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Resumo 

Esta tese de mestrado visa o estudo da influência das condições de condicionamento 

de painéis de MDF nas propriedades físico-mecânicas dos mesmos. 

Estes painéis são produzidos através da prensagem, a temperaturas e pressões 

elevadas, de fibra de madeira encolada com um adesivo sintético, podendo ser 

aplicados em diversas áreas como por exemplo, mobiliário de interiores e carpintaria. 

Contudo, não podem ser aplicados no exterior devido à sua fraca resistência à 

humidade. 

Para estudar a influência de diferentes condições de condicionamento utilizaram-se 

amostras retiradas de um painel de MDF que foram submetidas a 6 condicionamentos 

diferentes. O condicionamento A consistiu na estabilização durante 72 h a 20 °C e 65 

% de humidade relativa, o condicionamento B que consistiu na estabilização durante 

72 h a 20 °C e 65 % de humidade relativa seguidos de 10 minutos num congelador a -

25 °C, o condicionamento C que consistiu na estabilização durante 72 h a 20 °C e 65 % 

de humidade relativa seguidos de 10 minutos num congelador a -25 °C, seguindo-se 

uma estabilização durante 30 minutos a 20 °C e 65 % de humidade relativa, o 

condicionamento D consistiu na estabilização durante 10 min num congelador a -25 °C, 

o condicionamento E consistiu na estabilização durante 10 min num congelador a -25 

°C seguidos de um estabilização durante 30 min a 20 °C e 65 % de humidade relativa 

e o condicionamento F, em que a estabilização foi feita às condições ambiente.  

Após cada condicionamento, foi calculado o teor de água final de cada amostra e 

realizado um ensaio de resistência à tração perpendicular às faces. Deste estudo 

conclui-se que seria de interesse aprofundar o estudo sobre os condicionamentos A, D 

e E. 

Antes de se proceder ao estudo dos condicionamentos escolhidos, estudou-se a 

variação de propriedades de uma nova placa de MDF, verificando a existência de um 

perfil de massa volúmica ao longo da placa na direção transversal. Contudo, não existe 

nenhuma variação de propriedades físico-mecânicas na direção longitudinal. 

Estes condicionamentos foram então aplicados à nova placa, concluindo-se que quando 

os provetes são sujeitos a baixas temperaturas, 10 minutos no congelador, e analisados 

imediatamente após serem retirados, a resistência interna dos provetes aumenta 

significativamente.  



 

 

Aproveitou-se também esta placa para estudar o efeito da sequência de preparação 

dos provetes, isto é, se a colagem realizada antes ou depois das 72 h a 20 °C e 65 % de 

humidade relativa influencia o resultado do teste de tração. Daqui se conclui que a 

colagem dos suportes metálicos deve ser feita à priori, uma vez que desta forma se 

garantem resultados uniformes e dentro do esperado. 

Palavras Chave: MDF, Condicionamento, Resistência Interna 
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Abstract 

This thesis will provide an insight on the influence of the conditioning of MDF panels 

in its physical-mechanical properties. 

These panels are manufactured by pressing, at high temperatures and high pressures, 

wood fibre glued with a synthetic resin. It has various applications like interior 

furniture and construction. However, due to its low resistance to humidity, exterior 

applications are very limited. 

To study the influence of different conditioning conditions, samples were taken from 

an MDF panel and subjected to 6 different conditions. Conditioning A consisted of 

stabilizing for 72 h at 20 °C and 65 % relative humidity, conditioning B which consisted 

of stabilization for 72 h at 20 °C and 65 %  relative humidity followed by 10 minutes in 

a freezer at -25 °C, Conditioning C which consisted of stabilization for 72 h at 20 °C 

and 65 % relative humidity followed by 10 minutes in a freezer at -25 °C, followed by 

a stabilization for 30 minutes at 20 °C and 65 % relative humidity, Conditioning D 

consisted of stabilizing for 10 min in a freezer at -25 °C, conditioning E consisted of 

stabilizing for 10 min in a freezer at -25 °C followed by a stabilization for 30 min at 20 

°C and 65 % relative humidity and conditioning F, where the stabilization was done at 

ambient conditions. After each conditioning, the final water content of each sample 

was calculated and the internal bonding strength was determined.  

From this study, it was concluded that it would be of interest to deepen the study on 

A, D and E conditions. 

Before the study of the chosen conditionings schemes, a few trials were made to see 

how the physical-mechanical properties fluctuated in the MDF panel. This allowed to 

verify the existence of a density profile over the horizontal. However, there was no 

variation of properties in the vertical. 

These conditionings were then applied to the new panel, concluding that when the 

samples are submitted to low temperatures, 10 minutes in the freezer, and analysed 

immediately afterwards, the internal bonding increases significantly. 

This panel was also used to study the effect, on the tensile test results, of the schedule 

of the different specimens preparation steps; notably the gluing of the supports before 

or after the conditioning step (72 h at 20 °C and 65 % relative humidity). From this it 



 

 

is concluded that the bonding of the metal supports must be made a priori, since in 

this way, uniform results are guaranteed and within the expected. 

Key words: MDF, Conditioning, Internal Bonding 
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Notação e Glossário 

𝐻𝑖 Teor de água inicial % 

𝐻𝑓 Teor de água final % 

𝑚ℎ Massa anidra do provete g 
𝑚𝑖 Massa inicial do provete g 

𝑚𝐷𝐶 Massa depois do condicionamento g 
𝑚𝐴𝐶 Massa antes do condicionamento g 

𝜌 Massa volúmica kg/m3 
𝑏1 Comprimento do provete mm 

𝑏2 Largura do provete mm 
𝑡 Espessura do provete mm 

𝑓𝑡 ⊥, 𝐼𝐵 Resistência à tração perpendicular, resistência interna N/mm2 
𝐹𝑚𝑎𝑥 Carga de rotura N 
   
   
   

Lista de Siglas 

MDF Medium Density Fiberboard  
UF Ureia-Formaldeído  
MF Melamina-Formaldeído  
MUF Melamina-Ureia-Formaldeído  
PF Fenol-Formaldeído  
F/P Formaldeído/Fenol  
OSB Oriented Strand Board  
PB Particleboard  
IC Isocianatos  
CE Camada externa  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Em 2016 foi anunciada pela Sonae Indústria uma parceria com a Arauco, uma empresa 

de derivados de madeira com origem no Chile. Desta parceria surge a Sonae Arauco, 

em que cada parte envolvida detém 50 % da nova empresa. Esta parceria está 

responsável pelas operações de painéis de derivados de madeira e atividades 

relacionadas que a Sonae Indústria atualmente detém na Europa e África do Sul. Estas 

operações incluem todas as unidades de produção de derivados de madeira, produtos 

químicos e papel impregnado. Contudo, os negócios de laminados e componentes, e as 

fábricas que se situam na América do Norte continuam a fazer parte da Sonae Indústria 

[1]. 

A Sonae Arauco é um dos maiores produtores mundiais de painéis derivados de 

madeira, com mais de 13 fábricas localizadas em 4 países, distribuídas por 2 

continentes e com mais de 2700 colaboradores [2]. 

Em 1990 a Sonae Indústria começa a produção de aglomerado de fibra de média 

densidade (MDF – Medium Density Fiberboard) na fábrica de Mangualde. Este 

aglomerado é produzido através da prensagem a altas temperaturas de fibras de 

madeira, obtidas através de um processo de desfibração termo-mecânico, fibras estas 

previamente encoladas com resinas à base de formaldeído. Este derivado de madeira 

apresenta diversas vantagens em relação à madeira maciça, já que permite o 

aproveitamento de alguns desperdícios de outras industrias da madeira e permite a 

obtenção de painéis com superfícies lisas [3]. 

No entanto, o processo de produção de MDF é bastante complexo, no qual várias 

variáveis (a espécie de madeira usada, o teor de água e pH da madeira, quantidade e 

tipo de cola, e condições de prensagem como a temperatura, tempo e pressão de 

prensagem) têm uma influência significativa nas propriedades finais do painel. Deste 

processo é necessário destacar a prensagem dos painéis. Nesta unidade estão 

envolvidos fenómenos de transferência de massa e calor e ainda reações químicas, que 

tornam esta etapa bastante complexa.  

Quando o painel está finalizado é submetido a um rigoroso teste de qualidade. Estes 

painéis têm de cumprir os requisitos definidos pela norma EN 622. 
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O objetivo da presente tese incide no estudo das condições de condicionamento e na 

sua influência nas propriedades mecânicas dos painéis de MDF. 

1.2 Contributos do Trabalho 

O objetivo desta tese é o estudo das condições de condicionamento nas propriedades 

físico-mecânicas das placas de MDF. Para este efeito estudaram-se diversos 

condicionamentos diferentes e analisaram-se os valores de tração obtidos.  

Com o desenvolvimento desta tese a empresa ficará com uma melhor noção da 

variabilidade das propriedades mecânicas dos painéis e que fatores causam esta mesma 

variabilidade.    

1.3 Organização da Tese  

A presente tese encontra-se dividida em 6 capítulos, sendo que o primeiro se trata de 

um capitulo introdutório, onde é feito um enquadramento do projeto. 

No segundo capítulo expõem-se o Estado de Arte, onde é feito um levantamento do 

conhecimento até agora existente relativo aos derivados da madeira e as resinas usadas 

na sua produção. 

O terceiro capítulo corresponde à Descrição Técnica. Neste capítulo apresentam-se 

todos os materiais usados no decorrer da tese, bem como os métodos de ensaio usados 

para a obtenção de resultados. 

No quarto capítulo, é apresentado os Resultados e é feita uma Discussão sobre os 

mesmos. 

No quinto capítulo estão resumidas as conclusões que são possíveis de retirar desta 

tese. 

Por último, é feita uma avaliação dos objetivos propostos no início do trabalho e ainda 

são feitas algumas sugestões de trabalho futuro. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Resinas à base de Formaldeído 

2.1.1 Resinas de Ureia-Formaldeído (UF) 

A formação de resinas UF baseia-se na reação de monómeros de ureia e formaldeído, 

contendo normalmente um teor de sólidos de 66 % em massa. As resinas UF são 

constituídas por oligómeros lineares ou ramificados bem como moléculas poliméricas 

e monómeros residuais. Estes últimos podem trazer vantagens à própria resina, como 

exemplo a ureia não reagida confere à resina melhor estabilidade de armazenamento. 

