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RESUMO 

Os adesivos são utilizados em vários processos de beneficiamento da madeira, como na 

fabricação de aglomerados, compensados, MDF, chapas de partículas, etc. No processo de 

produção de celulose, apenas uma pequena porcentagem da lignina residual gerada é 

precipitada e comercializada, sendo a maior parte utilizada pela própria indústria, através da 

queima do licor negro para geração de energia. Com o intuito de encontrar uma utilização que 

agregue maior valor à lignina residual do processo Kraft, o presente trabalho objetivou 

sintetizar e caracterizar adesivos fenólicos com inserção de lignina Kraft em sua síntese, em 

diferentes proporções em massa. Os adesivos foram produzidos com substituição total do 

fenol, na síntese adesiva, por lignina fenolada a diferentes porcentagens em massa. Foram 

realizados sete tratamentos: 1 (adesivo comercial); 2 (adesivo testemunha); 3 (adesivo lignina-

fenolada-formaldeído a 10%); 4 (adesivo lignina-fenolada-formaldeído a 20%); 5 (adesivo 

lignina-fenolada-formaldeído a 30%); 6 (adesivo lignina-fenolada-formaldeído a 40%); e 7 

(adesivo lignina-fenolada-formaldeído a 50%); Os adesivos produzidos apresentaram 

propriedades semelhantes ao adesivo comercial, com exceção da viscosidade, cujo valor foi 

bem reduzido devido à presença do metanol na síntese com a lignina; os testes de 

cisalhamento para madeira seca e úmida apresentaram resultados satisfatórios, 

estatisticamente iguais ao adesivo comercial; e para a avaliação da porcentagem de falha na 

madeira, observou-se que os adesivos que receberam lignina em sua síntese apresentaram 

resultados superiores que o adesivo comercial. Concluiu-se que a introdução do resíduo em 

questão na síntese de adesivos fenólico é viável. 

PALAVRAS-CHAVE: Adesivos para madeira; lignina Kraft; fenolação. 

 

 

ABSTRACT 

Adhesives are used in many wood processing processes such as the manufacture of 

agglomerates, plywood, MDF, particle plates, etc. In the pulp production process, only a 

small percentage of residual lignin is precipitated generated and sold, with the majority used 

by the industry itself, by burning black liquor for power generation. In order to find a use that 

adds greater value to the residual lignin from the Kraft process, this study aimed to synthesize 

and characterize phenolic adhesives with Kraft lignin inclusion in its synthesis in different 
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proportions in mass. The adhesives were produced with the total replacement of the phenol in 

the adhesive synthesis, lignin phenolated different percentages by weight. Seven treatments 

were performed: 1 (commercial adhesive); 2 (adhesive control); 3 (adhesive lignin-

formaldehyde phenolated 10%); 4 (adhesive lignin-formaldehyde phenolated 20%); 5 

(adhesive lignin-formaldehyde phenolated 30%); 6 (adhesive lignin-formaldehyde phenolated 

40%); and 7 (adhesive lignin-formaldehyde phenolated 50%); The adhesives produced were 

similar to commercial adhesive properties with the exception of viscosity, whose value was 

greatly reduced due to the presence of methanol in the synthesis with lignin; shear tests for 

wet and dry wood presented satisfactory results, statistically equal to the commercial 

adhesive; and assessing the percentage of wood failure, it was observed that adhesives 

receiving lignin synthesis showed better results than the commercial adhesive. It was 

concluded that the introduction of waste in question in phenolic adhesives synthesis is 

feasible. 

