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RESUMO 

 

 

O presente trabalho utiliza poliuretano proveniente da indústria de base de calçados como 

matriz e resíduos de MDF (Medium Density Fiberboar) provenientes da indústria madereira 

como reforço para o desenvolvimento de um compósito “plastico-madeira” utilizando o 

descarte de uma matéria-prima para o aprimoramento de outra. Os compósitos foram 

confeccionados nas proporções de 5%, 10%,15% e 20%, com o resíduo de MDF não tratado e 

compósitos de 15% e 20%, com o resíduo de MDF pré-tratado em estufa com a finalidade de 

analisar a melhor interação reforço/matriz. Para caracterização das amostras foram utilizadas 

técnicas de infravermelho (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

compósitos também foram analisados por ensaios de ângulo de contato, densidade aparente, 

absorção de água e compressão. Observou-se por FTIR e por MEV que os compósitos 

apresentam boa aderência entre as fases. No FTIR pode-se observar no espectro do Pu puro a 

presença da absorção relativa ao grupo NH livre, na banda 3468 cm-¹ e o desaparecimento da 

mesma no espectro do compósito sugerindo uma possível interação entre carga/matriz. A boa 

interação da carga/matriz permitiu a formação de bolhas menores e recobrimento total das 

fibras, resultando no aumento da densidade e aumento nas propriedades físicas/ mecânicas do 

produto final. Exceto no compósito PU20% sugerindo o não recobrimento total das fibras. Os 

resultados não apresentaram diferenças significativas entre os compósitos desenvolvidos com 

o resíduo de MDF não tratado e compósito com o resíduo de MDF pré-tratado em estufa, 

concluindo que não há a necessidade do pré-tratamento do mesmo. Podemos inferir então que 

o compósito “plástico-madeira” (poliuretano/ resíduo de MDF) é adequado para a aplicação 

na indústria de base de calçados. 

 

 

Palavras chaves: Ecologia industrial, compósito plástico-madeira, interação fibra/matriz, 

indústria calçadista. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work uses polyurethane from the industrial base shoe as matrix and MDF’s waste 

( Medium Density Fiberboar ) from the wood industry as reinforcement for the development 

of a composite "plastic - wood" using the disposal of a raw material for the improvement of 

another . The composites were prepared in proportions of 5%, 10%, 15% and 20%,with the 

residue of untreated MDF composites and 15% and 20%, with the residue of MDF pre-treated 

in an oven in order to analyze better interaction reinforcement / matrix. To characterize the 

samples, infrared techniques (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) were used .The 

composites were also analyzed by testing the contact angle, bulk density, water absorption 

and compression. It was observed by FTIR and SEM that the composites exhibit good 

adhesion between the phases. As it can be observed in FTIR of Pu pure, a presence of 

spectrum absorption of free NH group in the band 3468 cm - ¹ and the disappearance of it in 

the composite spectrum suggesting a possible interaction between load / matrix. The 

successful interaction of charge / matrix allowed the formation of smaller bubbles and 

completes coating of the fibers, resulting in increased density and an increase in physical / 

mechanical properties of the final product. Except in the composite PU20 % suggesting that 

there was not full coverage of fibers.  The results showed no significant differences between 

the developed composites with untreated waste MDF and composites with residual MDF 

pretreated in an oven, concluding that there is no need for pretreatment of the same. We can 

then infer that the composite “plastic - wood” (polyurethane/ residue MDF) is suitable for 

application in basic footwear industry. 

 

 

Key words: Industrial ecology, recycling, wood-plastic composite, interaction fiber / matrix, 

shoe’s industry. 
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CAPÍTULO 1 
__________________________________________________

INTRODUÇÃO 
 

 

A busca por uma produção mais limpa e mais eficiente com princípios econômicos e 

ambientais se baseia no melhor aproveitamento da matéria-prima e na menor geração de 

resíduos industriais. Todo resíduo gerado é oriundo da matéria-prima comprada e fez parte da 

produção e se descartado gera um prejuízo para a empresa e para o meio ambiente. A 

otimização deste processo é um fator estratégico que traz um imediato resultado financeiro, 

sendo considerado fator-chave para o sucesso das grandes empresas atuais (TEIXEIRA, 

2005). 

 

Estima-se que no Brasil foram geradas cerca de 180.000 toneladas de resíduos por dia, no ano 

de 2012, apresentando um aumento de 1,3%, de 2011 para 2012, trazendo consequências 

indesejáveis ao bem estar da população e a qualidade do meio ambiente. (ABRELPE, 2012).   

 

Essa situação permite levantar as seguintes questões: 

A. Como é que matérias-primas como a madeira, podem ter mais da metade de seu volume 

descartado em forma de resíduo? 

B. Por que os resíduos desta matéria-prima não podem ser considerados de mesmo valor da 

matéria-prima de origem, visto que é o mesmo material? 

C. Existem caminhos ou alternativas que permitam a valorização ou a revalorização deste 

resíduo? 

 

A reciclagem de materiais, ou a reutilização através do desenvolvimento de compósitos são 

soluções para as questões levantadas, trazendo de volta a matéria-prima para o ciclo 

produtivo, gerando a obtenção de produtos com custos competitivos além de ser uma 

necessidade ambiental devido aos crescentes aumentos de resíduos gerados e à escassez da 

matéria-prima (ABRELPE, 2012).   
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O crescimento econômico precisa de investimento para gerar produção e atender a demanda 

humana. Para isso é necessário que a matéria-prima seja adquirida sem a degradação do meio 

ambiente. Somente com um pensamento de que é possível usar sem destruir, e que o material 

usado pode e deve ser reposto, é que o futuro do ambiente estará garantido (MATICK, 2008). 

 

A indústria da madeira é vista globalmente como um exemplo de indústria que usa os recursos 

naturais de maneira ineficiente. A geração de resíduos acontece na obtenção da matéria prima, 

durante a produção de um produto e também no descarte deste produto, no fim de sua vida 

útil, significando uma grande exploração dos recursos madeireiros, de florestas 

principalmente nativas (IBAMA, 2002). Este dado é reforçado pelo Greenpeace que afirma 

que: “a atividade madeireira apresenta grandes índices de desperdício, sendo que 2/3 de todas 

as árvores exploradas na Amazônia viram sobras ou serragem”. Os resíduos desta produção 

são, portanto, uma grande quantidade de madeira residual descartada do ciclo de produção 

(GREENPEACE, 1999). 

