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I. RESINAS SINTÉTICAS 
 

 Nome genérico de uma classe de produtos que, quando secos possuem 

consistência semelhante ao breu, tendo uma composição química complexa e alto 

peso molecular. 

 As resinas sintéticas podem ser classificadas de inúmeras maneiras, mas na 

prática, podem ser classificadas em dois grupos, de acordo com a propriedade 

final. 

 

1.1. RESINAS TERMOFIXAS 

 

 Em sua forma primária, estas resinas podem ser trabalhadas com ou sem 

pressão, impregnadas ou laminadas, resultando em produtos insolúveis e 

infusíveis. Uma vez curadas não são afetadas pelo calor. Estas características de 

insolubilidade e infusibilidade são características inerentes as resinas sintéticas 

formadas por ligações cruzadas (reticulação). A estrutura química da resina é 

controlada de forma que sua proliferação final ocorra no processo de 

transformação da resina em produto final, ou seja, a moldagem, prensagem, 

laminação, etc.  

 

1.2. RESINAS TERMOPLÁSTICAS 

 

São resinas que têm a propriedade de amolecerem sob a ação do calor e se 

enrijecerem quando resfriadas, todas as vezes que for aplicado o calor necessário  

 

1.3. RESINAS URÉICAS 

 

Resinas sintéticas produzidas pela reação de formol e uréia. Apresentam alta 

qualidade, extraordinária versatilidade e baixo custo. Podem ser formuladas com 

diversas temperaturas de cura, desde a temperatura ambiente até 200ºC. São 

resistentes aos solventes orgânicos, mas são hidrolizadas por ácidos e bases 

fortes. São totalmente resistentes a microorganismos, embora apresentem uma 

sensibilidade à umidade maior do que as resinas fenólicas. Normalmente, são 
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empregadas em misturas (adesivos), onde entram cargas inertes extensores e 

outros agentes que proporcionam características especiais. 

 

II. MATÉRIAS-PRIMAS 
 

 A uréia (NH2CONH2) é um sólido cristalino branco que funde a 132,6ºC e 

que possui uma fórmula empírica CON2H4. Pode ser obtida por vários métodos, 

dos quais, provavelmente, o mais importante é a reação sob pressão do dióxido de 

carbono com amônia em autoclaves revestidos internamente com prata: 

 

 CO2     +   2NH3       135 - 195ºC            CO(NH2)2  +  H2O 

    70- 230atm 

 

 A uréia também pode ser sintetizada pela hidrólise ácida da cianamida. A 

cianamida cálcica é primeiramente extraída com água e a cal solúvel é precipitada 

com ácido sulfúrico: 

   H2O 

   CaCN2     +    H2SO4     →  CaSO4  +  NH2CN          →          

NH2CONH2 

  Cianamida Cianamida   Uréia 

     Cálcica   (Estrutura carbamídica) 

 

2.1. Formaldeído ou Formol (HCO) 

 

 É um gás que se pode condensar, quando então ferve a  —19ºC. 

 Este aldeído alifático é preparado por oxidação catalítica do álcool metílico. 

O processo normal consiste em passar uma mistura de vapor alcoólico e ar sobre 

um catalisador aquecido (usualmente prata) sendo a provável reação uma reação 

de desidrogenação: 

 

CH3OH    ⇋    H2   +   HCHO 

                                   (CH2O) 
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2.2. RESINAS FENÓLICAS 

 

DEFINIÇÃO QUÍMICA 

 

 Resinas sintéticas produzidas pela reação de fenol e formol. As resinas 

fenólicas podem ser fabricadas por processo ácido ou alcalino, resultando em 

resinas ácidas ou novolacs e resinas alcalinas ou resóis. 

 As resóis  são obrigatoriamente entregues para consumo em forma  de 

soluções.  Exigem altas temperaturas para cura, acima de 130ºC, geralmente 

140ºC, não necessitam de reticulantes externos, uma vez que sua proporção 

molecular e seu ambiente já estão em equilíbrio para a cura final.  

 

Normalmente, as operações de aplicação, secagem e cura final são realizadas em 

curto espaço de tempo. 

 As novolacs são entregues para consumo em forma sólida. Apresentam 

grande estabilidade. São ácidas, mas sua cura se processa melhor na faixa de pH 

alcalino. Emprega como reticulante a hexametilenotetramina ou simplesmente 

hexamina. Poderão ser empregados outros catalisadores para cura final e diversas 

substâncias alteram suas características de cura. Devido a este aspecto, deverão 

ser analisados cuidadosamente todos os extensores e demais compostos 

adicionados a estas resinas. 

 

Um Reator típico destinado a Fenol 

(Formaldeído) 
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2.3. MATÉRIAS-PRIMAS   

 

2.3.1. Fenol 

2.3.2.  

 Em sua forma pura, o fenol se apresenta cristalino, branco, com ponto de 

fusão por volta de 41ºC. Para a preparação de resinas sintéticas, o fenol é 

normalmente usado em forma de mistura contendo  80-90% de fenol e 20-10% de 

ortocresol. O fenol é obtido por processos naturais ou sinteticamente. O assim 

chamado fenol natural é obtido por destilação seca do alcatrão da hulha, por 

extração da fração oleosa média por soda cáustica, seguida de acidificação e 

destilação fracionada. A matéria-prima básica para a síntese é o benzeno, que 

pode ser convertido em fenol por sulfonação, pelo processo de Reschig  ou pelo 

processo de Cumeno. 
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2.3.3. Formol (formaldeído) 

 

 É um gás que se pode condensar, quando então ferve a  —19ºC. 

