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RES UMO  

Este artigo tem como objetivo demonstrar uma forma de reciclagem do resíduo de MDF, um tipo 

de madeira reconstituída, resultante dos processos de fabricação de produtos de chapas de madeira. A 

reciclagem do resíduo foi feita através da elaboração de um compósito que  usou como matriz a resina de 

poliéster termofixo . O produto concebido constituiu-se de um painel, tipo mosaico, concebido em células 

hexagonais, como uma colmeia de abelha, para o qual foi elaborada uma paleta de cores, formulada com 

pigmentos específicos para o tipo de resina usada. Foi usado molde de borracha de silicone como 

parâmetro da viabilidade produtiva do compósito. Foram elaborados três painéis, um com cores 

claras/escuras, um com cores quentes e outro com cores frias, demostrando a possibilidade do 

aproveitamento do resíduo como insumo para novos produtos. 
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ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate a way to recycle waste of MDF, a type of reconstituted wood 

resulting from the manufacturing processes of wood veneer products. Recycling of waste was made by 

preparing a composite which is used as matrix resin thermoset polyester. The product designed consisted 

of a panel, a mosaic type, designed in hexagonal cells, as a bee hive, for which was created a palette of 

colors, formulated with special pigments for the type of resin used. Silicone rubber mold was used as a 

parameter of the production viability of the composite. Three panels were prepared, one with light / dark 

colors, one with warm colors and another with cool co lors, showing the possibility of the waste utilization 

as feedstock for new products .  

Key Words : Ecological composites, Waste MDF, Texture  

INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com o meio ambiente torna imperativo pesquisas sobre alternativas 

ecológicas para materiais e processos de produção. As indústrias de base florestal, dentre elas a 

indústria madeireira e dos seus materiais derivados, são um exemplo de um processo ineficiente. A 

grande quantidade de resíduos particulados de madeira, na forma de serragem, cavacos e maravalha, 

provenientes dos processos de produção das indústrias madeireiras e de móveis, por exemplo, 

podem ser considerados como um exemplo desta ineficiência quanto às questões ambientais.  

A indústria de produtos em madeira tem no MDF (Medium Density Fibreboard) uma das suas 

principais matérias primas. O uso de madeiras reconstituídas, como o MDF, tem se expandido no 

mundo e principalmente no Brasil, que ocupa o sétimo lugar entre os maiores consumidores deste 

tipo de madeira [1]. Os resíduos desta produção, portanto, resultam numa grande quantidade de 
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material que não têm um destino correto, sendo geralmente descartados nos aterros sanitários ou 

destinados a queima [2]. No caso do MDF existe o agravante de ser um material composto de fibras 

celulósicas aglutinadas e compactadas com resinas aldeídicas, substâncias associadas à emissão de 

compostos orgânicos carcinogênicos [3]. 

Por outro lado, compósitos formulados a partir de resíduos particulados de madeira e seus 

derivados, como o MDF, podem ser uma alternativa ambientalmente sustentável ao descarte [2]. Os 

compósitos são materiais híbridos, desenvolvidos a partir da combinação de vários tipos de 

materiais distintos, sendo que uma formulação tradicional envolve uma matriz geralmente 

polimérica ou cimentícia, um reforço de fibras tecidas e/ou não-tecidas e uma carga particulada 

mineral. Num eco-compósito esses componentes são oriundos de fontes sustentáveis e limpas, tal 

como as fibras e particulados vegetais, além de serem provenientes de fontes renováveis, não 

tóxicas, não abrasivas e com baixo custo [4]. Os resíduos de madeira sólida ou reconstituída, além 

de se encaixam nessa categoria, podem ser considerados ainda mais vantajosos ambientalmente por 

se tratar de materiais considerados como lixo, com valor mínimo, mas que podem ter o potencial de 

serem reintroduzidos como insumo em novos processos produtivos e produtos. 

Diante desse cenário, questiona-se por um meio de valorizar o resíduo particulado de MDF 

como insumo para um compósito com matriz de poliéster termofixo, capaz de ser moldado em 

produtos. Este questionamento aborda especificamente soluções tanto para ampliar as 

características do compósito, sua plástica estética, quanto para verificar a possibilidade de 

moldagem de um produto em um processo produtivo conhecido. O objetivo deste artigo é 

demonstrar a viabilidade de moldagem de um produto, na forma de um painel colorido tipo 

mosaico, cujas cores usadas formaram previamente uma paleta através da adição de pigmentos 

especiais.  

