a cura da resina, se 

mostrando um processo essenciamente manual (SIMAL et al., 2014; SHIROSAKI et al., 

2019). 

 

3.1.2 Painéis de madeira aglomerada 

 

 Os alemães foram os responsáveis pelo desenvolvimento dos painéis 

compósitos de madeira aglomerada, por volta de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, 

como solução para o problema de escassez de madeiras com boas propriedades no país, que se 

encontrava isolado e sem comércio com outros países. Para suprir as suas necessidades, 

resolveram empregar os resíduos de madeira processada e, assim, produziram os primeiros 

painéis de madeira aglomerada (IWAKIRI, 2005; MACEDO et al., 2015). 
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 Alguns anos depois, a produção de painéis de madeira aglomerada foi 

interrompida devido à prioridade da utilização do petróleo, matéria-prima para a fabricação da 

resina polimérica, para fins militares. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos da 

América aperfeiçoou a técnica e iniciou a produção de painéis de madeira aglomerada em seu 

país. A partir de 1960, houve uma grande expansão industrial no setor e um expressivo 

aumento na produção de painéis. Já em meados de 1970, também começaram a produzir 

painéis estruturais do tipo “waferboard” e OSB (Oriented Strand Board) (IWAKIRI, 2005; 

VARANDA, 2016). 

 Painel de madeira aglomerada possui a seguinte definição “um painel 

produzido com partículas de madeira, aglutinadas por um adesivo polimérico e reconstituídas 

numa matriz randômica, consolidado através da aplicação de calor e pressão através de 

prensagem a quente” (IWAKIRI, 2005; MACEDO et al., 2015).  

Existem outras definições dadas para esse material, como a definição de 

Maloney (1993) para painel aglomerado “um painel fabricado com material lignocelulósico 

(geralmente madeira) no formato de pequenos pedaços ou partículas, combinados com resina 

sintética ou outro adesivo, aglutinados e colados em conjunto sob pressão e temperatura em 

uma prensa térmica”. A cadeia produtiva de painéis de madeira aglomerada está 

esquematizada na Figura 2. 

 

Figura 2 - Processo de produção de painéis de aglomerados. 

 

Fonte: Iwakiri et. al. (2005). 
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De acordo com Forest Products Laboratory (2010), de uma maneira geral, as 

etapas de produção de uma chapa de madeira aglomerada são as seguintes: 

 Descascamento da tora de madeira: etapa comum em todas as indústrias 

de produtos à base de madeira, onde o tamanho da tora não influencia; 

 Fragmentação: a tora é colocada em picadores e há a geração de 

partículas e cavacos de madeira; 

 Classificação dos cavacos: Como no processo produtivo não se obtém 

cavacos de tamanhos uniformes, os maiores são separados por baterias 

de peneiras, e em seguida, retornam ao picador, pois todos serão 

transformados em fibras no final do processo; 

 Armazenamento de cavacos: os cavacos são armazenados em silos com 

volume equivalente a 24 horas de operação e, antes do processamento, 

é feita uma seleção por peneiras, seguida de lavagem, pois na maioria 

das vezes eles ficam em contato com a atmosfera; 

 Tratamento dos cavacos: é a etapa que amolece os cavacos a fim de 

facilitar a operação do desfibrador na formação da polpa e, dessa forma, 

reduzindo seu consumo energético. Ainda, a lignina presente nas 

camadas intercelulares também é amolecida, perdendo a capacidade de 

retenção de fibras e resultando numa polpa de fibras mais resistentes e 

flexíveis, desenvolvendo chapas mais rígidas;  

 Desfribramento: nesta etapa, os cavacos são introduzidos em 

desfibriladores mecânicos e, através da força centrífuga, são lançados 

para a periferia dos discos. Assim, são produzidas as fibras; 

 Mistura da resina: etapa onde se faz a mistura com o adesivo, o 

catalisador e aditivos (quando necessário); 

 Secagem das fibras: as fibras são secas através de um duto onde no 

interior flui ar quente e seco. Essa etapa é importante devido ao elevado 

teor de umidade das fibras acarreta uma série de problemas no 

momento em que a manta é formada e prensada a quente; 

 Armazenamento das fibras: as fibras são armazenadas em silos, com a 

função de acumular um volume adequado de material para a formação 

das mantas (entrelaçamento), para que não haja interrupção na linha de 

fluxo das fibras; 
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 Entrelaçamento das fibras: nesta etapa, forma-se uma manta com as 

fibras entrelaçadas. O sistema que forma a manta constitui em um bico 

de oscilação lateral que descarrega as fibras sobre uma cinta porosa de 

avanço contínuo, cujo fundo possui um sistema de sucção que mantêm 

as fibras unidas. A altura do colchão é delimitada por um cilindro 

dentado acoplado a um tubo seccionador de fibra excedente; 

 Seccionamento: nos casos onde o processo de secagem é intermitente, a 

manta é seccionada por lâminas circulares não-dentadas e, logo em 

seguida, é levada para a pré-prensagem e prensagem a quente. Esta 

etapa muda de acordo com o tipo de painel desejado, onde o conjunto 

de equipamentos e processos oferece a forma final ao painel; 

 Prensagem: realiza-se a pré-prensagem para evitar prováveis 

desmanchamentos e deslizamentos das fibras da manta durante a 

prensagem a quente. O aquecimento é dado através da injeção de um 

vapor durante a prensagem, permitindo um aquecimento quase que 

instantâneo da manta colocada na prensa. Dessa forma, a cura da resina 

se torna mais eficiente e possibilita a manufatura de chapas com 

espessuras maiores.  

 Resfriamento: esta etapa é efetuada para evitar variações dimensionais 

da chapa após o aquecimento na prensa térmica. Normalmente, são 

resfriadas à temperatura ambiente, protegidas das intempéries, onde o 

tempo depende do tipo de painel gerado;  

 Corte, lixamento e revestimento: o corte é realizado de acordo com as 

medidas requeridas para os painéis produzidos (dependendo do padrão 

a ser seguido). Para a preparação da superfície, é realizado um 

lixamento. 

 A madeira é o material mais utilizado como partícula e os painéis podem ser 

classificados de acordo com a geometria das partículas: aglomerados convencionais possuem 

partículas do tipo “slives”, os “flakeboards” possuem partículas do tipo “flake”, os 

“waferboards” são constituídos por partículas do tipo “wafer” e os “strandboards” com 

partículas do tipo “strand” (MOSLEMI, 1974; IWAKIRI et al., 2005; BARROS FILHO, 

2009).  
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 Os painéis também são classificados de acordo com a distribuição das 

partículas, que pode ser randômica ou orientada, e de acordo com a granulometria das 

partículas. Assim, podem ser classificados da seguinte maneira (MOSLEMI, 1974; IWAKIRI 

et al., 2005; BARROS FILHO, 2009): 

 Painéis homogêneos: compostos por apenas uma camada; 

 Painéis de múltiplas camadas: possuem camadas bem definidas e 

diminuem de granulometria do centro para as extremidades; 

 Painéis de camadas graduadas: camadas que também diminuem de 

granulometria, porém não são tão distintas; 

 Painéis do tipo OSB (Oriented Strand Board): as partículas são do tipo 

strand e dispostas em camadas com direcionamentos perpendiculares. 

 

Figura 3 - Sistema de distribuição de partículas das chapas aglomeradas. 

 

Fonte: Moslemi (1974). 

 

 Ainda, os painéis aglomerados também são classificados de acordo com a 

densidade, onde os painéis de baixa densidade possuem densidade abaixo de 0,59 g/cm
3
, os de 

média densidade possuem densidades entre 0,59 g/cm
3
 e 0,80 g/cm

3
, e os painéis de alta 

densidade com valores acima de 0,80 g/cm
3
 (BARROS FILHO, 2009). 

 

3.2.3 Fatores que influenciam as características dos painéis de partículas 

 

 As propriedades de um compósito de matriz polimérica reforçado com 

fibras/partículas lignocelulósicas são fortemente influenciadas por fatores como o processo de 

produção, tipo de matéria prima empregada e por produtos que são incorporados durante a 

confecção dos painéis como os aditivos químicos (catalisadores, retardantes de fogo, 

preservantes, etc.), que são adicionados de acordo com a característica que se deseja alcançar. 
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A seguir, são elencados os fatores que influenciam significativamente as propriedades dos 

painéis de partículas. 

 

2.2.5.1 Geometria das partículas 

 

 A geometria das partículas influencia significativamente as propriedades dos 

painéis, pois partículas maiores apresentam menor interação com a matriz polimérica em 

comparação com partículas menores, as quais possibilitam um maior contato com o adesivo 

aglutinante, promovendo assim maior interação física e química. Consequentemente, há mais 

interação partícula-adesivo e, dessa forma, melhora o desempenho mecânico desse tipo de 

compósito. 