 

Tudo que é considerado rejeito é direcionado para o lixo ou é queimado. Os resíduos da 

serragem nem sequer são depositados de forma adequada, em alguns casos são queimados em 

caldeiras, mas esta não é uma prática comum. A maioria deposita nas áreas periféricas das 

serrarias. Quando estes são queimados contribuem para o aumento da poluição do ar 

provocando danos ao meio ambiente e às populações existentes próximas a essas indústrias 

(SILVA, 2002). 

 

No mercado calçadista, mercado de importância econômica no Brasil, os materiais 

inicialmente empregados na fabricação de solados eram basicamente constituídos de madeira, 

couro ou borracha. Com o advento de novas tecnologias de moldagem nos anos 60, materiais 

como poliuretano (PU) começaram a ser inseridos neste mercado (ABICALÇADOS, 2012). 

 

O uso de poliuretanos, desde os anos 50, ganhou destaque na indústria calçadista devido à 

baixa condutividade térmica, às boas propriedades mecânicas e físicas, muito superior à de 

outros materiais tipicamente empregados na produção de solados. Mas tem alto custo e devido 

ao fato de ser provenientes de fontes não renováveis dificulta o coprocessamento de seus 

resíduos para a obtenção de material estável (FLACH, 2012). 
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Há uma necessidade então de estudos referentes a processos de produção, materiais e 

produtos ecoeficientes e ecocompatíveis. Uma saída é a aplicação dos princípios das 

tecnologias limpas no desenvolvimento de compósitos, o que inclui os conceitos da Ecologia 

Industrial na busca destas metas. Através destes conceitos podemos agregar valor a resíduos, 

por exemplo, do setor produtivo madeireiro utilizando-os no setor produtivo calçadista. Tais 

resíduos podem ser transformados em novos materiais que possibilitam gerar novos produtos 

com um menor custo e mais eficientes. Desta forma pode-se contribuir para a diminuição da 

pressão exercida aos recursos naturais pelo consumo e também diminuir o descarte 

indiscriminado e a disposição prejudicial de resíduos no meio ambiente, além de oferecer 

boas alternativas às matérias primas convencionais. 

 

A presente pesquisa desenvolve e questiona a possibilidade do desenvolvimento de um 

compósito de plástico-madeira, aplicando conceitos da Ecologia Industrial no 

desenvolvimento de um material a ter igual, ou melhor, desempenho que o do poliuretano na 

indústria de base de calçados. 
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CAPÍTULO 2 
__________________________________________________

OBJETIVOS 

 
 

2.1  Objetivo geral 

 

Analisar os benefícios da aplicação da madeira plástica (poliuretano/pó de MDF) como 

matéria-prima substituta do poliuretano na indústria de saltos e tacos, visando o melhor 

desempenho com um menor custo, tornando o produto mais competitivo no mercado e 

praticando a eco eficiência. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Preparar amostras de compósito de PU/pó de MDF com diversos teores de pó de MDF. 

 

• Caracterizar a morfologia dos compósitos obtidos através da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). 

 

• Caracterizar a estrutura dos compósitos obtidos através da Espectroscopia na Região de 

Infravermelho (FTIR). 

 

• Relacionar as densidades dos compósitos obtidos com o teor de pó de MDF. 

 

• Avaliar o efeito da presença do pó de MDF na absorção de água no PU. 

 

• Verificar o efeito do pó de MDF nas propriedades mecânicas do compósito através de 

ensaios de compressão. 
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•Fazer uma análise comparativa entre o poliuretano puro e os compósitos desenvolvidos. 

 

2.3  Justificativas 

 

• A grande quantidade de resíduos de madeira gerados pelos processos de produção na 

construção civil e principalmente nas madeireiras para a confecção de móveis ou em 

utilitários domésticos estimulam pesquisas de aproveitamento destes resíduos em outros 

processos produtivos. 

 

• Apesar do fato da madeira ser considerada uma fonte de recursos renováveis, é necessária 

uma forma de uso melhorada deste recurso natural, o que significa o estudo da utilização dos 

resíduos do processo de beneficiamento da madeira. 

 

• O resíduo estudado provém de recursos florestais e, portanto, considerado nobre. O uso 

deste resíduo como matéria-prima para novos produtos ajudam a preservação destes, 

reduzindo a pressão sobre as florestas nativas.  

 

• O poliuretano é uma matéria-prima em ascensão no mercado devido às boas propriedades 

aplicadas para base de calçados, mas tem alto custo e gera muito resíduo. Resíduo de um 

material cujo cooprocessamento é dificultado devido  natureza termofixa do poliuretano. 

 

• Os conceitos da Ecologia Industrial apresentam os requisitos para concepção de novos 

materiais que levam em consideração as necessidades tanto industriais quanto do meio 

ambiente, de forma a reduzir os impactos ambientais. 

 

• O princípio tecnológico do eco-compósito pode oferecer uma boa alternativa para 

aproveitamento de resíduos de madeira na forma de um material de fabricação a ser usado nas 

indústrias de base de calçados, como foi o exemplo do compósito desenvolvido neste estudo. 
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CAPÍTULO 3 
__________________________________________________

ECOLOGIA INDUSTRIAL 

 
Este capítulo apresenta o conceito de Tecnologias Limpas, da Ecologia Industrial e Eco-

eficiência, que são a base teórica da toda a pesquisa aqui desenvolvida. Ainda neste capítulo 

são apresentados os principais conceitos base de toda a dissertação, necessários para a 

compreensão de todo o processo desenvolvido. 

 

3.1  A proposta das tecnologias limpas 

 

A degradação e poluição do meio ambiente vem do modelo atual de produção e consumo, 

baseado no pensamento de que o meio ambiente é um fornecedor de energia e recursos 

abundantes ou mesmo ilimitados, assim como é visto, também, como um receptor ilimitado 

de resíduos (MANAHAN, 1999).  

 

Nesse sistema, linear ou aberto, não há preocupação nem com a eficiência na produção ou 

com o uso da matéria-prima, nem com a sua origem, nem com a disposição de seus resíduos e 

as consequências destas ações. A extração dos recursos naturais e a disposição de resíduos são 

uma das causas dos impactos ambientais negativos nos dias de hoje sendo gerados não só a 

partir de sistemas industriais, mas também no descarte do produto final (TEIXEIRA, 2005). 