KEYWORDS: Adesivos para madeira; lignina Kraft; fenolação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os adesivos são usados em vários processos de beneficiamento da madeira, como na 

produção de aglomerados, compensados, MDF, chapas de partículas, etc. (CARNEIRO, 

2007). Sobral Filho (1982) cita que o desenvolvimento de adesivos sintéticos, como os 

adesivos fenólicos, por exemplo, surgiu por volta de 1912, sendo os primeiros produtos 

genuinamente empregados em escala comercial, e que deram novo impulso à indústria de 

chapas e painéis de madeira. Atualmente, estima-se que cerca de 75 % de todo o adesivo 

produzido seja consumido na indústria de madeira, de isolamento térmico e de compostos de 

moldagem. Segundo Pizzi e Mittal (1994), adesivos a base de fenol-formaldeído e de ureia-

formaldeído são utilizados em 90 % dos painéis à base de madeira produzidos pelo processo 

seco no mundo. 

De acordo com dados da BRACELPA (2012), os principais insumos utilizados na 

fabricação dos painéis de madeira reconstituída são a madeira e os adesivos. Os adesivos 

representam 30 e 26% dos custos de produção do MDF e MDP, respectivamente. Nos países 

em desenvolvimento, os adesivos correspondem à maior parte dos custos de produção dos 

painéis, e isso tem impulsionado pesquisas que busquem adesivos que possam substituir os 

tradicionais adesivos comerciais por outros mais eficientes, principalmente do ponto de vista 

ambiental, provindo de fontes renováveis, mas que apresentem propriedades semelhantes ou 

até mesmo superiores, e de menor custo de produção. 

Ainda segundo a BRACELPA (2012), os altos investimentos no setor de celulose e papel 

ocasionaram impactos expressivos na produção de celulose da última década. O segmento 

dobrou o volume de celulose produzido, com crescimento médio de 7,1 % ao ano, e a maior 

parte dessa produção foi realizada pelo processo Kraft, utilizado na maior parte das indústrias 

de celulose e papel no Brasil e no mundo (SEGURA, 2012). Com esse grande crescimento 

das indústrias de celulose o volume de lignina gerada também cresceu expressivamente, e 

essa lignina é considerada um subproduto do processo de polpação da madeira, e até mesmo 

um excedente, visto que a indústria não consegue consumir todo o licor negro produzido 

(DIAS, 2014). Lora e Glasser (2002) afirmam que apenas uma pequena quantidade da lignina 

gerada nas indústrias de celulose é precipitada e comercializada. O restante é absorvido pela 

própria indústria que queima do licor negro e gera energia para abastecer a fábrica. Mas este 

quadro vem sofrendo mudanças, e existe forte tendência mundial em dar à lignina residual do 
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processo de produção de celulose um novo uso, agregando valor à este, até então, resíduo, de 

modo que tem se estudado a precipitação da lignina, a partir do licor negro, para 

aproveitamento em diversas finalidades, como: dispersante e aditivos de concreto (JOHNSON 

et al., 2005); produção de surfactantes (SOUZA, 2006); coque metalúrgico (SAMPAIO, 

2008); liberação controlada de herbicidas (FERRAZ et al., 2007); quelação de metais 

(LABAT, 2008); e em adesivos para madeira (PIZZI e MITTAL, 2003). 

Especificamente para os adesivos para madeira, diversos trabalhos tem sido executados, 

utilizando diversas fontes e formas de extração de lignina, com o objetivo de adicioná-la aos 

adesivos fenólicos para a colagem da madeira. No entanto, a lignina oriunda do processo 

Kraft tem sido pouco estudada (MANCERA et al., 2011), pois os os estudos tem se 

concentrado nas ligninas de gramíneas, naturalmente mais reativas com o formaldeído. 

Alonso (2004) dá destaque ao uso da lignina como substituto do fenol. Porém, para 

Mankar et al.(2012) isso só será eficaz se for possível a formulação dos adesivos com um 

custo menor do que o atual. Segundo Pérez (2009) a lignina poderia ser utilizada como o 

substituto do fenol em resinas fenólicas porque em sua estrutura estão presentes anéis 

aromáticos do tipo fenólico, que podem reagir como formaldeído. Para Gomide (1979), a 

natureza aromática das unidades fenólicas da lignina dá a este polímero características 

hidrofóbicas, enquanto sua estrutura tridimensional proporciona-lhe rigidez e resistência às 

forças de compressão, propriedades interessantes ao se pensar nesta como um substituto ou 

complemento para resinas adesivas. 