A presença de formaldeído, por sua vez, tanto é benéfica como prejudicial. Este 

monómero é necessário para induzir a reação de cura da resina, mas por outro lado, 

origina a emissão de formaldeído no ciclo de prensagem durante a formação de painéis 

e tempo de vida dos mesmos, devido à hidrólise das ligações ureia-formaldeído. Após 

o processo de cura, as resinas UF são insolúveis, apresentam uma rede tridimensional 

e não podem ser reestruturadas por ação de calor [4]. Por esta mesma razão, as resinas 

UF têm vindo a receber uma grande evolução e reformulação ao longo dos últimos 40 

anos. 

Apesar das resinas UF serem constituídas a partir de dois monómeros, ureia e 

formaldeído, é possível obter-se diversas estruturas para estas resinas. Estas 

apresentam elevada reatividade e o facto de serem resinas de base aquosa tornam-nas 

ideais para o uso na indústria da madeira. Contudo, estas resinas têm uma ligação 

aminometileno que pode ser reversível, levando à libertação de moléculas de 

formaldeído. É também por esta razão que estas resinas são sensíveis à água e à 

humidade [4]. 

A reação entre a ureia e o formaldeído consiste em duas etapas: metilolação alcalina 

(adição de uma a três moléculas de formaldeído a uma molécula de ureia, formando 

metilolureias) e condensação em meio ácido. A metilolação apresenta como produtos 

secundários acetais, hemiacetais e éteres [4]. O desenvolvimento da resina UF ocorre 

na etapa de condensação, em meio ácido, onde os metilóis reagem com o formaldeído 

livre presente no sistema reacional para dar origem a moléculas lineares e 

parcialmente ramificadas com peso molecular elevado. Podem existir dois tipos de 

ligações entre as ureias, as pontes de metileno (promovidas por temperaturas elevadas 

e pHs baixos) e de metileno-éter (potenciadas por pH ligeiramente ácidos e 

temperaturas baixas) [4]. 
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Figura 1- Reação de metilolação e condensação de uma resina UF [5] 

 

Os principais processos de síntese de resinas UF descritos na literatura são o processo 

ácido-base, referido anteriormente, e o fortemente ácido. Este último difere do 

processo ácido-base no número de etapas e no pH de condensação inicial, que, tal 

como o nome indica, é fortemente ácido. Geralmente, as resinas fabricadas através 

do primeiro processo apresentam melhores propriedades mecânicas, quando 

comparadas com as produzidas pelo processo fortemente ácido [6]. Este método 

apresenta ainda como desvantagem a elevada probabilidade de gelificação da resina 

no reator devido ao elevado peso molecular dos polímeros gerados [7]. 

 

2.1.2 Resinas de Melamina-Formaldeído (MF) e Melamina-Ureia-Formaldeído 

(MUF) 

O desenvolvimento destas resinas foi originado pela falta de resistência à água das 

resinas UF. Contudo, devido ao elevado custo das resinas MF, estas não são muito 

utilizadas na encolagem de partículas de madeira, fazendo uso então das resinas MUF. 

O fator preponderante na formulação destas resinas é a quantidade de melamina a 

usar. Dependendo desta quantidade é possível obter uma resina MUF para teores de 

melamina superiores a 5 %, ou para valores inferiores obtém-se uma resina UF 

fortificada com melamina. As aplicações das resinas MUF são bastante semelhantes às 

das resinas UF, contundo precisam de uma maior quantidade de catalisador do que as 

resinas UF para a promoção da cura [4]. 

As resinas MF são usadas como adesivos para painéis de contraplacado e aglomerados 

de partículas destinados a uso exterior. Neste tipo de aplicações, as resinas MF 

comportam-se muito como as resinas UF, mas com uma melhor resistência à humidade. 
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Outra possível aplicação destas resinas é na impregnação de papel para depois colar 

na superfície de diversos produtos derivados de madeira [8].  

As resinas MF são produzidas também em duas etapas, uma primeira de metilolação e 

a segunda de condensação.  

 

Figura 2- Reação de metilolação e condensação, e estrutura final de uma resina MF. 

Adaptado de [9] 

 

Por sua vez as resinas MUF podem ser produzidas de diversas formas. De destacar a 

condensação da melamina, ureia e formaldeído [10], a mistura de resina MF com resina 

UF de forma a obter a composição final desejada e ainda a adição de melamina durante 

a aplicação de resinas UF. Nesta última situação, caso a adição seja feita com 

melamina pura, a razão molar na resina tem de ser maior para que seja possível a 

incorporação da melamina na resina através da reação com o formaldeído livre. 

Quando a adição da melamina é feita com sais (acetatos, formiatos) à resina UF, estes 

funcionam tanto como catalisadores e como meio de integrar a melamina na resina [4] 

[11]. 



Estudo da Influência das Condições de Condicionamento nas Propriedades Físico-mecânicas de Painéis 

de MDF 

Contexto e Estado da Arte 6 

É possível acrescentar alguns aditivos a painéis formulados com estas resinas, como 

por exemplo sulfato de hexamina (hexametilenotetramina estabilizada na presença de 

aniões fortes como 𝑆𝑂4
− e 𝐻𝑆𝑂4

−) de forma a conferir melhores propriedades mecânicas 

em condições húmidas e maior resistência à humidade [12].  

 

2.1.3 Resinas Fenólicas (PF) 

Tal como as restantes resinas, a síntese de resinas PF tem por base a reação entre o 

fenol e o formaldeído. É também dividida em duas partes, a metilolação e a 

condensação, sendo que na primeira etapa, não existe preferência em relação à 

posição de substituição no anel (orto ou para). Contudo, é possível conduzir a reação 

neste sentido recorrendo a catalisadores especiais. Esta etapa é fortemente 

exotérmica pelo que o sistema reacional pode sair fora de controlo. Na condensação 

existe a formação de pontes de metileno e éter, sendo que as últimas são 

desfavorecidas por condições alcalinas. Nesta etapa são formadas as cadeias de 

polímero, ainda com grupos hidroxilos. A reação termina com o arrefecimento do 

reator, evitando a gelificação da resina, sendo que o produto final contém oligómeros, 

cadeias poliméricas e monómeros de fenol não reagido e formaldeído livre [4]. 

Dependendo da quantidade inicial de formaldeído e fenol, as resinas fenólicas podem 

ser classificadas como sendo do tipo resol ou novolak. Para razões iniciais de 

Formaldeído/Fenol (F/P) entre 0,5 e 0,9, e catálise ácida obtêm-se resinas fenólicas 

do tipo novolak [13]. Este tipo de resinas não contém grupos metilóis reativos, pelo 

que sem a adição de um agente de cura, é impossível a condensação com outras 

moléculas [14]. Para se obter resinas do tipo resol, as razões molares iniciais F/P 

devem estar entre 1,1 e 1,3, e a catálise deve ser alcalina  [13]. Por sua vez, os resóis 

dispõem de grupos metilóis reativos, que por ação de calor desencadeiam a reação de 

condensação, mesmo na ausência de um catalisador [14]. 

 

Figura 3- Reação de condensação de uma resina fenólica do tipo novolac. Adaptado 

de [15] 
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Figura 4- Reação de condensação de uma resina fenólica do tipo resol. Adaptado de 

[15]  

 

As resinas fenólicas podem ser usadas como adesivo para madeira húmida ou verde 

(madeira cujo teor de água é superior ao ponto de saturação das fibras). Para este 

efeito, usam-se resinas especiais de duas fases, uma fase que consiste numa resina PF 

fortemente condensada e outra fase que pode ser uma resina PF normal ou dispersa. 

Porém existe o risco de a resina penetrar a madeira em demasia [4]. 

As propriedades destas resinas são determinadas, principalmente, pela razão molar de 

F/P, a concentração de formaldeído e fenol no produto final, o tipo e concentração de 

catalisador usado, que por norma é uma base, e ainda pelas condições de reação [4]. 

 

2.2 Painéis de derivados de madeira 

2.2.1 Contraplacado 

Os painéis de contraplacado são constituídos por folhas finas de madeira colocadas 

perpendicularmente umas sobre as outras. Isto é justificado pelo facto de a madeira 

ser um material anisotrópico, isto é, apresentar diferentes propriedades consoante as 

diferentes direções [16]. 
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Figura 5- Estrutura de um painel de contraplaco. Adaptado de [17] 

A qualidade do contraplacado está diretamente relacionada com a qualidade das folhas 

de madeira. Assim sendo, de forma a obter folhas lisas, a madeira tem que ser 

facilmente cortada. Para este efeito, os troncos de madeira são cozidos com vapor ou 

água quente, prevenindo também rachas na madeira, que impossibilitam a criação de 

folhas contínuas [16]. 

Após a preparação dos troncos, estes são cortados de forma a serem obtidas as folhas 

de madeira necessárias para a produção de painéis de contraplacado. Nesta etapa 

existe a possibilidade de formação de pequenas rachas nas folhas, o que altera as 

propriedades da superfície, nomeadamente em termos da permeabilidade [16]. 

Depois das folhas de madeira serem cortadas e processadas, estas são empilhadas 

manualmente, uma vez que existe uma grande variação de cor e forma das folhas. A 

aplicação da resina é feita em ambas as faces de folhas intercaladas do painel, isto é, 

se o painel for constituído por 3 folhas de madeira, apenas a folha do meia terá resina 

aplicada nas suas faces. Depois de as folhas serem empilhadas, são pré-prensadas a 

frio de forma a reduzir a espessura e permitir que a resina desenvolva tack, facilitando 

a entrada dos painéis na prensagem a quente [16]. 

Os ciclos de prensagem do contraplacado são mais longos que aqueles usados para a 

prensagem de painéis de partículas e painéis de fibras. Isto está relacionado com as 

temperaturas de prensagem usadas serem mais baixas no caso dos painéis de 

contraplacado, usando as mesmas resinas (entre os 100-120 °C). Estas baixas 

temperaturas estão também associadas a menores pressões internas, e 

consequentemente menor risco de formação de bolhas [16]. 

Os painéis de contraplacado podem ter diversos acabamentos, tais como superfícies 

antiderrapantes, acabamentos com papel impregnando com resinas fenólicas e a 

aplicação de diversas cores [16]. 
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2.2.2 Oriented Strand Board (OSB) 

O OSB (aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas) é um painel de 

camada múltipla constituído por partículas de madeira longas de dimensões pré-

definidas, tipicamente de 15-25 mm de largura, 75-150 mm de comprimento e 0,3-0,7 

mm de espessura. Estas partículas de madeira são então unidas recorrendo a uma 

resina normalmente resistente à água, sob o efeito de pressão e temperaturas elevadas 

[16]. 