 

2.2.5.2 Densidade dos painéis 

 

A densidade dos painéis é definida pela razão entre a massa e o volume total. 

Essa propriedade possibilita a avaliação do grau de compactação das partículas 

lignocelulósicas e é fortemente influenciada pelo processo de prensagem, pressão e matéria 

prima utilizada. Quanto maior a densidade dos painéis, maior serão os valores das 

propriedades mecânicas como adesão interna entre as partículas, flexão estática, entre outras 

(MALLONEY, 1993; KELLY, 1977; IWAKIRI et al., 2005; BUENO, 2015). 

A estabilidade dimensional tem o seu valor diminuído de acordo com o 

aumento da densidade total, como o inchamento em espessura e a absorção de água que 

aumentam com o incremento da densidade do painel (MENDES, 2001). Isso ocorre devido ao 

aumento da quantidade de material lenhoso e área de contato das partículas, o que aumenta a 

liberação de tensões de compressão impostas durante a prensagem a quente (KELLY, 1977, 

BARROS FILHO 2009; BUENO, 2015). 

 

2.2.5.3 Razão de compactação 

 

 A razão de compactação é a razão entre a densidade do painel e a densidade 

das partículas e influenciam significativamente na qualidade final dos painéis devido ao grau 

de densificação final do material compósito. Com a utilização de partículas com alta 

porosidade, a razão de compactação aumenta e, consequentemente, aumenta a área de contato 

entre as partículas, a interação interfacial e melhora as propriedades de flexão estática 

(MOSLEMI, 1974; VARANDA, 2016).  
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 Painéis fabricados com partículas de alta densidade possuem baixa razão de 

compactação e, para que atinjam propriedades satisfatórias, devem-se alterar as demais 

variáveis do processo de fabricação. Dentre essas variáveis, comumente se altera o teor de 

adesivo polimérico para níveis maiores, o que eleva o custo do produto final (HILLIG et al., 

2002; BARROS FILHO, 2009; VARANDA, 2016). Segundo Mendes (2001), partículas com 

densidade elevada não proporciona boa colagem das partículas quando comprimidas em um 

painel de média densidade. 

 De uma maneira geral, todas as propriedades físico-mecânicas dos painéis 

acabam sendo afetadas pela taxa de compressão, que altera diretamente o contato entre as 

partículas e o adesivo. Taxas consideravelmente baixa não produzem painéis com boa 

interação interfacial entre as fases do compósito. Porém, quando se utiliza alta taxa de 

compressão, é necessário aumentar a força de prensagem e, consequentemente, pode gerar 

problemas como liberação de água em vapor, alto consumo de matéria prima, e painéis de alta 

densidade consideravelmente pesados (HILLIG et al., 2002; BARROS FILHO, 2009). 

 

5.2.5.4 Umidade 

 

 Como a umidade das partículas afeta o gradiente de densidade, é uma variável 

considerada importante no processo de produção dos painéis. O excesso de umidade pode 

retardar a cura da resina polimérica e gerar bolhas no miolo da chapa aglomerada, gerando 

defeitos na sua estrutura e diminuindo os valores das suas propriedades físico-mecânicas. Por 

outro lado, elevados teores de umidade auxiliam na redução do tempo de prensagem, já que as 

partículas são mais flexíveis quando são mais úmidas (KELLY, 1977; BARROS FILHO, 

2009). 

 O retardo da cura da resina devido a elevados valores de umidade ocorre pela 

interferência na reação de polimerização da resina. Quando os pratos aquecidos da prensa 

tocam o material, há a transferência de calor da camada mais externa para a camada mais 

interna do painel. Assim, a umidade acaba sendo transferida da camada mais externa para o 

interior do material prensado, menos aquecido, dificultando o processo de cura da resina 

(KELLY, 1977; BARROS FILHO, 2009). 

Teores de umidade consideravelmente baixos podem prejudicar o consumo de 

adesivo, pois com baixos teores de umidade é necessário o aumento da quantidade de resina 

utilizada, bem como afetam a transferência de calor reduzindo a adesão entre as partículas. 

Nas indústrias, utilizam-se teores de umidade entre 3 e 6 % e, se necessário a elevação desse 
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parâmetro, aumenta-se a quantidade de resina utilizada (KELLY, 1977, BARROS FILHO 

2009; BUENO, 2015). 

 

5.2.5.5 Adesivo 

 

 O adesivo é considerado um dos fatores de maior influência na qualidade final 

do compósito, pois apresenta relação direta com os valores das propriedades mecânicas e 

estabilidade dimensional. O módulo de ruptura e a interação interfacial entre as fases do 

compósito são significativamente influenciados pela quantidade e pela distribuição da resina 

polimérica utilizada como matriz (MENDES, 2010; FERRO et al., 2015). 

 Segundo Campos et al. (2004), uma boa colagem depende de três requisitos: o 

adesivo deve ter a capacidade de umedecer adequadamente as partículas, deve ocorrer a 

completa solidificação do adesivo líquido e possuir capacidade de modificação da forma pelo 

adesivo já solidificado. Ainda, durante o processo de colagem, pode-se atribuir as seguintes 

funções para a resina polimérica utilizada: 

 Fluidez: é o escoamento do adesivo líquido na superfície do substrato; 

 Transferência: movimento de transferência do adesivo líquido pelo 

substrato; 

 Penetração: capacidade de movimento e penetração do adesivo na 

estrutura capilar e porosa do substrato; 

 Umedecimento: capacidade do adesivo de recobrir a estrutura 

submicroscópica do substrato, proporcionando um maior molhamento 

das partículas e contato molecular; 

 Solidificação: inclui a migração/evaporação do solvente, orientação 

molecular, polimerização e “cross-linking”. 

 

5.2.5.6 Processo de prensagem: pressão e temperatura 

 

 O processo de prensagem a quente é o mais utilizado na confecção de painéis 

de partículas lignocelulósicas, tanto para a produção de OBS (Oriented Strand Board) quanto 

de madeira aglomerada. Esse processo tem como função garantir a espessura e a densidade da 

chapa, proporcionar uma maior área de contato entre as partículas e diminuir o tempo de 

prensagem devido à cura acelerada da resina polimérica (MALLONEY, 1993; CHAMMA, 

2004; IWAKIRI et al., 2005; BARROS FILHO, 2009). 
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 Na grande maioria das vezes, utiliza-se o sistema de pratos aquecidos que 

entram em contato direto com o material. O processo se inicia com a evaporação de água da 

superfície em direção à camada mais interna do material colocado na prensa quente. É 

necessário que a temperatura seja uniforme ao longo de toda a espessura do material para que 

a cura da resina também ocorra no meio da espessura da chapa. A temperatura deve ser o 

suficiente para que aconteça a cura da resina ao permitir a evaporação do excesso de água da 

massa lenhosa, acelerar o processo de cura e diminuir a tensão superficial do adesivo 

(MALLONEY, 1993; CHAMMA, 2004; IWAKIRI et al., 2005; BARROS FILHO, 2009). 

 

3.3 Matérias primas utilizadas 

 

 Nesta seção, serão apresentadas as informações literárias sobre as matérias 

primas empregadas na elaboração da presente pesquisa. 

 

3.3.1 Madeira de Caixeta. 

 

 O nome científico da madeira de Caixeta é Simarouba amara e se enquadra na 

classe de resistência C20 (           ) na classificação das classes de resistência 

abordada pela ABNT NBR 7190 (1997): “Projetos de Estruturas de Madeira”. É uma espécie 

típica da Amazônia e de baixa densidade, o que a elege como uma boa espécie para a 

confecção de painéis de madeira aglomerada para a elaboração desta pesquisa, teoricamente 

exigindo menos da bomba de vácuo para alcançar o efeito desejado (ALMEIDA et al., 2019). 

 

3.3.2 Resina poliuretana mista à base de óleos vegetais 

 

A resina poliuretana mista à base de óleos vegetais se apresenta como uma alternativa 

à utilização da resina de ureia-formaldeído, que libera um gás tóxico à saúde humana na 

prensagem a quente. Quando comparada economicamente à resina PU-mamona, a resina 

poliuretana mista possui menor valor de mercado, boa viabilidade técnica e oferece um ótimo 

desempenho aos painéis. Como esse adesivo possui composição similar à da resina PU-

mamona, as condições de produção podem ser as mesmas, com prensa a aproximadamente a 

90  e pressão por volta de 4,0 MPa (SHIROSAKI, 2019). 
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3.4 Processo de fabricação de compósitos com incorporação de vácuo 

 

A manufatura dos painéis compósitos é dividida em: laminação manual, 

moldagens líquidas a vácuo, compressão, autoclave, enrolamento filamentar e pultrusão. A 

produção manual é a mais simples dentre as demais, podendo ser adequada para a produção 

em grande escala, porém são processos muito lentos e caros (BUNSELL e RENARD, 2005).  