De acordo com as estruturas dos polifenóis presentes na macromolécula de lignina, os 

adesivos produzidos com esta substância seriam similares às resinas de fenol-formaldeído. 

Isto só seria verdadeiro para as ligninas nativas de madeira, pois, para as ligninas isoladas 

(lignosulfonatos, licor negro e outros) isto não ocorre, pois estes constituintes, ao serem 

extraídos da madeira, são drasticamente fragmentados, gerando estruturas que, ao serem 

empregadas na elaboração de adesivos, necessitam de agentes externos que sejam capazes de 

promover ligações entre suas unidades, transformando-as em resinas insolúveis. Por isso, 

reações de condensação da lignina sob a ação de calor ou de ácidos minerais podem ser 

efetivas para a produção de resinas do tipo fenol-formaldeído (NIMZ, 1983). A fim de que as 

ligninas isoladas na madeira se tornem o componente primário para a formação de um 

polímero com estrutura tridimensional, é necessário que esta substância insolúvel em meio 

aquoso reaja com reagentes que apresentem os pré-requisitos de compatibilidade e 

miscibilidade com a lignina. Se isso não acontecer, reações de modificações, com o intuito de 

aumentar sua reatividade, se fazem necessárias. Estas reações incluem a sulfonação, 

hidroximetilação, fenolação, alcooxilação, acrilação e muitas outras. Assim, as ligninas 

tratadas por estes processos são preparadas para incorporação em vários tipos de resinas 

termofixas (GLASSER, 1989).  

Mansouri et al., (2007) afirmam que a maioria das tentativas industriais de utilização da 

lignina para adesivos de madeira é baseada em substituições parciais de fenol-formaldeído. 

Para Pizzi e Mittal (2003), a reação de condensação da lignina não tem sido efetiva devido ao 

baixo número de posições livres no anel aromático e a sua baixa reatividade, entretanto, 

segundo Mansouri et al. (2007) a baixa reatividade da lignina com formaldeído pode ser 

superada. Çetin e Ozmen (2002) citam a fenolação como potencial alternativa, processo que 

naturalmente aumenta o número de sítios ativos na lignina de tal modo que poderia ser 

utilizada em porcentagens elevadas nas formulações de adesivos para madeira.  

A adição de lignina no adesivo comercial fenol-formaldeído pode ocasionar um aumento 

de sua viscosidade, o que pode comprometer sua aplicação. Uma das matérias-primas do 
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formaldeído é o metanol, ou álcool metílico (CH4O), e uma de suas propriedades consiste em 

diminuir a velocidade da reação de síntese adesiva e aumentar o tempo de gelatinização. Esse 

retardo ocorre pela formação de hemifenóis entre os álcoois e o formaldeído, e esta redução 

de reação causa uma menor concentração de formaldeído disponível (PIZZI e MITTAL, 

1994), e seu uso se torna interessante quando se pretende adicionar lignina na síntese adesiva, 

para que não ocorra polimerização do adesivo ainda na fase de produção. 

Objetivou-se neste trabalho sintetizar e caracterizar adesivos fenólicos com substituição 

total do fenol por lignina Kraft fenolada em diferentes proporções, e analisar sua viabilidade 

de uso em escala industrial.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi constituído por sete tratamentos, incluindo o adesivo fenol-formaldeído 

comercial (cedido pela Momentive Química do Brasil Ltda) e o adesivo testemunha, 

sintetizado em laboratório sem substituição do fenol. Os demais adesivos foram sintetizados 

substituindo todo o fenol da formulação original por lignina fenolada à diferentes 

porcentagens. Na Tabela 1 encontra-se a descrição dos tratamentos: 