PARTE EXPERIMENTAL 

Coleta de material e formulação do compósito. A pesquisa foi dividida em três partes, 

sendo a primeira a coleta do resíduo e a formulação do compósito seguido do desenvolvimento da 

paleta de cores e a terceira parte, o design e modelagem do produto experimental. Primeiramente foi 

realizada a coleta do resíduo particulado de MDF na oficina de madeira da Universidade do Estado 

da Bahia, resultado dos processos de pequenos serviços e demandas da instituição nas quais são 

usados a serra circular, tupia, furadeira dentre outras máquinas. A Figura 1 mostra essa etapa. O 

resíduo, na sua dimensão, cor e textura naturais, é mostrado na figura 1F.  

O compósito foi formulado de acordo com o método sugerido por Teixeira [2] sendo adotado 

um traço com 20% de resíduo de MDF. A resina termofixa usada foi a Poliéster Cristal Arazyn 1.0, 

uma resina de uso geral e catalisado com MEK (peróxido de metil-etil-cetona) à 2%. 
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Figura 1. Resíduos particulados de MDF ao redor das máquinas oficina de madeira (A – E) e em escala real (F) 

  

Foram moldados 2 corpos de prova na forma de pastilhas retangulares, com lados de 2,5·5,0 

cm, nos quais foram observados que, uma vez curado, o compósito apresentava uma textura 

marrom marmorizado devido as partículas superficiais do MDF, sendo essa uma das suas 

características estéticas mais evidentes, como visto na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Aparência do compósito após a cura 
 

Desenvolvimento da paleta de cores. Uma das competências do designer industrial é a 

elaboração de elementos e funções estéticas dos produtos [5] principalmente se tratando de 

requisitos tanto comunicacionais quanto subjetivos, as formas, as cores, acabamentos, dentre outros, 

formando um conjunto de características plásticas necessárias para que se atinjam os resultados 

esperados [6]. Ao adicionar cores aos polímeros pode-se criar uma variedade de tonalidades 

semelhantes a materiais naturais [7], tornando-os esteticamente atrativos. 

Por tanto, visando aumentar a variedade das características estéticas do compósito em estudo, 

foi visto como oportuno o desenvolvimento de uma paleta de cores num processo análogo ao das 

misturas de tintas aquarela, a óleo e acrílicas usadas pelos artistas, como proposto por Harrison [8] 

no qual paletas são elaboradas pela mistura gradual de cores em processos empíricos e subjetivos, 

por não haver uma fórmula pronta. O desenvolvimento da paleta de cores torna-se relevante não 
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somente para testar o potencial estético do resíduo de MDF, como para verificar a possibilidade da 

elaboração de cores intermediarias diferentes daquelas disponibilizadas pela indústria [8].  

Na elaboração da paleta foram misturadas, em um processo artesanal, sem o registro 

quantitativo, pequenas quantidades de pigmentos especiais com o objetivo de mudar ligeiramente, 

mas de forma incremental, o tom e/ou a saturação cromática da formulação inicial do compósito. O 

pigmento branco escolhido foi o dióxido de titânio para o primeiro traço e pigmentos de poliéster 

não reativo para os demais, nas cores preta, amarela, vermelha, azul e verde. Esses pigmentos são 

corantes genéricos, apresentados como pastas concentradas e comumente usados nos processos de 

laminação tradicional de produtos em fiberglass. Levou-se em consideração, entretanto, a 

quantidade máxima de pigmento recomendada a um laminado opaco: até 20% para o branco, 10% 

para o preto e as demais cores, 15% [9]. 

 

      

      

      

      

      

      

Figura 3. Paleta de cores 

 

Formou-se assim, a paleta de cores, parte dela apresentada na Figura 3, onde os pigmentos são 
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mostrados na extremidade esquerda, seguido à direita de uma amostra do compósito na sua cor 

natural, sem pigmentação. Mais à direita estão quatro amostras, com a pigmentação gradual. 

Buscou-se aplicar os pigmentos de forma que preservasse parte da sua textura natural, mesmo nas 

amostras com maior quantidade de pigmentação.  

Aplicação da paleta em um produto. Como aplicação prática da paleta de cores, foi 

planejado o desenvolvimento de um produto simples, que fosse capaz de expressar sua viabilidade 

por explorar o maior número das cores exibidas pela mesma. Para isso foi idealizado um painel para 

uso em superfícies planas, como tampos, bandejas etc., montado a partir de pequenas peças, como 

um mosaico, no qual cada célula terá uma cor diferente das vizinhas.  

O conceito do produto se inspirou na colmeia das abelhas, como mostra a figura 4, na qual 

cada célula hexagonal foi concebida com 20 mm de lado e 5 mm de espessura. Foram idealizados 

três painéis baseados na cor natural, em cores quentes e em cores frias, de acordo com a paleta. O 

painel de cor natural estudou a configuração cromática a partir da cor marrom original, considerada 

a cor básica do MDF e algumas variantes, mais escuras e mais claras, com o acréscimo de pigmento 

branco ou preto. Os dois outros painéis agruparam as paletas de amarelo e vermelho para o 

exemplar de cores quentes e verde e azul para o de cores frias.  