Dentre esses processos, a moldagem líquida a vácuo vem se destacando por ser 

de fácil automação, grande versatilidade e simplicidade. O processo consiste na disposição de 

camadas do reforço fibroso sobre o molde, criando uma pré-forma e, em seguida, a resina 

termoendurecível, ou termofíxa, que forma a matriz, é injetada na cavidade do molde, 

impregnando as fibras de reforço. Após a cura, um compósito com boas propriedades 

mecânicas e baixa porosidade é obtido (ZHANG et al., 2014; TIMMS; BICKERTON; 

KELLY, 2012). 

Fazem parte da moldagem líquida a moldagem por transferência de resina 

(Resin Transfer Molding – RTM), a moldagem por transferência de resina assistida por vácuo 

(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding – VARTM), bem como infusão a vácuo. Todos 

estes tipos de moldagem têm como benefícios a diminuição de voláteis, redução no teor de 

resina, aumento nas propriedades mecânicas do laminado (teor de vazios < 1%), redução na 

utilização de materiais e flexibilidade de design (MODI et al., 2009).  

A infusão a vácuo também é denominada de VIP (Vaccum Infusion Process) e 

consiste na fabricação com molde fechado. Ao longo dos anos muitas variações no processo 

foram realizadas, e as que obtiveram sucesso foram patenteadas, como o Método Marco 

(1940) e o Método SCRIMP (Seemann Composites Resin Infusion Molding Process) em 

1990, que foi comercializado intensamente e, segundo ACMA (2009), motivou muitos 

pesquisadores a contornar e variar a aplicação da infusão dependendo do produto final gerado, 

produzindo novas patentes e mais de 20 novas denominações nos últimos anos 

(KAMIENSKI, 2020). Porém, até o momento o método não foi aplicado para a fabricação de 

painéis de partículas lignocelulósicas.  

 

3.4 Conclusões da Revisão Bibliográfica 

 

A literatura apresenta a grande variedade de utilização dos painéis compósitos 

de matriz polimérica com fibras/carga provenientes de resíduos lignocelulósicos, bem como a 
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sua elevada importância quanto à sustentabilidade, pois são compósitos que são produzidos 

com resíduos que comumente são descartados no meio ambiente de forma indiscriminada. 

Também é mostrada a importância da interação entre as superfícies de contado 

das fases matriz-fibra para que o compósito polimérico apresente desempenhos físicos, 

mecânicos e químicos satisfatórios. 

Ainda, a literatura apresenta o grande número de pesquisas destinadas a 

encontrar materiais alternativos, como as nanopartículas, que são adicionadas nos adesivos 

utilizados nesses compósitos a fim de melhorar as suas propriedades físico-mecânicas. 

Também é apresentada a influência do tratamento das fibras antes de serem utilizadas na 

fabricação dos painéis, com a finalidade de melhorar a ancoragem física e química entre as 

fases constituintes. Esses trabalhos foram apresentados para exemplificar as tentativas já 

realizadas por pesquisadores a fim melhorar a qualidade desses compósitos. 

Mesmo com a grande busca pelo aprimoramento das propriedades desses 

compósitos poliméricos, não foram encontradas pesquisas que propusessem alteração no 

processo de fabricação visando produzir melhores compósitos à base de resíduos 

lignocelulósicos. Assim, a utilização da infusão de vácuo se mostra uma alternativa 

extremamente interessante pra ser incorporada na fabricação de painéis de matriz polimérica 

reforçados/carregados com resíduos lignocelulósicos. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Nesta seção, são apresentados os materiais e métodos utilizados para a 

elaboração do presente estudo. 

 

4.1 MATERIAL 

  

A confecção dos painéis de partículas e os ensaios físico-mecânicos foram 

realizados no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), do 

Departamento de Engenharia de Estruturas (SET), da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC), da Universidade de São Paulo (USP). Para a confecção dos painéis de partículas 

foram utilizadas partículas de Caixeta e a resina poliuretana mista à base de óleos vegetais 

(Figura 4). 

Os lotes de madeira de caixeta utilizados na produção das partículas foram 

provenientes da empresa MADEIREIA DO CESAR em Brotas (SP) e apresentavam teor de 

umidade próximo a 10% e dimensões entre 0,8 mm e 2,8 mm. A massa seca definida para a 

confecção de cada corpo de prova foi de 640 gramas. 

A resina mista foi adquirida na empresa IMPERVEG em Aguaí (SP). O 

adesivo é composto por um poliol à base de óleos vegetais de densidade 1,0 g/cm
3
 e um 

isocianato com mistura 4,4’difenilmetano diisocianato, de densidade de aproximadamente 

1,24 g/cm
3
. 

 

Figura 4 - a) Partículas de Caixeta; b) Resina poliuretana mista à base de óleos vegetais. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Para a aplicação do vácuo, foi utilizada uma bomba a vácuo de duplo estágio 

da Mastercool (Figura 5) um extintor de incêndio como vaso de pressão e armadilha de 

resina, mangueira tipo cristal de ¾ de polegada, um filtro de combustível para reter as 

partículas, uma bacia de inox com uma tampa (“panela”) confeccionada para o projeto, 3 

registros de ¾ , um vacômetro, um T ¾ e um joelho ¾, conforme apresentam as Figuras 6 e 7. 

 

Figura 5 - Bomba de vácuo duplo estágio da Mastercool. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 6 – Sistema de vácuo: A) mangueira cristal; B) registro; C) vazo de pressão e 

armadilha de resina; D) vacuômetro; E) filtro. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 7 - Bacia de inox com uma tampa (“panela”) confeccionada para o projeto para 

aplicação do vácuo na mistura de material particulado aglomerado. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Produção dos painéis 

 

A produção dos painéis, foram utilizadas 640 gramas de partículas de madeira de 

Caixeta como mostrado na Figura 8, pesadas na balança semi analítica OHAUS Adventurer 

AR3130 apresentada na mesma figura. Além da pesagem das partículas utilizadas para cada 

corpo-de-prova confeccionado, foram pesadas as quantidades de pré-polímero e poliol da 

resina mista de óleos vegetais utilizada na aglutinação das partículas, para posteriormente 

adicionar a resina já misturada (pré-polímero e poliol) aos 640 gramas de partículas de 

madeira na batedeira orbital Fiochi (Figura 10). 

Foram produzidos painéis com 48 gramas de pré-polímero e 48 gramas de poliol com 

e sem incorporação do vácuo no processo, e 150 gramas de pré-polímero e 150 gramas de 

poliol com e sem incorporação do vácuo no processo, totalizando em 4 diferentes tipos de 

painéis: 48/48 g sem vácuo, 48/48 g com vácuo, 150/150 g sem vácuo e 150/150 g com 

vácuo. 

 

Figura 8 - Pesagem das partículas de madeira de Caixeta para confecção de cada CP. 

 

Fonte: Autoria Própria. 



36 
 

Figura 9 - Pesagem dos componentes da resina mista: (A) Componente A; (B) Componente B. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 10 - Batedeira orbital Fiochi. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Após a mistura de partículas de madeira com a resina mista ficar homogênea 

na batedeira, quando a mistura foi utilizada para produção de painéis sem incorporação de 

vácuo no processo, a mesma foi colocada em seguida em uma fôrma para a aplicação de uma 

pré-prensagem. Para isso, foi utilizada uma fôrma de metal como apresenta a Figura 11, onde 

foi aplicado desmoldante e encaixada a fôrma de madeira em volta da fôrma de metal para 

que a mistura aglomerada fosse depositada em seu interior. Após a pré-prensagem, retirou-se 

a fôrma de madeira e colocou-se protetor térmico em cima da mistura aglomerada e, por fim, 

este sistema de fôrma metálica, madeira aglomerada e protetor térmico foi colocado na prensa 

térmica Marconi Modelo MA 098/50 (Figura 12). 

  

 

 

Figura 11 - Pré-prensagem. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 12 - Prensa Marconi Modelo MA 098/50. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para a fabricação dos corpos-de-prova com a aplicação do vácuo no processo, 

após a mistura das partículas de madeira com a resina poliuretana mista ficar homogênea, a 

mesma foi colocada dentro da panela fabricada (Figura 13) para a aplicação de -600 mmHg. 

Após esta etapa, a mistura passada pelo processo de vácuo foi colocada nas mesmas fôrmas 

utilizadas para a confecção dos corpos-de-prova sem a aplicação do vácuo, seguindo os 

mesmos procedimentos. 

