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Resumo 

 

Os painéis de média densidade são moldados sob temperatura e pressão e 

apresentam propriedades físicas e mecânicas similares aos da madeira maciça. Sua 

composição envolve fibras de eucalipto e pinus, porém cargas como resíduo de 

caulim podem ser incorporadas. O objetivo deste trabalho foi confeccionar painéis de 

média densidade incorporando resíduo de caulim e comparar as propriedades 

físicas, químicas e mecânicas destes com outros comerciais. O resíduo foi 

submetido aos seguintes ensaios de caracterização: difratometria de raios-X, análise 

química, análise térmica diferencial, análise térmica gravimétrica e análise 

granulométrica. Através do processo de prensagem foram confeccionados corpos de 

prova, estes foram avaliados quanto à sua resistência à flexão e à tração 

perpendicular, absorção de água/inchamento em espessura, densidade e teor de 

umidade. De acordo com os resultados analisados, conclui-se que as amostras que 

possuem o resíduo apresentam menores teores de inchamento, resistência à flexão 

e tração e maior teor de absorção . 

 

Palavras chave: MDF - Fibras naturais - Resíduo de Caulim 

 

INTRODUÇÃO 

O MDF é um produto recente, fabricado pela primeira vez no início dos anos 

60 nos Estados Unidos. Dias (2007)1 ressalta que o MDF é fabricado através da 

aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos, moldado 

sob alta temperatura e pressão.  
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Segundo o laudo da indústria Fibraplac, empresa localizada no Rio Grande do 

Sul, que fabrica painéis de MDF, a composição dos painéis limita-se a 83,5% de 

fibra de madeira, 9% de resina, 0,5% de parafina e 7% de água. Dos 83,5% de fibra, 

50% são compostos por fibras do tipo eucalipto grandis e 50% do tipo pinus elliottii. 

Existe receio quanto ao uso da resina de formaldeído nas resinas 

empregadas na confecção do MDF e os riscos de saúde envolvidos. Logo, novas 

resinas menos nocivas estão sendo desenvolvidas em pesquisas. Existem ainda 

aspectos restritivos que devem ser enfatizados, como o fato de que o produto não 

deve ser exposto à ação da água nem a ambientes com umidade excessiva.  

Com o intuito de aprimorar os painéis de MDF e contribuir para a redução do  

impacto ambiental, pensou-se em incorporar resíduo de caulim à formulação. O 

caulim é uma argila de cor branca, formada por silicatos de alumínio hidratado, de 

vasta aplicação industrial. (COSTA et al. 2006)2. 

Tradicionalmente 40% à 70% do resíduos de caulim são descartados em 

aterros e, comumente, jogados diretamente no meio ambiente, sem qualquer 

processo de tratamento ou imobilização. Todavia, alternativas de reciclagem e/ou 

reutilização devem ser investigadas e, sempre que possível, implementadas  

(TULYAGANOV et al., 2002)3. Logo o objetivo deste trabalho foi confeccionar painéis 

do tipo MDF incorporando resíduo de caulim e comparar as propriedades físicas, 

químicas e mecânicas destes painéis com outros produzidos com fibras de eucalipto 

e pinus. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensaios de caracterização 

 Composição química - das fibras - determinado através das normas TAPPI 

(1969)4 e composição química do resíduo - Fluorescência de raios X através do 

aparelho Shimadzu EDX – 720. 

 Análise térmica diferencial - ATD e Análise térmica gravimétrica – TG - As 

amostras foram acondicionadas em suportes de alumina e aquecidas a uma taxa de 

10o C.min-1 entre as temperaturas ambiente e até 1000o C utilizando atmosfera 

dinâmica de oxigênio com vazão de 50ml.min-1. 

 Difração de raios x – DRX - O ensaio foi realizado no equipamento Shimadzu 

modelo DRX 6000 radiação Cu, entre ângulos 5o ≤ 2θ ≤ 50o, velocidade de varredura 

de 2o.min-1, voltagem de 40kv e corrente de 30mA. 
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 Análise granulométrica: O equipamento utilizado foi o CILAS 1064 líquido e o 

agitador Hamilton BEACH com velocidade de 1700 rpm por um período de tempo de 

5 min e faixa 0.04mu - 500.00 um/ 100 Classes. 