 

Esse modelo entende a geração de resíduos como inevitável ao processo produtivo e ao 

consumo e procura remediar tais problemas através de ações e tecnologias de controle da 

poluição. Essas tecnologias, no entanto, não a evitam, pois atuam depois da sua geração. São, 

portanto conhecidas como Tecnologias Fim-de-Tubo, cujo propósito é remediar os prejuízos 

ambientais do atual sistema produtivo. Tais tecnologias, no entanto, não são tão eficientes 

quanto necessário; o simples fato de agir depois da geração de resíduos implica em grandes 

esforços financeiros e soluções pouco eficientes de remediação. O tratamento destes resíduos 

absorve novos recursos e energia, gerando novos resíduos que também precisam de 
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tratamento. Quando há falhas, há também contaminação crônica ou aguda, resultando em 

desastres ambientais. Além disso, com o aumento do consumo, há o aumento de resíduo o que 

pressiona as tecnologias Fim-de-Tubo aos seus limites de operação (KIPERSTOK, 2003). 

 

As Tecnologias Limpas propõem então novos parâmetros para a produção industrial e 

consumo cuja a finalidade é de redução ou mesmo eliminação dos impactos ambientais 

negativos em todo ciclo de vida dos produtos, desde a obtenção das matérias primas, tanto na 

produção industrial, como também durante o uso dos produtos e no pós-uso dos mesmos. A 

sua filosofia visa a prevenção da poluição, atuando e interferindo no processo produtivo antes 

da geração de resíduos, na busca de eliminá-los e assim, preservar o meio ambiente 

(KIPERSTOK, 2003). 

 

As tecnologias limpas então sugerem soluções ecologicamente mais eficientes, levando em 

consideração medidas que indicam caminhos para novos tipos de produtos, novos 

comportamentos de consumo, novas formas de produção, novos tipos de matéria primas, 

gerenciamento do ciclo de vida de produtos, dentre outros. Neste nível, a Ecologia Industrial é 

vista como uma ferramenta para concretizar estas tendências, usando como base os conceitos 

da “Eco-eficiencia” e da “Circulação de recursos”, conceitos descritos a seguir. 

 

3.1.1 Eco-Eficiência 

 

Eco-eficiência é uma maneira de pensar que visa uma maior produção, com menor consumo 

de materiais, água e energia, tornando o produto mais competitivo, não comprometendo as 

finanças, contribuindo para a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, reduzindo os impactos 

ambientais gerados nesse processo. Assim, a Eco-Eficiência está fundamentada em metas com 

princípios econômico, social e ambiental (VERFAILLIE & BIDWELLA 2000 apud 

TEIXEIRA, 2005). 

 

A Eco-eficiência maximiza os benefícios econômicos e ambientais reduzindo os custos tanto 

econômicos quanto ambientais.  É uma relação de custo/ benefício onde a primeira nunca 

pode ser maior que o segundo. Para que estas metas sejam alcançadas, são usados métodos e 

conceitos tais como a redução de resíduo da matéria-prima, que aplica os conceitos da 
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“Produção Limpa”, tais como o Ecodesign
1
 que oferece opções de produtos que atendam a 

uma produção limpa, buscando a economia de recursos naturais e energéticos além de 

apresentar produtos inovadores (ICME, 2001). 

 

3.1.2 Circulação de Recursos 

 

A Ecologia Industrial visa prevenir os problemas ambientais através da redução do uso de 

matérias-primas e energia, assim como à redução na devolução de resíduos e poluentes à 

natureza. Visa o melhor aproveitamento de matérias-primas e energia em ciclos fechados no 

sistema industrial, de modo análogo aos processos naturais e, também o melhor 

compatibilizamento ou eliminação deste perante a natureza, caso haja o descarte (TEIXEIRA, 

2005). 

 

O modelo ideal de referência seriam os próprios sistemas naturais, fechados, nos quais não 

cabem os conceitos de resíduos e matéria prima. Procurar-se, então, aproximar-se deles o 

máximo possível, reduzindo as pressões externas (KIPERSTOK, 2003). 

 

Desta maneira, segundo a Ecologia Industrial, o que é considerado resíduo em um processo 

produtivo é aproveitado como insumo em outro processo, formando, assim, um ciclo de 

aproveitamento de insumos e fazendo com que a matéria se mantenha constante. Isso resulta 

em redução na demanda de recursos naturais e na redução de resíduos, minimizando a pressão 

sobre a natureza. Na figura 3.1.1 podemos ver o funcionamento do conceito básico da 

Ecologia Industrial. 

 

Figura 3.1.2.1: Conceito da Ecologia Industrial.  Fonte: TEIXEIRA, 2005. 

 

                                                 
1
 Ecodesign: é uma abordagem para a concepção de um produto com especial atenção para os impactos 

ambientais do produto durante todo seu ciclo de vida.  
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3.2  Compósitos 

 

Um compósito é um material multifásico, resultante de uma mistura macroscópica de dois ou 

mais materiais, que exibe uma proporção significativa das propriedades das fases que o 

constituem, buscando uma melhor combinação de propriedades. Compósitos são geralmente 

constituídos por uma fase matriz, que envolve a outra fase, chamada frequentemente de fase 

dispersa ou reforço (CALISTER, 2002). 

 

São classificados pelo material que forma a matriz que é a fase contínua, que envolve outra 

fase, as fibras e/ou partículas (fase dispersa) formando a mistura. Geralmente a fase dispersa, 

que pode ser denominada de fase de reforço ou e enchimento, é mais resistente que a fase 

contínua (VENTURA, 2009). 

 

Além de possuir diversas aplicações por suas propriedades estruturais, compósitos são 

projetados também para atender aplicações que necessitem de um conjunto de propriedades 

específicas. Elas podem ser térmicas, elétricas, tribológicas, ópticas e/ou outras 

(CALLISTER, 2002).  A classificação mais comum dos compósitos divide-os em 

particulados, fibrosos e laminados, conforme ilustrado na figura 3.2.1. 

 

 

Figura 3.2.1: Classificação básica dos compósitos. Fonte: VENTURA, 2009. 

 

A fase matriz pode ser um metal, um polímero ou um cerâmico, que confere a estrutura do 

material compósito fazendo o envolvimento do reforço, preenchendo os espaços vazios e 

mantendo-o na sua posição (VENTURA, 2009). 

