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BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel 

 

Celulose Irani  

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira  

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

Eldorado Brasil Celulose  

 

Klabin 

 

Lwarcel Celulose  

 

Pöyry Silviconsult  

 

Stora Enso Brasil  

 

Suzano Papel e Celulose  

 

http://www.bracelpa.org.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.eldoradobrasil.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.silviconsult.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
http://www.bracelpa.org.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.eldoradobrasil.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.silviconsult.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Eucalyptus Newsletter nº 45 – Fevereiro de 2014 

 

Referências Técnicas da Literatura Virtual 

 

 

Artigos do Professor Dr. Setsuo Iwakiri 

 

“Usos Tecnológicos das Madeiras dos Eucaliptos e de Outras 
Folhosas (Dicotiledôneas Arbóreas) de Interesse Econômico 

e Comercial” 

 

Nosso estimado amigo e competente professor da Universidade Federal do Paraná, 
Dr. Setsuo Iwakiri consiste em um dos principais alimentadores de novos 
conhecimentos tecnológicos para o setor de produtos madeireiros no Brasil, em 
especial os relacionados ao uso da madeira para produção de painéis, tais como os 
compensados, aglomerados, chapas de fibras, compósitos, etc. Além disso, tem 
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também destacados estudos sobre madeiras amazônicas, uma vez que iniciou sua 
carreira profissional no INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e até 
hoje mantem uma forte parceria com os pesquisadores de madeiras amazônicas. 

Recentemente, elaboramos uma extensão seleção de artigos escritos pelo Dr. 

Setsuo com o uso de madeiras de coníferas, em especial as do gênero Pinus. Uma 
rápida biografia desse grande autor também foi disponibilizada na edição de 
número 40 da nossa publicação digital PinusLetter. Convido aqueles que ainda 
não visitaram essa seleção de textos e a biografia que o façam através do 
endereço:  

 http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter40_Setsuo_Iwakiri.pdf  

Na presente edição da Eucalyptus Newsletter faremos uma complementação da 
produção intelectual e científica do Dr. Setsuo Iwakiri, recuperando na web os 
artigos publicados por ele e sua equipe de colegas de trabalho e estudantes de pós-
graduação acerca de espécies do gênero Eucalyptus e de outras folhosas de 
interesse comercial como o paricá (Schizolobium amazonicum), teca (Tectona 
grandis), grevilea (Grevillea robusta), guapuruvu (Schizolobium parahyba), cedro-
australiano (Toona ciliata), embaúba (Cecropia hololeuca), cinamomo (Melia 
azedarach) e outras mais.  

Professor Setsuo Iwakiri é atualmente professor titular da UFPR – Universidade 
Federal do Paraná no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal. Ele 
leciona nessa universidade diversas disciplinas relacionadas à tecnologia e 
utilização de produtos madeireiros nos cursos de pós-graduação em Engenharia 

Florestal e de graduação na Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia 
Florestal.  

Professor Setsuo é formado em Engenharia Florestal pela UFPR – Universidade 
Federal do Paraná (1979), onde também obteve seu Mestrado (1982) e Doutorado 
(1989), ambos em Tecnologia de Produtos Florestais. Seu pós-doutorado aconteceu 
na Universidade de Nagoya no Japão, entre 1991 e 1992, onde também foi 

professor visitante (1996/1997). 

Em sua carreira profissional, professor Setsuo Iwakiri iniciou por uma rápida 
passagem como professor visitante na UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, em 1982. A seguir, por aproximadamente 10 anos (1982 a 1993), foi 
pesquisador do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde estudou 
e relatou em trabalhos técnicos inúmeros resultados com madeiras tropicais da 

Amazônia no Centro de Pesquisas de Produtos Florestais daquela instituição, 
localizado em Manaus/AM. Em 1993, professor Setsuo passou a atuar como 
pesquisador e professor da UFPR - Universidade Federal do Paraná, onde trabalha 
até hoje com enorme dedicação e produção técnica, científica e de docência. Além 
de professor e pesquisador, professor Setsuo tem mostrado grande empenho para 
cooperar com o crescimento e desenvolvimento da indústria brasileira de 
compensados e de painéis de madeira reconstituída. Isso tem feito através de 
pesquisas integradas universidade/empresa no Laboratório de Painéis de Madeira 
da UFPR, na publicação de livros/apostilas e na condução de programas integrados 
de pesquisa com a participação de seus alunos e orientados.  