Figura 13 - Aplicação do vácuo. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 14 - Painéis confeccionados para fabricação dos corpos-de-prova a serem ensaiados. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.2.2 Caracterização físico-mecânica dos painéis 

 

O procedimento para a caracterização de chapas aglomeradas é prescrito pelo 

documento normativo ABNT NBR 14810:2013, que apresenta os ensaios para a determinação 

dos valores das propriedades que representam o seu desempenho e designam a classificação e 

a capacidade de aplicação dos painéis em diferentes condições de utilização. 

Com os valores que serão obtidos por meio da caracterização dos painéis, será 

possível compará-los com os valores encontrados na literatura para os painéis de partículas. A 

seguir, é descrita a metodologia que será utilizada para a obtenção de cada propriedade 

investigada. Onde a densidade, inchamento e absorção de água são características físicas, e as 

demais propriedades elencadas são as mecânicas. 

 

 Densidade (D) 

 

A densidade dos painéis será calculada pela relação massa/volume conforme a 

Equação 1. 

                                                                             
 

 
                                                       (Equação 1) 
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 Nesta equação,   é a densidade, m é a massa em g, V é o volume. 

 

 Inchamento em espessura (IE) e absorção de água (AA) 

  

As amostras serão preparadas com dimensões nominais de 50 x 50 x 10 mm e 

imersas em um recipiente com água sob temperatura ambiente, onde serão aferidas as suas 

dimensões antes da imersão e após um período de 24 horas. Para que as amostras sejam 

completamente imersas pela água do recipiente, será posicionado um peso sobre elas. A 

diferença entre os valores obtidos representará o valor de inchamento em espessura e a 

absorção de água pelo material, como relacionado pelas Equações 2 e 3. 

 

                                                                       
     

  
                                              (Equação 2) 

 

Nesta equação,   é a absorção de água,    é a massa após a imersão,    é a massa 

antes da imersão. 

 

                                                                        
     

 
                                                 (Equação 3) 

Nesta equação,   é o inchamento,    é a espessura após a imersão,    é a espessura 

antes da imersão. 

 

 Módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) 

 

 Os valores para MOE e MOR serão obtidos através do ensaio de flexão estática 

de três pontos em uma Máquina de Ensaios Universal EMIC, com capacidade de até 30 kN. 

Os corpos-de-prova deverão ter dimensões nominais de 250 mm de comprimento por 50 mm 

de largura e 10 mm de espessura. As Equações 4 e 5 mostram o cálculo para a obtenção 

desses valores. 

                                                                       
    

        
                                               (Equação 4) 

 

 Nesta equação,     é o módulo de elasticidade,   é a carga aplicada no limite 

de proporcionalidade, D é a distância entre os apoios, d é o deslocamento obtido no ponto de 

aplicação da carga, B é a largura do corpo-de-prova, E é a espessura do corpo-de-prova. 
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                                               (Equação 5) 

  

Nesta equação,     é o módulo de ruptura,    é a carga máxima aferida, D é a 

distância entre os apoios, B é a largura do corpo-de-prova, E é a espessura do corpo-de-prova. 

 

Figura 15 - Ensaio de flexão estática na EMIC. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 Tração perpendicular (TP) 

 

 Este ensaio consiste na colagem de um corpo-de-prova, que tem suas 

dimensões aferidas por um paquímetro digital, em um aparato metálico por meio de uma 

resina epóxi bicomponente Araldite na proporção de 1 parte de endurecedor para 1,2 de 

resina. Após 3 dias de cura da resina, esse sistema é colocado na Máquina Universal de 

Ensaios AMSLER, com capacidade de até 150 kN, para a execução do ensaio de tração 

perpendicular. O valor da tração perpendicular é dada pela Equação 6 a seguir. 
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                                                      (Equação 6) 

  

Nesta equação,    é a tração perpendicular,   é a carga de ruptura na tração, S é a 

área da superfície do corpo-de-prova. 

 

Figura 16 - Ensaio de Tração Perpendicular na Máquina Universal de Ensaios AMSLER. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 Arrancamento de parafuso 

  

 O ensaio de arrancamento de parafuso será realizado para duas configurações 

de posicionamento dos parafusos no painel: superficialmente (face) e na lateral (topo). Os 

corpos-de-prova deverão ter dimensões de 50 x 50 x 100 mm. Será utilizado parafuso No. 10 
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(diâmetro igual a 25 mm) e a ancoragem será feita no centro da superfície e nas bordas dos 

painéis. 

 Para o arrancamento da face, os parafusos serão inseridos no corpo-de-prova 

até que a sua ponta fique visível do outro lado. Para o arrancamento de topo, o parafuso será 

inserido por aproximadamente 15 mm. Este ensaio será realizado na Máquina de Ensaios 

Universal AMSLER, e consistirá na medição da força necessária para o arrancamento do 

parafuso no painel. O valor dessa força constitui o valor imediato da propriedade de 

arrancamento. 

 

Figura 17 - Ensaio de arrancamento de parafuso na superfície (A) e topo (B). 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Análise Estatística Teste t (de Student) 

 

Para avaliar o comportamento dos painéis gerados através da infusão a vácuo e os 

fabricados pelo método tradicional, foi utilizada a análise estatística por meio do teste t (de 

Student). Este teste foi desenvolvido por Willian Sealy Gosset em 1908, que usou o 

pseudônimo “Student” em função da confidencialidade requerida por seu empregador 

(cervejaria Guiness) que considerava o uso de estatística na manutenção da qualidade como 

uma vantagem competitiva. Este teste é utilizado na comparação de duas médias e as 

variações dizem respeito às hipóteses que são testadas (ALVES, 2017). 

 O nome do teste é dado pelo valor-t, que é o número que resume o espaço 

amostral. O teste t (de Student) pareado é útil para analisar o mesmo conjunto de itens que 

foram medidos sob duas condições diferentes, as diferenças nas medições feitas sobre o 

mesmo assunto antes e depois de um tratamento, ou diferenças entre dois tratamentos dados 

ao mesmo assunto. No caso da presente pesquisa, são comparadas as médias para cada 

propriedade avaliada para o painel produzido de forma tradicional e o produzido através da 

infusão a vácuo, avaliando se houve aumento significativo nos valores das propriedades com 

a introdução da etapa de vácuo na produção de um painel confeccionado com a mesma 

proporção de resina poliuretana. A análise estatística foi avaliada com o auxílio do software 

Minitab®, versão 14, t-valor inferior ao nível de significância ( =0,5) (ALVES, 2017). 

Uma estatística de teste é um valor padronizado que é calculado a partir de 

dados amostrais durante um teste de hipótese. O procedimento que calcula a estatística de 

teste compara seus dados com o que é esperado sob a hipótese nula. Cada tipo de teste t usa 

um procedimento específico para resumir todos os seus dados amostrais em um valor, o valor-

t. Os cálculos por trás dos valores-t comparam suas médias amostrais com a hipótese nula e 

incorporam o tamanho amostral e a variabilidade nos dados. Um valor-t de 0 indica que os 

resultados da amostra são exatamente iguais à hipótese nula. Conforme aumenta a diferença 

entre os dados amostrais e a hipótese nula, o valor absoluto do valor-t aumenta (ALVES, 

2017). 

Intervalos de confiança são usados para indicar a confiabilidade de uma 

estimativa. Tem-se 95% de chance de o intervalo conter o verdadeiro valor da média 

populacional. Para análise do teste t para duas variáveis independentes temos que se o valor 

de p for menor que o nível de significância de 0,05 ou 5 %, pode-se afirmar que houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Quando o valor de p for maior 
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que o nível de significância não se pode afirmar que os dois grupos são significativamente 

diferentes (ALVES, 2017). 

A média aritmética é uma medida de tendência central obtida através da soma 

de todos os valores dentro de conjuntos numéricos e, posteriormente, dividindo todos os 

valores pelo número total de elementos deste conjunto. O desvio padrão é uma medida que 

indica a dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média. Assim, quando se 

calcula o desvio padrão juntamente com a média de diferentes grupos, obtêm-se mais 

informações para avaliar e diferenciar seus comportamentos. O erro padrão da média (EP 

Média) estima a variabilidade da média transformada entre amostras que seriam obtidas caso 

se extraísse amostras da mesma população por repetidas vezes (ALVES, 2017). 