O OSB foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, sendo que a primeira fábrica 

começou a produção em pequena escala em 1963. A primeira fábrica na Europa 

começou a operar em 1978. A produção mundial de OBS ultrapassou os 28 milhões 

m3/ano em 2015 [18]. Da produção mundial de OSB, 75 % é usado na construção, 20 % 

é usado em embalagens e o restante é usado em decorações [16]. 

Estes painéis apenas podem ser produzidos através de madeira fresca, sendo que as 

madeiras mais utilizadas são as copas das árvores, folha de madeira e aparas [16]. 

2.2.3 Particleboard (PB) 

A definição de PB, ou painel de aglomerado de partículas, segundo a norma NP EN 

13986 é a seguinte: “Placa de derivados de madeira fabricada sob pressão e calor a 

partir de partículas de madeira (lascas de madeira, estilha, aparas, serradura e 

similares) e/ou outro material lenhocelulósico em forma de partícula (aparas de linho 

ou cânhamo, fragmentos de bagaço e similares) com a adição de uma cola” [19]. 

A principal motivação para o desenvolvimento de PB foi o aproveitamento de resíduos 

de outras indústrias de madeira, que servem como matéria-prima para estes painéis. 

Em 1950 produziu-se 30 000 m3 de PB, e em 2015 este valor aumentou para 82 000 000 

m3 [20, 21]. Este tipo de painéis é usado principalmente no fabrico de armários de 

cozinha, prateleiras, painéis de parede, mobília, entre outras aplicações [22] . 

Para a preparação de partículas de boa qualidade, a matéria-prima deve ter um teor 

em água elevado, entre 30 e 60 %. As fábricas de PB usam uma combinação de 

diferentes trituradores para obter partículas de pequenas dimensões. Para obter 

painéis de PB com boas propriedades mecânicas e superfícies lisas, é essencial que as 

partículas sejam homogéneas, longas e de espessura reduzida. Caso existam partículas 

de maiores ou menores dimensões do que o desejado, são separadas usando correntes 

de ar ou peneiras. Depois do processo de trituração as partículas continuam húmidas, 

pelo que precisam de ser secas, para que seja possível obter um teor de água final do 

painel pretendido, cerca de 8 % [22]. 
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Após a secagem, as partículas estão prontas para serem misturadas com a resina que 

servirá como adesivo. As resinas mais usadas serão as UF, podendo também ser usadas 

resinas MF, IC (isociantos) e PF, sendo que o tipo e quantidade de resina a usar 

dependem do tipo e da aplicação do painel de PB. Para além da resina, também se 

adiciona parafina ou uma emulsão de cera para que se obtenha uma maior resistência 

à água a curto prazo [22]. 

Uma vez feita a encolagem das partículas, procede-se à formação do colchão de 

partículas. Nesta fase mede-se a massa e o volume de partículas de forma a obter-se 

a massa volúmica e espessura pretendida. Antes de seguir para a prensagem, o colchão 

é pré-prensado a frio para reduzir a sua espessura [22]. 

A temperatura na prensagem a quente para resinas UF pode ir desde os 150 °C até aos 

190 °C, e a pressão varia entre os 1,50 e 3,50 MPa. O tempo que os painéis estão na 

prensa depende da espessura e teor de água do colchão, do tipo de resina utilizada. 

Este tempo deve ser o suficiente para que o calor consiga atingir o centro dos painéis 

[22]. 

 

Figura 6- Esquema de uma linha de produção de painéis de PB.[23] 

2.2.4 Medium Density Fiberboard (MDF) 

O MDF é, segundo a norma NP EN 13986, uma “placa de derivados de madeira definida 

na EN 316, fabricada a partir de fibras lenhocelulósicas pela “via seca”, isto é, tendo 

a fibra um teor de água inferior a 20 % no estágio de formação, fabricado sob ação de 

calor e pressão e com a adição de uma cola” [19]. 
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2.2.4.1 Processo de Produção 

Para a produção de painéis de MDF são usados troncos de pequenas dimensões e 

desperdícios de serração como a estilha e serrim, que correspondem a 70 % da matéria-

prima utilizada. Como fonte de energia, a indústria de MDF recorre em grande parte à 

biomassa florestal, principalmente, para a produção de energia térmica, mas também 

para a produção de energia elétrica. A escolha de madeira para esta indústria recai 

sobre as madeiras resinosas, uma vez que a as fibras provenientes destas madeiras são 

mais longas, o que confere maior massa volúmica e maior resistência à tração aos 

painéis. É possível usar todas as espécies de madeira na produção de MDF, contudo é 

necessário ter vários parâmetros que variam de espécie para espécie em consideração, 

como a massa volúmica ou a acidez [24]. 

As resinas mais utilizadas na produção de painéis de MDF são as resinas UF, MUF, PF e 

IC, sendo que a massa de sólidos de resina usada por massa de fibra seca pode variar 

entre os 7 e 12 %. Assim sendo, a resina ainda tem um peso considerável no preço do 

produto final. Para além do fator económico, é essencial ter em conta outras 

propriedades das resinas, como as pressões e temperaturas necessárias para a cura da 

resina, a resistência à humidade e ainda o tempo de prensagem [24]. 

De todas as resinas mencionadas em cima, as resinas UF são as mais utilizadas em 

Portugal, uma vez que o MDF é principalmente aplicado no imobiliário onde as 

exigências em relação à humidade são menores. Para além disso, as resinas UF são 

baratas e dão um aspeto limpo ao painel. Contudo, apresenta algumas desvantagens, 

como a fraca resistência à imersão em água fria, a intolerância à imersão em água 

quente e a emissão de formaldeído [24]. 

De forma a obter-se um painel de boa qualidade é imperativo o controlo de vários 

parâmetros relacionados com a resina que podem influenciar as propriedades finais do 

produto. Por exemplo, a quantidade de resina usada na encolagem das fibras influencia 

a resistência interna e a absorção de humidade, a viscosidade condiciona a atomização 

e distribuição da resina, e a quantidade de água presente na resina afeta a cura e a 

plasticidade da madeira, etc [24]. 

É possível adicionar alguns aditivos às resinas, de forma a melhorar algumas 

propriedades dos painéis ou para acelerar a sua produção.  

Como catalisadores da reação de cura usam-se sais de amónio como o sulfato ou nitrato 

de amónio, em deterioramento do cloreto de amónio devido à formação de fosgénio 

durante a incineração das placas. Estes catalisadores apresentam como principal 
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vantagem a diminuição de corrosão e ataque às fibras, podendo-se adicionar parafina 

de forma melhorar a resistência à humidade [24]. 

No início do processo de produção, os troncos são descascados usando descascadores 

de lâminas ou de fricção, sendo de seguida alimentados a um destroçador onde são 

convertidos em aparas. Posteriormente, as aparas passam por 2 peneiros que separam 

as partículas de menores dimensões, que contêm casca (consome resina extra e pode 

dar um efeito indesejado ao painel) e areia (pode danificar as máquinas presentes no 

processo), e as partículas de maiores dimensões, que são recicladas ao destroçador. 

As dimensões médias das aparas para a produção de MDF são de 25 mm de comprimento 

e 3 a 6 mm de espessura [24]. 

As partículas que não são rejeitadas são então lavadas com água quente de forma a 

retirar algumas das impurezas presentes e também facilitar o processo de desfibração 

da madeira, poupando alguma energia. Após a lavagem, as aparas são transportadas 

através de um parafuso sem fim de forma a retirar a água em excesso. 

Simultaneamente, as aparas são pré-aquecidas.  

No final do parafuso de transporte, a madeira passa por um silo onde passa vapor de 

baixa pressão a 100 °C, de forma a amolecer a lenhina, facilitando a separação das 

fibras. De seguida, a madeira segue para o digestor onde se aquece as aparas até 

temperaturas de 160-170 °C a 7,5-8 bar, recorrendo à injeção de vapor, durante 2-4 

minutos. De notar que um processo mais demorado permite a poupança de energia, 

contudo para tempos de residência elevados, a fibra escurece. No final, a fibra é 

retirada com o auxílio de um parafuso sem fim para um refinador, onde ocorre a 

desfibração propriamente dita por esmagamento e atrito entre os discos rotativos. A 

todo este processo termo-mecânico dá-se o nome de processo Asplund [24]. 

A fibra é descarregada do refinador para um tubo de expansão, blow-line, através de 

uma válvula de expansão, blow-valve, que liga a um tubo de secagem. É na blow-line 

que a resina é aplicada à fibra, através de um orifício pelo qual é atomizada, 

permitindo uma distribuição mais homogénea.  
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Figura 7- Exemplo de um modelo de um injetor de resina numa blow-line a 45º com 

a direção de escoamento da fibra. Adaptado de [25] 

A etapa seguinte, a secagem das fibras, é feita numa unidade de secagem flash num 

tubo vertical. Nesta unidade, as fibras são inseridas numa corrente de ar quente, e 

que a uma determinada distância do ponto de carga, são recolhidas por diversos 

ciclones coletores [24]. 

De seguida é feita a formação do colchão de fibra através de máquinas próprias para 

este efeito. Estas máquinas distribuem as fibras de forma homogénea num tapete 

rolante. Consoante a espessura final desejada, é possível regular a velocidade do 

tapete para diminuir a quantidade de fibra que é colocada no tapete [16]. 

No final da formação do colchão, este passa por um rolo penteador onde se perde cerca 

de 15 % do colchão. Dependendo da espessura final do painel, a altura do colchão pode 

chegar aos 30 mm. Em alguns casos, para espessuras finais mais elevadas, empilha-se 

dois colchões diferentes [24]. 

 

2.2.4.2 Prensagem 

Antes do colchão entrar na prensagem a quente é necessário reduzir a sua altura para 

1/3 da inicial, que é conseguido através de uma pré-prensagem a frio. Um dos cuidados 

a ter é a velocidade de remoção do ar do colchão, que tem que ser retirado lentamente 

de forma a evitar a desagregação do colchão e a formação de bolhas de ar no mesmo 

[24]. 
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Depois de se reduzir a espessura do colchão, este vai ser prensado a quente. Existem 

vários tipos de prensas, como por exemplo as prensas de pratos simples, prensas de 

pratos múltiplos e prensas contínuas.  