 Este aldeído alifático é preparado por oxidação catalítica do álcool metílico. 

O processo normal consiste em passar uma mistura de vapor alcoólico e ar sobre 

um catalisador aquecido (usualmente prata) sendo a provável reação uma reação 

de desidrogenação: 

 

  CH3OH    ⇋    H2   +   HCHO 

                     (CH2O) 

 

Os vapores de água e formol condensam dando formalina. Há vários tipos de 

formol, mas o que serve para as polimerizações é vendido em forma de solução a 

35-40% em peso, de formol. As impurezas de formalina incluem ácido fórmico e 

metanol; este último é até vantajoso, pois aumenta a estabilidade do produto 

armazenado.  

 

2.4. OUTRAS RESINAS 

 

2.4.1. Resorcina ou Resorcinol 

 

 É o meta-hidroxi-fenol, sólido, tóxico, solúvel em água, álcool, éter, 

benzeno e glicerol. Ponto de fusão a 111ºC. Utilizado na fabricação de resinas, 

pigmentos, produtos farmacêuticos e adesivos.  

 

2.4.2. Resinas Resorcínicas 

 

 As resinas resorcina-formol (R+F) são semelhantes às resinas fenólicas, 

apresentando, entretanto, a vantagem da cura a frio. Na colagem de madeira,  as 

resinas R+F oferecem uma liga totalmente à prova d’água e solventes, mais 

resistentes do que a própria madeira, com aplicação na construção naval, 

aeronáutica, de silos e tanques. Na indústria da borracha são aplicadas na 

impregnação de lonas para pneus e correias. 
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2.4.3. Melamina 

 

 Composto cristalino branco, ligeiramente solúvel em água. Utilizado na 

fabricação de resinas sintéticas. 

 

2.4.4. RESINAS MELAMÍNICAS   

 

 A característica  principal das resinas produzidas com melamina é a 

possibilidade de serem fabricadas em qualquer cor. A resina pura é incolor e 

transparente. 

 Suas principais aplicações incluem adesivos para madeira, resinas para 

têxteis e papel, tinta, vernizes e pó de moldagem, largamente empregado na 

indústria de material elétrico e de artigos domésticos. Também muito utilizada na 

fabricação de laminados decorativos.  

 

2.4.5. EMULSÕES VINÍLICAS   

 

 Produtos resinosos obtidos a partir da polimerização de acetato de vinila, 

resultando em Poli-acetato de vinila, vulgo Acetato de Polivinila, ou PVAc, 

conforme a denominação comercial mais conhecida. 

 A propriedade mais interessante destas emulsões é a coalescência  à 

temperatura-ambiente, ou seja, a capacidade de aglomeração das partículas de 

polímeros, formando um filme contínuo, ao ser retirada água do sistema, por 

evaporação ou absorção. As emulsões vinílicas  são empregadas na produção de 

papel, têxteis, tintas e adesivos. 

 

Atualmente já existem resinas PVAc  catalisadas com ácidos orgânicos que 

proporcionam colagem resistente à água, utilizadas em prensas de alta freqüência.  
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III. INDÚSTRIA DA MADEIRA 
 

 Apesar de pouco reconhecido, a madeira é um dos mais completos 

materiais gerados pela natureza. A madeira é um material relativamente leve, mas 

apresenta alta resistência, e em algumas propriedades mecânicas compara-se 

favoravelmente com materiais sintéticos como o aço, concreto e nylon. A 

resistência mecânica da madeira poderia assim ser qualificada em 03 (três) eixos, 

tomando-se como referência a direção das fibras: Eixo longitudinal, eixo tangencial 

e eixo radial. A resistência mecânica ao longo do eixo longitudinal é muito maior 

que ao longo dos eixos tangencial e radial, e , usando-se uma simplificação 

adicional, pode-se assumir apenas dois eixos direcionais, um  longitudinal e 

outro transversal. 

 A importância da adesão para a performance da madeira como um material 

é exemplificada na sua ação no sentido de minimizar as limitações de tamanho. O 

uso do adesivo permite  fabricar placas e chapas de madeira com larguras muitas 

vezes superiores ao diâmetro da árvore que fornece a matéria prima madeireira. 

 Praticamente todos os produtos madeireiros importantes, com exceção da 

madeira serrada, levam algum tipo de adesivo em seu processo de fabricação. Na 

verdade, a arte de promover juntas de madeira através do uso de adesivos é 

milenar. Provavelmente já no tempo dos faraós do Egito, adesivos como caseína e 

colas animais eram conhecidos. Entretanto, somente a partir do século atual foram 

feitos significativos progressos no campo da ciência da adesão e tecnologia dos 

adesivos.  