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com a finalidade de avaliar o comportamento microestrutural dos painéis gerados 

por meio da infusão a vácuo, pequenas amostras (1x1 cm) dos 4 tipos de painéis fabricados 

(48/48 sem vácuo, 48/48 com vácuo, 150/150 sem vácuo e 150/150 com vácuo) foram 

analisadas em um MEV FEI Inspect F-50 (FEI, the Netherlands), no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia de Materiais, da Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. O MEV é dotado de um canhão FEG 

(Field Emission Gun), detectores de elétrons secundários (SE - secondary electrons) e de 

elétrons retro-espalhados (BSE – backscattering eléctron). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Na tentativa de refutar a premissa de que para a infusão a vácuo se deveria utilizar 

uma quantidade superior de resina, foram confeccionados painéis com aproximadamente 15% 

de resina (48/48 sem vácuo, 48/48 com vácuo) que, nesta seção, são comparados com painéis 

fabricados com aproximadamente 45% de resina (150/150 sem vácuo, 150/150 com vácuo). 

Também são apresentadas a fotomicrografias eletônicas de varredura (MEV) com as 

respectivas discussões. 

 
5.1 Caracterização físico-mecânica dos painéis 

 

Nesta seção são apresentados os valores médios experimentais obtidos na 

presente pesquisa e a discussão com base na análise estatística t (de Student), nos documentos 

normativos ABNT NBR 14810:2013, ANSI A208.1: 1999, CS236-66:1968 e EM 312:2003, e 

com o trabalho realizado por Shirosaki (2019) com painel de Pinus, que teoricamente traria 

melhores resultados que um painel confeccionado com partículas de Caixeta (menor 

resistência) e que foi o pioneiro na utilização da resina mista a base de óleos vegetais utilizada 

neste trabalho. 

Como Shirosaki (2019) comprovou que a utilização do tratamento com CCB 

melhorou as propriedades de seus painéis, na tentativa de comparar os dados desta pesquisa 

com as melhores condições, são utilizados os valores médios literários para o tipo de painel 

confeccionado com Pinus tratado com CCB e 15% de resina (48/48g). As Tabelas 1, 2 e 3 

apresentam os critérios exigidos pelas normas citadas anteriormente. 

 

Tabela 1 - Critérios exigidos segundo a ABNT NBR 14810:2013. 

Tipo de 

painel 

D 

(g/cm
3
) 

AA 

(24h) 

IE 

(24h) 

MOE 

(MPa) 

MOR 

(MPa) 

APTopo 

(N) 

APsuperfície 

(N) 

TP 

(MPa) 

P2 - - 18 1800 11 - - 0,40 

P3 - - 17 2050 15 - - 0,45 

P4 - - 19 2300 16 - - 0,40 

P5 - - 13 2550 18 - - 0,45 

P6 - - 16 3150 20 - - 0,60 

P7 - - 10 3350 22 - - 0,75 

 Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 2 - Critérios exigidos pela ANSI A208.1(1999) e CS 236-66(1968). 

Norma 
D 

(g/cm
3
) 

AA 

(24h) 

IE 

(24h) 

MOE 

(MPa) 

MOR 

(MPa) 

APTopo 

(N) 

APsuperfície 

(N) 

TP 

(MPa) 

ANSI A208.1 

(1999) 
 0,8 - 8 2400 16,5 1325 1800 0,90 

CS 236-66 

(1968) 
 0,8 - 55 2450 16,8 - 2041 1,40 

Fonte: Autoria Própria. 

 
Tabela 3 - Critérios exigidos pela EM 312(2003). 

Tipo de 

painel 

D 

(g/cm
3
) 

AA 

(24h) 

IE 

(24h) 

MOE 

(MPa) 

MOR 

(MPa) 

APTopo 

(N) 

APsuperfície 

(N) 

TP 

(MPa) 

P1 - - - - 12,5 - - 0,28 

P2 - - - 1800 13 - - 0,45 

P3 - - 14 2050 15 - - 0,45 

P4 - - 16 2300 16 - - 0,40 

P5 - - 11 2550 18 - - 0,45 

P6 - - 15 3150 20 - - 0,60 

P7 - - 9 3350 22 - - 0,75 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 Densidade (D) 

 

Na tabela 4 são apresentados os valores médios experimentais para a Densidade 

(D) obtidos para os painéis confeccionados na presente pesquisa e o valor literário. 

 

Tabela 4 - Valores médios experimentais e literário para a densidade (D). 

Tipo de painel 

48/48  

sem vácuo 

(48sv) 

48/48  

com vácuo 

(48cv) 

150/150  

sem vácuo 

(150sv) 

150/150  

com vácuo 

(150cv) 

Shirosaki (2019) 

(15% e CCB) 

Densidade 

(kg/m
3
) 

898,78 903,25 977,08 1150,22 888,00 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Os painéis confeccionados neste estudo apresentaram valores médios 

experimentais de densidade próximos ao encontrado por Shirosaki (2019). A seguir, são 

apresentados os resultados da análise estatística para os grupos 48sv e 48cv, e 150sv e 150cv. 

 

Tabela 5 - Estatísticas Descritivas: 48/48sv e 48/48cv para a densidade (D). 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv Densidade 

kg/m
3
 

10 899 112 35 

48/48 cv Densidade 

kg/m
3
 

10 903,3 67,5 21 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 6 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para a densidade (D). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-4,5 (-93,0; 84,1) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 7 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para a densidade (D). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-0,11 14 0,915 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 18 - Boxplot para os valores de densidade para 48/48sv e 48/48cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Para a densidade dos painéis 48sv e 48cv, o valor de p é maior que o nível de 

significância de 5%, não havendo assim diferença estatística significativa entre os grupos. 

Com o valor de p igual a 0,915, pode-se afirmar que os grupos são diferentes e a 

probabilidade de erro é de 91,5%. 

 

Tabela 8 - Estatísticas Descritivas: 150/150sv e 150/150cv para a densidade (D). 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv Densidade 

kg/m
3
 

10 977 154 49 

150/150 cv Densidade 

kg/m
3
 

10 1150,2 57,8 18 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 9 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para a densidade (D). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-173,1 (-287,5; -58,8) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 10 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para a densidade (D). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-3,33 11 0,007 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 19 - Boxplot para os valores de densidade para 150sv e 150cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Para a densidade dos painéis 150sv e 150cv, com o valor de p igual a 0,007, 

menor que o nível de significância de 5%, pode-se afirmar que há diferença estatística 

significativa entre os grupos. Nota-se no gráfico da Figura 19 que o intervalo de confiança de 

95% do grupo 150/150sv não se sobrepõe em relação à média do grupo oposto, havendo 

assim uma diferença significativa entre os grupos. 

 

 Inchamento em Espessura (IE) e Absorção de Água (AA) 

 

Na tabela 11 são apresentados os valores médios experimentais para o Inchamento 

em Espessura (IE) e a Absorção de Água (AA), obtidos para os painéis confeccionados na 

presente pesquisa e os literários. 

 

Tabela 11 - Valores médios experimentais e literário para o inchamento em espessura (IE) e 

absorção de água (AA). 

Tipo de painel 

48/48  

sem vácuo 

(48sv) 

48/48  

com vácuo 

(48cv) 

150/150  

sem vácuo 

(150sv) 

150/150  

com vácuo 

(150cv) 

Shirosaki (2019) 

(15% e CCB) 

IE (%) 10,88 5,41 4,53 1,77 9 

AA (%) 19,06 10,34 7,01 2,52 13 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os valores médios encontrados para o Inchamento em Espessura e Absorção de 

água dos painéis 48cv, 150sv e 150cv foram inferiores ao valor encontrado por Shirosaki 

(2019). Para o tipo de painel 48sv o valor experimental de IE foi próximo do valor literário 

apresentado na Tabela 11 e o valor médio experimental para AA foi superior ao valor 

encontrado por Shirosaki (2019). Estes valores mostram que a utilização de mais resina 

diminui o IE e a AA, e principalmente que a utilização da infusão a vácuo no processo de 

fabricação diminui consideravelmente os valores para IE e AA, tornando os painéis mais 

impermeáveis. 
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Figura 20 - Corpos de prova após o ensaio de inchamento em espessura e absorção de água. À 

esquerda o CP do tipo 48/48 sem vácuo e à direita o CP do tipo 48/48 com vácuo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 20 apresenta os corpos-de-prova após a imersão em água por 24 horas do 

tipo de painel fabricado com 48/48 g de resina. Na fotografia é possível notar a diferença 

entre os dois CP’S e o quanto a introdução do vácuo no processo de fabricação melhorou o 

desempenho do painel em condições úmidas, diminuindo consideravelmente a absorção de 

água pelo compósito.  

 

Tabela 12 - Estatísticas Descritivas: 48/48sv e 48/48cv para o inchamento em espessura (IE). 