Suas principais linhas de pesquisa são as seguintes: 

 Laminação de madeiras; 
 

 Chapas de madeira compensada; 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter40_Setsuo_Iwakiri.pdf
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 Chapas de madeira aglomerada; 
 

 Chapas de fibras; 

 

 Tecnologia de adesivos para madeira; 
 

 Chapas estruturais OSB – Oriented Strand Board; 
 

 Cargas minerais; 
 

 Processamento de madeiras tropicais; 
 

 Madeira sólida e reconstituída. 
 

As disciplinas que leciona na UFPR estão relacionadas à laminação de madeira e 
produção e utilização de compensados, painéis de madeira e chapas de composição 
madeira-cimento, madeira-plástico, etc. Também ensina sobre desenvolvimento de 
adesivos e de cargas minerais para uso em produtos contendo madeira.  

Os resultados de suas inúmeras pesquisas realizadas em sua maioria com seus 
alunos e pares acadêmicos estão publicados principalmente em periódicos 
brasileiros como as revistas Árvore, Floresta, Floresta e Ambiente, Cerne, Scientia 
Forestalis, Ciência Florestal, Revista da Madeira, Acta Amazonica, Ambiência e em 
anais de eventos científicos florestais. Também tem diversas publicações 
internacionais, em especial em idioma inglês. Sua produção científica é, portanto, 
invejável e inquestionável. 

Apesar de toda essa vocação de pesquisador, professor Setsuo é na verdade um 
grande formador de recursos humanos para o setor florestal brasileiro. Em sua 
carreira, orientou e co-orientou dezenas de dissertações de mestrado, teses de 

doutorado e trabalhos de conclusão de curso. Isso ele tem feito em diversas 
universidades brasileiras como: UFPR – Universidade Federal do Paraná, 
UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná, UFSM – 
Universidade Federal de Santa Maria, UFLA - Universidade Federal de Lavras, 
dentre outras. Também participou em aproximadamente 40 bancas de defesa de 
mestrado e 30 de doutorado, sempre se colocando à disposição para a formação, 
aperfeiçoamento e crescimento de profissionais desse setor. 

Por toda essa inquestionável produção docente, científica e tecnológica, o professor 
Setsuo Iwakiri corresponde a um dos ícones da literatura tecnológica e científica 
brasileira acerca dos produtos fabricados com madeiras de reflorestamento e de 
diversas espécies de nossa rica flora natural – inclusive, algumas provenientes de 
plantios e colheitas sustentáveis de importantes biomas brasileiros, como da Mata 
Atlântica e da Floresta Amazônica.  

Para conhecerem mais sobre o professor Dr. Setsuo Iwakiri, sugiro uma navegação 
pelo seu currículo apresentado pela Plataforma Lattes do CNPq – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E266513  

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E266513
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Seleção de artigos, teses, projetos, livros e palestras do Professor Dr. 
Setsuo Iwakiri e de alguns de seus alunos de pós-graduação 

A seguir estamos relacionando apenas os trabalhos da produção científica do Dr. 
Setsuo Iwakiri em parceria com seus alunos e professores da academia e que 

estejam relacionados à utilização da madeira de eucalipto e de outras espécies de 
folhosas (dicotiledôneas arbóreas) para conversão em produtos tecnológicos 
madeireiros. Outros artigos, teses, livros e apostilas podem ser encontrados em 
nossa outra seção, na qual apresentamos o Dr. Setsuo Iwakiri como um 
“Grande Autor sobre o Pinus” no endereço de URL apresentado logo que 
iniciamos essa seção. 