 O desenvolvimento de resinas sintéticas deu novo impulso à indústria de 

chapas e painéis de madeira. A partir de 1930 a disponibilidade de resinas líquidas 

à base de uréia-formaldeído e fenol-formaldeído permitiu a fabricação de chapas 

de qualidade superior. A indústria de aglomerado, a qual teve seu 

desenvolvimento inicial por volta de 1945, já nasceu utilizando resinas sintéticas, e 

atualmente quase toda a sua produção é à base de uréia-formaldeídos, com 

exceção da pequena quantidade de chapas destinadas a uso exterior, onde a 

resina fenólica é exigida.  
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Química da madeira 

 

 

 

Fibras 
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IV. TEORIA DA ADESÃO   
 
 A adesão ou colagem pode ser entendida como um fenômeno que provê um 

mecanismo de transferência de tensões entre dois sólidos, através de processos 

moleculares. 

 Essencialmente, um adesivo necessita aderir (ligar-se) à superfície de um 

sólido, e possuir uma força de coesão adequada.      

 As principais teorias de adesão podem ser classificadas de uma forma geral 

em: 

 

4.1. TEORIA MECÂNICA   

 

 O mecanismo de adesão se daria através de um enganchamento 

(―interlocking‖) mecânico. A fluidez e penetração do adesivo em substratos 

porosos levaria, de acordo com esta teoria, à formação de ganchos fortemente 

presos ao substrato após a solidificação do adesivo. Esta teoria tem aplicação 

bastante restrita, sendo parcialmente válida apenas na colagem de materiais 

porosos como a madeira, o papel e produtos têxteis.  

 

4.2. TEORIA DA DIFUSÃO DE POLÍMETROS   

 

 A adesão se daria através da difusão de segmentos de cadeias de 

polímeros. As forças de adesão podem ser visualizadas como as mesmas 

produzidas na adesão mecânica,  só que agora a nível molecular. No entanto, as 

aplicações desta teoria também são limitadas. A maior parte dos pesquisadores no 

campo da adesão acredita atualmente que a difusão molecular tem grande 

importância somente para adesão entre duas partes do mesmo material 

(―autohesion‖). 

 

4.3. TEORIA DA ADESÃO QUÍMICA   

 

 Segundo esta teoria, a adesão se daria através de ligações primárias 

(iônicas, covalentes, coordenadas e metálicas) e/ou através das forças secundárias 

intermoleculares. Acredita-se hoje que a adesão na interface, do ponto de vista 
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molecular, deve-se, praticamente, à ação das forças secundárias, com exceção de 

casos específicos, como por exemplo a soldagem metal-metal, onde ocorre 

formação de ligações primárias. 

Independentemente das teorias envolvidas, sabe-se que o desenvolvimento de 

uma boa colagem depende substancialmente de três requisitos essenciais:  (1)  

adequado umedecimento  proporcionado pelo adesivo líquido, (2)  solidificação do 

adesivo líquido, e (3) suficiente capacidade de modificação da forma por parte do 

adesivo já solidificado, afim de reduzir os efeitos das tensões elásticas que 

acompanham a formação da junta ou colagem. 

 Durante o processo de formação da colagem pode-se atribuir ao adesivo as 

seguintes funções de movimento e mobilidade:  

a) Fluidez: Refere-se ao escoamento da massa líquida do adesivo no plano da 

superfície do substrato. 

b) Transferência: Refere-se ao movimento pelo qual o adesivo transfere-se para 

as duas faces dos substratos a serem colados. O termo ganha maior significado 

nas colagens em que o adesivo é aplicado apenas em uma das superfícies. 

c) Penetração: Movimento do adesivo no sentido de penetrar a estrutura capilar 

e porosa do substrato. 

d) Umedecimento: Movimento do adesivo no sentido de recobrir a estrutura 

submicroscópica do substrato, adquirindo maior proximidade e contato a nível 

molecular. 

e) Solidificação: Movimentos envolvidos na mudança do estado físico, incluindo a 

migração ou evaporação do solvente, orientação molecular, polimerização e 

―Cross-linking‖. 

 Algumas das mais importantes características da madeira que afetam a 

adesão e colagem são revisadas de forma sucinta nos parágrafos seguintes. 

 

4.4. VARIABILIDADE 

 

 Não existem duas peças de madeira iguais. As variações (na estrutura 

anatômica, composição química, propriedades físicas e mecânicas, etc)  de maior 

grandeza ocorrem entre espécies, sendo conhecimento comum que umas espécies 

são mais fáceis de colar do que outras. A natureza biológica da madeira causa 

adicionalmente amplas variações entre árvores de uma mesma espécie, e mesmo 
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no material de uma mesma árvore. Esta variabilidade atinge uma série de 

propriedades (peso específico, textura, permeabilidade, etc) , que por sua vez são 

determinantes no processo de adesão e na performance da colagem. 

