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Resumo. A madeira de reflorestamento, como os gêneros Eucaliptus e Corymbia, são 

ótimas alternativas como matéria prima de Produtos de Maior Valor Agregado (PMVA) e 

podem ser altamente sustentáveis quando bem manejadas e situadas próximas às 

industrias de transformação da madeira. Este artigo traz um estudo sobre a qualidade de 

superfície de 3 espécies deste grupo, sendo elas: Eucalyptus cloeziana, E. resinifera e 

Corymbia maculata, todas coletadas aos 24 anos de idade de uma plantação destinada à 

pesquisa da Fazenda Experimental da ESALQ, situada em Anhembi, no Estado de São 

Paulo. As três espécies foram estudadas quanto sua qualidade de superfície durante o 

processo de fabricação de pisos realizado numa Indusparquet, onde foram analisados, em 

várias etapas do processo, aspectos de rugosidade, aderência e abrasão. Além disso, foram 

realizados ensaios de dureza janka na madeira in natura, seguindo a norma ABNT 7190, 

com resultados obtidos na escala “alta” para as três espécies, podendo ser comparada à 

espécie nativa Muiracatiara, e os quais foram utilizados num estudo de correlação dos 

resultados obtidos nos ensaios supracitados. Comparativamente às madeiras nativas da 

região amazônica os resultados foram satisfatórios e isto poderá futuramente induzir o 

cultivo de espécies economicamente sustentáveis para utilização de PMVA, como os pisos 

de madeira sólida. 

Palavras-chave: Pisos de madeira, PMVA, Eucaliptus cloeziana, E. resinifera e Corymbia 

maculata. 

 

Abstract. The timber reforestation, such as Eucalyptus and Corymbia genera, are great 

alternatives as raw material for High Value Added Products (HVAP) and can be highly 

sustainable if well managed and situated next to wood processing industries. This article 

presents a study on the quality of surface 3 species of this group, as follows: Eucalyptus 

cloeziana, resinifera E. and Corymbia maculata, all collected at the age of 24 in plantation 

of research in Experimental Farm ESALQ, located in Anhembi, in São Paulo. The three 

species were studied for their quality surface for the tiles manufacturing process 

performed in a leading company in the sector, Indusparquet, which were analyzed at 

various stages of the process, roughness aspects, grip and abrasion. In addition, janka 

hardness tests on wood in nature were performed, following the ABNT 7190, with results 
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in the "high" range for the three species, and may be compared to native species 

Muiracatiara, and which were used in a correlation study the results obtained in above 

tests. Compared with native woods of the Amazon region the results were satisfactory and 

this may eventually induce the cultivation of economically sustainable species for use of 

HVAP, such as solid wood flooring  

 

Key-words: Wood Flooring, HVAP, Eucaliptus cloeziana, E. resinifera e Corymbia 

maculata 

 

1- INTRODUÇÃO 

No planeta as florestas naturais e plantadas cobrem 31% da superfície terrestre 

(BROWN, 2000; FAO, 2012)  e desempenham importantes funções econômicas, sociais e 

ambientais, oferecendo produtos florestais madeireiros e não madeireiros (ABIMCI, 2003; 

BRASIL 2009).  

No Brasil as florestas representam 60,7% de todo território, com cerca de 519 milhões 

de ha, sendo a segunda maior área florestal do mundo. As áreas de plantações florestais no 

país ocupam cerca de 6,6 milhões de ha, com maior representatividade das espécies dos 

gêneros Eucalyptus e Pinus, representando 93%, entretanto, estas não são suficientes para 

atender todas as necessidades de consumo de madeira serrada, apesar das florestas plantadas 

apresentarem considerável aumento de produtividade nos útlimos anos (BRASIL, 2010; 

ABRAF, 2011, FAO, 2012).  

