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Resumo: O consumo de pisos de madeira aumenta a cada ano, devido a procura por design, 

desenhos únicos, preços, durabilidade e principalmente a qualidade destes. Porém, as 

empresas enfrentam dificuldade na padronização e avaliação dessa qualidade. Existem testes 

para avaliar a qualidade dos pisos em uso de acordo com normas, no entanto, são testes 

destrutivos. Por isso, a técnica do Sunset laser, que é não destrutiva, está sendo utilizada para 

avaliar a superfície de matérias biológicos. Esta técnica foi empregada nesse trabalho com o 

objetivo de aferir a superfície de acabamento (envernizada e não envernizada) de pisos 

prontos para consumo. Avaliando os dados observou-se que 83% das amostras com superfície 

envernizada (superior) obtiveram área de defeito igual a zero e para a superfície não 

envernizada (inferior) esse valor foi de 37%. Sendo assim, conclui-se que as superfícies 

superiores e inferiores se comportaram de maneira semelhante mesmo apresentando 

acabamentos diferentes, quando submetidas a técnica sunset laser. 

Palavras-chave: avaliação da superfície, método não-destrutivo, superfície envernizada. 

 

 

APPLYING SUNSET LASER FOR SURFACE QUALIFICATION OF WOOD 

FLOORS 

 

Abstract: The consumption of wood flooring increases every year due to demand for design, 

unique designs, prices, durability and especially the quality of these. However, companies 

face difficulty in standardization and evaluation of that quality. There tests to evaluate the 

quality of the floors in use according to standards, however, they are destructive tests. 

Therefore, the technique of Sunset laser, which is non-destructive, is being used to evaluate 

the surface of biomaterials. This technique was employed in this work in order to measure the 

surface finish (varnished and not varnished) of floors. Evaluating the data it was observed that 

83% of the samples with polished surface (upper) obtained defective area equal to zero and 

the surface is polished (lower) this value was 37%. Therefore, it is concluded that the upper 

and lower surfaces behave similarly even with different finishes, sunset when subjected to 

laser technique 

Keyword: Surface evaluation, Non-destructive method, varnished surface. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Pisos de madeira maciça são aqueles em que há apenas o beneficiamento da madeira, 

sem combinações com outros tipos de produtos processados. Podem ser classificados em 
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assoalhos, tacos e parquets, que são utilizados em ambientes internos e decks que são 

empregados em ambientes externos com exposição às intempéries (ANPM, 2013). 

 

Assoalho: varia entre 8 a 22 mm de espessura, largura entre 57 e 210 mm e comprimentos 

variando entre 280 e 6000 mm. Peças apresentam encaixes macho/fêmea em 2 ou 4 laterais. 

Taco: espessura varia entre 8 e 20 mm, largura e comprimento fixos podendo ser 

confeccionados em várias dimensões. Geralmente, as dimensões do comprimento são 

múltiplas em relação à largura, com ou sem encaixes macho/fêmea nas laterais. 

Parquet: São várias peças maciças unidas, formando placas quadradas de 240 x 240 mm, 482 

x482 mm ou de dimensões e formatos variados. Sua espessura pode variar entre 6 mm e 18 

mm. 

Deck: Peças de madeira com largura variando de 60 a 150 mm, espessura de 18 a 30 mm e de 

comprimento variáveis. Seus lados são arredondados ou boleados para evitar acidentes e 

podem apresentar encaixes do tipo macho e fêmea. A face superior pode ser lisa, corrugada ou 

ranhurada aumentando a característica antiderrapante do produto. São frequentemente 

utilizados para pisos ao redor de piscinas, mezaninos, varandas e etc. Como, geralmente são 

destinados para ambientes externos sujeitos às intempéries não existe necessidade de controle 

rigoroso de umidade. 