Confecção dos corpos de prova 

Os corpos de prova de foram elaborados de acordo com as características 

dos painéis de MDF tipo standard, cru e com 5 mm. Em paralelo e com as mesmas 

características foram confeccionados corpos de prova com resíduo de caulim. Foram 

definidas duas composições para confecção dos corpos de prova: composição 1C 

que contém fibras de eucalipto e pinus, adesivo, resina e água e composição 2C que 

possui as mesmas matérias-primas e mais 4,175% de resíduo de caulim.  

O limite mínimo da incorporação do resíduo foi baseado na metade do valor 

estabelecido industrialmente. A indústria define como 8,35% o limite máximo de 

sílica na composição de painéis de MDF. Se este valor for excedido pode acontecer 

um desgaste nas lixas e exigir um processo de limpeza maior nas máquinas 

tornando inviável do ponto de vista industrial. 

A princípio as fibras foram colocadas em estufa a 60oC por 24 horas para 

evaporar a água que estava incorporada superficialmente e a partir de então os 

corpos de prova foram conformados como ilustra a Figura 1. 

       

Figura 1 – A) Mistura das matérias primas B) Prensagem a frio C) Prensagem a quente  

 

As matérias-primas foram misturadas manualmente de forma descontínua, 

aleatória e nas devidas proporções e dispostas em um molde de ferro. Visivelmente 

a mistura das matérias prima apresentatam separação de fases, mesmo assim foi 

dada continuidade aos procedimentos para confecção dos corpos de prova.  

Após a deposição do material no molde, foi necessário fazer uma prévia 

prensagem durante cerca de três minutos e com 4 toneladas de pressão para que a 

mistura ficasse melhor compactada no molde, como ilustrado na Figura 1B. Em 

A B C
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seguida, foi efetivada a prensagem final (imagem C) realizada em uma prensa 

hidráulica de laboratório, dotada de aquecimento elétrico, a cerca de 140o C, durante 

8 minutos e sob pressão de 10 toneladas. O acabamento dos compósitos foram feito 

com uma lixadeira obtendo-se, ao final, como resultado corpos de prova com 

dimensões 15 x 5 cm e  5 x 5 cm, conforme especificado nas normas ABNT 153162 

– parte 2.  

Ensaios de avaliação dos corpos de prova 

 Densidade - Mesmo sabendo que confecção manual dos corpos de prova 

aprensenta variação dimensional, determinou-se sua espessura do corpo de prova 

com um paquímetro digital. A densidade foi determinada segundo a equação A. 

 

Onde: D = densidade (g/m3); M = massa (g); V = volume (m3).   

 Teor de umidade – Calculo da diferença entre os pesos dos corpos de prova 

antes e depois de serem colocados em estufa a temperatura de 103 ± 2oC por cerca 

de 12hrs, logo, o teor de umidade foi calculado segundo a equação B. 

 

Onde: U = umidade relativa do corpo de prova (%); MU = massa úmida do corpo de 

prova (g); MS = massa seca do corpo de prova (g). 

 Inchamento em espessura - Foi medida a espessura dos corpos de prova no 

ponto central da amostra antes e após sua imersão em água limpa . Os corpos de 

prova ficaram cobertos por água durante 24hs. O inchamento em espessura foi 

calculado através da equação C. 

 

Onde: Gt = inchamento (%); t1 = espessura inicial (mm); t2 = espessura final (mm). 

 Absorção de água - Foi medida a massa dos corpos de prova antes e após a 

imersão em água pelo tempo de 24 h. A absorção de água foi determinada através 

da equação D.  

 

Onde: A = absorção (%); m1 = massa inicial (g); m2 = massa final (g). 

 Flexão em três pontos - As extremidades dos corpos de prova foram apoiadas 

no suporte da máquina de ensaios estática da marca Shimadzu modelo Autograph 

A 

B 

C 

D 
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AG – X 50 KN, no seu centro uma força foi aplicada até a sua ruptura com 

velocidade de carga aproximadamente 5 mm por minuto. 