 

a. Propriedades Organolépticas 

 

  Amapá (Brosimum parinarioides) 

 

 

Propriedades Organolépticas 

Vermelho (Dinizia excelsa) 
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Propriedades Organolépticas 

Muirapixuna (Cassia sp) 

 

 

 

Propriedades Organolépticas 

Pau rainha (Brosimum rubescens) 
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4.5. DENSIDADE 

 

 Existem fortes indicações de que colagens feitas em madeiras de densidade 

mais alta degradam-se mais rapidamente do que colagens efetuadas em madeiras 

de mais baixa densidade (25). Além disso, madeiras mais densas, normalmente 

possuem maior resistência mecânica, exigindo assim, linhas de colas que possam 

resistir à tensões superiores às exigidas para madeiras menos densas.A densidade 

da espécie madeireira está também diretamente relacionada com a sua porosidade 

e permeabilidade, influenciando assim o grau de rugosidade (devido à estrutura 

anatômica) e as funções de mobilidade, fatores determinantes na formação  da 

ligação adesivo-substrato. 

 

4.6. ANISOTROPIA 

 

 Os planos de colagem (tangencial, radial e transversal) representam 

superfícies com diferentes estruturas anatômicas, composições químicas e, 

mesmo, superfícies físicas, implicando em diferentes inter-relações com o adesivo, 

o que, obrigatoriamente, reflete-se na colagem e linha de cola.  
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b. Cubo (hardwood) 
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Cubo (softwood) 
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 Elemento de vaso 
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Traqueídeos em pínus 

 

 

 

 

4.7. POROSIDADE E PERMEABILIDADE 

 

 O tamanho, disposição e freqüência de cavidades celulares e poros na 

estrutura da madeira afetam diretamente a penetração do adesivo. As interações 

da porosidade e permeabilidade com a migração do solvente também interferem 

na viscosidade da resina, afetando suas funções de mobilidade, o que, 

obviamente, acarreta mudanças na qualidade da colagem.  

 

4.8. EXTRATIVOS 

  

 A presença de extrativos na madeira de algumas espécies freqüentemente 

constitui-se em obstáculo ao desenvolvimento de uma boa colagem. Uma série de 

estudos recentes, indica que extrativos e outros contaminantes da superfície 

podem causar um decréscimo do umedecimento, levando a uma colagem de 

qualidade inferior.  Os extrativos da madeira podem ainda interferir com a reação 

de polimerização do adesivo, e em alguns casos demonstrou-se que a prévia 
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extração de resinas e outros extratos de algumas espécies contribui sensivelmente 

para facilitar sua colagem.  

 

4.9. ALBURNO E CERNE 

  

 Para a maioria das espécies, as funções de mobilidade do adesivo no 

alburno e no cerne diferem, principalmente devido à presença de extrativos e à 

menor porosidade e permeabilidade do cerne.  

 

i. Crescimento Cambial 
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4.10. pH E CAPACIDADE TAMPÃO 

 

 A maior parte das madeiras apresenta um pH levemente ácido. As variações 

de pH e capacidade tampão afetam diretamente a cura e a solidificação do 

adesivo, uma vez que estes processos normalmente ocorrem somente em faixas 

relativamente restritas de pH.  

 

4.11. CONTEÚDO E UMIDADE 

 

 Na colagem da madeira com os tradicionais adesivos sintéticos à base de 

uréia, melamina, fenol e resorcinol, é imprescindível que a madeira seja 

previamente secada até conteúdos de umidade normalmente variando entre 6% e 

15%. Conteúdos de umidade mais altos geralmente implicam em linhas de cola 

menos resistentes, além de envolverem riscos de formação de bolhas e 

delaminação. 

 

ii. Secador de lâminas 
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V. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE COLAGEM 
 

5.1. O QUE SÃO MATÉRIAS-PRIMAS? 

 

 São componentes básicos, que, misturados em proporções adequadas, dão 

origem a ―Batida de Cola‖. 

 

RESINA  

EXTENSOR 

ÁGUA  

CATALIZADOR 

“BATIDAS DE COLA “ 

“MATÉRIAS PRIMAS “ 

  

5.2. Batedeira de cola 
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5.3. QUAL A FUNÇÃO DESSAS MATÉRIAS-PRIMAS? 

 

 

 

5.4. FORMULAÇÕES SUGERIDA 

 

 

 

5.5. COMO DEVO CONTROLAR A BATIDA DE COLA? 

 

 É muito importante, sempre que for feita uma batida de cola, determinar a 

viscosidade de aplicação, pois a viscosidade adequada é fundamental para uma 

boa aplicação do adesivo na lâmina.  

Tem a finalidade de controlar a 

reação (endurecimento) da cola. 
Líquido ou sal Catalisador 

Ajustar a viscosidade da cola: 
menos água/mais viscosa/mais 

grossa. 

Potável Água 

Reduzir o custo, aumentar a 
viscosidade (engrossar a cola) 
para um bom controle de 
penetração e espalhamento da 
cola. 

Farinha de trigo 
Farinha de côco 

Farinha de mandioca, outros.. 

Extensor 

A resina é o ingrediente 
responsável pela união ou colagem 

das lâminas. 