 
Figura 4. Aplicação conceitual da paleta de cores em produto 

 

Para a produção das células foi escolhido o processo do molde aberto de borracha de silicone, 

onde é usada apenas uma das suas superfícies, na qual a peça será moldada e/ou laminada. Esse tipo 

de molde se mostrou o mais adequado, nos custos e na simplicidade, para ser usado na construção 

de um protótipo. A borracha de silicone para moldes é um elastômero que se apresenta na forma 

líquida e é curada à temperatura ambiente, com o uso de catalisadores.  

O molde foi produzido seguindo a técnica básica para moldes em borracha de silicone 

sugeridos por Diez [10] e pela IBEX [11].  Para essa etapa foram preparadas as matrizes hexagonais 

em papel cartão, de acordo com as medidas já mencionadas, o que incluiu a impressão de um 

gabarito de corte com a planificação das células e o uso de técnicas de cartonagem. Foram 
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produzidos três modelos, sobre os quais foi derramada a borracha de silicone. A Figura 5 apresenta 

da esquerda para direita, partes do processo de produção do molde. 

     

Figura 5. Etapas de produção do molde. 

 

As células foram produzidas por batelada, três de cada vez. Para isso foram misturados, em 

valores aproximados, 30 g de resina com 20% de resíduo de MDF (7 g), além do catalisador e dos 

pigmentos. O compósito foi então vertido no molde e desmoldado após cura, em cerca de 2 horas. O 

processo de moldagem é mostrado na Figura 6. 

 

    

Figura 6. Etapas de produção das células 

 

O painel foi montado com a colagem das células pelos lados, usando cola tipo epóxi. A 

estrutura foi reforçada com uma camada de fibra de vidro, laminada no verso. O re sultado final é 

apresentado na Figura 7. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quanto à paleta de cores. O método usado na elaboração da paleta, proposto por Harrison 

[8], revelou-se suficiente para testar a potencialidade estética do resíduo de MDF, revelando, desta 

forma, algumas características e alguns limites. Observou-se que, para cada grupo de cor, houve um 

resultado diferente quanto a variação entre as amostras sem pigmento e as ultimas amostras, com 

maior quantidade de pigmento. Esse fato pode ser explicado  em parte devido à influência da cor do 
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resíduo, marrom acinzentado, com cada pigmento, que exigiu quantidades diferenciadas dos 

mesmos para se alcançar o resultado gradual esperado.  Em parte também por que alguns pigmentos 

têm melhor tingimento que outros, exigindo menores quantidades na aplicação, a exemplo do preto 

e ao contrário do azul e do verde, enquanto o vermelho foi o mais difícil de dosar exigindo mais 

cuidado na mistura.  

 

 
 

 

Figura 7. Painéis finalizados (fotos em escala reduzida). 
 

Notou-se também que os pigmentos branco, preto e os de cores quentes, amarelo e vermelho, 

foram os mais fáceis de definir os níveis intermediários de cor, o contrário das cores frias, o azul e o 

verde. Ainda assim observou-se a grande influência da cor original nas cores da paleta, 

principalmente nas cores frias, mais no azul do que o verde, que não ficaram com saturação como 

observada nas demais cores. Segundo Harrison [8], isso pode ser explicado por ter as cores a 

propriedade ótica de se inclinar em direção a outras, podendo estas se aproximar ou mesmo de se 

afastar oticamente das demais, criando cores intermediarias mais definidas ou não, que é o caso das 

misturas da cor marrom inicial com os pigmentos sintéticos, durante o desenvolvimento da paleta. 

Do ponto de vista da sustentabilidade, materiais celulósicos como as madeiras e os papeis, de 

um modo geral, possuem capacidade de reciclagem limitada por causa da degradação das fibras, 

que se decompõem a cada ciclo dos processos [12]. Portanto a geração de soluções que aumentem 

as possibilidades e alternativas de reciclagem, como uma paleta de cores, vai ao encontro dos 
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requisitos do eco-design, que prevê o uso de materiais reciclados sempre que possível [13], 

apresentando assim novas características e atributos que agregam valor ao mesmo, buscando, assim, 

afastar a possibilidade do seu descarte. 

Quanto ao processo e o produto. O processo de molde em borracha de silicone é bastante 

usado e difundido, indo desde produções artesanais e alcançando processos industrializados [10]. 

Esse processo e seus similares são essencialmente manuais ou semi-manuais nos quais apenas uma 

das superfícies do molde é usada na fabricação da peça, não havendo, portanto, o contramolde [14]. 

São fáceis de produzir e manipular, apesar das desvantagens da geração de rebarbas, pouco controle 

da espessura das paredes da peça em produção e da emissão de vapores orgânicos voláteis [2].  