 Tração perpendicular - Para a realização do ensaio de tração perpendicular 

foi necessário colar nas duas faces do corpo de prova suportes metálicos com cola 

époxi. Os suportes foram acoplados na máquina de ensaios marca Shimadzu 

modelo Auograph AG - IS 100 KN e posteriormente tracionados perpendicularmente 

de forma que o corpo de prova se rompesse. A velocidade do ensaio foi baseada na 

espessura da amostra de 0,5 mm/min. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As fibras de eucalipto e pinus apresentam 64,79 ± 0,88% de celulose e 

12,58% de lignina total. Os resultados diferem dos encontrados por Mori et. al. 

(2003)5. Para a fibra de pinus elliotti os resultados foram superiores aos de Rigatto et 

al. (2004)6. Estas diferenças de teor estão diretamente relacionadass às 

características de cultivo, clima e solo que estas espécies são submetidas.  

Verificou-se que os resultados da composição química e perda ao fogo do 

resíduo de caulim apresentou alto teor de SiO2 (52,25%) e Al2O3  (39,89%), que são 

provenientes da sílica livre e combinada. O K2O e MgO são provenientes da mica. 

A Figura 2 apresenta as curvas da ATD e TG das fibras eucalipto e pinus. 

Analisando as curvas observa-se que até a temperatura de 120ºC provavelmente 

aconteceu uma perda de massa correspondente a água de hidratação e liberação 

dos voláteis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Análises térmica diferencial e gravimétrica das fibras de eucalipto e pinus  

Entre 200 e 370ºC existe uma máxima de perda de massa referente à 

degradação/pirolise das polioses. Entre 370 a 790ºC, a amostra perdeu massa que 

corresponde à degradação da lignina e α-celulose, totalizando 79,19% da perda de 

massa da amostra. A curva DTA apresenta quatro os principais eventos exotérmicos 
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em 132, 423, 450 e 790ºC, e endotérmicos em 390, 610 e 623ºC. Acredita-se que 

estes eventos estejam associados à desidratação e reação de estado sólido 

relacionados aos eventos anteriormente citados. 

A Figura 3 apresenta as curvas DTA e TGA do resíduo de caulim. Analisando 

a curva da TGA verifica-se que no intervalo de 0 a 120 OC há uma perda de massa 

de 1,53% referente à água livre. Entre 530 e 900 OC a perda de massa foi de 1,23% 

correspondente a perda de hidroxi las do material. Acima de 900  OC totaliza a perda 

da massa em 2,80%. Analisando a curva DTA verificam-se picos endotérmicos a 

70ºC característico da presença de água livre e 989,75ºC relativo à mulita e um pico 

endotérmico em 602,06ºC característico da presença de hidroxila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Análises térmica diferencial e gravimétrica do resíduo de caulim  

O gráfico de DRX da mistura das fibras apresentou banda de baixa 

intensidade entre 12 e 17Å com característica do cristal polimórfico da celulose e um 

pico a 23 Å referente à porção cristalina. Através do resultado do difratograma de 

raios-x do resíduo de caulim. verificou-se as seguintes fases mineralógicas: caulinita 

caracterizada por picos com distâncias interplanares de 7,07 e 3,56 Å; quartzo 

caracterizado pelas distâncias interplanares de 4,22 e 3,32 Å e a mica com 10Å.  

Através do ensaio de análise granulométrica, verificou-se que o resíduo de 

caulim apresenta uma distribuição granulométrica com distribuição de tamanho de 

partículas com D90 e diâmetro médio de 43,96 μm. 

A Figura 4 apresenta os resultados das densidades dos compósitos, tendo 

como média 0,48 e 0,43g/mm3 para as composições 1C e 2C. As densidades dos 

compósitos apresentam valores aproximados indicado pela norma ABNT NBR 

15326 - parte 37, segundo qual os painéis de MDF classificados como ultra light 

devem possuir densidade variando entre 0,45 e 0,55 g/mm3.  
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Figura 4 - Valores médios de densidade dos compósitos 1C - fibras de eucalipto e pinus; 2C – fibras 

de eucalipto, pinus e resídui de caulim 

A Figura 5 ilustra o resultado do ensaio de teor de umidade, a composição 

que possuem resíduo de caulim (2C) apresenta teor de umidade reduzido em 

comparação a 1C, ou seja, a probabilidade de desenvolver fungos e de envelhecer 

precocemente é menor já que a quantidade de água presente no compósito também 

é menor. Comparando esses resultados com os especificados pela ABNT NBR 

15316 (parte 3) verifica-se que todas as amostras apresentam teor de umidade no 

intervalo aceito pelas normas que basea-se na composição com fibras de eucalipto e 