 

A fase dispersa, ou reforço, no geral proporcionam força e rigidez ao material, mas também 

aumentam a resistência ao calor, corrosão e condutividade. O reforço pode fornecer todas ou 

apenas uma das características dependendo dos requisitos do novo material. Pode ter diversas 

formas e organizações, sendo a classificação geral dividida em três categorias: Compósitos 
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particulados, compósitos de fibras descontínuas (whiskers) e compósitas de fibras contínuas 

(VENTURA, 2009). 

 

As propriedades dos compósitos são controladas principalmente pelas propriedades de seus 

constituintes, sua distribuição, dispersão, interação destas com a matriz bem como sua forma 

e tamanho (CALLISTER, 2002).  Sabendo as propriedades individuais e a maneira como os 

componentes interagem entre si, o projetista pode produzir um material sob medida para uma 

dada aplicação. Ainda, é desejável que o projeto estrutural promova uma sinergia para as 

características almejadas, ou seja, um somatório de esforços com uma finalidade perante os 

componentes, tornando as propriedades finais do compósito superiores aos dos constituintes 

separados (PIRES, 2009). Segue, na figura 3.2.2, uma organização da classificação dos 

materiais compósitos.  

 

 

Figura 3.2.1: Classificação de materiais compósitos segundo reforço. Fonte: VENTURA, 

2009. 
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Existem diferentes distribuições e orientação da fase dispersa na matriz, conforme indicado na 

figura anterior. As mais utilizadas são: alinhamento paralelo ao eixo longitudinal da fibra 

numa só direção (Fibras contínuas); o alinhamento bidirecional; o alinhamento aleatório; a 

distribuição de partículas esféricas; de fibras pequenas orientadas e de flocos. 

 

3.3  Compósitos poliméricos reforçados por fibras   

 

Os compósitos de melhor desempenho são geralmente aqueles em que o reforço encontra-se 

na forma de fibra ou partícula podendo ser natural (fibra de sisal, coco, linho, entre outras) ou 

industrial como vidro, carbono, entre outras. Vários estudos foram realizados utilizando 

diversos tipos de matrizes (termoplásticas e termofixas) e reforços naturais na fabricação de 

compósitos poliméricos (NEIRA, 2011). 

 

As fibras contínuas geralmente estão alinhadas enquanto as fibras descontínuas podem estar 

desalinhadas, orientadas aleatoriamente ou parcialmente orientadas. Os materiais para fibras 

contínuas incluem o carbono, o carboneto de silício, o boro, o óxido de alumínio e os metais 

refractários (VENTURA, 2009). 

 

O alinhamento descontínuo consiste principalmente em whiskers de carboneto de silício, 

fibras picadas de óxido de alumínio e de carbono, e os particulados de carbonetos de silício e 

óxido de alumínio. Em geral, a melhor combinação das propriedades dos compósitos 

reforçados com fibras é obtida quando a sua distribuição é uniforme. Os compósitos com 

fibras contínuas e alinhadas têm resistência mecânicas que dependem de vários fatores como 

o comportamento tensão-deformação das fases fibra e matriz, as fracções volumétricas das 

fases e a direção na qual a tensão ou carga é aplicada (VENTURA, 2009). 

 

Embora os compósitos com fibras descontínuas e alinhadas tenham uma eficiência de reforço 

menor que os compósitos com fibras contínuas estão cada vez mais utilizados. Por exemplo, 

fibras de vidro picadas são os mais utilizados, depois tem as fibras descontínuas de carbono e 

aramida. Já os compósitos com fibras descontínuas e aleatórias são aplicados onde as tensões 

são totalmente multidireccionais. A eficiência deste tipo de compósito é baixa quando 

comparada com a dos compósitos reforçados com fibras continuas e alinhadas na direcção 

longitudinal (VENTURA, 2009). 
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A orientação e comprimento da fibra para um compósito específico dependem do nível e 

natureza da tensão aplicada, bem como dos custos de fabrico. Os custos de produção dos 

compósitos com fibras curtas, alinhadas ou com orientação aleatória, são elevadas e formas 

complexas podem ser moldadas diferentemente do reforço com fibras contínuas. Além disso, 

os custos de fabrico são consideravelmente menores do que para as fibras contínuas e 

alinhadas (VENTURA, 2009). 
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CAPÍTULO 4 
__________________________________________________

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a madeira como material de produção, sua origem, suas 

características, o problema do desmatamento, as diferenças da madeira serrada e 

reconstituída. Apresenta ainda os resíduos de pós-fabricação da indústria da madeira, como 

são gerados e como são usados tradicionalmente. 

 

4.1  Resíduos de MDF - Medium Density Fiberboard (Reforço)  

 

A indústria da madeira vista de maneira global usa os recursos naturais de maneira ineficiente, 

tanto na obtenção da matéria prima, quanto na fase de produção dos produtos, como também 

no descarte dos produtos ao fim de sua vida útil. Este comportamento significa uma grande 

exploração dos recursos madeireiros principalmente das florestas nativas, levando à 

devastação desses recursos, e a geração de resíduos, desde o corte de uma árvore, até o final 

do beneficiamento da madeira para a execução de um produto final (COVOLATO, 2007). 

 

O aproveitamento de toda a árvore pelas indústrias madeireiras está em torno de 30% a 60%, 

variando de empresa para empresa. Este dado é reforçado pelo Greenpeace que afirma que na 

atividade madeireira apresenta altos índices de desperdício. Os resíduos desta produção, 

portanto, são uma grande quantidade de madeira descartada sem um destino correto (IBAMA, 

2002). 

 

De acordo com o IBAMA (2002), os tipos de resíduos gerados no corte da madeira são: 

• Costaneiras: Camada externa do tronco composta pela casca e pelo alburno, madeira mais 

clara e de baixa resistência. Descartada no desdobro. 

• Pontas: Extremidades de chapas de madeira. Retiradas na maior parte dos casos devido a 

pequenos defeitos como rachaduras, ou na redução da dimensão da chapa. 
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• Cepilho ou Maravalha: Resíduo proveniente do beneficiamento da madeira acima de 2,5mm. 

Resíduo gerado do desengrosso desempeno e fresagem de madeira maciça. 

• Serragem: Resíduo proveniente do beneficiamento de madeira com dimensão entre 0,5mm e 

2,5mm. Este tipo de resíduo é gerado, normalmente, através do corte de madeiras maciças e 

de chapas derivadas de madeira através de serras circulares e serras de fita. 