Para painéis entre os 8 e 32 mm, verifica-se que a prensagem contínua apresenta 

algumas vantagens, tais como a redução da pré-cura da resina, dado que neste método 

de prensagem não existe a aproximação dos pratos da prensa ao colchão. Permite 

também o fabrico de painéis de 3 mm de espessura [24]. 

 

Figura 8- Exemplo de um sistema de prensagem em contínuo. [16] 

A prensagem convencional utiliza o óleo térmico como fluido de aquecimento. 

Contudo, existem outras alternativas, como a alta frequência e a injeção de vapor. 

 

Figura 9- Exemplos de prensas de pratos simples, à esquerda, e de pratos múltiplos, 

à direita. [16]  

 

O aquecimento por alta frequência permite acelerar o ciclo de prensagem, não precisa 

de nenhum equipamento de arrefecimento e um perfil de densidades mais uniformes. 

Este é o método de aquecimento mais indicado quando se pretendem painéis com uma 

espessura final superior a 30 mm e uma massa volúmica superior a 770 kg/cm3 [24]. 
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A injeção de vapor permite um bom controlo sobre o perfil de massa volúmica uma vez 

que a variação de temperatura no centro do colchão ao longo do tempo é independente 

da humidade, massa volúmica e espessura. Neste método, a transferência de calor é 

controlada pelo fluxo de vapor [24]. 

2.2.4.3 Perfil de densidades vertical 

No final da produção, os painéis de MDF apresentam um perfil de densidades ao longo 

da espessura, que influencia as propriedades mecânicas do produto final. Este perfil 

pode ser controlado, manipulando diversas propriedades do colchão e variáveis na 

prensagem. 

Uma das propriedades que afeta este perfil de densidades é a distribuição de humidade 

através da espessura do colchão. Se o teor de água das faces do colchão elevado e o 

teor de água no interior baixo, o painel resultante apresentará um perfil de densidade 

vertical acentuado, com faces mais densas que o interior. Este fenómeno traduz-se 

numa maior capacidade de dobragem e maior rigidez. Contudo, a menor massa 

volúmica no centro implica uma menor resistência interna [28].  

O controlo do tempo de fecho da prensa também permite o controlo do perfil de 

densidades vertical do painel. Para tempos de fecho curtos, a pressão necessária à 

compressão do painel é maior, pelo que quando o calor penetra no colchão, a humidade 

existente vaporiza, ocorrendo a plastificação das fibras. Como esta plastificação 

ocorre primeiro nas faces, estas são mais densas que o interior do painel. Para tempos 

de fecho longos, a pressão necessária é menor, portanto ocorre a cura da resina antes 

da consolidação do painel. Desta forma as faces são menos densas que o interior do 

colchão [24]. 

Na Figura 10 encontra-se um exemplo de um perfil de densidade de um painel de MDF. 



Estudo da Influência das Condições de Condicionamento nas Propriedades Físico-mecânicas de Painéis 

de MDF 

Contexto e Estado da Arte 16 

 

Figura 10- Exemplo de um perfil de densidade vertical num provete de MDF 

2.2.4.4 Condicionamento das placas 

Após a produção dos painéis de MDF estes são arrefecidos e lixados, e finalmente 

analisados. Esta análise incide sobre diversas propriedades do painel como a resistência 

interna (NP EN 319), a massa volúmica (NP EN 323), o teor de água (NP EN 322), 

resistência à humidade através de ensaios cíclicos (NP EN 321), o inchamento em 

espessura após imersão em água (NP EN 317) e ainda os níveis de emissão de 

formaldeído. Para todos os ensaios referidos, é necessário condicionar os provetes de 

madeira. Este condicionamento é feito a 20 ± 2 °C e a uma humidade relativa de 65 ± 

5 %. Considera-se que o provete está pronto para ser analisado quando 2 pesagens 

sucessivas que distem entre si 24 h não apresentem uma diferença de massa superior 

a 0,1 % [29-33]. 

Na presente tese irá ser testada a resistência interna dos painéis de MDF. 

Primeiramente é necessário colar os suportes metálicos à madeira. É através destes 

suportes que a máquina irá exercer a força necessária para o teste de tração. Devido 

a restrições de tempo, o condicionamento não pode ser feito consoante a norma. 

Portanto, de forma a contornar esta limitação, assume-se que o provete já tem massa 

constante após 72 h na câmara climática. 
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3 Descrição Técnica 

O objetivo da presente tese incide no estudo das condições de condicionamento de 

placas de MDF, e na sua influência nas propriedades mecânicas dos painéis, 

principalmente na resistência interna dos mesmos.  

Como foi referido anteriormente, a análise das propriedades dos painéis é feita após a 

produção e arrefecimento dos mesmos, sendo posteriormente condicionados antes da 

realização dos ensaios. 

No entanto, por se tratarem de painéis industriais, não existe nenhuma descrição 

técnica referente à produção dos mesmos. Os ensaios são então realizados aquando da 

chegada dos provetes, já cortados. 

3.1 Condicionamento dos provetes de MDF 

3.1.1 Preparação dos provetes 

Ainda antes do condicionamento, os provetes de 50 x 50 mm são colados a suportes 

metálicos nas faces de topo da amostra, na perpendicular, e são deixados a arrefecer 

[30]. Quando a cola já estiver fria, estes provetes podem então ser condicionados para 

serem posteriormente tracionados.  

Note-se que este procedimento não corresponde ao que é descrito na norma.  

A norma diz que os provetes de MDF devem ser condicionados sob as condições 

definidas pela mesma e só depois devem ser colados os suportes metálicos. Contudo, 

o objetivo passa também pela verificação da influência da colagem dos provetes antes 

do seu condicionamento, pelo que se optou por esta estratégia.  

Aproveitou-se também parte da placa para estudar o efeito da colagem dos suportes 

metálicos antes e depois do condicionamento dos provetes de MDF. 

3.1.2 Condicionamento dos provetes  

A norma EN NP 319 exige que os provetes de painéis sejam condicionados a 20 ± 2 °C 

e 65 ± 5 % de humidade relativa até que a massa do mesmo seja constante [30]. Assim, 

este processo pode ser bastante demorado pelo que se torna necessário estudar a 

possibilidade de utilização de métodos alternativos de condicionamento, mais rápidos, 

para que a informação relativa às propriedades mecânicas dos painéis esteja disponível 

o mais rápido possível. 

Assim sendo, foi proposto o estudo de seis tipos de condicionamentos diferentes: 
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A. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas; 

B. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos num congelador; 

C. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos no congelador, e posterior estabilização durante 30 minutos nas 

condições iniciais; 

D. 10 minutos de congelador; 

E. 10 minutos de congelador, seguidos de estabilização durante 30 minutos nas 

condições definidas pela norma; 

F. Sem condicionamento. 

Imediatamente após estes condicionamentos, foram realizados os ensaios de 

resistência à tração perpendicular dos provetes. 

As estabilizações nas condições definidas pela norma forma feitas numa câmara 

climática de Weiss WK3-340/40.  

 

3.2 Caraterização físico-mecânica dos provetes de MDF 

3.2.1 Determinação do teor de água inicial 

O teor de água inicial do painel foi obtida através da massa anidra de 3 provetes 

retirados aleatoriamente da placa. A massa anidra foi medida, pesando os provetes 

após terem estado três dias numa estufa a 105 °C. Com esta massa, e com a massa 

inicial de cada provete é então possível determinar o teor de água inicial do painel 

através da Eq. 1, onde 𝐻𝑖 é o teor de água em percentagem, 𝑚𝐻  é massa inicial do 

provete, e 𝑚𝑖  é a massa anidra do provete. 

𝐻𝑖 =  
𝑚𝐻 − 𝑚0

𝑚0
×100                                                               (1) 

 

3.2.2 Determinação do teor de água final 

A principal alteração provocada pelos condicionamentos aplicados é a alteração do 

teor de água nos provetes. De forma a avaliar a evolução do teor de água durante todo 

o processo, os provetes foram pesados entre todas as etapas, dado que a alteração de 

massa é devido à entrada ou saída de água, antes e depois da colagem dos suportes, 

entre todas as etapas de condicionamento, nos casos em que existam mais que uma, 

e ainda antes do ensaio mecânico. O teor de água final, 𝐻𝑓, é calculado através da Eq. 
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2, onde 𝐻𝑖 é o teor de água inicial em %, 𝑚𝐷𝐶 é a massa depois do condicionamento 

em g, 𝑚𝐴𝐶 é a massa antes do condicionamento em g, e 𝑚𝑖 é a massa inicial do provete 

em g. 

𝐻𝑓 =  𝐻𝑖 +
𝑚𝐷𝐶 − 𝑚𝐴𝐶

𝑚𝑖

1 +
𝐻𝑖

100

×100                                                           (2)   

 

3.2.3 Determinação da massa volúmica 

Os provetes utilizados nos ensaios realizados foram dimensionados numa máquina de 

tração da IMAL Modelo IB700. Com esta máquina é possível determinar as dimensões 

da amostra bem como a sua massa. Com os dados obtidos de comprimento, largura, 

espessura e massa, é então possível determinar a sua massa volúmica através da Eq. 

3, onde 𝜌 é a massa volúmica em kg/m3, m é a massa do provete em g, 𝑏1 e 𝑏2 são as 

dimensões do provete em mm e t é a espessura do provete em mm. 

𝜌 =
𝑚

𝑏1.𝑏2.𝑡
×106                                                   (3) 

3.2.4 Determinação da resistência à tração perpendicular às faces da placa 

Para a realização deste ensaio é necessário colar dois suportes metálicos 

perpendicularmente aos provetes. Aquando da colagem, é necessário retirar a cola em 

excesso da junção entre o provete e o suporte para que este conjunto possa ser 

condicionado. Após o condicionamento dos provetes, estes são colocados na máquina 

de tração, onde é realizado o ensaio. A norma NP EN 319 define que este ensaio deve 

demora (60 ± 30) s, pelo que é necessário regular a velocidade de tração na máquina 

para que o provete parta dentro do tempo estipulado. O valor da resistência à tração 

perpendicular, 𝑓𝑡 ⊥ (ou IB, Internal Bonding) em N/mm2, é obtido através Eq. 4, onde 

𝐹𝑚𝑎𝑥 é a carga de rotura em N, 𝑏1 e 𝑏2 são as dimensões do provete em mm. 

𝑓𝑡 ⊥ =  
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑏1×𝑏2
                                                                         (4)  
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Ensaios Preliminares 

Como já foi referido anteriormente, o objetivo da presente tese incide no estudo das 

condições de condicionamento de painéis de MDF e a sua influência nas propriedades 

dos mesmos. Assim sendo decidiu-se testar as seguintes condições de 

condicionamento. 

A. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas; 

B. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos num congelador; 

C. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos no congelador, e posterior estabilização durante 30 minutos nas 

condições definidas pela norma; 

D. 10 minutos de congelador; 

E. 10 minutos de congelador, seguidos de estabilização durante 30 minutos nas 

condições definidas pela norma; 

F. Sem condicionamento. 

Estes condicionamentos foram aplicados a uma placa de MDF, fabricada através de um 

sistema de prensagem contínuo.  

4.1.1 Condicionamento A 

Este condicionamento aplica as condições estabelecidas na norma durante 72 h, tempo 

ao qual se assume que a massa já seja constante. Na Tabela 1 estão resumidos os 

valores mais importantes, sendo estes completados com a Tabela 7 que se encontra no 

Anexo 1. De salientar que os provetes 11, 12, 15, 16 partiram pela face, e à segunda 

colagem apenas os provetes 15 e 16 partiram pelo centro da amostra. O provete 17 

não cumpriu o tempo necessário de ensaio, apresentando um valor de tração bastante 

baixo. Uma possível justificação para isto pode estar relacionada com a presença de 

algumas impurezas no material testado, levando a uma redução da resistência interna 

naquele ponto. 
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Tabela 1- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento A 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de Água 

Final (%) 

11 38,31 783 
Partiu pela 

face 
7 8,4 

12 39,30 799 
Partiu pela 

face 
7 8,3 

13 38,55 798 0,74 7 8,4 

14 38,67 793 0,71 7 8,4 

15 40,11 813 0,71 7 8,4 

16 38,88 796 0,51 7 8,5 

17 38,98 809 0,47 7 8,4 

 

4.1.2 Condicionamento B 

Neste condicionamento, os provetes de MDF são colocados num congelador durante 10 

minutos após serem sujeitos ao condicionamento A. Esta sucessão de condicionamentos 

pode levar a um enfraquecimento das ligações existentes no provete levando a uma 

redução da resistência interna, tornando os provetes mais frágeis. Na Tabela 2 estão 

resumidos os valores obtidos mais importantes, sendo estes completados com a Tabela 

8 que se encontra no Anexo 1. O provete 42 foi retirado pois apresenta um valor 

bastante elevado de resistência interna, sendo então considerado como um outlier. 

Tabela 2- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento B 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de água 

Final (%) 

41 38,77 790 0,55 7 8,6 

43 38,40 789 0,51 7 8,6 

44 38,84 790 0,44 7 8,6 

45 39,88 804 0,43 7 8,6 

 

4.1.3 Condicionamento C 

Este condicionamento sujeita os provetes a 72 h numa câmara climática a 20°C com 

65 % de humidade relativa, seguidas de 10 minutos num congelador e por fim, 30 

minutos numa câmara climática nas condições definidas na norma. Este 

condicionamento faz uso de 3 etapas de condicionamento diferentes. Esta sucessão de 

condições provoca um desgaste enorme nas ligações que une a resina e as fibras de 

madeira, provocando uma redução do valor de resistência à tração. Na Tabela 3 estão 
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resumidos os valores obtidos mais importantes, sendo estes completados com a Tabela 

9 que se encontra no Anexo 1. 

Tabela 3- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento C 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de Água 

Final (%) 

61 38,24 788 0,67 7 7,8 

62 39,29 787 0,32 7 7,8 

63 38,69 790 0,52 7 7,7 

64 38,76 791 0,49 7 7,9 

65 40,16 803 0,35 7 7,8 

 

4.1.4 Condicionamento D 

Neste condicionamento os provetes são postos num congelador durante 10 minutos e 

posteriormente tracionados. Tal como foi descrito anteriormente, as condições dentro 

do congelador são bastante agressivas, com uma humidade elevada e temperaturas 

muito baixas. Contudo, como os provetes apenas estão no congelador durante 10 

minutos, o teor de água não é muito significativo ao ponto de reduzir a resistência 

interna do painel. Aliás, este condicionamento aumenta a resistência interna devido 

às baixas temperaturas que se fazem sentir no congelador uma vez que as fibras ficam 

endurecidas e não cristalizadas. Na Tabela 4 estão resumidos os valores obtidos mais 

importantes, sendo estes completados com a Tabela 10 que se encontra no Anexo 1. 

Tabela 4- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento D 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de Água 

Final (%) 

31 36,70 785 1,04 7 7,7 

32 38,84 790 0,89 7 8,6 

33 38,52 795 0,94 7 8,0 

34 38,93 795 0,90 7 7,6 

35 38,97 790 1,16 7 7,2 

36 38,93 797 1,08 7 7,2 

37 38,30 789 1,08 7 7,5 

 

4.1.5 Condicionamento E 

Este condicionamento passa por introduzir os provetes numa câmara climática durante 

30 minutos nas condições definidas pela norma (20 ± 2 °C e 65 ± 5 % de humidade 

relativa) após 10 minutos num congelador. Como o tempo que os provetes estão na 
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câmara climática é bastante reduzido, não existe um grande incremento de humidade, 

pelo que o aumento de resistência interna se deve única e exclusivamente ao efeito 

que as baixas temperaturas têm nas ligações. Na Tabela 5 estão resumidos os valores 

obtidos mais importantes, sendo estes completados com a Tabela 11 que se encontra 

no Anexo 1. 

Tabela 5- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento E 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de Água 

Final (%) 

51 38,86 797 0,96 7 7,5 

52 39,10 795 0,86 7 7,3 

53 38,83 796 0,94 7 7,4 

54 38,82 794 0,88 7 7,4 

55 39,61 797 0,83 7 7,3 

 

4.1.6 Condicionamento F 

Neste condicionamento deixaram-se os provetes arrefecer ao ar livre tempo suficiente 

para que a cola que une os suportes metálicos à madeira endureça. Os provetes 21 e 

22 partiram fora do tempo de ensaio estipulado pela norma e o provete 25 partiu pela 

face. Na Tabela 6 estão resumidos os valores obtidos mais importantes, sendo estes 

completados com a Tabela 12 que se encontra no Anexo 1. 

Tabela 6- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao 

condicionamento F 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 
Massa volúmica 

(kg/m3) 
Tração 

(N/mm2) 
Teor de Água 

Inicial (%) 
Teor de Água 

Final (%) 

21 38,36 788 0,97 7 7,0 

22 38,71 795 0,92 7 7,0 

23 38,25 791 0,96 7 7,0 

24 38,81 796 0,75 7 7,0 

25 39,06 783 
Partiu pela 

face 
7 7,0 

26 38,96 799 0,93 7 7,0 

27 38,90 807 0,85 7 7,0 

 

4.1.7 Relações empíricas entre condicionamentos 

Após estes ensaios tentou-se relacionar os valores de resistência interna dos 

condicionamentos D e E com aqueles obtidos pelo condicionamento A. Contudo, apenas 

foi possível realizar este procedimento para o condicionamento E, devido à falta de 
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pontos para relacionar o condicionamento A e D. Entre estes dois condicionamentos 

apenas foi possível verificar que o valor de resistência interna dos provetes aumenta 

quando estes são condicionados no congelador, quando comparados com os provetes 

que são colocados numa câmara climática nas condições definidas pela norma EN NP 

319. 

Relacionando os condicionamentos A e E obteve-se o seguinte gráfico. 

 

Figura 11- Relação entre os valores de resistência interna obtidos através do 

condicionamento A e condicionamento E 

Através da análise da Figura 11 podemos ver que existe uma tendência linear entre os 

dois condicionamentos. No entanto, devido ao baixo número de pontos que existe não 

é possível obter uma correlação concreta entre os condicionamentos, pelo que, num 

trabalho futuro, é necessário comprovar esta tendência, podendo-se obter uma 

correlação viável.  

4.2 Ensaios de Condicionamento 

Repetiu-se este estudo numa placa de MDF, será referida como placa B. Nesta placa, 

para além do estudo dos diferentes condicionamentos, estudou-se também a 

homogeneidade da placa na direção longitudinal e transversal, em relação à direção 

de produção. O plano de corte para obter os provetes necessários para os ensaios está 

representado na Figura 12.
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Figura 12- Plano de corte da placa de MDF. As faixas amarelas foram usadas para estudar a homogeneidade da placa em diferentes 

direções, as tiras verdes para estudar o condicionamento D, as tiras azuis para estudar o condicionamento E, e as tiras laranjas para 

estudar o condicionamento A. Os provetes cinzentos foram usados para a determinação do teor de água. 
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Como se pode ver no plano de corte da placa, os provetes foram numerados de 1 a 149 

em que em cada número o algarismo das dezenas corresponde à respetiva série. De 

salientar que foram necessárias réplicas extra dos condicionamentos A e D. Isto é 

justificado pela diferença de massas volúmicas entre tiras, uma vez que para ser 

possível a comparação entre condicionamentos, a massa volúmica dos provetes tem de 

ser semelhante, e ainda pela necessidade de estudar o comportamento da placa na 

zona central, a parte mais crítica da placa. 

 

4.2.1 Homogeneidade da placa 

Antes de se fazerem os condicionamentos dos provetes estudou-se a variação de 

propriedades na placa na longitudinal e transversal, em relação à direção de produção 

dos painéis.  

4.2.1.1 Direção Transversal  

Fazendo um gráfico da massa volúmica ao longo do comprimento da placa, obtém-se 

os perfis de massa volúmica representado na Figura 13. 

 

Figura 13- Perfis de massa volúmica obtido na direção transversal 

Deste gráfico é possível verificar que as bordas da placa são muito menos densas que 

o interior. Isto pode ser explicada pela possibilidade de o material que constitui o 

colchão fluir para o exterior, baixando a sua massa volúmica.  
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De salientar que do lado direito da placa, falta um ponto uma vez que a placa devia 

ser simétrica em relação ao centro. Isto indica que à saída da prensa foi cortada uma 

porção da placa. 

Por outo lado, é possível que o abaixamento de massa volúmica no centro da placa 

seja causado pela alimentação de dois colchões de fibra distintos à prensa. Estes 

colchões são criados por duas formadoras diferentes, dando origem a dois montes de 

fibra diferentes. Quando alimentados à prensa, a zona entre os dois colchões terá uma 

menor quantidade de fibra, pelo que a massa volúmica será menor nesta zona. Outro 

fenómeno que pode justificar esta abaixamento de massa volúmica é a desgaseificação 

do painel ao longo da prensagem. Ao longo deste existe uma saída de vapor do painel 

que pode causar alguma desagregação e consequente redução da massa volúmica. 