Amostra N Média DesvPad EP Média 

48/48 sv IE (%) 10 10,88 4,75 1,5 

48/48 cv IE (%) 10 5,42 3,50 1,1 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 13 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para o inchamento em espessura (IE). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

5,46 (1,51; 9,42) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 14 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para o inchamento em espessura (IE). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

2,93 16 0,010 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 21 - Boxplot para os valores de inchamento em espessura para 48sv e 48cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o inchamento em espessura dos grupos 48sv e 48cv, com o valor de p 

igual a 0,01, menor que o nível de significância de 5%, pode-se afirmar que existe diferença 

estatística significativa entre os grupos. Além disso, nota-se no gráfico da Figura 21 que o 

intervalo de confiança de 95% do grupo 48/48sv não se sobrepõe em relação à média do 

grupo oposto, havendo assim uma diferença significativa entre os grupos. 

Tabela 15 - Estatísticas Descritivas: 150/150sv e 150/150cv para o inchamento em espessura 

(IE). 

Amostra N Média DesvPad EP Média 

150/150 sv IE (%) 10 4,54 5,54 1,8 

150/150 cv IE (%) 10 1,771 0,833 0,26 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 16 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para o inchamento em espessura 

(IE). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

2,77 (-1,24; 6,77) 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 17 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para o inchamento em espessura (IE). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

1,56 9 0,152 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 22 - Boxplot para os valores de inchamento em espessura para 150sv e 150cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o inchamento em espessura dos grupos 150sv e 150cv, o valor de p é 

maior que o nível de significância de 5%, não havendo diferença estatística significativa entre 

os grupos. Com o valor de p igual a 0,15, pode-se afirmar que os grupos são diferentes e a 

probabilidade de erro é de 15%. Isso pode ser explicado devido ao encharcamento das 

partículas de madeira por consequência da elevada quantidade de resina. 

 

Tabela 18 - Estimativa da diferença: 48/48 sv e 48/48cv para a absorção de água (AA). 

Amostra N Média DesvPad EP Média 

48/48 sv AA (%) 10 19,06 9,41 3,0 

48/48 cv AA (%) 10 10,34 5,18 1,6 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 19 - Estatísticas Descritivas: 48/48sv e 48/48cv para a absorção de água (AA). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

8,72 (1,38; 16,05) 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 20 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para a absorção de água (AA). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

2,57 13 0,023 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 23 - Boxplot para os valores de absorção de água para 48sv e 48cv. 

 

 

Para a absorção de água para os grupos 48sv e 48cv, com o valor de p igual a 

0,023, menor que o nível de significância de 5%, pode-se afirmar que existe diferença 

estatística significativa entre os grupos devido ao processo de vácuo impermeabilizar as 

partículas e colaborar com o preenchimento de vazios. 

 

Tabela 21 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para a absorção de água (AA). 

Amostra N Média DesvPad EP Média 

150/150 sv AA (%) 10 7,02 1,55 0,49 

150/150 cv AA (%) 10 2,52 1,44 0,46 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 22 - Estatísticas Descritivas: 150/150sv e 150/150cv para a absorção de água (AA). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

4,498 (3,084; 5,913) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 23 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para a absorção de água (AA). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

6,71 17 0,000 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 24 - Boxplot para os valores de absorção de água para 150sv e 150cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para a absorção de água dos grupos 150sv e 150cv, com o valor de p igual a 

0,000, menor que o nível de significância de 5%, pode-se afirmar que existe diferença 

estatística significativa entre os grupos. Nota-se no gráfico da Figura 24 que o intervalo de 

confiança de 95% do grupo 150/150sv não se sobrepõe em relação à média do grupo oposto, 

havendo assim uma diferença significativa entre os grupos. 

 

 Módulo de Elasticidade (MOE) e Módulo de Ruptura (MOR) 

 

Na tabela 24 são apresentados os valores médios experimentais para o MOE e 

MOR obtidos para os painéis confeccionados na presente pesquisa e os literários. 

 

Tabela 24 - Valores médios experimentais e literário para o MOE e MOR. 

Tipo de painel 

48/48  

sem vácuo 

(48sv) 

48/48  

com vácuo 

(48cv) 

150/150  

sem vácuo 

(150sv) 

150/150  

com vácuo 

(150cv) 

Shirosaki (2019) 

(15% e CCB) 

MOE (MPa) 2326 2925 3029 3330 3115 

MOR (MPa) 23,87 42,14 32,75 35,8 31,0 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Todos os painéis confeccionados na presente pesquisa, exceto os de tipo 48sv, 

obtiveram valores para MOR superiores ao valor médio encontrado por Shirosaki (2019), que 
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utilizou partículas de Pinus nos seus painéis. Pode-se afirmar que os painéis do tipo 150sv e 

150cv obtiveram valores para MOE superiores ao encontrado pela literatura apresentada na 

Tabela 24. Os painéis 48sv apresentaram valor para MOE consideravelmente inferior ao de 

Shirosaki (2019), porém, quando aplicado o vácuo, os painéis 48cv conseguiram valor médio 

para MOE mais próximo do valor literário. A seguir, a análise estatística t (de Student) é 

apresentada para os valores de MOE. 

 

 

 

Tabela 25 - Estatística descritiva: 48/48sv e 48/48cv para o MOE. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv MOE 

(N/mm²)_1 
10 2326 466 147 

48/48 cv MOE 

(N/mm²)_1_1 
10 2925 794 251 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 26 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para o MOE. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-600 (-1224; 25) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 27 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para o MOE. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-2,06 14 0,058 
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Figura 25 - Boxplot para os valores de MOE para 48sv e 48cv. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Para o MOE dos grupos 48sv e 48cv, o valor de p é ligeiramente maior que o 

nível de significância de 5%, havendo assim diferença estatística significativa entre os grupos. 

Com o valor de p igual a 0,058, pode-se afirmar que os grupos são diferentes e a 

probabilidade de erro é de 0,8%. O aumento médio não significativo do módulo de ruptura se 

dá pelo fato de que os painéis sem o uso do vácuo apresentam maior número de poros, que 

atuam como concentradores de tensão e facilitam a nucleação de trincas, porém apresentam 

pouca ancoragem tornando o painel menos rígido. No caso dos painéis com uso do vácuo, o 

número de poros, bem como o tamanho de cada poro, são extremamente reduzidos, porém 

tem-se uma penetração maior do polímero no material lignocelulósico, o que aumenta o 

comportamento rígido do material. 

 

 

Tabela 28 - Estatística descritiva: 150/150sv e 150/150cv para o MOE. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv MOE 

(N/mm²)_2_1 
10 3030 773 244 

150/150 cv MOE 

(N/mm²)_3_1 
10 3330 513 162 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 29 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para o MOE. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-301 (-926; 324) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 30 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para o MOE. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-1,03 15 0,322 
Fonte: Autoria Própria. 

 
Figura 26 - Boxplot para os valores de MOE para 150sv e 150cv. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o MOE dos grupos 150sv e 150cv, o valor de p é maior que o nível de 

significância de 5%, não havendo assim diferença estatística significativa entre os grupos. 

Com o valor de p igual a 0,32, afirma-se que os grupos são diferentes e a probabilidade de 

erro é de 32%. Novamente, o aumento médio não significativo do módulo de ruptura se dá 

pelo fato de que os painéis sem o uso do vácuo apresentam maior número de poros, que atuam 

como concentradores de tensão, facilitando a nucleação de trincas. Dessa forma, apresentam 

pouca ancoragem se tornam menos rígidos. 

No caso dos painéis com uso do vácuo, o número de poros bem, como seu 

tamanho (dimensão do poro), são extremamente reduzidos. Porém, tem-se uma penetração 

muito maior do polímero no material lignocelulósico, fato que aumenta o comportamento 
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rígido do material. A seguir, a análise estatística sobre os valores de MOR para os tipos de 

painéis da presente pesquisa. 

 

Tabela 31 - Estatística descritiva: 48/48sv e 48/48cv para o MOR. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv MOR 

(N/mm²) 
10 23,87 5,05 1,6 

48/48 cv MOR 

(N/mm²)_1 
10 42,1 12,6 4,0 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 32 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para o MOR. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-18,27 (-27,74; -8,80) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 33 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para o MOR. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-4,25 11 0,001 
Fonte: Autoria Própria. 

  

Figura 27- Boxplot para os valores de MOR para 48sv e 48cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Para o MOR dos grupos 48sv e 48cv, o valor de p igual a 0,001, portanto 

menor que o nível de significância de 5%, pode-se afirmar assim que existe diferença 

estatística significativa entre os grupos. O aumento médio significativo do módulo de ruptura, 

que pode ser definido pela resistência ao dobramento sendo o valor máximo da tensão de 

tração nas fibras externas do corpo de prova, se dá novamente pelo fato de que os painéis com 

o uso do vácuo apresentam menor número de poros, que atuam como concentradores de 

tensão, facilitando a nucleação de trincas, e aumentando a ancoragem entre as partículas. 

