
Resumo 

O trabalho desenvolve-se em duas partes: REVISÃO BIBiLIOGRÁFICA e ESTUDO EXPERIMENTAL.  

A revisão bibliográfica visa o estudo dos aspectos fundamentais do trabalho, designadamente a 

caracterização de mercado, principalmente a caracterização tecnológica e critérios de classificação 

dos contraplacados. Relativamente à caracterização tecnológica é desenvolvido, passo a passo, todo 

o processo produtivo do contraplacado, bem como é efectuada uma apresentação sumária dos 

adesivos (colas), sua natureza, características, propriedades e aplicações.  

São também apresentadas classificações dos vários tipos de contraplacado na sua generalidade com 

base nas normas EN. No estudo experimental efectua-se a caracterização fisico-mecânica de dois 

contraplacados tipo.  

- Contraplacado desenrolado de okoumé - colagem ureica;  

- Contraplacado desenrolado de okoumé - colagem fenólica.  

É apresentado um novo tipo de contraplacado contraplacado "sandwich" com alma em Tetrapack® o 

qual utiliza resíduos domésticos e industriais à base de Tetrapack® contribuindo para a resolução dos 

problemas ambientais e ecológicos.  

Foram efectuados ensaios com vista ao estudo do comportamento dos vários contraplacados à 

qualidade de colagem (ensaios de caracterização da resistência ao corte interlaminar) e ao fogo 

(ensaios efectuados no calorímetro de cone).  

CONTRAPLACADO - Painel formado por um número ímpar de folhas de madeira de pequena 

espessura, sobrepostas de modo que as fibras de uma folha e as de outra se entrecruzem em 

ângulos de 90°, coladas e prensadas.  

Abstract 

The work is developed in two parts: bibliographic revision and experimental study.  

The bibliographic revision aims the study of fundamental aspects of the work, namely the 

characterization of the market, mainly the technological characterization and the criteria of 

classification of plywood. As far as technological characterization is concerned, every productive 

process of plywood is developed step by step; there is also a brief presentation of adhesive (glue), it's 

nature, characteristics, properties and applications.  

The classifications of several types of plywood, generally based on the EN norms are also presented. 

In the experimental study the physical-mechanical characterization of two plywood type is made:  

unrolled plywood of Okoumé - UF bonding  



unrolled plywood of Okoumé - Phenolic bonding  

A new type of plywood is presented "sandwich" plywoood nucleus Tetrapack®, which uses domestic 

and industrial solid waste specially based on Tetrapack® contributing to the resolut ion of 

environmental and ecological problems.  

The experiments that were made aimed the study of the reaction of several plywoods, to the quality of 

glueing (experiments of characterization of the resistence to the interlaminat) and to the fire 

(experiments were made in the calorimeter of cone).  

PLYWOOD - panel composed of an odd number of sheets of wood of small thickness, overlaid in a 

way that the fibres of one sheet and the fibres of another sheet cross in angles of 90°, glued and 

pressed.  