As principais vantagens das florestas plantadas incluem, o rápido crescimento em ciclo 

de curta rotação que resulta em maior produtividade florestal; maior homogeneidade do 

produto madeira, facilitando na adequação de máquinas e equipamentos e, consequentemente,  

aumento da produtividade e a qualidade do produto final, além da sua sustentabilidade. Com 

isso devem ainda ser consideradas questões como: proximidade dos centros consumidores, 

redução dos custos efetivos, como transporte e perda; geração de investimentos em 

infraestrutura; aumento do consumo de bens de produção local; fomento de diversos tipos de 

negócios, como plantações em áreas improdutivas, gerando renda a pequenos e médios 

produtores, além de promover iniciativas na área social. 

 Para a ampliação da utilização da madeira de reflorestamento há necessidade 

da incorporação de novas espécies que, sem dúvida, poderão substituir a madeira das árvores 

das espécies nativas. Há diversas espécies de Eucalyptus que podem aumentar a produção de 

madeira com a finalidade de aplicação como madeira serrada e as principais espécies para este 

fim, manejadas a nível mundial para laminação e produção de postes são E. grandis, E. 

saligna, E. microcorys, E. maculata, E. cloeziana, E. paniculata e E. resinífera (SANTOS, 

2006; FERREIRA e SILVA, 2008). 

Há imensa gama de árvores de espécies tropicais e subtropicais que podem ser 

introduzidas na cadeia de espécies de reflorestamento e ter importante função econômica no 

setor florestal, se utilizadas na indústria madeireira, sobretudo para “Produtos de Maior Valor 

Agregado” (PMVA) e o Brasil reúne condições excepcionais na indústria de base florestal 

para isso, pois, possui estrutura de exploração em florestas plantada, o que permite uma 
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racionalização de custos, e uma integração logística altamente vantajosa, já que as áreas de 

reflorestamento podem estar dispostas nas próximidades das fábricas, o que evita manutenção 

de estoques, abate antecipado das árvores e custos de transporte reduzidos (GUERÓN e 

GARRIDO, 2004; BRASIL, 2007).  

Dentro deste contexto, destacam-se os segmentos industriais de mobiliário, pisos e 

esquadrias, que fabricam os PMVA, mas que necessitam de pesquisas sobre os parâmetros de 

qualidade da madeira maciça de espécies de uso não convencional, em relação às utilizadas 

nos programas de reflorestamento. A qualidade da madeira se refere à sua capacidade para 

atender aos requisitos necessários para a fabricação de um produto, ou ainda, a combinação 

das características físicas, mecânicas, químicas e anatômicas de uma árvore que permite a 

melhor utilização da madeira para um determinado uso. 

No caso dos pisos e revestimentos em madeira são, normalmente, definidos em duas 

classes, de madeira maciça e de compósitos, levando-se em consideração a forma de 

construção e o tipo de produto em madeira que os compõem (ABIMCI, 2004), ambos podem 

ser considerados como PMVA.  

A qualidade da madeira para pisos está relacionada, principalmente, às suas 

características físico-mecânicas, com destaque para a estabilidade dimensional e a resistência 

mecânica. Atualmente, vários pisos de madeira estão disponíveis, como carpetes, assoalho, 

tacos ou parquetes, decks, etc. que devem ser escolhidos de acordo com as necessidades, 

disponibilidade do material e maior rendimento (MARTINS, 2008, GONÇALEZ et al, 2006).  

As recomendações mais importantes para o bom acabamento do piso de madeira 

relacionam-se, por exemplo, ao teor de umidade (12 - 15% de umidade) e dureza Janka média 

(>400 kgf/cm2), pois madeiras coma dureza Janka baixa deixará marcas em sua superfície, 

além de ser recomendado que a espessura mínima seja de 20 mm (GONZAGA, 2006). Para 

confirmar o potencial da madeira de uma espécie e identificar outras de uso não convencional 

(ex.: Eucalyptus e Corymbia) para a produção de pisos é necessária a realização de ensaios 

diversos direcionado a este uso (MARTINS et al., 2013).  