Como está descrito na literatura, a resistência interna está diretamente relacionada 

com a massa volúmica do painel [34-36], entre outras propriedades. Assim sendo, o 

gráfico de resistência interna em função da posição na placa tem uma forma 

semelhante aquele representado na Figura 13. 

 

Figura 14- Perfis de resistência Interna obtido na direção transversal 

Através da análise da Figura 14 é possível verificar uma diferença de resistência interna 

entre séries semelhantes que pode ser justificada pela zona da placa industrial da qual 

foi retirado o painel para testes. Contudo não é conhecida a localização exata pelo 

que apenas é possível especular sobre a sua posição. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

-150 -100 -50 0 50 100 150

IB
 /

 N
/m

m
2

Distância ao centro / cm

IB série 0 IB série 1



Estudo da Influência das Condições de Condicionamento nas Propriedades Físico-mecânicas de Painéis 

de MDF 

Resultados e Discussão 29 

4.2.1.2 Direção Longitudinal 

Tal como na longitudinal, traçou-se um gráfico da massa volúmica em função da 

posição na placa, Figura 15, de forma a verificar se existe alguma variação de 

propriedades na placa ao longo desta direção. 

 

Figura 15- Perfis de massa volúmica obtido na direção longitudinal 

Tal como foi dito anteriormente é possível que falte parte da placa, pelo que a massa 

volúmica da borda direita da placa é muito superior à borda esquerda.  

Tal como na direção transversal, o perfil de resistência interna deve seguir a forma do 

perfil de massa volúmica, tal como mostra a Figura 16.  

 

Figura 16- Perfis de resistência interna obtido na direção longitudinal 
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4.2.2 Condicionamento Congelador 

Neste condicionamento, os provetes foram colocados 10 min no congelador antes do 

ensaio de tração. Na Figura 17 estão representados os perfis de massa volúmica das 

séries submetidas a este condicionamento, séries 4, 9 e 11. 

 

Figura 17- Perfis de massa volúmica das séries 4, 9 e 11 

Para este condicionamento, houve a necessidade de recortar uma terceira série devido 

à diferença de massas volúmicas entre as séries já recortadas. Tal como foi confirmado 

pelas séries 2 e 3, existe uma variação mínima de massa volúmica ao longo das tiras. 

Assim sendo, espera-se que as séries 9 e 11 tenham valores de resistência interna 

semelhantes e que a série 4 apresente valores de resistência interna significativamente 

menores, devido à sua menor massa volúmica, hipótese corroborada pela Figura 17. 

Tal como foi explicado no ponto 4.1.4, as fibras de madeira não absorvem água 

suficiente para reduzir as propriedades mecânicas dos provetes. Contudo as baixas 

temperaturas a que estes são submetidos endurecem a madeira, aumentando a sua 

resistência interna. 
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Figura 18- Perfis de resistência interna das séries 4, 9 e 11 

4.2.3 Condicionamento congelador seguido de câmara climática 

Neste condicionamento os provetes são colocados numa câmara climática a 20 °C a 65 

% de humidade relativa durante 30 minutos após saírem de um congelador no qual 

estiveram durante 10 min. Na Figura 19 estão representados os perfis de massa 

volúmica das séries usadas para o estudo deste condicionamento. 

 

Figura 19- Perfis de massa volúmica das séries 5 e 8 

No entanto quando é traçado um perfil de resistência interna para as duas séries, 

Figura 19, existe uma diferença significativa entre os valores de resistência das duas 

séries. 
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Figura 20- Perfis de resistência interna das séries 5 e 8 

Esta diferença pode ser explicada por uma possível diferença de teor de água entre as 

séries. A série 8 apresenta um teor de água superior à série 5, pelo que no final do 

condicionamento, depois de ter absorvido água, ficará com um excesso de água. Este 

excesso de água torna as fibras frágeis, levando a uma diminuição da resistência 

interna dos provetes. 

4.2.4 Condicionamento consoante a Norma NP EN 319 

Neste condicionamento os provetes são colocados numa câmara climática a 20 °C e 65 

% de humidade relativa durante 72 h. Tal como nas restantes séries, foram traçados 

perfis de massa volúmica, representado na Figura 21. 
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Figura 21- Perfis de massa volúmica das séries 6, 7 e 10 

Com base nestes perfis de massa volúmica seria de esperar que os perfis de resistência 

interna apresentassem uma forma semelhante, com a série 6 a apresentar um valor de 

resistência interna menor, devido à sua menor massa volúmica. Contudo tal não 

aconteceu, como é possível verificar na Figura 22. 

 

Figura 22- Perfis de resistência interna das séries 6, 7 e 10 

Os resultados do ensaio de tração perpendicular apresentam variações bastante 

significativas entre provetes das séries 6 e 7, e a série 10 exibe valores bastante mais 

baixos do que o esperado. 

Estas variações de resistência interna podem ser justificadas pela alteração de 

dimensões dos provetes. Os provetes foram colados antes do condicionamento, pelo 
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que estas alterações de dimensões são limitadas pelos suportes metálicos, criando 

pontos de tensão no interior das amostras. Esta tensão acumulada pode quebrar 

algumas das fibras constituintes dos provetes, levando a uma menor resistência interna 

aquando do ensaio de tração.  

Então, com o intuito de estudar a influência do momento em que se cola os suportes 

metálicos aos provetes, decidiu-se colar os suportes em provetes alternados da série 

14, já que estes são semelhantes entre si. Mais uma vez, com o propósito de confirmar 

a uniformidade das propriedades físicas, traçou-se um perfil de densidades ao longo 

da faixa, bem como um perfil de resistência interna para ambas as situações. Todos 

estes perfis estão representados na Figura 23. 

 

 

Figura 23- Perfil de massa volúmica e resistência interna da série 14. CA significa 

que a colagem foi feita antes do condicionamento e CD significa que a colagem foi 

feita depois do condicionamento 

Como é possível verificar, quando os provetes alteraram as suas dimensões livremente, 

o valor de resistência interna sofre uma variação desprezável, ao contrario do que 

acontece quando é feita a colagem antes do condicionamento, onde o valor de 

resistência interna varia consideravelmente. 

4.2.5 Condicionamento consoante a Norma NP EN 319 na zona central da placa 

Nesta situação foi aplicado o condicionamento definido na norma à zona central do 

painel. Tal como nos casos anteriores, foram traçados perfis de densidades para as 
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séries 12 e 13, de forma a comprovar a homogeneidade de massa volúmica nestas tiras. 

Na Figura 24 encontram-se os perfis obtidos. 

 

Figura 24- Perfis de massa volúmica das séries 12 e 13 

Como as massas volúmicas das séries 12 e 13 são semelhantes, seria de esperar que os 

valores de resistência interna fossem também idênticos, contudo os provetes 

referentes à série 13 apresentam um valor de resistência interna superior. Isto pode 

ser justificado pelo facto de estes provetes não terem sido ensaiados imediatamente 

após a secagem da cola, ficando uma semana no laboratório antes de serem 

condicionados.  

 

Figura 25- Perfis de massa volúmica e resistência interna da série 12. CA significa 

que a colagem foi feita antes do condicionamento e CD significa que a colagem foi 

feita depois do condicionamento 
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Figura 26- Perfis de massa volúmica e resistência interna da série 13. CA significa 

que a colagem foi feita antes do condicionamento e CD significa que a colagem foi 

feita depois do condicionamento 

É possível verificar que na série 12, a colagem dos provetes antes do condicionamento 

reduz consideravelmente o valor de resistência interna, pelas razões anteriormente 

apresentadas. Fazendo a colagem dos provetes apenas após o condicionamento, faz 

com que o valor obtido de resistência interna seja mais constante e próximo do real. 

Contudo, existe um ponto que se afasta desta tendência. Uma possível razão para isto 

é a falta de adesivo neste ponto devido a um defeito na encolagem da fibra. 

Na série 13, a colagem à priori dos suportes metálicos aos provetes não causa uma 

redução abrupta de resistência interna medida, no entanto confere algumas oscilações 

a este valor. Tal como foi verificado anteriormente, a colagem à posteriori dos 

provetes permite uma medição do valor de resistência interna com um desvio muito 

menor. 
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5 Conclusões 

O principal objetivo desta tese foi o estudo da influência das condições de 

condicionamento nas propriedades físico-mecânicas nos painéis de MDF. 

Nos ensaios preliminares foram testados 6 condicionamentos diferentes, dos quais 

foram escolhidos 3 para realização de um estudo mais aprofundado. Do estudo 

preliminar, conclui-se que a sucessão de duas ou três condições de armazenamento 

diferentes tem um efeito negativo na resistência interna do painel. Exemplos disto são 

os condicionamentos B e C, 72 h a 20 °C e 65% de humidade relativa numa câmara 

climática seguido de 10 minutos no congelador, e 72 h à câmara climática a 20 °C e 

65% de humidade relativa seguido de 10 minutos no congelador, voltando novamente 

à câmara climática. Após estes condicionamentos, os valores de resistência interna 

obtidos foram menores do que quando foi aplicado o condicionamento descrito na 

norma NP EN 319, condicionamento A (72 h a 20 °C e 65 % de humidade relativa).  

Com base nestes ensaios selecionaram-se os condicionamentos A, D (10 minutos no 

congelador) e E (10 minutos no congelador, seguidos de 30 minutos na câmara climática 

a 20 °C e 65 % de humidade relativa) com o intuito de comparar estes dois últimos, 

mais curtos (10 e 40 minutos respetivamente) com o que é descrito na norma, 

condicionamento A. Quando os provetes de MDF são arrefecidos num congelador 

durante 10 minutos a -25 °C, o valor de resistência interna aumenta consideravelmente 

devido ao arrefecimento das fibras, que as torna mais rígidas. No entanto, quando os 

provetes saem do congelador e são colocados numa câmara climática durante 30 

minutos a 20 °C e 65 % de humidade relativa, apresentam valores de resistência 

ligeiramente mais baixos que os obtidos através do condicionamento D, mas, no 

entanto, superiores aos apresentados pelo condicionamento A. 

Dos ensaios realizados, conseguiu-se também concluir que na direção transversal da 

placa analisada existe um perfil de massa volúmica. Desta forma, com base nos 

resultados dos ensaios de resistência à tração, verifica-se que a resistência interna 

depende da massa volúmica, tal como está descrito na bibliografia.  