pinus de 4 a 11%. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Valores médios de teor de umidade dos compósitos 1C - fibras de eucalipto e pinus; 2C – 

fibras de eucalipto, pinus e res íduo de caulim 

A Figura 6 A e B apresentam os valores médios das propriedades de 

inchamento e absorção de água após 24 horas de imersão. Nota-se que resultados 

relativos ao inchamento (1C 12,58% e 2C 14,47%) apresentam tendências similares 

aos resultados de absorção de água (1C 40,2% e 2C 55,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A) Valores médios de inchamento em espessura B) Valores médios absorção de água 
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 As amostras que não apresentam o resíduo possuem um menor teor de 

inchamento e de absorção de água, o que provavelmente está relacionado ao 

comportamento hidrofóbico dos argilominerais que estão presentes no resíduo e o 

fato do resíduo não ter sido bem misturado com a resina. Os valores de inchamento 

do compósito 1C enquadra-se no valor máximo especificado pela norma ABNT 

15316 (parte 3) para painéis do tipo ultra light, o compósito 2C supera este valor. 

Segundo Eleotério (2000)8 a absorção de água influencia diretamente o 

inchamento e apresenta relação inversa com outras variáveis como módulo elástico 

e de tração que serão apresentados a seguir. Kelly (1977)9 afirma que o inchamento 

em espessura não é apenas devido à retrabilidade do material em função da 

densidade outros motivos para a expansão da espessura estão relacionados ao 

alívio da pressão após a prensagem. 

A Figura 7 e a Tabela 1 apresentam os gráficos de tensão x deformação e os 

dados relacionados à média da força, tensão e módulo de elasticidade obtidos no 

ensaio de flexão em três pontos. Nota-se que a composição 1C, com fibras de 

eucalipto e pinus, possui maior valor de tensão máxima (38,41 MPa) e enquadra-se 

no valor mínimo (18%) estabelecido pela norma ABNT para painéis para aplicação 

estrutural já o compósito 2C não ultrapassa o mínimo exigido. O resíduo de caulim 

contém quartzo, que é um material abrasivo, o que pode ter gerado atrito e 

provavelmente influenciado o comportamento mecânico dos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – A) Gráficos de tensão x deformação do ensaio de flexão para os compósitos com fibras de 

eucalipto e pinus  e resíduo de caulim  
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Tabela 1. Médias da força, tensão e módulo de elasticidade obtidos no ensaio de flexão dos 

compósitos 1C – fibras de eucalipto e pinus e 2C – fibras de eucalipto, pinus e resíduo de caulim  

COMPOSIÇÃO 
MÁXIMA FORÇA 

(N) 
MÁXIMA TENSÃO 

(MPA) 
MÓDULO ELÁSTICO 

(MPA) 

 
1C  

 

291,06 
 

39 

38,41 
 

5,14 

3068,92 
 

463,71 

Tensão 

5-15MPa 

 
2C 

 

125,56 
 

 
28,24 

16,57 
 

 
3,72 

1579,75 
 

 
92,39 

Tensão 

2-7MPa 

 

O módulo de elasticidade é um parâmetro mecânico que proporciona uma 

medida da rigidez do material. Em relação ao comportamento elástico das 

composições estudadas, nota-se que a amostra que possui fibras de eucalipto e 

pinus possui maior módulo elástico do que a que possui o resíduo de caulim, o que 

corrobora com os resultados apresentados anteriormente.  

O módulo elástico dos compósitos dos compósitos que não possuem o 

resíduo (1C) enquadram-se nas normas da ABNT 15316 (parte 3) em oposição aos 

compósitos que possuem o resíduo (2C), portanto, a incorporação do resíduo de 

caulim mostrou-se inviável para a obtenção de painéis de média densidade. 

Conforme comentado na metodologia a composição de painéis de média densidade 

não deve conter mais que 8,15% de sílica, no entanto, a granulometria da sílica 

pode ter uma influência significativa sobre o comportamento dos compósitos.  