Existem inúmeras técnicas de medição da qualidade da superfície da madeira usinada, 

como apalpamento mecânico, técnicas óticas paramétricas e não paramétricas, laser, 

microscopia, emissão acústica, ultra-sonografia, pneumática, por avaliação do tipo do cavaco 

gerado e capacitância (CASTRO, 2000; AGUILERA e MARTIN, 2001). Uma alternativa 

para medir os parâmetros de acabamento superficial da madeira é adaptar o setor madeireiro 

aos equipamentos aplicados no setor industrial (SILVA et al., 2006). A rugosidade da 

superfície da madeira usinada determina a sua aplicação final e pelo controle da rugosidade 

pode-se determinar a qualidade da textura final e, consequentemente, da sua aplicação 

(AGUILERA e MATIN, 2001).  

As propriedades mecânicas fornecem subsídios para a definição dos seus usos e 

aplicações. Segundo Pogetto et al (2006) a Dureza Janka vem ganhando destaque no conjunto 

das informações essenciais na avaliação da qualidade da madeira e seu potencial tecnológico, 

sobretudo para fabricação de pisos. Padilha et al. (2006) afirmaram que é de extrema 

necessidade a caracterização das propriedades físico-mecânicas da madeira de Eucalyptus, 
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sobretudo para emprego em pisos. 

Neste sentido, o presente estudo teve com principal objetivo a obtenção de resultados 

referentes à qualidade de superfície e Dureza Janka obtidos nos ensaios específicos, 

destinados à PMVA, sobretudo na fabricação de pisos de madeira maciça.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo foram coletadas árvores de reflorestamento das espécies de 

Eucalyptus cloeziana, E. resinifera e Corymbia maculata, todas com 24 anos, cultivadas 

na Fazenda Experimental da “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). De cada espécie foram selecionadas e abatidas 

5 árvores e cortadas em toras de 4 m, seguindo três alturas para análise, base, meio e  topo 

com diâmetro de até 18 cm.  

O desdobro foi realizado com serra de fita e posteriormente em serra de mesa 

esquadejadeira e dessengrossadeira. As toras foram secas ao ar livre, bem como as vigas e 

caibros após o desdobro das toras, permanecendo no pátio durante um período de 60 a 90 

dias, de acordo com o tamanho das peças, posteriormente foram desdobradas em peças 

menores que seguiram a norma NBR 7190/1997 – Projeto de estruturas de madeira  e 

NBR 14535/2000 – Móveis de madeira – Tratamento de superfícies. Sendo então 

acondicionadas em cãmaras climatizadoras e mantidas até o momento do ensaio.  

Foram realizados ensaios de qualidade de superfície submetidas as etapas de 

acabamento e de Dureza Janka, seguindo as normas brasileiras NBR 14535/2000 – 

Móveis de madeira – Tratamento de superfícies e NBR 7190/1997 – Projeto de estruturas 

de madeira, respectivamente.  

Os corpos de prova para a realização dos ensaios de qualidade de superfície foram 

confeccionados na indústria de pisos Indusparquet, seguindo as dimensões em formato de 

piso para os corpos de prova, que foram de 10 cm de largura x 2 cm de espessura x 

comprimento variando de 35 a 60 cm (face tangencial x face radial x direção 

longitudinal).  Já os corpos de prova destinados aos ensaios de dureza Janka foram 

confeccionados na serraria do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP 

seguindo as dimensões da norma referencial, apresentando medidas de 5 x 5 x 15 cm e 

sendo selecionados os corpos com anéis posicionados de forma paralela a uma das faces. 

Todos os corpos ficaram acondicionados em sala climatizada para a conservação da 

estabilidade dimensional  e umidade. 