Vamos então aos artigos e trabalhos com madeiras de eucaliptos e outras 
dicotiledôneas arbóreas. São mais de cinquenta selecionados para sua navegação, 
leitura e aprendizado com os conhecimentos transmitidos pelo amigo professor 
Setsuo Iwakiri e equipe: 

 

Evaluation of the use potential of nine species of genus Eucalyptus for 
production of veneers and plywood panels. S. Iwakiri; J.L.M. Matos; J.G. 
Prata; R. Trianoski; L.S. Silva. Cerne 19(2): 263 – 269. (2013) 

http://www.scielo.br/pdf/cerne/v19n2/a10v19n2.pdf (em Inglês) 

 

Propriedades físicas e mecânicas de painéis de madeira aglomerada de 

Acrocarpus fraxinifolius, compostos com diferentes percentuais de casca. 
R. Trianoski; S. Iwakiri; J.L.M. Matos; J.G. Prata. Ciência Florestal 23(4): 761 - 
769. (2013) 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/cienciaflorestal/article/download/12360/7820  

 

Produção de painéis aglomerados homogêneos e multicamadas de Melia 
azedarach (cinamomo) e Pinus taeda com diferentes teores de resina. S. 
Iwakiri; J.L.M. Matos; R. Trianoski; J.G. Prata. Cerne 18(3): 465 - 470. (2012) 

http://www.scielo.br/pdf/cerne/v18n3/a14v18n3.pdf 

 

Análise da resistência e elasticidade em flexão estática em painéis LVL de 

Eucalyptus grandis produzidos com lâminas pré-classificadas. N.S. Pio; S. 
Keinert Júnior; S. Iwakiri; U.S. Cunha; M.P. Rocha; F.C. Lucas Filho. Floresta 
42(1): 11 - 20. (2012) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/26288/17490  

 

Produção de painéis compensados estruturais com diferentes composições 

de lâminas de Eucalyptus saligna e Pinus caribaea. S. Iwakiri; J.L.M. Matos; 
E.S. Ferreira; J.G. Prata; R. Trianoski. Revista Árvore 36(3): 569 – 576. (2012) 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v36n3/v36n3a19  

 
Avaliação das propriedades de painéis aglomerados produzidos com 
resíduos de serrarias de nove espécies de madeiras tropicais da Amazônia 

S. Iwakiri; B.F. Vianez; C. Weber; R. Trianoski; V.C. Almeida. Acta Amazonica 
42(1): 59 – 64. (2012) 

http://www.scielo.br/pdf/cerne/v19n2/a10v19n2.pdf
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaflorestal/article/download/12360/7820
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaflorestal/article/download/12360/7820
http://www.scielo.br/pdf/cerne/v18n3/a14v18n3.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/26288/17490
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v36n3/v36n3a19
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https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/42-1/PDF/v42n1a07.pdf  

 

Qualidade de painéis aglomerados produzidos com mistura de madeira de 
quatro espécies florestais. F.L. Sanches. Dissertação de Mestrado. UNICENTRO -  

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Co-orientação: Dr. Setsuo 
Iwakiri. 93 pp. (2012) 

http://www.unicentrocienciasflorestais.com/site/destino_arquivo/felipe_sanches.pdf  

 

Avaliação do potencial de utilização da madeira de Schizolobium 
amazonicum "Paricá" e Cecropia hololeuca "Embaúba" para produção de 
painéis cimento-madeira. S. Iwakiri; L.S. Silva; R. Trianoski; G.M. Bonduelle; 
V.Y. Rocha.  Cerne 18(2): 303 - 308. (2012) 

http://www.scielo.br/pdf/cerne/v18n2/a15v18n2.pdf  

 

Qualidade de painéis de madeira compensada fabricados com lâminas de 
madeira de Eucalyptus saligna, Eucalyptus dunnii e Eucalyptus urograndis. 
S. Kasmierczak. Dissertação de Mestrado. UNICENTRO – Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná. Co-orientação: Dr. Setsuo Iwakiri. 95 pp. (2012) 

http://www.unicentrocienciasflorestais.com/site/destino_arquivo/sandra_kazmierczak.pdf  

 

Viabilidade da utilização de Acrocarpus fraxinifolius em diferentes 

proporções com Pinus taeda para produção de painéis aglomerados. R. 
Trianoski; S. Iwakiri; J.L.M. Matos; J.G. Prata. Scientia Forestalis 39(91): 343 – 
350. (2011) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap06.pdf 

 

Avaliação de espécies alternativas de rápido crescimento para produção de 
painéis de madeira aglomerada de três camadas. R. Trianoski; S. Iwakiri; 
J.L.M. Matos; J.G. Prata. Scientia Forestalis 39(89): 97 – 104. (2011) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap10.pdf  

 