A Figuras 8 e a Tabela 2 representam o resultado de ensaio de tração para as 

composições estudadas. Assim como para o ensaio de flexão, o valor de tensão 

máxima e do módulo de elasticidade é significativamente maior na amostra que 

possui apenas fibras de eucalipto e pinus. Comparando-se os resultados ensaiados 

com os apresentados pelas normas da ABNT 15316 (parte 3) os compósitos que 

não possuem o resíduo na sua composição (1C) enquadram-se na classificação de 

chapas ultra light que possui como valor mínimo de tração 0,15N/mm2. 
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Figura 8 – A) Tensão x deformação ensaio de tração para compósitos com fibras de eucalipto e pinus  

Tabela 2 - Limite de resistência à tração, módulo elástico e carga máxima à tração dos compósitos 

1C – fibras de eucalipto e pinus e 2C – fibras de eucalipto, pinus e resíduo de caulim  

COMPOSIÇÃO 
LIMITE DE RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO (MPA) 
MÓDULO 

ELÁSTICO (N/MM
2
) 

CARGA MÁXIMA À 
TRAÇÃO (N) 

 

1C  
 

0,335 

 
0,155 

2,122 

 
1,054 

838,54 
389,36 

 
2C  

 

0,120 

0,033 

1,238 

0,553 

301,04 

83,210 

 

Esta variação de limite de resistência à tração, módulo de elasticidade e carga 

máxima à tração provavelmente ocorre devido à composição química das fibras, 

tamanho e a disposição aleatória delas no compósito. O compósito 1C que não 

possui o resíduo apresenta maior módulo de elasticidade, resistência à tração e 

suporta uma carga máxima maior à tração, provavelmente isto acontece devido o 

resíduo não ter boa adesão com as fibras, provocando assim fragilização do 

material, fato apresentado por Carr et al. (2006) que verificaram que o uso do caulim 

levou menor resistência ao compósito estudado. 

 

CONCLUSÕES 

O resíduo de caulim utilizado apresenta alto teor de SiO2 e Al2O3. Por meio do 

ensaio de DRX, verificou-se presença de caulinita, quartzo e mica. A granulometria 

do resíduo apresentou comportamento modal com estreita distribuição de tamanho 

de partículas. As densidades dos compósitos ensaiados classificam os compósitos 

1C e 2C como sendo MDF ultra light segundo as normas da ABNT 15316. A 

composição que possuí resíduo de caulim apresenta menor teor de umidade com 

relação aos tratamentos estudados. As amostras apresentam teor de umidade que 
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se enquadram nas normas. As composições que não possuíam o resíduo de caulim 

em sua composição apresentaram menores teores de inchamento e de absorção, o 

que está relacionado ao comportamento hidrofóbico do resíduo. Os compósitos com 

fibras de eucalipto e pinus possui maiores valores de tensão, flexão e módulo 

elástico em relação ao que possui o resíduo e apresenta módulo de elasticidade 

adequado para aplicações em painéis ultra light, segundo as normas da ABNT 

15316 (parte 3). O valor de tensão máxima e o módulo de elasticidade para tração 

apresenta-se maior na amostra que possui na sua composição fibras de eucalipto e 

pinus, enquadrando o compósito na classificação de chapas ultra light.  A 

incorporação do resíduo de caulim da forma realizada não foi benéfica para as 

propriedades físicas e mecânicas dos compósitos, os dados indicam que o processo 

de obtenção dos corpos de prova influenciaram as propriedades dos compósitos.  
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MERGER OF WASTE IN KAOLIN PANELS MEDIUM DENSITY 

 

ABSTRACT 

Medium-density panels are molded under pressure and temperature and have 

physical and mechanical properties similar to those of solid wood. Their composition 

involves fibers of eucalyptus and pine, but other residues as kaolin waste can be 

incorporated. The objective was to manufacture medium density panels incorporating 

kaolin waste and compare the physical, chemical and mechanical properties of these 

with other commercials. The residue was subjected to the following characterization 

tests: X-ray diffraction, chemical analysis, differential thermal analysis, thermal 

gravimetric analysis and size analysis.Through the process of pressing the samples 

were prepared, they were evaluated for their flexural strength and tensile strength 

perpendicular to the water absorption / swelling in thickness, density and moisture 

content.According to the analyzed results, we conclude that samples having the 

residue had lower levels of swelling, tensile and flexural strength and higher levels of 

absorption. 
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