 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos 

Tratamento Característica 

1 Adesivo comercial – 100% fenol 

2 Adesivo testemunha – 100% fenol 

3 100% de lignina fenolada a 10% de substituição 

4 100% de lignina fenolada a 20% de substituição 

5 100% de lignina fenolada a 30% de substituição 

6 100% de lignina fenolada a 40% de substituição 

7 100% de lignina fenolada a 50% de substituição 

 

Fenolação da Lignina 

Devido à baixa reatividade das ligninas Kraft com o formaldeído, foi realizado o processo 

de fenolação da liginina. A fenolação da lignina foi realizada conforme sugerido por Khan et 

al. (2004): a lignina foi adicionada a um béquer, juntamente com o fenol (p.a.), em 

quantidades (em massa) nas proporções de 10, 20, 30, 40 e 50% de lignina (% de substituição 

do fenol). A mistura foi levada a banho-maria à 60 °C por 1 hora, sob constante agitação, até 

a obtenção de uma massa homogênea (lignina fenolada), que foi utilizada na síntese dos 

adesivos lignina-fenol-formaldeído. 

 

Síntese Adesiva 

Para a síntese do adesivo testemunha fenol-formaldeído foi adicionado a um balão de 

fundo chato de duas entradas, com um condensador acoplado a uma entrada e um termômetro 

a outra, 81,08 g de formaldeído, 48,45 g de fenol e 4,8 g de hidróxido de sódio a 50 % 

(primeira carga). Estes reagentes foram submetidos a aquecimento à 85 - 90 ºC e mantidos a 

essa temperatura por cerca de 2 horas, com adição paulatina de mais três cargas de 4,8 g de 

hidróxido de sódio à 50%, sob constante agitação, feita por um agitador magnético.  

A síntese dos adesivos de lignina-fenol-formaldeído foi realizada seguindo os mesmos 

procedimentos citados anteriormente, mas com total substituição do fenol pelas ligninas 
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fenolada produzidas, e com a adição de 20 g de metanol ao balão, utilizado com o propósito 

de retardar a polimerização dos adesivos. 

 

Caracterização dos Adesivos 

Para caracterização dos adesivos realizaram-se as mensurações de viscosidade, pH, teor de 

sólidos, e tempo de gelatinização (gel time), em três repetições para cada tratamento.  

A viscosidade dos adesivos foi determinada de acordo com a norma americana ASTM D 

1084-97 (método B), utilizando-se um viscosímetro de Brookfield (cp), com haste (spindler) 

número 3, velocidade de 12 rpm e fator de conversão 100, em amostras de aproximadamente 

80 mL.  

Para a determinação do pH foram utilizadas cerca de 100 g dos adesivos, e as leituras 

foram feitas em pHmetro digital da marca Digimed. 

O teor de sólidos foi calculado de acordo com Moslemi (1974), evaporando-se a água de 

amostras de 1 g dos adesivos, levados à estufa a 103±2 °C até atingir peso constante (24 

horas). 

O tempo de gelatinização foi obtido também com amostras de 1 g dos adesivos, colocadas 

em tubos de ensaio de 15 cm de altura e 2 cm de diâmetro, em cujo interior foi mergulhado 

um bastão de vidro. O conjunto tubo-bastão foi aquecido até 170 °C, cronometrando-se o 

tempo gasto para a polimerização do adesivo. 

 

 

Avaliação da Resistência das Juntas Coladas e Percentual de Falha na Madeira 

Para determinar a resistência da linha de cola ao cisalhamento e a porcentagem de falha 

na madeira, foram produzidas 12 juntas coladas para cada formulação adesiva, constituídas de 

duas lâminas de Eucalyptus sp. As juntas foram produzidas com dimensões finais de 40 x 10 

x 0,6 cm, aplicando-se 200 g/m
2
 de adesivo em face dupla, e foram prensadas a 12 kgf/cm

2 
e à 

170 
o
C, durante 8 minutos, em uma prensa hidráulica INCO tipo PHC. Depois de prensadas, 

foram condicionadas à temperatura ambiente até que alcançassem a umidade de equilíbrio 

(±14%), para então serem seccionadas de acordo com a Norma ASTM–2339/93, para a 

obtenção dos corpos-de-prova (Figura 1), a partir dos quais a resistência ao cisalhamento e a 

falha na madeira foram determinadas. 