Uréia-formol (“Cola-branca”)  -          

Fenol-Formol (“Cola-vermelha”) 
Resina 

FUNÇÃO TIPO MATÉRIA 

PRIMA 

- - Alta Alta Média Média Baixa Baixa Emissão 

BR WBP INT INT MR INT MR MR Tipo 

Interno Externo Interno Interno Externo Interno Externo Externo Mercado 

125.140 125.140 105 T. Amb 105 105 105 105 Prensa (ºC) 

- - - 2 - 5 -  02 02 Cat. R – 6 

- - 5 - 7 - 5 – 7 5 – 7 - - Cat. R – 4 

20 10 80 40 80 40 80 40 Água 

20 10 80 40 80 40 80 40 Farinha de trigo 

100 100 - - - - - - Baqphen – 4051 

- - 100 100 - - - - Royalfor - 102 

- - - - 100 100 -  Royalfor - 101 

- - - - - - 100 100 Royalfor - 100 

H G F E D C B A Formulação 
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5.6. COMO DETERMINAR A VISCOSIDADE DA BATIDA DE COLA? 

 

 Como esclarecimento: viscosidade é a capacidade de escoamento (fluidez) 

de qualquer líquido, ou seja, no caso da resina, quando mais ―fina‖ ela estiver 

menos viscosa será, pois seu poder de escoamento será mais rápido e, quanto 

mais ―grossa‖ estiver mais viscosa será, com seu escoamento mais lento. 

 Determinamos a viscosidade (capacidade de escoamento) através de um 

copo de alumínio com volume calibrado, contendo um orifício em sua parte inferior 

(no caso da resina pura  4 mm, para a batida de cola, 8 mm de diâmetro) 

chamado Copo Ford.  

 

Copo Ford n.º 08 

 

 

Neste ensaio a temperatura da resina deverá estar aferida a 25ºC. 
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5.7. Parâmetros de Viscosidade do Copo Ford n.o 8 

 

Madeira classe 1 (densidade): ≤ 500 Kg / m2 

Madeira classe 2 (densidade): 500 – 700 Kg / m2 

Madeira classe 3 (densidade): > 700 Kg / m2 

 

5.8. Viscosidade (Copo Ford n.o 8) 

 

= classe 1: 40 – 60 seg. 

= classe 1: 40 – 60 seg. 

= classe 1: 40 – 60 seg. 

 

5.9. Tempode batida:  > 4 minutos 

 

Viscosidade deve ser feita imediatamente ao término da batida. 

 

5.10. Padrões internacionais 

 

TIPO MR: resistente a umidade 

 

“Type MR: moisture resistant and moderately weather resistant” 

Resistente às intempéries por alguns anos, resistente aos microorganismos e  à 

água fria e resistência limitada à água quente (não fervente) – 65 ± 2˚C por 3 

horas. 

Ensaios: em água quente e apreciação com faca na linha de colagem. 

 

TIPO INT : interior 

“Type INT: interior” 

Resistência à água fria. 

Ensaios: em água durante 16 – 24 horas e apreciação com faca na linha de 

colagem. 

 

TIPO BR: resistente à fervura 

“Type BR: boil resistant” 
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Altamente resistente aos microorganismos, às intempéries, à água fria e quente. 

Ensaios: em água fervente por 3 horas e apreciação com faca na linha de colagem. 

TIPO WBP: colagem à prova de tempo de fervura. 

 

“Type WBP:  weather and boil-proof “ 

Altamente resistente às intempéries, aos microorganismos, à água fria e quente, 

ao vapor e calor. 

Ensaios: Em água fervente por 72 horas e, após, apreciação com faca na linha de 

colagem.  

 

5.11. COMO APLICAR A COLA? 

 

 É necessário um ajuste prévio da quantidade de cola para aplicar, 

verificação do paralelismo e qualidade dos rolos aplicadores e dosadores.  

 

5.12. COMO DETERMINAR A QUANTIDADE DE COLA A SER 

APLICADA? 

 

 Cortar lâminas a serem utilizadas nas dimensões de 50 x 20 cm, sendo 50 

cm no sentido das fibras. 

 Pesar todas as lâminas e anotar seu peso correspondente. 

 Passar as lâminas  na encoladeira nos lados direito, esquerdo e centro da 

passadeira. 

 Represá-los anotando seu lado e posição. 

 5. Cálculo: a diferença entre o peso com cola e o peso sem cola multiplicado 

por 10 (dez), dará o valor da gramatura (g/m2) por face dupla. OBS.: Se a 

diferença de gramatura entre laterais e o meio estiver  em torno de 

15%, retificá-los 

 

5.13. Passadeira de cola 
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5.14. QUE QUANTIDADE DE COLA DEVO APLICAR? 

 

 A quantidade varia conforme a qualidade, espessura e espécie da lâmina a 

ser aplicada. 

 Lâminas porosas/reversas – 360 a 400 gm2 face dupla 

 Lâminas não porosas/lisas – 320 a 360 gm2 face dupla  

 

5.15. COMO POSSO AVALIAR SE O PRODUTO FABRICADO SE 

ENCONTRA BEM COLADO? 

 

 Uma avaliação prévia pode ser feita da seguinte forma: 

 Após a prensagem com material ainda quente, forçar a delaminação da 

chapa. Se houver desfibramento o material estará em condições. 
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 Porém é conveniente de tempos em tempos enviar amostras do produto 

para ensaios em laboratório. 

 

Aparelho para ensaios mecânicos 

 

 

 

Ensaio de desfibramento (foto 1) 
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Ensaio de desfibramento (foto 2) 

 

 

 

Ensaio de desfibramento (foto 3) 
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Ensaio de desfibramento (foto 4) 

 

 

 

 

5.16. QUE PROVIDÊNCIA DEVO TOMAR DIANTE DE UMA 

DESCOLAGEM? 