• Pó de madeira: Resíduo proveniente do beneficiamento da madeira com dimensões 

inferiores a 0,5mm. Este é proveniente, normalmente, do processo de lixamento, ou cortes e 

fresagem, caso cheguem a essa granulometria. 

• Sobras ou aparas: Resíduo proveniente da sobra de cortes de chapas ou de madeira maciça.  

 

O setor de processamento mecânico da madeira, inclusive as indústrias moveleiras, pouco tem 

investido na gestão de resíduos. Isso se deve em parte à facilidade de obtenção de matéria-

prima e seu baixo custo e a ideia errônea de que a madeira é um recurso renovável, portanto, 

inesgotável. Além disso, o grande número de micro e pequenas empresas que atuam no setor, 

com baixa capacidade de investimento em capacitação e melhoria tecnológica; e o conceito 

inadequado disseminado no setor no qual o resíduo madeireiro não é perigoso e pode ser 

descartado de qualquer maneira contribui para o aumento da geração de resíduos. Nesse 

contexto, a mudança de visão no setor é fundamental para a sustentabilidade da cadeia 

produtiva móvel-madeira (ULIANA, 2005). 

 

O desenvolvimento das chapas de madeira tem revolucionado a industrialização da madeira 

ao aumentar consideravelmente o rendimento da matéria-prima. Sua aparição de forma 

generalizada ocorreu apenas há um século, por duas razões: uma para conseguir superfícies 

largas, cada vez mais difíceis de serem encontradas na madeira maciça; e outra para buscar 

uma maior homogeneidade do produto (VIGNOTE, 2006). 

 

Na indústria moveleira, indústria de esquadrias e nas marcenarias é onde ocorre a maior 

geração de resíduos de chapas de madeira. Durante a transformação destas em peças finais, 

por volta de 50% do volume de madeiras se transforma em pontas, sarrafos, pó e serragem. 

Isso ocorre devido à necessidade da redução da espessura da prancha para a espessura da peça 

final, ao corte da peça longitudinal ou transversal, à execução de furos, molduras e canais. 

Com isso, boa parte da madeira não é aproveitada (WEBER, 2011) 
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No mercado de chapas de madeira (representado pela figura 4.1.1), em específico, há um 

grande potencial para reaproveitamento do resíduo no desenvolvimento de compósito devido 

às resinas presentes em sua composição, o que permite uma melhor interação da madeira com 

outras matérias-primas. A resina mais utilizada para produção das chapas é do tipo ureia-

formol, além daquelas de fenol-formol e melamina-formol. As resinas são adicionadas com a 

finalidade aglutinar e colar as partículas de madeira no processo de desenvolvimento das 

chapas, conferindo resistência e sustentação ao painel (CHIPANSKI, 2006).  

 

 

Figura 4.1.1: Processo de corte de chapas de MDF. Fonte: MADEREIRA VITÓRIA, 2014. 

 

No discurso da produção industrial, a Ecologia Industrial oferece o conceito da circulação de 

matéria-prima entre unidades produtivas: o que é considerado resíduo em potencial em um 

sistema industrial é usado em outro sistema como insumo. Neste caso, o resíduo de madeira 

poderá ser usado como reforço de um compósito, retornando à indústria como matéria-prima 

da própria empresa ou de outra empresa (CHIPANSKI, 2006).  

 

 

4.2  Poliuretano na indústria calçadista (Matriz) 

 

O poliuretano é uma matéria-prima ideal para ser utilizada como matriz de um potencial 

compósito produzido com o objetivo de melhorar o desempenho da matriz. A sua indústria 

gera um alto volume de resíduos sólidos devido à alta demanda por bens de consumo da 

população mundial (ABICALÇADOS, 2012). 
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A cadeia produtiva de calçados, representada pela figura 4.2.1, gera descarte do material de 

nas regiões onde o complexo produtivo está instalado. Exemplos são os resíduos de etileno-

acetato de vinila (EVA) e laminados sintéticos de poliuretano (PU), encaminhados a centros 

de armazenamento permanente devido à falta de métodos de reintrodução destes materiais ao 

processo fabril (ABICALÇADOS, 2012). 

 

 

Figura 4.2.1: Processo de extrusão de Poliuretano. Fonte: Arquivo da autora, 2013. 

 

Na década de 60 foram registradas as primeiras utilizações de poliuretano no setor de 

calçados. Procuravam-se materiais mais confortáveis para produzir solas e palmilhas e o 

poliuretano permitia obter o produto com as características desejadas. Já em 2007 produzia-se 

anualmente, no setor de calçados cerca de 230 toneladas de resíduos de poliuretano, 

correspondendo a 17% do total de resíduos do setor do calçado (LEE, 2007). 

 

A partir de 1995 foi registrado um aumento contínuo na utilização do poliuretano no setor de 

calçado com uma produção de 13300 milhões de pares de solas, em 2003 a produção de 

16200 milhões de pares e em 2005, 19500 milhões de pares. Entre 1995 e 2005 verificou-se 

um aumento de 46% na utilização de poliuretano e espera-se que possa existir um aumento 

1543 quilotoneladas em 2015 (LEE, 2007). 

 

Na indústria calçadista , indústria de relevante importância econômica no Brasil e diversos 

outros países no mundo devido ao volume de produção. Nos anos de 2009,2010 e 2011 foram 
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produzidos somente no Brasil em torno de 813, 894 e 819 milhões de pares respectivamente, 

totalizando 2.526 bilhões de pares de calçados nestes três anos (ABICALÇADOS 2012). 

 

O crescimento da utilização das espumas de poliuretano no setor de calçados mostra que este 

material é ideal para esta aplicação. O fato de esse material ter se tornado imprescindível 

deve-se às suas várias vantagens, são elas:  

 

• Baixo peso;  

• Baixa abrasão;  

• Boa elasticidade;  

• Boas propriedades dinâmicas;  

• Bom isolamento do frio;  

• Boa flexibilidade no frio;  

• Boa estabilidade térmica;  

• Boa resistência a hidrocarbonetos;  

• Produto confortável.  

 

Apesar de todas as vantagens citadas, estes materiais são provenientes de fontes não 

renováveis. Neste sentido, avalia-se o coprocessamento dos resíduos, a serem utilizados 

somente moídos ou micronizados, para a obtenção de material estável que poderia ser 

utilizado em matriz polimérica ou cerâmica (CABRAL, 2012) 

 

O poliuretano é um material muito versátil e leve, ideal para aplicação em solados e bases de 

calçados. Mas há uma perda grande de matéria-prima no processo de produção. O poliuretano 

representa cerca de 40% do custo do produto final e a sua perda representa um prejuízo 

significativo para a empresa, que busca reduzir custos e melhorar desempenhos 

(INJETCICLO, 2013). 