O teste de resistência ao cisalhamento na linha de cola foi realizado na máquina de 

ensaios universal segundo a Norma ASTM-2399/93. A determinação do percentual de falha 

na madeira foi feita através de malha reticulada. Para o teste de cisalhamento na linha de cola 

e percentual de falha na madeira úmida, os corpos de prova foram submetidos à imersão em 

água à 25 °C, por 24 horas, e posteriormente realizados os testes. 
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Figura 1: Representação do corpo de prova utilizado para o teste mecânico de 

cisalhamento. Fonte: Dias, 2014 (adaptado de ASTM D-2339 2008 (2011) 

 

Análise Astatística 

As analises estatísticas das propriedades dos adesivos, da resistência ao cisalhamento na 

linha de cola e da porcentagem de falha na madeira foram realizada no software Statistica 7.0 

(STATSOFT, 2007). Consideraram-se sete tratamentos (incluindo a testemunha) com três 

repetições cada, para as propriedades adesivas; sete tratamentos com 30 repetições cada para 

o teste de cisalhamento na linha de cola e porcentagem de falha na madeira seca; e 15 

repetições para o teste de cisalhamento na linha de cola e porcentagem de falha na madeira 

úmida. Realizou-se a análise de variância (ANOVA) e, quando encontrada diferença 

significativa, foi realizado teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização dos Adesivos 

Na Tabela 2 estão disponibilizados os dados da ANOVA das propriedades dos adesivos. 

 

Tabela 2: Análise de variância para as propriedades dos adesivos sintetizados 

Fonte de Variação 
Quadrados Médios 

Viscosidade pH Teor de sólidos Gel time 

% de Lignina 1267394,3* 2769,2* 47659,3* 213,9* 

Resíduo 28,0 0,009 0,1 0,05 

CV (%) 115,6 4,5 4,1 13,7 

Em que: CV= coeficiente de variação; *Significativo ou 
NS

Não Significativo ao nível de 5% de 
probabilidade de erro, pelo teste F. 

 

Foram encontradas diferenças significativas entre todos os tratamentos, para todas as 

propriedades analisadas. O alto coeficiente de variação encontrado para a viscosidade dos 
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adesivos pode ser atribuído à presença de metanol nos cinco tratamentos com substituição do 

fenol, o que causou uma queda na viscosidade destes, em comparação com os convencionais 

(comercial e testemunha). Na Tabela 3 encontram-se os desdobramentos do Teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. 

 

Tabela 3: Caracterização das propriedades dos adesivos sintetizados  

Tratamento Viscosidade pH Teor de Sólidos Gel Time 

1 663,33 b 11,81 a 51,68 a 2,86 b 

2 700,00 a 10,28 c 48,12 b 2,87 b 

3 69,67 d 11,44 b 48,42 b 3,77 a 

4 66,67 d 11,71 a 46,60 cd 3,55 a 

5 125,00 c 11,70 ab 47,11 c 2,91 b 

6 40,00 e 11,70 ab 45,73 d 3,57 a 

7 55,00 d 11,75 a 45,82 d 2,81 b 

Médias seguidas da mesma letra (na coluna) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
significância. 