Avaliação da qualidade de painéis compensados produzidos com lâminas 
de madeira de Schizolobium amazonicum. S. Iwakiri; C.A. Vargas; C.F.A. 
Parchen; C. Weber; C.C. Batista; E. A. Garbe; E.J. Cit; J.G. Prata. Revista Floresta 
41(3): 451 – 458. (2011) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/23991/16037  

 

Avaliação de defeitos no processo de fabricação de lamelas para pisos de 
madeira engenheirados com uso de ferramentas de controle de qualidade. 
J. Coletti; G.M. Bonduelle; S. Iwakiri. Acta Amazonica 40(1): 135 – 140. (2010) 

https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/40-1/PDF/v40n1a17.pdf 

 

Avaliação do potencial de espécies florestais alternativas, de rápido 
crescimento, para produção de painéis de madeira aglomerada. R. Trianoski. 
Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Orientação: Dr. 

Setsuo Iwakiri. 262 pp. (2010) 

https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/42-1/PDF/v42n1a07.pdf
http://www.unicentrocienciasflorestais.com/site/destino_arquivo/felipe_sanches.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cerne/v18n2/a15v18n2.pdf
http://www.unicentrocienciasflorestais.com/site/destino_arquivo/sandra_kazmierczak.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap06.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap10.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/23991/16037
https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/40-1/PDF/v40n1a17.pdf
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http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/defesas/pdf_ms/2010/d550_0619-M.pdf  

e 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24136/Dissertacao%20Rosilani.pdf
?sequence=1  

 

Avaliação das propriedades físicas e mecânicas de painéis de fibras de 
média densidade (MDF) produzidos pelas indústrias brasileiras. L.P. 
Torquato; S. Iwakiri; G.M. Bonduelle; C.E.C. Albuquerque; J.L.M. Matos. Floresta 
40(2): 275 – 280. (2010) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/17823/11625  

 

Produção de painéis laminados unidirecionais - LVL com lâminas de 
Schizolobium amazonicum, Eucalyptus saligna e Pinus taeda.  S. Iwakiri; 
J.L.M. Matos; J.A. Pinto; L.C. Viana; M.M. Souza; R. Trianoski; V.C. Almeida. Cerne, 
16(4): 557 – 563. (2010) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/03-02-20117301v16_n4_artigo%2015.pdf  

 

Aplicação de cartas de controle no processo de fabricação de pisos sólidos 
de tauari (Couratari oblongifolia). E.M. Christino; G.M. Bonduelle; S. Iwakiri. 
Cerne 16(3): 299 – 304. (2010) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/25-10-20104048v16_n3_artigo%2006.pdf  

 

Avaliação do potencial de utilização da madeira de Schizolobium 
amazonicum “Paricá” e Cecropia hololeuca “Embaúba” para produção de 
painéis aglomerados. S. Iwakiri; F. Zeller; J.A. Pinto; M.G.L. Ramirez; M.M. 
Souza; R. Seixas. Acta Amazonica 40(2): 303 – 308. (2010) 

http://www.scielo.br/pdf/aa/v40n2/v40n2a08.pdf 

 

Eucalyptus urophylla stands wood utilization at two different ages for 
production of particleboard panels. L.M. Mendes; S. Iwakiri; F.A. Mori; J.B. 
Guimarães Junior; R.F. Mendes. Cerne 15(3): 288 – 294. (2009) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/08-01-20101305%20artigo%20579.pdf (em Inglês) 

 

Utilização de madeiras de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii para 
produção de painéis de partículas orientadas - OSB. S. Iwakiri; C.E.C. 
Albuquerque; A.C.B. Costa. Ciência Florestal 18(2): 265 – 270. (2008) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v18n2/A12V18N2.pdf  

 

Produção de painéis laminados unidirecional – LVL com madeiras de 
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden e Eucalyptus dunnii Maiden. S. Iwakiri; 
J.L.M. Matos; J.G. Prata; L.P. Torquato; M. Bronoski; M.M. Nishidate.  Floram – 
Floresta e Ambiente 15(2): 01 – 07. (2008) 

http://www.floram.org/files/v15n2/v15n2a1.pdf 

 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/defesas/pdf_ms/2010/d550_0619-M.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24136/Dissertacao%20Rosilani.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24136/Dissertacao%20Rosilani.pdf?sequence=1
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/17823/11625
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/03-02-20117301v16_n4_artigo%2015.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/25-10-20104048v16_n3_artigo%2006.pdf
http://www.scielo.br/pdf/aa/v40n2/v40n2a08.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/08-01-20101305%20artigo%20579.pdf
http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v18n2/A12V18N2.pdf
http://www.floram.org/files/v15n2/v15n2a1.pdf
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Madeira de eucalipto é alternativa para piso engenheirado. S. Iwakiri; A.B.M. 
Stinghen; E.L.S. Nunes; E.H.C. Zamarian; M.K.O. Adriazola. REMADE – Revista da 
Madeira nº 112. (2008) 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1235&subject=Pisos&tit
le  