 

 1. A primeira providência é checar todos os parâmetros, citados neste 

informativo, e tentar localizar o problema. 

 2. Se o mesmo persistir, tentar trocar a resina de linha por outra e avaliar. 

 3. Entrar em contato conosco, informando todos os parâmetros utilizados, 

preenchendo o check list.  

 

Check list 
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Check list 
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RESUMO TÉCNICO DE APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1. A formulação da batida de cola deve ser controlada através de sólidos ativos. 

Recomenda-se para resinas uréia-formol 25% mínimo, e para resinas fenólicas, 

35% mínimo de sólidos ativos. 

*2. A quantidade de água na formulação deverá ser ajustada para obter uma 

batida cola        com viscosidade de acordo com a classe madeira utilizada. 

*3. Lâminas mal torneadas ou corrugadas necessitam maior quantidade de cola 

para compensar a falha superficial da adesão.  

*4. Nas temperaturas superiores a 25ºC, deverão ser tomados cuidados especiais 

na assemblagem;  nas temperaturas superiores a 40ºC , deverão ser prensados os 

sanduíches (composições) o mais breve possível, sendo necessário um tempo 

mínimo de 15 min. para possibilitar a penetração da cola na lâmina de  madeira. 

10 a 146 a 146 a 146 a 14Pressão efetiva – kgf/cm2

125 a 140 ºC90 a 100 ºC95 a 110 ºC95 a 110 ºCTemperatura 

0.8 min / mm.
0,5 min/ mm + 2 

min.
0,5 min/ mm + 2 

min.
0,5 min/ mm + 2 

min.
Tempo de permanência

máx. 150 seg.máx. 150 seg.máx. 150 seg.máx. 150 seg.Tempo de carregamento 
PRENSAGEM

40 a 720 min.15 a 30 min.máx. 40 min.-Tempo após montagem
ASSEMBLAGEM

12 a 15 min.12 a 15 min.12 a 15 min.12 a 15 min.Tempo de permanência
12999Pressão efetiva - kgf/cm2

PRÉ - PRENSAGEM
> 370> 370> 370> 370Classe 3
> 320> 320> 320> 320Classe 2
> 280> 280> 280> 280Classe 1

Espessura da lâmina > 3,5
> 370> 370> 370> 370Classe 3
> 320> 320> 320> 320Classe 2

> 280> 280> 280> 280Classe 1
Espessura da lâmina 2,0 -3,5

> 370> 370> 370> 370Classe 3
> 320> 320> 320> 320Classe 2
> 280> 280> 280> 280Classe 1

Espessura da lâmina < 2,0

< 40ºC< 40ºC< 40ºC< 40ºCTemperatura da lâmina
APLICAÇÃO DA COLA (gramatura)

30 a 40 seg.30 a 40 seg.30 a 40 seg.30 a 40 seg.Viscosidade Classe 3
40 a 60 seg.40 a 60 seg.40 a 60 seg.40 a 60 seg.Viscosidade Classe 2
40 a 60 seg.40 a 60 seg.40 a 60 seg.40 a 60 seg.Viscosidade Classe 1

-7 %7 %7 %Catalisador
20808080Água 
----Extensor - farinha de côco

20808080Extensor – trigo
100100100100Resina

FORMULAÇÃO DA BATIDA DE COLA
< 12 %< 14 %< 14 %< 14 %Contra capa
< 8 %< 8 %< 8 %< 8 %Miolo cola
< 8 %< 12 %< 12 %< 12 %Miolo seco
< 12 %< 14 %< 14 %< 14 %Capa

UMIDADE DE LÂMINA
BAQPHEN 4051ROYALFOR 102ROYALFOR 101ROYALFOR 100LÂMINAS
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*5. Este tempo estabelece o carregamento da prensa, o fechamento e 

estabilização da prensa.. 

*6. Como sugestão pode ser usado o critério de 1 min/mm. 

*7. Prensas com pratos maciços podem trabalhar com temperaturas inferiores às 

prensas com pratos tubulares ou reduzir o  tempo de prensagem.. 

 

 

VI. CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 
 

6.1. OBJETIVO 

 Esta norma fixa as especificações para chapas de madeira compensada. 

 

6.2. CONDIÇÕES GERAIS 

 Todas as chapas, independentemente do tipo, exceto quando mencionado, 

deverão apresentar as seguintes características: 

 

a. Montagem 

 

 Número de lâminas ímpar, lâmina da face e contra face paralela ao 

comprimento da chapa, sendo admitido duas lâminas coladas entre si com a 

mesma orientação do grã.  

 

b. Dimensões 

 

 As chapas deverão ter dimensões de 2.440 mm x 1.220 mm, permitindo-se 

variações não superiores a  2 mm em qualquer direção. Outras dimensões são 

consideradas especiais. As dimensões deverão ser tomadas no meio da largura e 

comprimento da chapa. 