 

Os valores encontrados para a viscosidade dos adesivos foram diversos, observando-se 

cinco resultados estatisticamente diferentes, não se encontrando, porém, relação direta entre a 

porcentagem de lignina adicionada na fenolação e a viscosidade do adesivo sintetizado. O 

tratamento 2 (adesivo testemunha) apresentou o maior valor, superior até que o tratamento 1 

(adesivo comercial). Entre as sínteses com substituição do fenol pela lignina fenolada, o 

tratamento 5 (lignina fenolada à 30 %) obteve o maior valor. Para os demais, observou uma 

queda na propriedade avaliada. A diminuição drástica dos valores de viscosidade dos 

tratamentos com substituição do fenol pela lignina fenolada pode ser atribuída, a princípio, à 

presença do metanol em sua formulação: ele diminui a velocidade da reação de síntese 

adesiva e aumenta o tempo de gelatinização, mais que outros álcoois. O retardo ocorre pela 

formação de hemiformóis entre os álcoois e o formaldeído. Esta redução de reação causa uma 

menor concentração de formaldeído disponível (PIZZI e MITTAL, 1994), e seu uso se torna 

interessante quando se pretende adicionar lignina na síntese adesiva, para que não ocorra 

polimerização do adesivo ainda na fase de produção. 

A variação encontrada para o pH dos adesivos foi menor, encontrando-se três valores 

distintos entre as formulações, também sem relação direta com o percentual de lignina 

adicionada à fenolação. Para Marra (1992) os valores de pH para adesivos fenólicos para 

colagem de madeira de natureza alcalina variam de 9 a 12, assim, todas as formulações 

sintetizadas neste estudo estão dentro da faixa praticada na indústria. 

O teor de sólidos também variou entre todos os tratamentos, apresentando uma tendência 

de redução inversamente proporcional à porcentagem de lignina adicionada na fenolação. O 

tratamento 1 (adesivo comercial) apresentou maior teor de sólidos, o que pode ser explicado 

por uma possível adição de carga (com função retardante de cura, por exemplo), durante sua 

produção. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos 2 

e 3, entre o 4 e 5, nem entre o 4, 6 e 7. Uma possível interpretação para a redução do teor de 

sólidos nos adesivos sintetizados com lignina em sua formulação é que a reação da lignina 

com formaldeído, ao formar água, resultou em um teor de sólidos menor nestes adesivos do 

que nos adesivos convencionais. Normalmente os teores de sólidos nas formulações líquidas 

mais comumente utilizadas estão em torno de 50 a 60 %, porém, modificações no teor de 
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sólidos dos adesivos fenólicos podem ser efetuados de acordo com as necessidades de 

colagem, tanto pela diminuição do teor de água, quanto pelo uso de aditivos a formulação 

adesiva (PIZZI e MITTAL, 1994). 

O tempo de gelatinização (gel time) dos adesivos avaliados neste trabalho também foi 

estatisticamente diferente entre os tratamentos, mas sem relação direta aparente com o 

percentual de lignina adicionada à fenolação. Os maiores tempos foram observados nos 

tratamentos 3, 4 e 6, e os menores, nos tratamentos 1, 2, 4 e 7. Era esperado que os 

tratamentos que receberam metanol em sua síntese (3, 4, 5, 6 e 7) apresentassem maiores 

tempos de gelatinização, mas os tratamentos 4 e 7 não corresponderam à expectativa. Este 

comportamento era esperado com base no trabalho de Costa et al. (2002), que misturaram o 

adesivo resorcinol-formaldeído com fenol-formaldeído e com tanino-formaldeído nas 

temperaturas de 30 ºC e 60 ºC na presença e ausência de metanol, e puderam observar que o 

tempo de formação de gel das formulações feitas na presença de metanol, principalmente na 

temperatura de 30 ºC, foi maior que nas formulações feitas na ausência do metanol. 

 

Avaliação da Resistência das Juntas Coladas e Percentual de Falha na Madeira 

Na Tabela 4 encontram-se os dados da ANOVA do teste de cisalhamento na linha cola e 

percentual de falha na madeira seca. 

 

Tabela 4: Análise de variância para a resistência ao cisalhamento e porcentagem de falha na 

madeira seca dos adesivos sintetizados 

Fonte de Variação 
Quadrados Médios 

Carga (kgf.cm-2) % Falha na madeira 

% de Lignina 277978,9* 502251,9* 

Resíduo 72,7 932,1 

CV (%) 27,1 71,1 

Em que: CV= coeficiente de variação; *Significativo ou 
NS

Não Significativo ao nível de 5% de 

probabilidade de erro, pelo teste F. 