Concluiu-se também que a colagem dos suportes metálicos deve ser feita após o 

condicionamento dos provetes, de maneira a não limitar a alteração de dimensões do 

material causada pelo absorção de água. Desta forma evita-se a formação de pontos 

de tensão no interior do provete, levando a resultados mais consistentes. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Este trabalho permitiu ter uma maior compreensão sobre os fenómenos que ocorrem 

nos painéis de MDF quando são sujeitos a condicionamentos diferentes, e como estes 

afetam as propriedades físico-mecânicas dos painéis. 

Foi também possível verificar a influência da ordem de preparação dos provetes 

quando são sujeitos às condições definidas na norma NP EN 319, bem como a existência 

de um perfil de massa volúmica que influencia o valor de resistência interna, tal como 

está descrito na literatura. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Um dos tópicos de interesse desta tese seria a comparação da influência de diferentes 

esquemas de condicionamento em painéis produzidos através de prensagem contínua 

e descontínua. Contudo, por força de circunstâncias externas, não foi possível a 

realização de ensaios suficientes para comparar as duas formas de produção. 

Portanto, como trabalho futuro, pode ser feita uma análise mais completa de forma a 

poder fazer uma comparação entre estes dois projetos.  

Seria ainda possível, após a verificação da reprodutibilidade de resultados, estabelecer 

correlações empíricas entre os valores de resistência interna obtidos em cada 

condicionamento. Estas correlações podiam prever o valor de resistência interna que 

seria obtido pela norma, recorrendo a condicionamentos que não demorassem 72 h, 

mas sim 10 ou 40 minutos. 

6.3 Apreciação Final 

A realização desta tese permitiu-me contactar com alguns dos problemas sentidos pela 

indústria, e analisar algumas soluções para superar esses mesmos problemas. 

O trabalho realizado permite à empresa uma maior compreensão sobre o 

comportamento dos painéis de MDF sob diferentes condições, e ainda analisar possíveis 

soluções de forma a encurtar o tempo de análise dos provetes na fábrica.   
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Anexo 1 Ensaios Preliminares 

Nesta secção encontram-se as tabelas referentes aos ensaios preliminares nos quais 

foram testados os seguintes condicionamentos: 

A. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas; 

B. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos num congelador; 

C. Estabilização a 20 °C com 65 % de humidade relativa durante 72 horas, seguidos 

de 10 minutos no congelador, e posterior estabilização durante 30 minutos nas 

condições iniciais; 

D. 10 minutos de congelador; 

E. 10 minutos de congelador, seguidos de estabilização durante 30 minutos nas 

condições definidas pela norma; 

F. Sem condicionamento.



Estudo da Influência das Condições de Condicionamento nas Propriedades Físico-mecânicas de Painéis de MDF 

 

Ensaios Preliminares       

 44 

 

Tabela 7- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento A  

Provete Massa 
Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
condicionamento 

(g) 

Massa após 
condicionamento 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Humidade 
Inicial (%) 

Humidade 
Final (%) 

11 38,31 783 38,31 326,87 326,87 327,36 327,36 Partiu 
pela CE 

7 8,4 

12 39,30 799 39,30 321,70 321,70 322,19 322,19 Partiu 
pela CE 

7 8,3 

13 38,55 798 38,55 321,31 321,31 321,82 321,82 0,74 7 8,4 

14 38,67 793 38,67 322,63 322,63 323,15 323,15 0,71 7 8,4 

15 40,11 813 40,11 323,29 323,29 323,82 323,82 0,71 7 8,4 

16 38,88 796 38,88 322,37 322,37 322,90 322,90 0,51 7 8,5 

17 38,98 809 38,98 322,90 322,90 323,41 323,41 0,47 7 8,4 

 

Tabela 8- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento B 

 

 

 

Provete Massa 
Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes da 
câmara (g) 

Massa após 
câmara (g) 

Massa antes 
congelador 

(g) 

Massa após 
congelador 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

41 38,77 790 38,83 321,42 321,42 321,94 321,94 321,99 321,99 0,55 7 8,6 

43 38,40 789 38,48 328,18 328,18 328,68 328,68 328,75 328,75 0,51 7 8,6 

44 38,84 790 38,92 321,24 321,24 321,76 321,76 321,83 321,83 0,44 7 8,6 

45 39,88 804 39,95 322,50 322,50 323,00 323,00 323,09 323,09 0,43 7 8,6 
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Tabela 9- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento C 

 

 

Tabela 10- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento D 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

31 36,70 785 38,60 322,65 322,65 322,90 322,90 1,04 7 7,7 

32 38,84 790 38,76 323,08 323,08 323,67 323,67 0,89 7 8,6 

33 38,52 795 38,45 321,90 321,90 322,26 322,26 0,94 7 8,0 

34 38,93 795 38,86 330,25 330,25 330,48 330,48 0,90 7 7,6 

35 38,97 790 38,84 323,04 323,04 323,10 323,10 1,16 7 7,2 

36 38,93 797 38,80 323,39 323,39 323,56 323,56 1,08 7 7,2 

37 38,30 789 38,18 330,30 330,30 330,38 330,38 1,08 7 7,5 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa 
antes da 

câmara (g) 

Massa após 
câmara (g) 

Massa 
antes do 

congelador 
(g) 

Massa 
após 

congelador 
(g) 

Massa 
antes 

câmara 
(g) 

Massa 
após 

câmara 
(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água Inicial 

(%) 

Teor de 
Água 

Final (%) 

61 38,24 788 38,62 320,91 320,91 321,15 321,15 321,17 321,17 321,20 321,20 0,67 7 7,8 

62 39,29 787 39,69 329,37 329,37 329,63 329,63 329,65 329,65 329,66 329,66 0,32 7 7,8 

63 38,69 790 39,07 321,16 321,16 321,39 321,39 321,42 321,42 321,43 321,43 0,52 7 7,7 

64 38,76 791 39,14 321,54 321,54 321,80 321,80 321,84 321,84 321,87 321,87 0,49 7 7,9 

65 40,16 803 40,54 322,63 322,63 322,90 322,90 322,93 322,93 322,94 322,94 0,35 7 7,8 
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Tabela 11- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento E 

 

 

Tabela 12- Valores obtidos de tração e humidade para os provetes sujeitos ao condicionamento F 

 

 

 

 

 

 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
amarras (g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

massa antes 
da câmara (g) 

massa após 
câmara (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

51 38,86 797 38,89 321,94 321,94 321,96 321,96 322,13 322,13 0,96 7 7,5 

52 39,10 795 39,14 328,97 328,97 328,99 328,99 329,09 329,09 0,86 7 7,3 

53 38,83 796 38,86 321,63 321,63 321,68 321,68 321,78 321,78 0,94 7 7,4 

54 38,82 794 38,85 321,79 321,79 321,82 321,82 321,95 321,95 0,88 7 7,4 

55 39,61 797 39,64 322,14 322,14 322,16 322,16 322,25 322,25 0,83 7 7,3 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

21 38,36 788 38,35 329,59 329,59 0,97 7 7 

22 38,71 795 38,69 322,47 322,47 0,92 7 7 

23 38,25 791 38,25 322,14 322,14 0,96 7 7 

24 38,81 796 38,82 322,44 322,44 0,75 7 7 

25 39,06 783 38,95 322,33 322,33 0,86 7 7 
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Anexo 2 Ensaios de Condicionamento 

Neste anexo encontram-se as tabelas referentes aos ensaios de condicionamento realizados na secção 4.2 

 

29 11 49 

  

69 

  

89 12 109 
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129 15 139 

  

16 149 

  

119 17 

  

18 99 

  

79 

  

59 19 39 

28 

  

48 68 88 1TA 108 

    

128 1TA 138 

  

148 118 

  

1TA 98 78 58 

  

38 

27 47 67 87 

  

107 127 

  

137 147 117 

  

97 77 57 37 

26 46 66 86 106 126 136 146 116 96 76 56 36 

25 45 65 85 105 125 135 145 115 95 75 55 35 

24 44 64 84 104 124 134 144 114 94 74 54 34 

23 43 63 83 103 123 133 143 113 93 73 53 33 

22 42 62 82 2TA 102 122 2TA 132 142 112 2TA 92 72 52 32 

21 1 41 61 81 2 101 3 4 121 5 131 6 141 111 7 8 91 71 51 9 31 

 

Figura 27-Plano de corte da placa de MDF. As tiras amarelas foram usadas para estudar a homogeneidade da placa em diferentes 

direções, as tiras verdes para estudar o condicionamento D, as tiras azuis para estudar o condicionamento E, e as tiras laranjas para 

estudar o condicionamento A. Os provetes cinzentos foram usados para a determinação do teor de água. 
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Tabela 13- Valores de tração e humidade da série 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14- Valores de tração e humidade da série 1 

 

 

 

 

 

 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

1 26,13 647 26,13 308,22 308,22 0,58 7,8 7,8 

2 29,98 735 29,98 312,23 312,23 0,80 7,8 7,8 

3 30,18 744 30,18 312,81 312,81 0,82 7,8 7,8 

4 29,97 735 29,97 312,18 312,18 0,77 7,8 7,8 

5 28,88 705 28,88 311,09 311,09 0,65 7,8 7,8 

6 29,95 734 29,95 317,22 317,22 0,71 7,8 7,8 

7 30,02 751 30,02 312,55 312,55 0,81 7,8 7,8 

8 30,67 752 30,67 312,88 312,88 0,82 7,8 7,8 

9 29,47 726 29,47 311,64 311,64 0,76 7,8 7,8 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

11 25,89 639 25,89 307,80 307,80 0,68 11,59 7,8 

12 29,65 727 29,65 311,71 311,71 0,94 0,58 7,8 

13 30,00 737 30,00 312,19 312,19 0,87 1,97 7,8 

14 29,83 730 29,83 311,78 311,78 0,86 1,00 7,8 

15 29,44 714 29,44 316,60 316,60 0,81 1,21 7,8 

16 29,98 730 29,98 312,27 312,27 0,82 1,00 7,8 

17 30,12 751 30,12 311,98 311,98 0,90 3,90 7,8 

18 30,63 748 30,63 312,41 312,41 0,93 3,49 7,8 

19 29,61 729 29,61 311,50 311,50 0,88 0,86 7,8 
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Tabela 15- Valores de tração e humidade da série 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16- Valores de tração e humidade da série 3 

 

 

 

 

 

 