 

Produção de painéis compensados multilaminados de Eucalyptus. S. Iwakiri; 
J.G. Prata. REMADE – Revista da Madeira nº 111. (2008) 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1227&subject=Eucalypt
us&title    

 

Influência da massa específica sobre as propriedades mecânicas de painéis 
aglomerados. S. Iwakiri; A.B.M. Stinghen; E.L. Silveira; E.H.C. Zamarian; J.G. 
Prata; M. Bronoski. Floresta 38(3): 487 - 493. (2008)  

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/12414/8537  

 

Utilização da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii na 
produção de painéis de cimento-madeira. S. Iwakiri; J.G. Prata. Cerne 14(1): 
68 – 74. (2008) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/10-02-20098394v14_n1_artigo%2009.pdf  

 

Influência da densidade do painel e da composição em camadas nas 
propriedades físico-mecânicas de painéis OSB de clones de Eucalyptus spp. 
L.M. Mendes; S.A. Mendes; S. Iwakiri; M.D. Chaves; F.A. Mori; R.F. Mendes. Cerne 
14(4): 379 – 385. (2008) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/administracao/publicacoes/m26v14n4o12.pdf  

 

Produção de painel compensado estrutural de Eucalyptus grandis e 
Eucalyptus dunnii. S. Iwakiri; S. Keinert Jr.; J.G. Prata; S. Rosso. Floresta 37(3): 
363 - 367. (2007) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/9932/6827  

 

Avaliação da qualidade do compensado fenólico de Eucalyptus grandis. S. 

Iwakiri; A. Razera Neto; B.C. Almeida; C.P. Biasi; D. Chies; F.P. Guisantes; J.A. 
Franzoni;  P.A. Rigatto; W.P. Bettega. Ciência Florestal 16(4): 437 – 443. (2006) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v16n4/A9V16N4.pdf  

 

Utilização de lâminas de Eucalyptus grandis e Eucalyptus maculata como 
alternativas para produção de piso laminado com montagem direta. S. 

Iwakiri; A.B.M. Stinghen; E.L.S. Nunes; E.H.C. Zamarian; M.K.O. Adriazola. Revista 
Floresta 36(3): 425 - 430. (2006) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/7521/5382  

 

Tensão de crescimento em árvores vivas de clones de Eucalyptus spp. e de 
Eucalyptus dunnii Maiden e propriedades da sua madeira. P.F. Trugilho. Tese 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1235&subject=Pisos&title
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1235&subject=Pisos&title
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1227&subject=Eucalyptus&title
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1227&subject=Eucalyptus&title
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/12414/8537
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/10-02-20098394v14_n1_artigo%2009.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/administracao/publicacoes/m26v14n4o12.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/9932/6827
http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v16n4/A9V16N4.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/7521/5382
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de Doutorado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Co-orientação: Dr. Setsuo 
Iwakiri. 167 pp. (2005) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/4148/paulo.pdf?sequence=1  

 

Produção de vigas estruturais em perfil “I” com painéis de madeira 
reconstituída de Pinus taeda L. e Eucalyptus dunnii Maiden. A.L. Pedrosa; S. 
Iwakiri; J.L.M. Matos. Floresta 35(3): 443 – 449. (2005)  

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/view/5189/3903  

e  

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/5189/3903  

 
Efeitos da idade e classe diamétrica na deformação residual longitudinal 
em árvores de Eucalyptus dunnii Maiden. P.F. Trugilho; S. Iwakiri; M.P. Rocha; 
J.L.M. Matos; L.K. Saldanha. Revista Árvore 28(5): 725 - 731. (2004) 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n5/23411.pdf  

 