 

Tabela 34 - Estatística descritiva: 150/150sv e 150/150cv para o MOR. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv MOR 

(N/mm²)_2 
10 32,76 7,88 2,5 

150/150 cv MOR 

(N/mm²)_3 
10 35,80 4,18 1,3 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 35 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para o MOR. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-3,04 (-9,13; 3,05) 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 36 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para o MOR. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-1,08 13 0,301 
Fonte: Autoria Própria. 

Figura 28 - Boxplot para os valores de MOR para 150sv e 150cv. 
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Fonte: Autoria Própria. 

Para o MOR para os grupos 150sv e 150cv, o valor de p é maior que o nível de 

significância de 5%, não havendo assim diferença estatística significativa entre os grupos. 

Com o valor de p igual a 0,301, pode-se afirmar que os grupos são diferentes e a 

probabilidade de erro é de 30,1%. O aumento médio do módulo de ruptura é explicado pelo 

mesmo caso do grupo 48sv e 48cv, porém esse aumento não é significativo, pois ao triplicar a 

quantidade de resina o painel se torna mais frágil à flexão. 

 

 Tração perpendicular (TP) 

 

Na tabela 37 são apresentados os valores médios experimentais para Tração 

Perpendicular, obtidos para os painéis confeccionados na presente pesquisa e o literário. 

 

Tabela 37 - Valores médios experimentais e literário para a tração perpendicular (TP). 

Tipo de painel 

48/48  

sem vácuo 

(48sv) 

48/48  

com vácuo 

(48cv) 

150/150  

sem vácuo 

(150sv) 

150/150  

com vácuo 

(150cv) 

Shirosaki 

(2019) 

(15% e CCB) 

Tração 

Perpendicular 

(MPa) 

3,38 4,04 5,63 7,15 3,64 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O valor experimental encontrado para a resistência à tração perpendicular do 

painel 48s foi o que mais se aproximou do valor encontrado por Shirosaki (2019), os demais 

tipos como 48c, 150c e 150c apresentaram valores médios maiores quando comparados com a 

mesma literatura. 

 

Tabela 38 – Estatística descritiva: 48/48sv e 48/48cv para a tração perpendicular (TP). 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv 

TP(N/mm
2
) 

10 3,381 0,710 0,22 

48/48 cv 

TP(N/mm
2
) 

10 4,041 0,734 0,23 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 39 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para a tração perpendicular (TP). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-0,659 (-1,341; 0,022) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 40 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para a tração perpendicular (TP). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-

T 
GL Valor-p 

-2,04 17 0,057 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 29 - Boxplot para a tração perpendicular para 48/48sv e 48/48cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para a tração perpendicular dos grupos 48sv e 48cv, o valor de p é ligeiramente 

maior que o nível de significância de 5%, havendo assim diferença estatística significativa 

entre os grupos. Com o valor de p igual a 0,057, pode-se afirmar que os grupos são diferentes 

e a probabilidade de erro é de 0,7%.  O aumento médio visto no gráfico entre os resultados de 

48/48sv e 48/48cv está intimamente relacionado à redução do número de concentradores de 

tensão devido ao uso do vácuo que os diminuiu significativamente, tanto em número como em 

tamanho. Sendo assim, a nucleação de trincas catastróficas é favorecida no primeiro grupo em 

relação ao segundo. 
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Tabela 41 - Estatística descritiva: 150/150sv e 150/150cv para a tração perpendicular (TP). 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv 

TP(N/mm
2
) 

10 5,638 0,820 0,26 

150/150 cv 

TP(N/mm
2
) 

10 7,16 1,22 0,39 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 42 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para a tração perpendicular (TP). 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-1,518 (-2,509; -0,527) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 43 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para a tração perpendicular (TP). 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-

T 
GL Valor-p 

-3,27 15 0,005 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 30 - Boxplot para a tração perpendicular para 150/150sv e 150/150cv. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Para a tração perpendicular dos grupos 150sv e 150cv, o valor de p é igual ao 

nível de significância de 5%, apresentando diferença estatística significativa entre os grupos. 

Com o valor de p igual a 0,05, pode-se concluir que os grupos são diferentes.  O aumento 

médio observado no gráfico da Figura 30 entre os resultados de 150/150sv e 150/150cv está 

intimamente relacionado à redução do número de concentradores de tensão devido ao uso do 

vácuo que os diminuiu significativamente, tanto em número como em tamanho, como 

explicado no caso dos grupos 48sv e 48cv. 

 

 Arrancamento de parafuso no topo e na superfície 

 

Na tabela 45 são apresentados os valores médios experimentais para o 

Arrancamento de Parafuso (topo e superfície) obtidos para os painéis confeccionados na 

presente pesquisa. 

 

Tabela 44 - Valores médios experimentais e literário para a propriedade de arrancamento de 

parafuso (topo e superfície). 

Tipo de painel 

48/48  

sem vácuo 

(48sv) 

48/48  

com vácuo 

(48cv) 

150/150  

sem vácuo 

(48sv) 

150/150  

com vácuo 

(150cv) 

Shirosaki (2019) 

(15% e CCB) 

Arrancamento de 

parafuso (N) 

(Topo) 

1520 2152 2510 3167 2613 

Arrancamento de 

parafuso (N) 

(Superfície) 

1409 1893 2334 2765 1160 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o Arrancamento de Parafuso no Topo os painéis 48sv, 48cv e 150sv 

apresentaram valores experimentais inferiores ao encontrado por Shirosaki (2019), e o tipo 

150cv apresentou valor médio superior ao da mesma literatura. Todos os tipos de painéis 

fabricados na presente pesquisa apresentaram valores médios para o Arrancamento de 

Parafuso na Superfície superiores ao encontrado por Shirosaki (2019). 
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Figura 31 - Corpo-de-prova após o ensaio de arrancamento de parafuso na superfície. À 

direita o CP é do tipo 48/48 sem vácuo e à esquerda 48/48 com vácuo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A seguir, o Teste t aplicado nos valores para a propriedade de arrancamento de 

parafuso no topo. 

 

Tabela 45 - Estatística descritiva: 48/48sv e 48/48cv para o arranchamento de parafuso no 

topo. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv 

TOPO(N) 
10 1520 426 135 

48/48 cv 

TOPO(N) 
10 2153 438 139 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 46 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para o arrancamento de parafuso no 

topo. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-633 (-1040; -225) 
Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 47 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para o arrancamento de parafuso no topo. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-3,27 17 0,004 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 32- Boxplot para a arrancamento de parafuso no topo para 48/48sv e 48/48cv. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o arrancamento de parafuso no topo para os grupos 48sv e 48cv, o valor 

de p é menor que o nível de significância de 5%, havendo assim diferença estatística 

significativa entre os grupos. Com o valor de p igual a 0,004, conclui-se que os grupos são 

diferentes. O aumento médio visto no gráfico entre os resultados de 48/48sv e 48/48cv está 

intimamente relacionado à redução do número de concentradores de tensão devido ao uso do 

vácuo que os diminuiu significativamente, tanto em número como em tamanho. Sendo assim, 

a nucleação de trincas catastróficas é favorecida no primeiro grupo em relação ao segundo. 

 

Tabela 48 - Estatística descritiva: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso no 

topo. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv 

TOPO(N) 
10 2511 606 192 

150/150 cv 

TOPO(N) 
10 3168 341 108 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 49 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso 

no topo. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-657 (-1128; -186) 
Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 50 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso no topo. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-2,99 14 0,010 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 33 - Boxplot para o arrancamento de parafuso no topo para 150/150sv e 150/150cv. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o arrancamento de parafuso no topo para os grupos 150sv e 150cv, o valor 

de p é ligeiramente maior que o nível de significância de 5%, havendo assim diferença 

estatística significativa entre os grupos. Com o valor de p igual a 0,010, conclui-se que os 

grupos são diferentes. 

O aumento médio visto no gráfico entre os resultados de 150/150sv e 

150/150cv está, novamente e como nos grupos 48sv e 48cv, intimamente relacionado à 

redução do número de concentradores de tensão devido ao uso do vácuo, que os diminuiu 

significativamente, tanto em número como em tamanho, aumentando a nucleação de trincas 

catastróficas. A seguir, o Teste t aplicado nos valores para a propriedade de arrancamento de 

parafuso na superfície. 
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Tabela 51 - Estatística descritiva: 48/48sv e 48/48cv para o arrancamento de parafuso na 

superfície. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

48/48 sv 

Sup (N) 
10 1409 488 154 

48/48 cv 

Sup (N) 
10 1893 279 88 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 52 - Estimativa da diferença: 48/48sv e 48/48cv para o arrancamento de parafuso na 

superfície. 

