
 

Resumo 

O acabamento é a última operação do processo de fabrico de um objecto de madeira, que consiste na 

aplicação de um filme protector e decorativo na superfície do material. A função principal de um produto 

de acabamento na madeira (como por exemplo, tintas ou vernizes) é proteger a superfície da madeira, 

manter um certa aparência e promover uma limpeza fácil. A qualidade de uma superfície acabada não 

depende somente das características técnicas do produto aplicado, mas também das condições de 

aplicação e do estado da superfície da madeira. 

Como um material orgânico derivado das árvores, a madeira é um polímero heterogéneo complexo 

composto por celulose, lenhina, hemiceluloses e um pequena quantidade extractáveis contidos na 

estrutura celular. As características da madeira são determinadas por diversos factores como as espécies e 

as condições de crescimento. Mais precisamente, a superfície da madeira é influenciada por vários 

factores intrínsecos ao material, principalmente a morfologia dos polímeros, a densidade, a textura, a 

rugosidade, os extractáveis, o teor em água e também pelas condições de preparação da superfície. A 

análise da qualidade da superfície é crucial para o sucesso do controlo de qualidade do acabamento, 

essencialmente nos produtos de base aquosa que estão cada vez mais a ser usados, devido a 

regulamentações ambientais. 

Hoje em dia, as madeiras exóticas são muito apreciadas para aplicações em interiores e exteriores, em 

Portugal; mas a aptidão dos vernizes de base aquosa para o acabamento das espécies exóticas é pouco 

conhecida. Entre várias espécies utilizadas em Portugal, foram escolhidas as 13 mais importantes e 

comercializadas: Afzélia, Carvalho, Faia, Jatobá, Mogno, Tola, Castanho, Ipê, Sucupira, Tatajuba, Wengé 

e Mutene. 

Assim, o principal objectivo deste trabalho é estudar as características da superfície da madeira que 

podem afectar o acabamento final com vernizes de base aquosa. Para caracterizar a superfície da madeira 

foram avaliados os seguintes parâmetros: densidade, teor em água, pH de superfície, rugosidade com e 

sem lixagem, molhabilidade, variações de cor e extractáveis solúveis em água. Estas espécies de madeiras 

exóticas têm diferentes propriedades relativas à sua superfície e características, que poderão influenciar a 

adesão do produto e o desempenho final do acabamento (durabilidade e resistência mecânica). Algumas 

delas apresentam características que podem trazer dificuldades para o acabamento: elevada densidade, 

como o Ipê; acidez, como o Castanho, elevada rugosidade, como o Mogno; baixa molhabilidade, como a 

Câmbala e a forte coloração dos extractáveis solúveis em água, como o Jatobá. 
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Abstract 

The finishing is the last operation in the manufacture of a wooden object, which consists of an application 

of a decorative and protective coating, on the surface of the material. The primary function of any wood 

finish (paint, varnish or stain, for example) is to protect the wood surface, help maintain a certain 

appearance and provide a cleanable surface. The quality of a finished surface does not depend only on the 

technical characteristics of the applied product, but also from the application conditions and the state of 

wood surface. 

As an organic material derived from trees, wood is a complex heterogeneous polymer composed of 

cellulose, lignin, hemicelluloses and minor amounts of extractives materials contained in the cellular 

structure. Wood characteristics are determined by many factors, such as species and growing conditions. 

More precisely, wood surface is influenced by several intrinsic factors of the material, mainly 

morphology of polymers, density, texture, roughness, extractives, moisture content and also by process 

conditions. The analysis of surface quality is crucial for the successful control of quality of the finishing, 

mostly in case of water-borne products that are increasingly being used, due to environmental regulations.  

Nowadays, exotic wood species are very appreciated for outdoors and indoors applications in Portugal, 

but the ability of water-borne varnishes for finishing these exotic species are less known. Among the 

species more used in Portugal, 13 were chosen of the most important and commercialized species: 

Afzelia, Oak, Beech, Jatoba, Mahogany, Iroko, Agba, Chesnut, Ipe, Sucupira, Tatajuba, Wengé and 

Mutényé. 

So, the aim of this work is to study several wood surface characteristics that could affect the finishing of 

wood with water-borne varnishes. To characterize wood surface the following parameters were evaluated: 

density, moisture content, surface pH, colour changes, roughness with and without sanding, wettability 

and water-soluble extractives. These kind of exotic wood species have different properties related to its 

surface and characteristics, which will influence the product adhesion and final performance of the 

finishing (durability and mechanical resistance). Some of them have characteristics that will bring 

difficulties for finishing: high density, as Ipe; acidity, as Chesnut; high roughness, as Mahogany; low 

wettability, as Iroko and extraction by water of strong coloured extractives, as Jatoba. 
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