 

c. Forma 

 

 ―Todas as chapas deverão ser retangulares, formando quatro ângulos retos, 

permitindo-se um desvio de no máximo, 10‖.  
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d. Espessuras 

 

 As chapas poderão Ter as espessuras de 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 mm. As 

tolerâncias aceitas para cada uma das espessuras são apresentadas na tabela 

abaixo. A espessura deve ser determinada a, no mínimo, 50 mm da borda da 

chapa, em um ponto tomado ao acaso. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE DE COMPENSADO 

 

 

 

e. Número de lâminas 

 

 O número mínimo de lâminas por espessura é mostrado na Tabela. Exceção 

é feita ao sarrafeado onde são admitidas até 3 camadas.  

 

 

 

 

PREPARAÇÃO DA 
MATÉRIA-PRIMA  
   
LAMINAÇÃO  
   
SECAGEM 
  
PREPARAÇÃO 
DAS LÂMINAS 
   
PREPARAÇÃO 
DA COLA  
   
APLICAÇÃO 
DA COLA  
   
MONTAGEM  
   
PRENSAGEM  
   
ACABAMENTO  
  

EMBALAGEM 

 

QUALIDADE DO 
PRODUTO FINAL 
  
  
 
 PARÂMETROS DE 
QUALIDADE  
   
CARAC. DE 
COLAGEM  

LINHA DE COLA 
DO PAPEL  
   
CARACTERÍSTICA 
FÍSICO-MECÂNICAS 

DOS PAINÉIS  

CONTROLE D 
 PROCESSO DE 
PRODUÇÃO 

  ETAPAS DO PROCESSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESINA (WBP/MR0) 
  

 
       EXTENSOR  

 
 
CATALISADOR (MR)  

 
 
            ÁGUA 
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VII. OUTROS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFRONTO ENTRE ESPECIFICACONFRONTO ENTRE ESPECIFICAÇÇÕES ÕES 

PARA COMPENSADOSPARA COMPENSADOS

BS - 1203: (British Standards  - Inglaterra )

Esta norma apresenta os valores mínimos de 

resistência à tração.

18,025018,025016/ 24 horasFriaTipo INT

18,025014,12003 horas67.ºC (+/-2)Tipo MR

18,02507,01003 horasFerv.Tipo BR

18,025014,120072 horasFerv.Tipo WBP

Kg/cm2Lbs/pol2Kg/cm2Lbs/pol2

SecaMolhadaTempo de 

imersão

Temp. da água

Resistência mínima à traçãoCondições de EnsaioCompensados

CONFRONTO ENTRE ESPECIFICACONFRONTO ENTRE ESPECIFICAÇÇÕES ÕES 

PARA COMPENSADOSPARA COMPENSADOS

BS - 1203: (British Standards  - Inglaterra )

Esta norma apresenta os valores mínimos de 

resistência à tração.

18,025018,025016/ 24 horasFriaTipo INT

18,025014,12003 horas67.ºC (+/-2)Tipo MR

18,02507,01003 horasFerv.Tipo BR

18,025014,120072 horasFerv.Tipo WBP

Kg/cm2Lbs/pol2Kg/cm2Lbs/pol2

SecaMolhadaTempo de 

imersão

Temp. da água

Resistência mínima à traçãoCondições de EnsaioCompensados

18,025018,025016/ 24 horasFriaTipo INT

18,025014,12003 horas67.ºC (+/-2)Tipo MR

18,02507,01003 horasFerv.Tipo BR

18,025014,120072 horasFerv.Tipo WBP

Kg/cm2Lbs/pol2Kg/cm2Lbs/pol2

SecaMolhadaTempo de 

imersão

Temp. da água

Resistência mínima à traçãoCondições de EnsaioCompensados

AS - 3561: (Normas americanas p/ compensados)

151024,6Acima 350

301017,6 – 24,6250-350

502517,6Até 250

MédiaMínimoKg/ cm2Lbs/ pol2

Fibras em %Média de Resistência à tração

AS - 3561: (Normas americanas p/ compensados)

151024,6Acima 350

301017,6 – 24,6250-350

502517,6Até 250

MédiaMínimoKg/ cm2Lbs/ pol2

Fibras em %Média de Resistência à tração

151024,6Acima 350

301017,6 – 24,6250-350

502517,6Até 250

MédiaMínimoKg/ cm2Lbs/ pol2

Fibras em %Média de Resistência à tração
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VIII. APÊNDICE  
 

8.1. CÁLCULO DE PRESSÃO EFETIVA EM PRENSAS 

 

 Partindo da definição clássica de que a pressão é a relação de força aplicada 

sobre área, para determinar a pressão efetiva em uma prensa, ou seja, a pressão 

que está sendo realmente aplicada, utiliza-se o seguinte cálculo: 

 

Pm  =     Am x Pe     ou      Pe  =   Pm  x  At 

     At      Am 

ONDE:  

 Pm = pressão manométrica lida na prensa (Kg/cm2) 

 Am = área da madeira (cm2) 

 Pe  = pressão efetiva ( Kg/cm2) 

 At  =  área total dos pistões (cm2) 

 

8.2. Cálculo de At 

 

 Área da circunferência: A  =  Πr2, onde Π é uma constante de valor  =  

3,1416 e r  é o raio.  O raio poderá ser obtido através do diâmetro, onde r = d/2. 