 

 

4.3  Compósito plástico-madeira (WPC) 

 

A madeira ocupa um lugar de destaque como reforço em eco-compósitos. O compósito de 

madeira se refere ao uso da madeira, sob qualquer forma, reforçando resinas termofixas ou 
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termoplásticas. Historicamente, o compósito constituído de pó de madeira e resinas fenólicas 

ficou conhecido como Baquelite, uma resina termofixa que foi o primeiro plástico sintetizado 

industrialmente (CLEMONS, 2002)  

 

O resíduo de madeira em pó ou WWF (wood waste flour) como carga e reforço apresenta-se 

como alternativa de substituição de outras matérias-primas e ao reaproveitamento de resíduos 

(CORREA, 2003). 

 

A fabricação de compósitos poliméricos reforçados por fibras naturais, painéis utilizando 

farinha ou fibra de madeira como carga em termoplásticos teve aplicação na indústria 

automobilística apartir de 1970, empregando compósitos de polipropileno com farinha de 

madeira (RAZZINO et al., 2003). E a ascensão do seu mercado acontece principalmente na 

Europa, EUA e Japão, destacando-se as fibras naturais com aplicação na indústria 

automobilística, moveleira e construção civil tanto em funções estruturais e não estruturais 

(PEIJS, 2002). 

 

Atualmente, os compósitos de madeira são conhecidos como WPC, sendo que as resinas mais 

usadas são as termoplásticas de baixo preço e de pós-consumo, tais como polietileno, 

polipropileno e poliestireno, podendo ser reforçadas com pó ou fibras de madeira com teor na 

faixa de 2% a 50% (CLEMONS, 2002).  

 

O processamento através de extrusão seguida de moldagem por injeção é o método mais 

utilizado, resultando em uma dispersão homogênea de materiais particulados e fibras curtas na 

preparação do compósito (SAIN, 2004) 

 

De acordo com CORREA et al (2003), o resíduo de madeira em pó ou WWF (Wood waste 

flour) como carga e reforço apresenta-se como alternativa de substituição da madeira 

convencional e ao reaproveitamento de resíduos. As vantagens são (ECKERT, 2000 e 

STARK,1996 apud CORREA et al, 2003): 

 

• Maior resistência à umidade, deterioração ambiental, a pragas e insetos; 

• Apresentam melhor estabilidade dimensional; 

• Resistência ao empenamento e trincas; 
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• Possuir menor custo de manutenção de rotina; 

• Maior durabilidade em ambientes agressivos como marinas e piscinas; 

• São totalmente recicláveis e imitam em aspecto a madeira; 

• Dispensam o uso de proteção superficial como tintas e vernizes; 

• São mais leves que os compósitos tradicionais – baixo peso; 

• Trabalham com temperatura mais baixa, permitindo economia de 

energia; 

• Aumento da resistência mecânica das matrizes; 

• Baixa abrasividade, facilitando processos de acabamento; 

 

As limitações deste material são, primeiramente, a temperatura de trabalho limitada pela 

celulose, ou seja, em torno de 200ºC, e também problemas de interface de resinas 

termoplásticas com a madeira, que degradam o desempenho do compósito com o tempo. 

Apesar do uso majoritário de resinas termoplásticas no WPC, atualmente o uso de resinas e 

adesivos termofixos, tal como o poliéster insaturado, pode se tornar uma excelente alternativa 

aos termoplásticos na fabricação de produtos, principalmente devido a acessibilidade à 

matéria prima e a possibilidade do uso de tecnologias simplificadas de moldagem. A madeira, 

usada na forma de fibra ou pó (farinha), pode ser oriunda de resíduo, o que diminui o preço e 

aumenta a disponibilidade da matéria prima. 
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CAPÍTULO 5 
__________________________________________________

MATÉRIA-PRIMA 
 

5.1  Poliuretano 

 

O poliuretano é um material derivado do petróleo que foi descoberto em1937 por Otto Bayer. 

Pode-se dizer que poliuretano é um plástico com diferentes aplicações e diferentes 

propriedades, fatores que dependem do processo de produção e de sua estrutura molecular, 

além das propriedades de sua matéria-prima. Podem ser encontrados em estado sólido, 

flexível, elástico, semirrígido, rígido, entre outros. (FERNANDES, 2010). Segue na figura 

5.1.1 um exemplo de poliuretano semirrígido. 

 

 

Figura 5.1.1: Poliuretano aplicado na indústria de base de calçados. Fonte: Arquivo da autora, 

2013. 

Basicamente o poliuretano é obtido a partir da reação química quase imediata, pela poliadição 

em etapas de um poliisocianato (-N=C=O) e um poliol (-OH), ambos com funcionalidade 

mínima de dois. Tal reação está ilustrada na figura 5.1.2. 
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Figura 5.1.2: Reação de obtenção do Poliuretano. Fonte: VILAR, 2002. 

 

Os polióis podem ser poliésteres, poliéteres, poliol de óleo de mamona, e polióis 

hidrocarbonetos (VILAR, 2002). 

 

Os isocianatos são compostos onde o átomo de carbono apresenta-se como um centro 

deficitário de elétrons, o que torna estes compostos altamente reativos e suscetíveis a reações 

nucleofílicas. Os isocianatos reagem com compostos que apresentam na cadeia átomos de  

Hidrogênio ativo, como grupos hidroxila de álcoois primários ou secundários e aminas 

primárias ou secundárias, formando respectivamente ligações uretana e uréia. Podem ser 

aromáticos, alifáticos, ciclo alifáticos ou policíclicos. Assim, a escolha do isocianato a ser 

utilizado é igualmente relevante à escolha do poliol nas propriedades finais do polímero a ser 

obtido (BOLSONI, 2008). 

 

Os poliuretanos podem ser classificados em termoplásticos, termofixos e elastômeros, sendo 

também encontrados na forma de espumas rígidas, semirrígidas, flexíveis, tintas, adesivos, 

selantes e revestimentos. A sua formulação é variável de acordo com as propriedades 

desejadas do produto final sendo em alguns casos necessária a presença de agentes de cura e 

de expansão, catalisadores, surfactantes e cargas (VILAR, 2002) (TECPOL, 2010). 