Sabe-se que nas empresas brasileiras de pisos de madeira, os problemas estão 

relacionados com: a diversidade de matéria prima, onde as espécies apresentam características 

heterogêneas; variação dimensional referente ao tipo de madeira, ao produto, à umidade do 

ambiente e ao processo de secagem; e aos processos industriais que utilizam equipamentos e 

recursos humanos de diferentes níveis. Além desses fatores, o setor de pisos encontra 

dificuldade para o seu desenvolvimento e consolidação, devido à falta de estratégias e 

procedimentos relacionados à qualidade e normas de padronização dos produtos, por isso, é 

necessário buscar reduzir ou eliminar esses problemas que dificultam o desenvolvimento de 

toda a sua cadeia produtiva (ANDRADE; MILAN, 2011). 

Existem alguns testes que simulam o uso dos pisos (rolamento, endentação, queda de 

esfera, entre outros) que são realizados para analisar a qualidade dos pisos, porém esses são 

métodos destrutivos. Para analisar a superfície de acabamento dos pisos sem danificá-los uma 

das técnicas que pode ser empregada é a do laser.  De acordo com Soragi (2009) o laser vem 

ganhando espaço como metodologia de qualificação de superfícies de materiais biológicos, 

exatamente por ele ser uma técnica não destrutiva.  

Dentre todas as características do laser, as que permitem sua utilização na técnica 

sunset laser são a capacidade de ser uma luz direcionável e concentrada. (HECHT, 2001). 

Essas peculiaridades da luz laser possibilitam sua utilização na qualificação de materiais 

biológicos 

 De acordo com Rabelo (2000), ao se utilizar a luz laser como fonte de iluminação, 

consegue-se mais informações sobre o material sob estudo. 

 Silva et al. (2005) utilizando laser como ferramenta para identificar e classificar 

textura da superfície de três espécies de madeira nativa, observaram que o laser é eficiente na 

separação de dois extremos de textura: a textura grossa e a textura fina, representada, 

respectivamente, pela Bowdichia virgilioides (sucupira) e pelo Balfourodendron riedelianum 

(pau-marfim). Para a textura média, o processo proposto de classificação não foi capaz de 

diferenciar a textura média da textura grossa. O uso de lasers para a determinação da 

orientação das grãs tem sido empregado em diversos trabalhos (FARIA et al 2008; HU, 

TANAKA e OHTANI, 2004; LOWERY, 1966; NOSKOWIAK, 1963) 
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 Souza et. al (2014), utilizando a técnica sunset laser na avaliação da zona de ruptura 

em ensaios de flexão, observaram que quando aplicado o laser a ruptura gerada no corpo de 

prova era melhor visualizada. 

 Silva et al. (2006) avaliaram a técnica de captura das imagens de superfícies de 

madeira de Eucalyptus sp. por meio de iluminação com laser de baixa potência aplicada em 

diferentes ângulos. As imagens foram processadas tomando como base os padrões de 

interferência formados na superfície do material, usando as sombras formadas pela 

iluminação da madeira. Os autores concluíram que a iluminação aproximadamente paralela 

entre a madeira e o laser foi a que apresentou imagens mais bem definidas, possibilitando a 

visualização das cristas e relacioná-las aos distintos avanços por dente (fz).  

A técnica sunset laser é utilizada para iluminar superfícies a fim de ressaltar suas 

possíveis imperfeições. Desse modo, as irregularidades periódicas da superfície iluminada 

resultam em padrões de sombras que são tratadas por técnicas de processamento e análise de 

imagens e de forma numérica comparadas com os parâmetros desejados. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi qualificar as superfícies de pisos de madeira 

maciça prontos para o consumo utilizando a técnica sunset laser. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de pisos fornecidas já estavam prontas para comercialização e eram da 

espécie Dipteryx odorata (Cumaru) com dimensões de 39 x 7,7 x 2 cm.  