O diâmetro poderá ser facilmente medido pelo perímetro ou circunferência do 

pistão, onde d  =  perímetro/Π.  A área total (At) será obtida pela multiplicação da 

área da circunferência pelo número de pistões que compõem a prensa.  

 

At  =  (Πr2)  x  n.º. de pistões 

 

OBS.: O número de pratos da prensa não influi nestes cálculos. 
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Exemplo 2 
 

 Deseja-se saber qual a pressão manométrica que deverá ser aplicada, para 

uma pressão efetiva de 6 Kg/cm2, com lâminas de 2,44 m  x  1,22 m, em uma 

prensa de 6 pistões, com diâmetro nominal de 20 cm. 

 

 

8.3. Densidade 

 

 Densidade / Peso específico e viscosidade são propriedades totalmente 

independentes entre si. 

 A densidade está relacionada diretamente ao teor de sólidos das resinas. É 

obtida através de ensaios com picnômetro ou densímetro é expressa em g/cm³. 

 

 

 

Exemplo 1

Determinar a pressão efetiva numa prensa de 20 

pratos com lâminas de madeira nas dimensões de 

2,44m x 1,22m, a uma pressão manométrica de 160 

Kg/cm2. A prensa possui 6 pistões iguais, diâmetro 

nominal de 20 cm cada.

SENDO:  

- r  =  d/2 ,    d  =  20 cm      portanto,    r  =  20/2  =  10 cm

At  =  (3,1416  x  102 )  x  6  =  1885  cm2.

160  =  (2,44  x  1,22) cm2 x   (Pe)  Kg/cm2

1885  cm2

Pe   =  (160) Kg/cm2   x   (1885) cm2 =   10,13 Kg/cm2

(244   x   122)  cm2

Pe  ? 10  kg/cm2

Exemplo 1

Determinar a pressão efetiva numa prensa de 20 

pratos com lâminas de madeira nas dimensões de 

2,44m x 1,22m, a uma pressão manométrica de 160 

Kg/cm2. A prensa possui 6 pistões iguais, diâmetro 

nominal de 20 cm cada.

SENDO:  

- r  =  d/2 ,    d  =  20 cm      portanto,    r  =  20/2  =  10 cm

At  =  (3,1416  x  102 )  x  6  =  1885  cm2.

160  =  (2,44  x  1,22) cm2 x   (Pe)  Kg/cm2

1885  cm2

Pe   =  (160) Kg/cm2   x   (1885) cm2 =   10,13 Kg/cm2

(244   x   122)  cm2

Pe  ? 10  kg/cm2
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8.4. pH 

 

 Potencial Hidrogeniônico, expressão matemática que representa o teor de 

hidrogênio ionizado, valor que representa a acidez ou alcalinidade de uma solução. 

 

 A escala de pH é logarítmica, os intervalos são exponenciais, o que significa 

uma diferença muito maior nas concentrações de íons do que os valores, 

isoladamente significam: 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14 

Faixa ácida                        Ponto neutro                               Faixa alcalina 

 

 pH significa uma acidez ou alcalinidade ionizadas de uma substância. O pH 

pode ser medido através do aparelho específico (pHmetro) ou através de papel 

indicador universal na faixa de 0 a 14. 

 Os valores são expressos comparativamente do papel indicador após a 

imersão na solução com a tabela referencial de pH. 

 

8.5. Teor de sólidos 

 

 Resíduo seco do material a ser examinado. No ensaio adiciona-se sobre um 

recipiente padronizado, uma determinada quantidade de resina, deixando por um 

período em estufa de aquecimento a temperatura específica para cada tipo de 

resina, onde os voláteis serão evaporados. Existem ciclos específicos para cada 

tipo de produto, pela norma (ABNT) é indicado 3 horas a 105ºC. 

 As condições de realização do teste (quantidade de substância, tempo e 

temperatura) devem ser mencionadas na indicação do resultado, que será 

expresso em %. 

 Geralmente usa-se um determinada quantidade de substância que 

proporciona resíduos secos de aproximadamente 0,5g. Ex.: para resina Royalfor R-

100 (1g p/3h a 105ºC) = 64 a 66%. 
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8.6. Gelatinização 

 

 Gel-time, ou simplesmente Gel. Estado intermediário de polimerização, 

ponto em que uma substância toma consistência de pasta. 

 

8.7. Polimerização 

  

 Reação de união ou fechamento das cadeias moléculas simples 

(monômetros) formando cadeias longas ou complexas (polímeros). 

 

8.8. Cura 

  

 Estágio final da reação de endurecimento de uma substância. 

 

8.9.   

  

 Período de acomodação ou descanso que deve ser proporcionado a qualquer 

artefato que tinha sido submetido a processo de prensagem a quente ou a frio, ou 

a outros processos de manufatura que envolvam calor. Este período, geralmente é 

de 7 a 10 dias, é necessário para a restauração da umidade, estabilizando as 

propriedades físicas e mecânicas do material. Para alguns materiais empregam-se 

métodos acelerados de normalização em câmaras especiais. 
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Pm  =  (244   x   122) cm
2
  x  (6) Kg/cm

2
   =   94,75 Kg/cm

2
   ≅  95 Kg/cm2 

                           (1885)  cm2 