Os painéis foram moldados rapidamente e sem dificuldades, sugerindo uma facilidade de 

manipulação do resíduo de MDF como matéria prima, sendo aproveitados 100% da quantidade do 

mesmo disponibilizado para a moldagem. Esse resultado pode ser considerado similar ao alcançado 

por Teixeira [2] quando elaborou um compósito análogo, no qual foi usado como resíduo 

particulado a serragem de madeira sólida, além da resina termofixa de poliéster. A moldagem dos 

três painéis mostra o potencial plástico do compósito, sendo as combinações escolhidas apenas 

algumas das muitas que podem ser desenvolvidas.  

Por outro lado, o processo de molde em borracha de silicone e a forma geométrica em 

pequenas dimensões, no entanto, apesar de terem alcançados seus objetivos, limitaram-se à 

produção de peças fáceis de serem moldadas e desmoldadas, não expondo, portanto as dificuldades 

de se produzir peças maiores e com formas mais complexas.  

CONCLUSÃO 

O projeto do painel alcançou êxito ao usar o compósito baseado no resíduo de MDF, podendo 

esse exemplo ser considerado como uma demonstração de alternativa viável para o aumento da 

eficiência ecológica, principalmente no contexto da reciclagem de resíduos industriais. Indo nessa 

direção, o uso do conceito da modularidade baseado nas colmeias das abelhas e o uso da paleta de 

cores aumentou a possibilidade de customização do mosaico do painel, o que pode ser um atrativo 

como solução plástica no design de novos produtos.  

Um dos ganhos desta pesquisa foi a geração da paleta de cores, desenvolvida com a adição 

mínima de pigmentos de uso genérico para resinas termofixas. Esse resultado permite ampliar as 

aplicações do compósito em novos produtos, devido o aumento das alternativas plásticas/estéticas.  

Como proposta para novas pesquisas sugere-se primeiramente a ampliação da paleta de cores 

através de novas misturas e da adição de novos pigmentos. Sugere-se também a substituição da 

resina termofixa de poliéster por outras, de origem mais sustentável. Além disso, poderão ser 
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experimentadas novas formas de produção, uso de outros tipos de molde, tal como os moldes 

fechados e o design de novos produtos, principalmente com maiores dimensões, usando o 

compósito aqui demonstrado. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. IBÁ - Indústria Bras ileira de Árvores. “Cenários Ibá Edição 15”.  Basília, 2015 

2. Teixeira MG “Aplicação de conceitos da ecologia industrial para a produção de materiais ecológicos: 

o exemplo do resíduo de madeira”. Dissertação de Mestrado. Salvador, Universidade Federal da Bahia, 

2005 

3.USA. U.S. "Consumer Product Safety Commission. An update on formaldehyde” Publication 725 

(2015) 

4. Roman Jr C. et al. “Análise do comportamento mecânico de compósito de polipropileno/fib ra de 

madeira com poliprop ileno reciclado em aterro sanitário”, Rev. Iberoam.de Polímeros, 16(6), (2015) 

5. Lobach B “Design industrial: Bases para a configuração dos produtos industriais” Ed. Edgard 

Bliicher. São Pau lo, 2000 

6. Gomes Filho J “Design do Objeto. Bases Conceituais”. Escrituras. São Paulo, 2006 

7. Silva FP da. Roese PB. Kindlein Júnior W  “Texturização de Produtos Poliméricos e sua Dependência 

com a Seleção de Materiais e os Processos de Fabricação”, Cient. Exatas Tecnol., 8(1), 65 (2009) 

8. Harrison H “Técnicas de desenho e pintura”. Ed. Edelbra. Erech im., 1994 

9. "Ecocompositos. Manual Eco Resins". Lisboa, 2015 

10. Diez  SG " La tecnología de los elastómeras RTV (vulcanización a temperatura ambiente) y su 

aplicación en la escultura", Rev. Iberoam. Polímeros, 7(2), 127 (2006) 

11. IBEX, Borracha de Silicone (2015) Disponível em: http://www.ibexquimica.com.br/portal/images/ 

literatura/ApostBorrachaSilicone.pdf Acesso em 22 de janeiro de 2016 

12. Young SB et al. "Eco-efficiency and Materials: Foundation Paper".  Five W inds International. 

Ottawa 2001 

13. Teixeira MG, César SF "Ecologia Industrial e  Eco-design: requisitos para a determinação de materiais 

ecologicamente corretos" Revista Design em Foco, Nº 02 (2005) 

14. Manish Resins & Polymers . Private Limited FRP Process  (2008). Disponível em: http://www.frp 

rawmaterial.com/frp-process.html.  Acesso em 7 de janeiro de 2016. 


