
 

 

Resumo 

A madeira, no seu estado natural, está sujeita a vários agentes de deterioração como os 

atmosféricos, os biológicos e os químicos. Estes agentes podem ser neutralizados através da 

aplicação de um produto de acabamento que forma uma película protectora como é o caso de 

um verniz. Assim, o envernizamento adiciona valor estético e oferece protecção às superfícies 

de madeira. 

O verniz consiste num revestimento transparente que proporciona ao substrato o aspecto e 

características desejados em termos de brilho e resistência. Os vernizes dividem-se em dois 

grupos quanto à sua função: tapa-poros (aplicados como primeira demão) e vernizes de 

acabamento. Relativamente à sua constituição podem ser monocomponentes ou 

bicomponentes, sendo que estes últimos resultam da mistura do verniz com o endurecedor. 

Com as cada vez maiores preocupações ambientais surgiu a necessidade de reduzir a emissão 

de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), nocivos para o ambiente e para a saúde. Para 

satisfazer esta necessidade foram desenvolvidos vernizes de base aquosa para substituir em 

grande escala os vernizes de base solvente, responsáveis por maiores emissões de COV. 

Graças ao desenvolvimento tecnológico actual, os vernizes de base aquosa atingiram os níveis 

de desempenho e estéticos dos produtos de base solvente no caso do acabamento da 

madeira. Contudo, certas espécies de madeira podem apresentar problemas críticos de 

acabamento. Algumas espécies contêm elevadas quantidades de substâncias solúveis em água 

que podem interferir com os produtos de acabamento e criar problemas como secagem lenta, 

má adesão, manchas e outros defeitos. 

As madeiras exóticas são actualmente alvo de grande interesse para aplicações interiores e 

exteriores pelo que se torna necessário conhecer o comportamento dos vernizes aquosos 

perante estas madeiras. Para realizar este estudo foram utilizadas onze espécies de madeira 

(Afzélia, Carvalho, Faia, Jatobá, Mogno, Tola, Castanho, Ipê, Sucupira, Wengé e Mutene) e 

nove tipos de verniz (Solv 1K bri, Solv 2K sat, Aq 1K M/B, Aq 1K bri, Aq 2K mat, Aq 2K sat, Aq 

Dec bri, Aq Dec sat e TP Aq 1K). Para avaliar o desempenho destes produtos de acabamento 

nestas espécies de madeira realizaram-se diversos ensaios, nomeadamente: molhabilidade, 

dureza pelo método do lápis, aderência pelo método da quadrícula, levantamento de pêlo, 

defeitos de superfície, brilho e cor. 
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Abstract 

Wood, in its natural condition, is subject to several decay agents like atmospheric, biological 

and chemical. These agents can be neutralized through the application of a protective film-

forming finish as a varnish. So, varnishing adds esthetic value and offers protection to wood 

surfaces. 

The varnish consists of a transparent coating that provides, to the substrate, the aspect and 

characteristics wanted in terms of gloss and resistance. The varnishes are divided in two 

groups considering their function: filler (applied as first coat) and finishing varnishes 

(topcoat). Relatively to their constitution they can be one-component or two-components, 

which consists in the mixture of the varnish with the hardener. 

The increasing environmental concerns lead to the need of reducing the emission of Volatile 

Organic Compounds (VOC), harmful for the environment and health. To satisfy this need, 

water-borne varnishes were developed to substitute in great scale the solvent-borne 

varnishes, responsible for higher emissions of VOC. 

Thanks to the technological development, water-borne coatings had reached the actual level 

of performance and aesthetics of solvent-borne coatings in case of wood finishing. Howerver, 

certain wood species could present some critical finishing problems. Some wood species 

contain high quantities of water-soluble substances that could interfere with the finishing 

products creating problems as slow drying, bad adhesion, stains and other defects. 

Exotic wood species are, nowadays, of great interest both for interior and exterior 

applications, and therefore it is important to know the behavior of water-borne varnishes 

towards these kinds of wood species. In order to carry out this study eleven wood species 

(Afzelia, Oak, Beech, Jatoba, Mahogany, Agba, Chestnut, Ipe, Sucupira, Wengé and Mutényé) 

and nine types of varnish (Solv 1K bri, Solv 2K sat, Aq 1K M/B, Aq 1K bri, Aq 2K mat, Aq 2K 

sat, Aq Dec bri, Aq Dec sat and TP Aq 1K) were used. 

In order to evaluate the performance of the several finishing products in these wood species, 

several tests were performed, namely, wettability, pencil hardness method, adherence, grain 

raising, surface defects, gloss and color. 

 

 

Key words: water-borne varnishes, VOCs, exotic wood, finishing quality, finishing defects 

 

 