 

Atualmente, o poliuretano ocupa a sexta posição, com cerca de 5% do mercado dos plásticos 

mais vendidos no mundo, comprovando ser um dos produtos mais versáteis empregados na 

indústria. Os maiores centros consumidores são América do Norte, Europa e o Continente 

Asiático. No Brasil, atualmente, a produção do poliuretano é em média de 335 mil toneladas 

com uma evolução média de 4,7% ao ano (TECPOL, 2010). 



 

22 

 

Os consumos percentuais aproximados nos diferentes segmentos industriais no mundo e no 

Brasil são mostrados na figura 5.1.3, ocupando uma maior porcentagem na indústria de 

colchões e estofados, chegando a 55% da produção total de poliuretano. 

 

  

 

Figura 5.1.3: Consumo de PU no mundo e no Brasil, por segmento. Fonte: TECPOL, 2010. 

 

Espumas rígidas de poliuretano  

 

As espumas rígidas de poliuretano são obtidas através da reação básica de obtenção de 

poliuretano, isto é, a polimerização entre o diisocianato e o poliol, além da reação de 

expansão química entre a água residual existente no poliol e o diisocianato. Essa reação 

produz CO2 expandindo a espuma, conforme apresentado na figura 5.1.4. Alternativamente 

pode-se usar um agente de expansão auxiliar que proporciona a expansão física da espuma 

(ALIMENA, 2009). 
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Figura 5.1.4: Reações de formação: (A) poliuretano, (B) formação. Fonte: ALIMENA, 2009. 

 

A reação do grupo isocianato com água, produz os segmentos rígidos de poliuréia (fator 

importante para as propriedades dos poliuretanos) e libera calor (fator importante para a 

vaporização dos agentes de expansão não reativos). As espumas rígidas, por serem 

sintetizadas com polióis de alta funcionalidade e alta reatividade, liberam calor de reação 

suficiente para vaporizar os agentes de expansão não reativos (principalmente CO2). Nas 

espumas rígidas, a propriedade de isolamento térmico acontece devido à baixa condutividade 

térmica do gás retido nas células fechadas da espuma (VILAR, 2002). 

 

A expansão física é obtida pela introdução de um líquido com o ponto de ebulição 

ligeiramente acima da temperatura ambiente. (ALIMENA, 2009). A figura 5.1.5 ilustra o 

processo o processo de expansão física descrito.  
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Figura 5.1.5: Etapas de formação da espuma. Fonte: FERNANDES, 2010. 

 

As espumas de poliuretano apresentam estrutura polimérica reticulada, com células fechadas 

apresentando densidades variando de 10 kg/m
3
 até 1.100 kg/m

3
. A característica de 

isolamento térmico, com densidade na faixa de 28 kg/m
3
 a 50 kg/m

3
 se dá devido às 

propriedades de baixa condutividade térmica do gás que está contido na estrutura celular da 

espuma (ALIMENA, 2009). 

 

Este material apresenta baixa condutividade térmica, boas propriedades mecânicas e 

estabilidade dimensional, sendo este um dos motivos de sua crescente aplicabilidade 

(ALIMENA, 2009). 

 

5.2  MDF 

 

O MDF é uma chapa de fibra de média densidade que, devido estas características, possui 

excepcional capacidade para ser usinada, tanto nas bordas como também em suas faces 

(MASISA, 2012). 

 

Além disso, por não possuir nós, veios e imperfeições típicas de uma madeira natural, o painel 

tem a vantagem de poder ser usinado de diferentes formas (ABIPA, 2008).  

 

Ainda segundo a ABIPA, existem três opções de acabamento: 

 

• In Natura (sem revestimento): As chapas, sem acabamento, são processadas pelo próprio 

usuário e podem ser revestidas com lâminas de madeira natural, com laminado plástico, PVC, 

entre outros.  
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• Revestimento com laminado de Baixa Pressão (BP): Por meio de temperatura e pressão, 

uma lâmina celulósica impregnada com resina melamínica, é anexada ao MDF. Podem ser 

apresentadas com cores sólidas, amadeiradas ou fantasia.  

• Revestimento em Finish Foil (FF): Uma folha de papel especial impregnada com resina 

melamínica é anexada por meio de pressão e alta temperatura ao MDF, resultando em um 

painel pronto para uso.  

 

Devido a suas características, o MDF é muito utilizado na indústria moveleira. Na construção 

civil é utilizada como pisos, rodapés, almofadas de portas, batentes, portas usinadas, peças 

torneadas como balaústres de escadas, pés de mesas e também em embalagens. Amplamente 

utilizado na indústria moveleira e construção civil, o MDF pode ser facilmente pintado e 

revestido, torneado, entalhado e perfurado (ABIPA, 2008) gerando uma grande quantidade de 

resíduos. 

 

Algumas características favoráveis dos painéis MDF são a homogeneidade, capacidade de 

receber acabamentos como tintas e vernizes, trabalhabilidade e resistência ao arrancamento 

(ELEOTÉRIO, 2000)  

 

Tem em sua composição: 

• Fibras vegetais de Pinus (Pinus hondurensis). 

• Fibras de vegetais de Eucalipto (Eucalyptus grandis). 

• Adesivos; à base de uréia-formaldeído.  

 

Fibras vegetais 

 

Os principais componentes químicos das fibras vegetais são substâncias polares, tais como a 

celulose, a hemicelulose (ou polioses) e a lignina, com menores percentuais de outros 

componentes como cera e substâncias solúveis em água (SILVA, 2002). 

 

As hemiceluloses têm em sua composição diferentes unidades de açúcares. Os principais são 

pentoses, hexoses e os ácidos urônicos. O seu grau de polimerização é de 10 a 100 vezes 

menor que o da celulose e as cadeias possuem considerável grau de ramificação em relação à 

celulose (JOSEPH, 2000). 
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A lignina é encontrada nas paredes celulares das plantas. Possui uma estrutura amorfa 

complexa com constituintes alifáticos e aromáticos. É uma substância amorfa localizada na 

lamela média composta, bem como na parede secundária. Durante o desenvolvimento das 

células, a lignina é incorporada como o último componente na parede, interpenetrando as 

fibrilas e assim fortalecendo, enrijecendo as paredes celulares (KLOCK, 2005). 