As 20 amostras de pisos foram armazenadas em câmara climática com temperatura e 

umidade controladas [T = (20 ± 2 ºC e UR = (65 ± 5) %], do Laboratório de Ciência e 

Tecnologia da Madeira (DCF/UFLA) mantendo-os com a umidade de 12%, para a realização 

dos ensaios. 

A técnica sunset laser foi feita utilizando como fonte de iluminação o laser de diodo 

com comprimento de onda de 632 nm, potência de 3 mW. As amostras foram iluminadas em 

todo sua extensão e a iluminação se deu a 3° de inclinação à superfície usinada.  

 Foram feitas imagens de alta resolução (4592 x 2576 pixels) das superfícies 

iluminadas com o laser, assegurando a perpendicularidade entre a superfície da amostra e a 

câmera, a fim de evitar interferências e sombreamentos na imagem (FIGURA 1). 
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Figura 1. Setup para a obtenção das imagens, para análise 

 

 Depois de identificadas e arquivadas, as imagens foram analisadas por meio do 

software ImageJ
® 

(RASBAND, 1997). A avaliação da superfície foi feita de acordo com a 

área do defeito na amostra, sendo que quanto menores as áreas defeituosas, melhores as 

superfícies usinadas. As imagens no formato RGB color (Red-Green-Blue color) foram 

transformadas em imagens em escala de cinza, de 8 bit e posteriormente foi feita a 

binarização da imagem a fim de compreender os valores de pixel entre 0 e 40 conforme 

metodologia de Andrade (2015).  

 A quantificação da área do defeito foi realizada por meio de polígonos de mesma 

ordem de grandeza (450 x 450 pixels) ao redor da região de interesse (roi) que foi definida em 

três pontos em cada face da amostra (FIGURA 2), face com aplicação do verniz (superior) e 

face sem aplicação de verniz (inferior). A roi foi estabelecida em dois pontos distantes da 

extremidade em 150 pixels e um ponto central. No interior dos polígonos gerados foi 

analisada a percentagem de pixels de valores iguais a zero que aparecem na cor preta. Esses 

pixels correspondem ao sombreamento dos defeitos presentes na superfície do piso. 
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Figura 2. A - Face com aplicação do verniz; B - Face sem aplicação de verniz  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os valores médios de área defeituosa encontrados na superfície superior e inferior dos 

pisos utilizando a técnica sunset laser encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios da área do defeito nas superfícies de pisos de madeira maciços  
 Superfície superior Superfície inferior 

Área de defeito (%) 0,11 0,15 

 

 A regressão linear simples foi estabelecida para conhecer a relação entre a qualidade 

da superfície superior e inferior dos pisos (FIGURA 3) 

 

 
Figura 3. Relação entre a área de defeito da superfície superior e inferior de pisos acabados 
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Analisando a base de dados foi possível observar que para a superfície superior do 

piso houve 83% de amostras com área de defeito igual a zero e para a superfície inferior esse 

valor foi de 37%. Os resultados obtidos corroboram com a condição de pisos prontos para a 

comercialização, uma vez que estes possuem excelente qualidade superficial e já passaram 

por critério de avaliação na empresa.  

Os baixos valores encontrados estão de acordo com Andrade (2015) em que 

trabalhando com madeiras sem nenhum tipo de acabamento encontrou menores valores (3%) 

para superfícies isentas de defeito, uma vez que superfícies com melhores acabamentos 

possuem menores áreas de defeito. Os valores encontrados neste trabalho estão muito 

inferiores ao relatado, pois os pisos foram lixados nas duas faces e envernizado na face 

superior, o que lhes confere um melhor acabamento superficial.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que as superfícies superiores e inferiores se comportaram de modo 

semelhante uma a outra, quando submetidas à técnica sunset laser. 

A técnica sunset laser se mostrou viável em trabalhos para qualificação de superfícies. 

No entanto, para classificar superfície de qualidades semelhantes com e sem verniz essa não é 

a técnica mais indicada. 
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