 

Como foram observadas diferenças significativas entre todos os tratamentos, para a carga 

máxima e para o percentual de falha na madeira, procedeu-se ao teste Tukey a 5% de 

significância. O resumo encontra-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Resistência ao cisalhamento e porcentagem de falha na madeira seca dos adesivos 

sintetizados 

Tratamento Carga (kgf.cm-2) % Falha na madeira 

1 36,34 bc 22,50 d 

2 38,89 ab 43,67 bd 

3 35,32 bc 77,50 a 

4 30,13 cd 50,17 bc 

5 39,99 ab 61,33 ab 

6 29,08 d 30,33 cd 

7 44,94 a 56,83 ab 

Médias seguidas da mesma letra (na coluna) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. 
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Encontraram-se diferenças significativas entre todos os tratamentos, tanto para a 

resistência ao cisalhamento na linha de cola quanto para a porcentagem de falha na madeira.  

Para a resistência ao cisalhamento, os tratamentos 2, 5 e 7 apresentaram resistência às 

maiores cargas/cm
2
, seguidos dos tratamentos 1, 3 e 5; Os tratamentos 4 e 5 foram os menos 

resistentes. A baixa resistência encontrada no teste com o tratamento 6 pode ser associada à 

sua baixa viscosidade. Segundo Iwakiri (2005), uma baixa viscosidade do adesivo pode gerar 

uma linha de cola faminta, devido à grande penetração nos poros da madeira, o que 

compromete a qualidade da adesão. Marra (1992) afirma ainda que a performance do adesivo 

é dependente das suas propriedades reológicas, a dentre estas, a viscosidade se destaca como 

fator ponderante. 

Não observou-se relação direta com o percentual de lignina adicionado na fenolação, pelo 

contrário, as maiores resistências foram encontradas tanto no adesivo testemunha quanto nos 

tratamentos com 30 e 50 % de adição de lignina ao fenol. Isto indica que, embora a princípio 

a adição de lignina não aumente a resistência ao cisalhamento, ela também não causa prejuízo 

quando adicionada.  

Em relação ao percentual de falha na madeira, também observaram-se diferenças 

significativas, com os maiores valores encontrados nos tratamentos 3, 5 e 7, seguidos dos 

tratamentos 2 e 4; os tratamentos 1 e 6 foram aqueles cujo rompimento se deu mais no 

adesivo que na madeira do corpo de prova. Para este teste observamos que os resultados mais 

desejados (maior rompimento na madeira, em detrimento da linha de cola) foram observados 

para os adesivos que receberam lignina fenolada em sua formulação, o que sugere que, 

mesmo possivelmente não aumentando a resistência ao cisalhamento, a lignina confere mais 

rigidez e ligações mais fortes no adesivo. 

Na Tabela 6 encontram-se os dados da ANOVA do teste de cisalhamento na linha cola e 

percentual de falha na madeira úmida. 

 

Tabela 6: Análise de variância para a resistência ao cisalhamento e porcentagem de falha na 

madeira úmida dos adesivos sintetizados 

Fonte de Variação 
Quadrados Médios 

Carga (kgf.cm-2) % Falha na madeira 

% de Lignina 97736,9* 216694,3* 

Resíduo 60,4 853,0 

CV (%) 27,7 69,7 

Em que: CV= coeficiente de variação; *Significativo ou 
NS

Não Significativo ao nível de 5% de 

probabilidade de erro, pelo teste F. 