Os ensaios de qualidade de superfície foram realizados após passarem pelas etapas 

necessárias no processo de fabricação de pisos na indústria Indusparquet, realizados com 

equipamentos específicos a cada tipo de ensaio. Já os ensaios de Dureza Janka foram 

realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos de Madeira e Derivados, LAMMED do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP na máquina universal de ensaios 

mecânicos “UMC 300, Contenco”. 
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Para determinação da rugosidade, abrasão e aderência na superfície da madeira, os 

corpos foram retirados a cada etapa durante o processo de fabricação de piso, sendo elas: (i) 

lixamento da superfície na linha de acabamento de pisos com 4 etapas sucessivas de lixas de 

óxido de alumínio (granulometria 50, 80, 120 e 150);  aplicações de camadas de (ii) isolante, 

(iii) selador; (iv) abrasivo; (v) tratamento com 2 lixas (granulometria 280, 320); (vi) aplicação 

da primeira camada de verniz; (vii) aplicação da segunda camada de verniz; (viii) tratamento 

com lixas (360, por 2 vezes seguidas, ou seja com duas passadas consecutivas) e (vi) 

aplicação da terceira e quarta camadas de verniz.  

Para a avaliação da rugosidade superficial foi utilizado o equipamento Rugosímetro de 

Contato modelo SJ-201P da Mitutoyo, aplicado em regiões do corpo de prova sem defeitos na 

superfície, a distância total e parcial de medida de 15 e 25 mm e o elemento de medição – 

stylus - se deslocando a 0,5 mm/s. (Figura 1).  

 

Figura 1 - Equipamento rugosímetro 

Para a determinação da resistência à abrasão, os corpos de prova de madeira foram 

submetidos ao ensaio de abrasão no equipamento Taber 5135 Abraser aplicando lixas 180 

(substituídas a cada 500 ciclos). A superfície foi analisada quanto a abrasão da camada 

superfícial até atingir o substrato, por meio de pigmento, inspecionados quanto ao dano no 

filme de acabamento e graduados segundo a norma de referência. 

Na determinação da aderência de filmes de acabamento, os corpos de prova de 

madeira foram submetidos ao ensaio de aderência, com profundidade de cortes cruzados de 

0,3 mm dispostos em forma de grade, utilizando de 1 a 10 kg de peso para pressão, 

posteriormente escovados levemente com escova macia, analisados quanto as partículas do 

filme que se soltaram e graduados segundo a norma de referência (Figura 2). 
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Figura 2 - Ensaio de aderência do filme na superfície da madeira de E. cloeziana 

No caso do ensaio de dureza Janka foram utilizados somente corpos de prova com 

madeira “in natura”, seguindo a norma NBR 7190/1997 – Projeto de estruturas de madeira.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes à qualidade de superfície podem ser observados nas Tabelas 

1, 2 e 3.  

O resultado do ensaio evidenciou alta variação do valor da rugosidade pelo (i) tipo de 

acabamento correspondente de cada etapa e (ii) pela natureza da madeira. O resultado 

compreende as classes N5 a N9, com Ra de 0,4 a 6,3 µm de acordo com as classes de 

rugosidade da superfície da madeira, da norma NBR8404 (ABNT, 1984). Entretanto, o 

parâmetro aplicado pela indústria de piso na etapa final é classe N7 com Ra até 1,6 µm e, 

desta forma, as madeiras de C. maculata, E. cloeziana e E. resinifera indicaram resultados 

com o valor médio na classe N6, com o Ra abaixo de 0,8 µm e com diferença significativa.  