Produção de painéis de madeira aglomerada de Grevillea robusta A. Cunn. 
ex R. Br. S. Iwakiri; J. Shimizu; J.C. Silva; C.H.S. Menezzi; C.A. Puehringher; I. 
Venson; C. Larroca.  Revista Árvore 28(6): 883 - 887. (2004) 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n6/23989.pdf  

 

Utilização da madeira de eucalipto na produção de chapas de partículas 
orientadas - OSB. S. Iwakiri; L.M. Mendes; L.K. Saldanha; J.C. Santos. Cerne 
10(1): 46 – 52. (2004) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/11-02-2009914v10_n1_artigo%2005.pdf  

 

Redução do efeito das tensões de crescimento em toras de Eucalyptus 

dunnii. J.L.M. Matos; S. Iwakiri; M.P. Rocha; R.M. Paim; L.O. Andrade. Scientia 
Forestalis 64: 128 – 135. (2003) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr64/cap11.pdf  

 

Produção de chapas de partículas orientadas "OSB" de Eucalyptus grandis 
com diferentes teores de resina, parafina e composição em camadas.  S. 

Iwakiri; L.M. Mendes; L.K. Saldanha. Ciência Florestal 13(1): 89 – 94. (2003) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v13n1/A10V13N1.pdf  

 

Desempenho estrutural de vigas "I" constituídas por PLP e compensado de 
Pinus taeda L. e Eucalyptus dunnii Maiden e OSB de Pinus spp. A.L. Pedrosa. 
Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Orientação: Dr. 
Setsuo Iwakiri. 112 pp. (2003) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2233/Desempenho%20estrutural%20de%20vi

gas%20I%20constru%3fudas%20por%20PLP%20e%20compensado%20de%20Pinus%20taeda%20L.%
20e%20Eucalyptus.pdf?sequence=1  

 

Modelagem de misturas de três espécies de madeiras na fabricação de 

chapas aglomeradas estruturais. É. Hillig; C.R. Haselein; S. Iwakiri. Revista 
Floresta 33(3): 311 – 320. (2003) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/4148/paulo.pdf?sequence=1
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/5189/3903
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n5/23411.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n6/23989.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/11-02-2009914v10_n1_artigo%2005.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr64/cap11.pdf
http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v13n1/A10V13N1.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2233/Desempenho%20estrutural%20de%20vigas%20I%20constru%3fudas%20por%20PLP%20e%20compensado%20de%20Pinus%20taeda%20L.%20e%20Eucalyptus.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2233/Desempenho%20estrutural%20de%20vigas%20I%20constru%3fudas%20por%20PLP%20e%20compensado%20de%20Pinus%20taeda%20L.%20e%20Eucalyptus.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2233/Desempenho%20estrutural%20de%20vigas%20I%20constru%3fudas%20por%20PLP%20e%20compensado%20de%20Pinus%20taeda%20L.%20e%20Eucalyptus.pdf?sequence=1
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http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/2264/1892  

 

Efeito da cura a vapor sobre as propriedades mecânicas de painéis de 
cimento-madeira. J.V.F. Latorraca; S. Iwakiri. Floram – Floresta e Ambiente 8(1): 

84 – 93. (2001) 

http://www.floram.org/files/v8núnico/v8nunicoa11.pdf  

 

Resíduos de serrarias na produção de painéis de madeira aglomerada de 
eucalipto. S. Iwakiri; A. B. Cunha; C. E.C. Albuquerque; E. Gorniak; L.M. Mendes. 
Scientia Agraria 1(1-2):  23 – 28. (2000) 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/agraria/article/viewFile/963/789  

 

Utilização de resíduos de serraria na produção de chapas de madeira 
aglomerada de Eucalyptus saligna, Eucalyptus citriodora e Eucalyptus 
pilularis. S. Iwakiri; C.R. Cruz; D.P. Olandoski; M.A. Brand. Floram – Floresta e 
Ambiente 7(1): 251 - 256. (2000)  

http://www.floram.org/files/v7núnico/v7nunicoa26.pdf  

 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden e Eucalyptus dunnii Maiden como fontes 
de matéria prima para serrarias. M.P. Rocha. Tese de Doutorado. UFPR – 
Universidade Federal do Paraná. Co-orientação: Dr. Setsuo Iwakiri. 186 pp. (2000) 

http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/rocha,mp.pdf  

 