Diferença 
IC de 95% para a 

Diferença 

-483 (-865; -102) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 53 - Teste t: 48/48sv e 48/48cv para o arrancamento de parafuso na superfície. 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese 

alternativa 
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-2,72 14 0,017 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 34 - Boxplot para o arrancamento de parafuso na superfície para 48/48sv e 48/48cv. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Para o arrancamento de parafuso na superfície para os grupos 48sv e 48cv, o 

valor de p é ligeiramente maior que o nível de significância de 5%, havendo assim diferença 

estatística significativa entre os grupos. Com o valor de p igual a 0,017, conclui-se que os 

grupos são diferentes.  O aumento médio visto no gráfico entre os resultados de 48/48sv e 

48/48cv está intimamente relacionado à redução do número de concentradores de tensão 

devido ao uso do vácuo que os diminuiu significativamente, tanto em número como em 

tamanho. Como explicado anteriormente, a nucleação de trincas catastróficas é favorecida no 

primeiro grupo em relação ao segundo. 

 

Tabela 54 - Estatística descritiva: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso na 

superfície. 

Amostra N Média DesvPad 
EP 

Média 

150/150 sv 

Sup (N) 
10 2334 363 115 

150/150 cv 

Sup (N) 
10 2765 500 158 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 55 - Estimativa da diferença: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso 

na superfície. 

Diferença IC de 95% para a 

Diferença 

-431 (-846; -17) 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 56 - Teste t: 150/150sv e 150/150cv para o arrancamento de parafuso na superfície. 

Hipótese nula 
H₀: μ₁ - µ₂ 

= 0 

Hipótese 

alternativa 

H₁: μ₁ - µ₂ 

≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-2,21 16 0,042 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 35 - Boxplot para o arrancamento de parafuso na superfície para 150/150sv e 

150/150cv. 

 
 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para o arrancamento de parafuso na superfície para os grupos 150sv e 150cv, o 

valor de p é ligeiramente maior que o nível de significância de 5%, havendo assim diferença 

estatística significativa entre os grupos. Com o valor de p igual a 0,042, pode-se afirmar que 

os grupos são diferentes.  O aumento médio visto no gráfico entre os resultados de 150/150sv 

e 150/150cv é explicado como mencionado anteriormente para os grupos 48sv e 48cv. 

Ao comparar os resultados obtidos com a normativa brasileira, a classificação 

dos painéis confeccionados é apresentada na Tabela 58. 

 

Tabela 57 - Classificação dos painéis fabricados na presente pesquisa com a normativa 

brasileira. 

Tipo de painel Classificação 

48sv P4 

48cv P5 

150sv P5 

150cv P6 

Fonte: Autoria Própria. 
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Os painéis do tipo 48sv não atenderam aos critérios da ANSI A208.1(1999) e 

CS 236-66 (1968), os demais tipos fabricados nesta pesquisa atenderam aos critérios de 

ambas as normativas. Em relação à EN312(2003), a classificação dos painéis do tipo 48sv se 

torna P4 e os tipos 48sv, 150sv e 150cv são P6. É válido salientar que a infusão a vácuo 

aumentou a classificação dos painéis e melhorou consideravelmente o inchamento em 

espessura e a absorção de água. 

 

5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
Através das imagens geradas pelo MEV, é possível realizar análises estruturais, 

podendo obter informações morfológicas como: orientação e qualidade da interface de fibras 

de reforço, presença de impurezas, bolhas, poros, trincas, superfícies irregulares, entre outras 

características. A Figura 36 se refere a um painel classificado como 48/48 sem vácuo, com a 

barra de escala de 1 mm. Nele pode-se ver um grande poro que toma quase toda a extensão da 

imagem. 

Figura 36 - MEV de uma amostra 48sv com escala de 1mm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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A Figura 37 se refere ao painel classificado como 48/48 com vácuo, tendo as 

mesmas proporções da imagem anterior. Nele não é possível identificar a presença de poros, 

mostrando assim uma maior penetração da resina no painel. Devido ao processo de serragem 

do material para a confecção das amostras para o MEV, é possível enxergar as marcas dos 

dentes da serra, que dá o aspecto de material cortado solto na superfície. 

 

Figura 37 - MEV de uma amostra 48cv com escala de 1 mm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Ao aproximar mais a imagem anterior, saindo de 1 mm na barra de escala para 

50 µm, na Figura 38 é possível ver dentro de uma região dilacerada pela serra que o adesivo 

penetrou fortemente no interior das partículas formando um material coeso, reduzindo tanto o 

número de poros como seu tamanho. 

 

Figura 38 - MEV de uma amostra 48cv com escala de 50  m. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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A Figura 39 se trata de um MEV de uma amostra de painel 150/150 sem vácuo, 

e mesmo com uma quantidade ligeiramente superior a 3 vezes a quantidade de resina em 

relação aos grupos 48sv e 48cv, este painel confeccionado sem vácuo apresenta sérios 

defeitos se comparado ao anterior. Na fotomicrografia de MEV pode ser observado o grande 

número de poros profundos, mostrando ser um material pouco coeso e grande número de 

trincas. 

 

 

Figura 39 - MEV de uma amostra 150sv com escala de 50 μm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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A Figura 40 é uma fotomicrografia de MEV de uma amostra 150sv com escala 

de 100 μm. Em vários pontos da amostra é possível encontrar poros com dimensões 

comparadas aos exemplares encontrados nas amostras referenciadas como 48/48 sem vácuo. 

Nesta imagem com barra de referencia de 100 µm, é possível ver um poro com comprimento 

de 268,8 µm. 

 

Figura 40 - MEV de uma amostra 150sv com escala de 100 μm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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 Na Figura 41 é uma fotomicrografia de MEV de uma amostra 150cv com 

escala de 50 μm. É possível observar que se trata de um material com baixo número de poros, 

de tamanho reduzido, porém com presença de várias trincas. 

 

Figura 41 - MEV de uma amostra 150cv com escala de 50 μm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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  A Figura 42 é uma fotomicrografia de MEV de uma amostra 150cv com escala 

de 40 μm, onde é possível ver o tamanho médio dos poros encontrados nessa amostra. A 

amostra de 150cv apresenta poros com um décimo do tamanho médio dos poros encontrados 

na amostra do painel referenciado como 150/150 sem vácuo. 

 

Figura 42 - de uma amostra 150cv com escala de 40 μm. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa permitem concluir que: 

 A variável densidade fica estatísticamente inalterada para todas as amostras, 

visto que não houve alteração na pressão de moldagem no momento da cura 

parcial da resina no interior do molde. Apenas é possível ver uma melhor 

distribuição da resina ao compararmos os painéis que utilizam a técnica do 

vácuo, com os painéis de referência fabricados sem o uso dessa técnica. 

 Tanto a variável de inchamento em espessura (IE) quanto a variável absorção 

de água (AA) tiveram valores significativamente menores ao compararmos os 

painéis produzidos com uso da técnica do vácuo com os painéis de referência 

produzidos sem o uso dessa técnica. Isso ocorre por conta da pressão negativa 

gerada pelo vácuo, que força a resina penetrar no interior das partículas do 

material lignocelulósico. No momento da prensagem, devido à temperatura e 

pressão, a resina sai de dentro do material particulado para fora dele, 

impermeabilizando e preenchendo vazios. 

 O aumento disnificativo do módulo de ruptura (MOR) se dá pelo fato de que 

os painéis com o uso da técnica do vácuo apresentam menor número de poros, 

bem como seu tamanho (dimensão do poro), que atuam como concentradores 

de tensão, diminuindo a nucleação de trincas. Dessa forma, apresentam grande 

ancoragem o que resulta em um comportamento mais rígido, aumentando o 

módulo de elasticidade (MOE). Porém houve um aumento não significativo no 

MOR dos painéis 150/150 pelo fato de ao se triplicar a quantidade de resina, o 

painel se torna mais frágil à flexão. 

 Houve aumento significativo entre as amostras com o uso da técnica do vácuo 

em relação às amostras fabricadas sem o uso dessa técnica para os testes de 

tração perpendicular, arracamento de parafuso de topo e superfície. O aumento 

médio visto na analise estatística, está intimamente relacionado à redução do 

número de concentradores de tensão devido ao uso do vácuo que os diminuiu 

significativamente, tanto em número como em tamanho. Como explicado 

anteriormente, a nucleação de trincas catastróficas é favorecida no primeiro 

grupo em relação ao segundo. 
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 Por fim, a técnica de infusão a vácuo melhorou a classificação de uso dos 

painéis segundo a normativa brasileira. 
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