 

Como foram observadas diferenças significativas entre todos os tratamentos, para a carga 

máxima e para o percentual de falha na madeira, procedeu-se ao teste Tukey a 5% de 

significância. O resumo encontra-se na Tabela 7. 
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Tabela 7: Resistência ao cisalhamento e porcentagem de falha na madeira úmida dos adesivos 

sintetizados 

Tratamento Carga (kgf.cm-2) % Falha na madeira 

1 29,81 ab 17,33 b 

2 31,31 ab 56,00 a 

3 32,14 ab 51,68 a 

4 24,38 b 48,68 ab 

5 36,93 a 56,33 a 

6 26,59 b 31,68 ab 

7 32,42 ab 56,33 a 

Médias seguidas da mesma letra (na coluna) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. 
 

O teste de cisalhamento na linha de cola e o percentual de falha na madeira úmida são 

realizados com o propósito de avaliar o comportamento do adesivo frente à situações de alta 

umidade relativa e, ou, breve contato com líquidos. Foram encontradas diferenças 

significativas entre os tratamentos em ambas as avaliações, porém, sem relação direta com o 

percentual de lignina adicionado na fenolação. 

Para o teste de resistência ao cisalhamento na linha de cola úmida foram observadas 

diferenças estatísticas entre os tratamentos 4 e 6 e o tratamento 5, não diferindo estes, dos 

demais. Os tratamentos 3, 4 e 7 apresentaram os maiores valores de resistência ao 

cisalhamento, juntamente com os tratamentos 1 e 2 (adesivo comercial e adesivo testemunha); 

Os adesivos que se mostraram menos resistentes, tratamentos 4 e 6, diferiram estatisticamente 

somente do tratamento 5, ou seja, também apresentaram resistência estatisticamente igual ao 

adesivo comercial e ao adesivo testemunha. Estes resultados reforçam que a presença da 

lignina na formulação adesiva não acarreta nenhum prejuízo à utilização da mesma. 

Os resultados do percentual de falha na madeira foram além: o menor valor foi encontrado 

para o tratamento 1 (adesivo comercial), que foi estatisticamente igual a somente dois 

tratamentos com lignina na formulação (tratamentos 4 e 6); os demais obtiveram resultados de 

porcentagem de falha na madeira superiores, com a porcentagem cerca de mais de três vezes o 

valor encontrado no adesivo comercial. Isso reforça a ideia de que a presença da lignina nas 

formulações adesivas confere ligações mais difíceis de serem rompidas, até em meio com alta 

umidade relativa. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste trabalho apontam para um sentido positivo na 

incorporação da lignina Kraft em adesivos fenólicos. A reação de síntese é relativamente 

simples e não exige nenhum equipamento além dos já utilizados convencionalmente; a 

caracterização das propriedades dos adesivos produzidos, com exceção da viscosidade, 

mostrou que, mesmo com diferenças estatísticas, os resultados estão conforme o encontrado 

na literatura e de acordo com o que pode ser utilizado na indústria, e a viscosidade dos 

adesivos pode ser facilmente controlada com a adição de cargas, visto que nenhum dos 

tratamentos apresentou viscosidade acima do adesivo comercial; assim, as novas formulações 

poderiam sem incorporadas nos processos industriais atuais sem necessidade de grandes 

modificações nos processos. 
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Quanto à resistência ao cisalhamento na linha de cola, os resultados também foram 

satisfatórios: tanto para o teste realizado para madeira seca quanto para a madeira que ficou 

sob imersão, os adesivos que receberam lignina em sua composição obtiveram valores de 

porcentagem de falha na madeira estatisticamente maiores que o adesivo comercial.  

Com base no que foi encontrado e discutido neste trabalho, acredita-se que a introdução da 

lignina Kraft na síntese de adesivos fenólicos é uma alternativa viável como destino para este 

resíduo. A caracterização dos adesivos e os testes de resistência e de porcentagem de falha na 

madeira apontam para resultados muito semelhantes, quando não melhores que o adesivo 

comercial utilizado pela indústria atualmente. Assim, concluímos que, após a realização de 

testes com os adesivos em chapas de partículas, as novas formulações têm condições de serem 

absorvidas pela indústria.  
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