Eucalyptus spp. na produção de painéis de cimento-madeira. J.V.F. 
Latorraca. Tese de Doutorado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Orientação: 
Dr. Setsuo Iwakiri. 208 pp. (2000) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/25416/T%20-
%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1  

 

Utilização de extensores alternativos na produção de compensados 
multilaminados.  S. Iwakiri; A.B. Cunha; C.E.C. Albuquerque; E. Gorniak; L.M. 
Mendes. Ciência Florestal 10(1): 77 – 83. (2000) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v10n1/art5v10n1.pdf  

 

Efeitos do tratamento das partículas de Eucalyptus dunnii (Maid), da 
variação da relação madeira-cimento e do uso de aditivos sobre as 
propriedades físicas e mecânicas de chapas de madeira-cimento. J.V.F. 
Latorraca; S. Iwakiri. Cerne 6(1): 68 – 76. (2000) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/13-02-20091811v6_n1_artigo%2008.pdf  

 

Avaliação da qualidade de colagem em compensados de Eucalyptus 
cloeziana e Eucalyptus robusta. S. Iwakiri; S.J. Pereira; S. Nisgoski. Floram – 
Floresta e Ambiente 6(1): 45 – 50. (1999)  

http://www.floram.org/files/v6núnico/v6nunicoa5.pdf  

http://www.geocities.ws/floramrural/p0045.pdf 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/2264/1892
http://www.floram.org/files/v8núnico/v8nunicoa11.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/agraria/article/viewFile/963/789
http://www.floram.org/files/v7núnico/v7nunicoa26.pdf
http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/rocha,mp.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/25416/T%20-%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/25416/T%20-%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1
http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v10n1/art5v10n1.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/13-02-20091811v6_n1_artigo%2008.pdf
http://www.floram.org/files/v6núnico/v6nunicoa5.pdf
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Efeito inibidor de cinco espécies florestais sobre a cura do compósito 
cimento-madeira. J.V.F. Latorraca; S. Iwakiri; R.C.C. Lelis. Floram - Floresta e 
Ambiente 6(1): 75 – 82. (1999) 

http://www.floram.org/files/v6núnico/v6nunicoa9.pdf 

http://www.geocities.ws/floramrural/p0076.pdf 

 

Estudo da viabilidade do uso da espécie Eucalyptus dunnii (Maid) na 
manufatura de painéis de madeira-cimento. J.V.F. Latorraca; S. Iwakiri. Forest 
99. 03 pp. (1999) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Forest99_Edunnii.pdf 

 

Influência da umidade na resistência da linha de cola e estabilidade 
dimensional do compensado utilizando resina de alta reatividade. D.A. 
Silva; I. Tomaselli; S. Iwakiri. Scientia Forestalis 54: 69 – 80. (1998) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr54/cap06.pdf  

 

Estudo da viabilidade do uso da espécie Eucalyptus dunnii (Maid) na 
manufatura de painéis de madeira cimento. J.V.F. Latorraca. Dissertação de 
Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. Orientação: Dr. Setsuo Iwakiri. 
111 pp. (1996) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/25197/D%20-
%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1  

 

Rendimento e condições de desdobro de 20 espécies de madeiras da 
Amazônia. S. Iwakiri. Acta Amazonica 20: 271 – 281. (1990) 

https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/20-4/PDF/v20n4a20.pdf 

 

Classificação mecânica não destrutiva em vigas de madeiras tropicais. S. 
Iwakiri. Acta Amazonica 18(1-2): 133 – 146. (1988) 

https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/18-2/PDF/v18n2a13.pdf  

 

Classificação de madeiras tropicais através do método mecânico não-
destrutivo. S. Iwakiri. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do 
Paraná. 104 pp. (1982) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-
%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.floram.org/files/v6núnico/v6nunicoa9.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Forest99_Edunnii.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr54/cap06.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/25197/D%20-%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/25197/D%20-%20LATORRACA%2c%20JOAO%20VICENTE%20DE%20FIGUEIREDO.pdf?sequence=1
https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/18-2/PDF/v18n2a13.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1
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Painéis OSB – Oriented Strand Board 

 

Painéis MDF fabricados a partir de 100% de madeira de eucalipto 

Fontes de inspirações técnicas para o Dr. Setsuo Iwakiri 
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Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos 

por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados 

para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 

 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor 

visite: 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 
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