 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

21 25,26 628 25,26 307,47 307,47 0,58 7,8 7,8 

22 25,47 633 25,47 307,09 307,09 0,62 7,8 7,8 

23 25,40 631 25,40 307,61 307,61 0,58 7,8 7,8 

24 25,37 630 25,37 307,44 307,44 0,60 7,8 7,8 

25 25,42 632 25,42 307,30 307,30 0,61 7,8 7,8 

26 25,28 627 25,28 306,73 306,73 0,58 7,8 7,8 

27 25,24 626 25,24 307,21 307,21 0,62 7,8 7,8 

28 24,99 619 24,99 306,92 306,92 0,57 7,8 7,8 

29 24,97 618 24,97 312,04 312,04 0,58 7,8 7,8 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

31 29,27 722 29,27 312,16 312,16 0,78 31 29,27 

32 29,28 721 29,28 318,78 318,78 0,80 32 29,28 

33 29,04 717 29,04 310,69 310,69 0,84 33 29,04 

34 29,20 723 29,20 316,04 316,04 0,88 34 29,20 

35 29,27 723 29,27 310,95 310,95 0,81 35 29,27 

36 29,26 723 29,26 310,83 310,83 0,80 36 29,26 

37 29,11 719 29,11 310,80 310,80 0,83 37 29,11 

38 29,45 724 29,45 311,16 311,16 0,68 38 29,45 

39 29,43 725 29,43 310,88 310,88 0,86 39 29,43 
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Tabela 17- Valores de tração e humidade da série 4 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

41 26,97 667 26,97 308,75 308,75 308,78 308,78 0,68 7,8 7,9 

42 26,97 668 26,97 308,75 308,75 308,76 308,76 0,70 7,8 7,8 

43 26,95 670 26,95 315,76 315,76 315,95 315,95 0,69 7,8 8,6 

44 27,10 674 27,10 308,50 308,50 308,61 308,61 0,73 7,8 8,2 

45 26,73 666 26,73 308,05 308,05 308,24 308,24 0,72 7,8 8,6 

46 26,88 669 26,88 308,65 308,65 309,09 309,09 0,76 7,8 8,1 

47 26,77 665 26,77 308,38 308,38 308,46 308,46 0,64 7,8 7,8 

48 26,63 661 26,63 313,57 313,57 313,80 313,80 0,70 7,8 7,8 

49 26,66 659 26,66 308,53 308,53 308,94 308,94 0,67 7,8 7,8 

 

Tabela 18- Valores de tração e humidade da série 9 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

91 30,62 755 30,64 312,42 312,42 312,47 312,47 0,90 7,8 8,0 

92 30,72 760 30,71 312,69 312,69 312,76 312,76 0,88 7,8 8,0 

93 30,26 749 30,24 317,18 317,18 317,28 317,28 0,89 7,8 8,2 

94 30,19 750 30,16 312,02 312,02 312,18 312,18 0,89 7,8 8,4 

95 30,06 747 30,05 311,87 311,87 311,93 311,93 0,91 7,8 8,0 

96 30,06 749 30,05 318,92 318,92 319,06 319,06 0,86 7,8 8,1 

97 30,34 755 30,31 312,17 312,17 312,26 312,26 0,83 7,8 7,8 

98 30,37 750 30,37 311,99 311,99 312,04 312,04 0,81 7,8 7,8 

99 30,29 748 30,26 312,11 312,11 312,17 312,17 0,78 7,8 7,8 
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Tabela 19- Valores de tração e humidade da série 11 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

111 30,27 750 30,27 312,57 312,57 312,58 312,58 1,01 7,8 7,8 

112 30,08 742 30,08 312,16 312,16 312,18 312,18 0,96 7,8 7,9 

113 29,84 740 29,89 311,66 311,66 311,78 311,78 0,92 7,8 8,2 

114 29,60 734 29,60 311,93 311,93 311,94 311,94 0,91 7,8 7,8 

115 29,91 740 29,91 319,79 319,79 319,81 319,81 0,93 7,8 7,9 

116 29,50 730 29,50 311,64 311,64 311,65 311,65 0,95 7,8 7,9 

117 29,79 739 29,79 317,08 317,08 317,10 317,10 0,98 7,8 7,8 

118 30,04 740 30,04 312,26 312,26 312,29 312,29 1,02 7,8 7,8 

119 30,25 745 30,25 312,32 312,32 312,34 312,34 1,03 7,8 7,8 

 

Tabela 20- Valores de tração e humidade da série 5 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
amarras (g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

massa antes 
da câmara (g) 

massa após 
câmara (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

51 29,57 733 29,55 316,63 316,63 316,67 316,67 316,74 316,74 0,71 7,8 8,2 

52 29,74 739 29,71 318,83 318,83 318,89 318,89 318,94 318,94 0,72 7,8 8,2 

53 28,95 722 28,90 310,93 310,93 311,06 311,06 311,03 311,03 0,65 7,8 8,2 

54 28,94 722 28,92 310,48 310,48 310,52 310,52 310,57 310,57 0,68 7,8 8,1 

55 29,37 733 29,33 311,04 311,04 311,08 311,08 311,15 311,15 0,72 7,8 8,2 

56 29,33 732 29,30 311,07 311,07 311,13 311,13 311,17 311,17 0,73 7,8 8,2 

57 29,48 735 29,45 311,28 311,28 311,33 311,33 311,39 311,39 0,68 7,8 8,2 

58 29,64 733 29,60 311,38 311,38 311,42 311,42 311,47 311,47 0,73 7,8 8,1 

59 29,82 738 29,78 311,63 311,63 311,70 311,70 311,73 311,73 0,77 7,8 8,2 
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Tabela 21- Valores de tração e humidade da série 8 

 

Tabela 22- Valores de tração e humidade da série 6 

Provete Massa 
Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
condicionamento 

(g) 

Massa após 
condicionamento 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

61 28,96 714 29,03 310,94 310,94 311,38 311,38 0,80 7,8 9,4 

62 28,69 709 28,73 310,57 310,57 310,97 310,97 0,46 7,8 9,3 

63 28,67 712 28,70 310,76 310,76 311,17 311,17 0,74 7,8 9,3 

64 28,59 709 28,60 317,87 317,87 318,29 318,29 0,80 7,8 9,4 

65 28,66 712 28,67 310,79 310,79 311,19 311,19 0,82 7,8 9,3 

66 28,62 711 28,65 315,83 315,83 316,25 316,25 0,57 7,8 9,4 

67 28,44 706 28,45 310,50 310,50 310,92 310,92 0,61 7,8 9,4 

68 28,31 702 28,34 310,64 310,64 311,04 311,04 0,56 7,8 9,3 

69 28,52 705 28,55 310,75 310,75 311,17 311,17 0,50 7,8 9,4 

Provete 
Massa 

Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
amarras (g) 

Massa antes do 
congelador (g) 

Massa após 
congelador (g) 

massa antes 
da câmara (g) 

massa após 
câmara (g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de 
Água 

Inicial (%) 

Teor de 
Água Final 

(%) 

81 29,46 726 29,52 311,49 311,49 311,60 311,60 311,54 311,54 0,51 7,8 8,0 

82 29,30 724 29,32 316,45 316,45 316,69 316,69 316,52 316,52 0,46 7,8 8,1 

83 29,36 727 29,35 311,38 311,38 311,63 311,63 311,47 311,47 0,54 7,8 8,1 

84 29,31 726 29,31 311,40 311,40 311,59 311,59 311,47 311,47 0,53 7,8 8,1 

85 29,24 724 29,23 310,81 310,81 311,06 311,06 310,87 310,87 0,51 7,8 8,0 

86 29,20 723 29,25 311,36 311,36 311,45 311,45 311,40 311,40 0,53 7,8 7,9 

87 29,19 722 29,19 311,24 311,24 311,37 311,37 311,29 311,29 0,55 7,8 8,0 

88 29,25 723 29,25 311,32 311,32 311,47 311,47 311,38 311,38 0,50 7,8 8,0 

89 29,31 721 29,32 318,64 318,64 319,09 319,09 318,70 318,70 0,47 7,8 8,0 
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Tabela 23- Valores de tração e humidade da série 7 

Provete Massa 
Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
condicionamento 

(g) 

Massa após 
condicionamento 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

71 30,05 743 30,12 312,43 312,43 312,81 312,81 0,69 7,8 9,2 

72 29,98 744 30,03 311,89 311,89 312,27 312,27 0,50 7,8 9,2 

73 29,28 728 29,31 311,11 311,11 311,49 311,49 0,47 7,8 9,2 

74 29,40 733 29,42 318,86 318,86 319,35 319,35 0,49 7,8 9,6 

75 29,32 731 29,36 311,19 311,19 311,56 311,56 0,61 7,8 9,2 

76 29,44 734 29,48 316,62 316,62 317,01 317,01 0,53 7,8 9,2 

77 29,56 736 29,60 311,59 311,59 311,97 311,97 0,49 7,8 9,2 

78 30,07 743 30,12 311,82 311,82 312,18 312,18 0,61 7,8 9,1 

79 30,05 743 30,09 311,75 311,75 312,11 312,11 0,75 7,8 9,1 

 

Tabela 24- Valores de tração e humidade da série 10 

Provete Massa 
Inicial (g) 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Massa 
antes das 

amarras (g) 

Massa após 
as amarras 

(g) 

Massa antes do 
condicionamento 

(g) 

Massa após 
condicionamento 

(g) 

Massa antes 
do teste 

mecânico (g) 

Tração 
(N/mm2) 

Teor de Água 
Inicial (%) 

Teor de Água 
Final (%) 

101 29,98 738 29,98 311,57 311,61 312,14 312,14 0,29 7,8 9,7 

102 29,99 740 29,99 311,99 312,01 312,52 312,52 0,28 7,8 9,6 

103 29,78 736 29,78 311,97 312,02 312,51 312,51 0,30 7,8 9,6 

104 29,75 738 29,75 311,90 311,94 312,44 312,44 0,33 7,8 9,6 

105 29,73 736 29,73 311,76 311,79 312,30 312,30 0,30 7,8 9,6 

106 29,80 738 29,80 311,76 311,80 312,32 312,32 0,31 7,8 9,7 

107 29,88 740 29,88 319,06 319,12 319,64 319,64 0,31 7,8 9,7 

108 29,97 740 29,97 316,80 316,86 317,38 317,38 0,29 7,8 9,7 

109 29,91 734 29,91 311,78 311,81 312,33 312,33 0,29 7,8 9,7 

 