As etapas 2 a 5 do processamento apresentaram valor médio elevado que, justificam-

se pelas etapas de preparação da superfície da madeira para a aplicação e fixação das camadas 

de verniz: por este motivo a superfície da madeira deve ser, em geral, áspera. A etapa 1 é, da 

mesma forma, importante onde o Ra apesar de ocupar a classe N8 – com valor de 1,6 e 3,2 

µm - a superfície da madeira encontra-se em seu estado natural, lixada e apta para a superfície 

de acabamento do piso e de outros PMVA; relacionando-se a lista de classes de usinagem da 

madeira da norma NBR 8404/1984 na etapa 1, atende-se o requisito de super-acabamento. 
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Tabela 1 - Valor médio da rugosidade da madeira de C. maculata, E. cloeziana, E. resinifera 

com acabamento de lixa e verniz (Ra-µm)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. maculata 1,97 (a) 3,06 (a) 2,8 (b) 5,11 (c) 2,8 (a) 1,14 (b) 1,53 (b) 0,46(a) 0,77 (b)

E. cloeziana 2,86 (c) 2,98 (a) 2,64 (a) 4,38 (a) 2,71 (a) 1,64 (c) 1,3 (a) 0,48(a) 0,81 (c) 

E. resinifera 2,14 (b) 3,01 (a) 3,24 (c) 4,67 (b) 2,68 (a) 1,01 (a) 1,51 (b) 0,69 (a) 0,66 (a)

desv pad (0,51) (0,04) (0,31) (0,36) (0,06) (0,33) (0,12) (0,12) (0,07)

cv (20) (1) (10) (7) (2) (26) (8) (23) (10)

Rugosidade da madeira

Valores médios correspondentes à rugosidade (Ra - µm) da superfície da madeira com acabamento de lixa

e filme, seguidos de letras minúscula em uma mesma coluna diferem entre si ao nível de 5% de

probabilidade (teste Tukey) e última linha com (desvio padrão) e (coeficiente de variação) de cada coluna.

Etapas 1 à 9, onde, 1: lixas 50, 80, 120 e 150; 2: isolante; 3: selador; 4: abrasivo; 5: lixas 280 e 320; 6:

primeira camada de verniz; 7: segunda camada de verniz; 8: lixas 360 por 2 vezes; 9: terceira e quarta

camada de verniz. 
 

Nas etapas de 1 a 5 o resultado da abrasividade para a madeira das 3 espécies foi 

similar e, a partir da 6ª etapa, detectou-se alteração, sobretudo, para a madeira de E. 

resinifera, que suportou maior número de ciclos, indicativo de maior resistência do filme à 

abrasão. Na 8ª etapa (última seção de lixamento) os ciclos de abrasão diminuem em relação à 

7ª etapa, com a superfície da madeira submetida ao tratamento das lixas antes dos ensaios; no 

entanto, observa-se que a madeira de C. maculata, apesar do número inferior de ciclos em 

relação à madeira de E. resinifera, na 8ª etapa, apresentou maior estabilidade na progressão 

dos ciclos, o que é muito bom, já que é a penúltima etapa antes da conclusão do produto piso.  

Tabela 1 - Resistência à abrasão da superfície da madeira de C. maculata, E.cloeziana e E. 

resinifera recoberta por filme de acabamento (ciclos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. maculata ABS ABS 10 1030 1010 1060 1110 1100 1510

E. cloeziana ABS ABS 10 1020 1020 1050 1230 1050 1520

E. resinifera ABS ABS 10 1050 1000 1200 1510 1200 1730

Abrasão - Ensaio com pigmento

Valores correspondente aos ciclos de rotação. ABS: Absorção do pigmento isento de abrasão por

lixa. Etapas 1 à 9, onde, 1: lixas 50, 80, 120 e 150; 2: isolante; 3: selador; 4: abrasivo; 5: lixas 280

e 320; 6: primeira camada de verniz; 7: segunda camada de verniz; 8: lixas 360 por 2 vezes; 9:

terceira e quarta camada de verniz.  

O resultado do valor da graduação de aderência do filme na superfície da madeira das 3 

espécies segundo a norma NBR 14535/2000 é apresentado na Tabela 3. Neste ensaio, o 

resultado é altamente satisfatório obtendo-se a graduação máxima, ou seja, sem qualquer tipo 

de remoção do filme, e no entanto permanece completo. 
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Tabela 2 - Resistência do filme de acabamento ao risco aderido na superfície da madeira de 

C. maculata, E. cloeziana e E. resinifera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. maculata NSE RM RM RM RM 10 NR 10 NR

E. cloeziana NSE RM RM RM RM 10 10 8 NR

E. resinifera NSE RM RM RM RM 7 6 8 NR

Resistência do filme ao risco

Valores correspondente ao peso em kg submetido sobre o filme em 8 ciclos ( ensaio realizado com

1 a 10 kg). NSE: não submetido ao ensaio devido ausência de camada de filme.; RM: Retenção do

material; NR: Não houve rompimento do filme. Etapas 1 à 9, onde, 1: lixas 50, 80, 120 e 150; 2:

isolante; 3: selador; 4: abrasivo; 5: lixas 280 e 320; 6: primeira camada de verniz; 7: segunda

camada de verniz; 8: lixas 360 por 2 vezes; 9: terceira e quarta camada de verniz.  

Quanto aos resultados obtidos do ensaio de dureza Janka, estes podem ser visualizados 

na Tabela 4.  

O valor médio da dureza Janka obtido pela aplicação da força nas direções 

longitudinal, radial e tangencial dos corpos de prova da madeira de C. maculata, E. cloeziana 

e E. resinifera (Tabela 4) verificou-se que, na direção longitudinal a madeira de C. maculata, 

E. cloeziana e E. resinifera foi de 744, 1045 e 1207 kgf, superior ao descrito por Gonçalez et 

al. (2006) para a madeira de E. grandis e E. cloeziana, com 531 e 655 kgf.  

No entanto, na direção radial e tangencial da madeira de C. maculata, E. cloeziana e 

de E. resinífera foi de 768, 964 e 1093 kgf abaixo do obtido por Gonçalez et al. (2006) com a 

madeira de E. grandis e de E. cloeziana com 1133 e 1167 kgf. Caixeta et al. (2003) 

determinaram para a madeira de eucalipto o valor médio de dureza Janka de 834 kgf, não 

sendo avaliadas as faces dos corpos de prova separadamente. Considerando esta condição na 

avaliação desta propriedade da madeira das 3 espécies tem-se a média geral de 941 kgf. 

Entretanto todos os redultados apresentam-se acima do esperado para aplicação em piso, que 

deve estar acima de 500kgf. 

 

Tabela 4 – Dureza Janka da madeira de C. maculata, E. cloeziana e E. resinifera 

774 (a)  (A) 757 (a) (A) 779 (a) (A)

1045 (b) (B) 964 (a) (B) 985 (a) (B)

1207 (c) (C) 1093 (a) (C) 1136 (b) (C)

(113) (14)

Dureza Janka 

Longitudinal Radial Tangencial

E. cloeziana
(154) (14) (173) (15) (93) (12)

C. maculata
(104) (14) (116) (14)

Valores médios (kgf) seguidos de (desvio padrão) e (coeficiente de variação); letras minúscula em uma

mesma linha, ou maiúscula em um mesma coluna, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade

(teste Tukey).

E.resinifera
(191) (15) (201) (17) (82) (6)
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CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste trabalho, para as três espécies estudadas, indicam a 

possibilidade de uso da madeira de Corymbia maculata, Eucalytpus cloeziana e E. 

resinifera em seguimentos que agregam valor à madeira, como na fabricação de pisos e 

alguns tipos de móveis. Além disso, a espécie E. resinifera se mostrou a mais resistente 

nos dois ensaios e pode ser comparada com algumas madeiras tropicais muito utilizadas 

nas indústrias de PMVA, como a do ipê (Tabebuia ssp) e o jatobá (Hymenaea ssp).  

Além disso, estas espécies, quando plantadas, possibilitam à indústria de PMVA madeira de 

qualidade e mais homogênea do que as madeiras tropicais, já que há um histórico e controle 

total da área de reflorestamento, diferente do que ocorre em florestas nativas.  
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