 

A celulose é o componente principal de todas as fibras vegetais. É a principal responsável 

pela resistência mecânica das fibras. É constituída de unidades de anidro-D-glicose 

(C6H10O5), que unidas formam uma cadeia polimérica. Sua estrutura está representada na 

figura 5.2.1.  

 

 

Figura 5.2.1: Estrutura da celulose. Fonte: MOHANTY, 2000. 

 

A celulose pode ser descrita como um polímero linear, conforme indicado na figura anterior, 

com uma estrutura de cadeia uniforme (FENGEL, 1984). Cada unidade de anidro-D-glicose 

contém três grupos hidroxila (-OH-). 

 

 Estas hidroxilas formam ligações de hidrogênio dentro da molécula de celulose 

(intermolecular). A cristalinidade da celulose deve-se principalmente às ligações de 

hidrogênio intermoleculares. 

 

Devido às ligações de hidrogênio, as fibras vegetais são de natureza hidrofílica. Este é o maior 

problema na utilização das fibras vegetais como reforço de compósitos poliméricos, pois são 

incompatíveis com a maioria dos polímeros, que tem natureza hidrofóbica. 

 

Por outro lado, sua natureza rica em hidroxilas sugere que elas são particularmente úteis em 

sistemas termorrígidos, tais como poliuretano. 
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Adesivos presentes no MDF 

 

Para a fabricação do MDF as resinas naturais existentes na madeira não são suficientes para 

agregar as fibras. Então, passa a ser necessário adicionar algum tipo de elemento ligante. A 

adesão entre as fibras da madeira e o adesivo, depende de interação físico-química. 

(ABIMÓVEL, 1998) 

 

Os adesivos realizam três fases distintas durante o processo de ligação: 

• Inicialmente o adesivo deve umedecer as fibras; 

• Em seguida deve fluir de modo controlado durante a prensagem e, 

• Finalmente deve adquirir forma sólida.  

A melhor ligação entre a resina (adesivo) e a fibra é realizada usando pressão e temperatura, 

ajustando também a viscosidade do adesivo, transferindo o fluxo através dos pontos de 

ligação, enquanto, acomoda-se a madeira para conseguir melhor contato na superfície. 

 

Os principais adesivos empregados na produção de MDF são: ureia-formaldeído e melamina-

formaldeído (acabamento externo). O adesivo empregado na base da chapa é uma resina à 

base de ureia-formaldeído (MASISA, 2013). 

 

Os adesivos à base de ureia-formaldeído podem ser formulados para curar à temperatura 

ambiente (20ºC) ou para aquecimento através de prensas quentes em temperaturas que variam 

até 160ºC. O uso de extensores à base de farinha de cereais, juntamente com a resina, realiza 

colagens perfeitas. A farinha e o excesso de cola retardam a velocidade de cura da cola e, para 

compensar este fenômeno, adiciona-se um catalisador. Existem vários tipos de catalisadores 

adaptáveis às condições específicas do emprego. Para prensagem a frio existe um tipo, 

enquanto para prensagem a quente utiliza-se outro tipo de catalisador. O adesivo ureia-

formaldeído tem como desvantagem à liberação de formaldeído na prensagem a quente, e 

vem sendo muito combatido por órgãos de controle ambiental, porque o formaldeído é 

altamente tóxico (GORINI, 1998). 

 

Já os adesivos à base de melamina-formaldeído são normalmente do tipo de cura a quente 

(115ºC a 160ºC), similar à ureia-formaldeído. O excesso de formaldeído nos adesivos é a 

causa da emissão de poluente. A liberação ocorre pela quebra das ligações na resina devido à 
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grande exposição à umidade. Devido aos processos de produção, o custo da resina melamina é 

bem mais alto que a resina de ureia. Basicamente, as reações de condensação da ureia e da 

melamina são iguais. Também a reação melamina-formaldeído, interrompe-se por meio de 

neutralização quando os produtos de condensação ainda estão suficientemente solúveis em 

água (GORINI, 1998). 

 

Produção de chapas de MDF  

 

A produção de Chapas de MDF segue os seguintes processos: 

 

1. Descascador - toras de madeira pinus, passam pelo descascador para separar a casca da 

madeira. Aproximadamente 10% do peso das toras recebidas é relativa às cascas que, uma vez 

retiradas no descascador, são levadas para um forno para serem queimadas, de forma a gerar 

energia utilizada no processo produtivo (reciclagem energética); 

2. Produção de cavacos - uma vez descascadas, as toras passam por um picador (Chipper), 

que as transforma em cavacos, com dimensões definidas e são armazenadas em silos; 

3. Lavador de cavacos - os cavacos são lavados para retirar a areia (sílica) da madeira; 

4. Produção de fibras - os cavacos são transformados em fibras através de um processo 

termomecânico de desfibração; 

5. Dosagem de cola – normalmente é utilizada a resina melamínica uréia-formaldeído que é 

misturada com a fibra de madeira nas proporções de 10 a 15% de resina e 90 a 85% de fibra 

de madeira, definidos pelo tipo e qualidade do MDF; 

6. Secagem da madeira - a mistura fibra /resina é secada, reduzindo a sua umidade de 80% 

para 10%. A resina passa por um processo de cura, reforçando suas características de cola; 

7. Produção do colchão de fibras - após a secagem, a mistura fibra /resina vai para a linha de 

formação, onde as fibras são distribuídas de maneira uniforme. O processo de formação do 

colchão é um processo seco; 

8. Prensagem - o colchão de fibras é transformado em chapas de MDF através da prensagem e 

do processo termoquímico de cura das resinas com as fibras;                                                  9. 

Climatização - após a prensagem, as chapas são submetidas ao processo de climatização, 

durante o qual ocorre a consolidação da chapa de fibras no que se refere a seus aspectos de 

estabilidade dimensional e cura de resina;                                                                               10. 

Acabamento - refilamento das chapas. Também se determina a dimensão final da chapa - 
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comprimento e largura. Normalmente utilizado pela Masisa com as dimensões de 2,75 x 

1,83m (GORINI, 1998). 

A figura 5.2.2 exemplifica partes do processo de produção da chapa de MDF.  

 

Figura 5.2.2: Processo produtivo de chapa de MDF: (a) Descascador, (b) produção de 

cavacos, (c) produção de fibras, (d) produção do colchão de fibras, (e) secagem da madeira, 

(f) Prensagem. Fonte: MASISA, 2014. 
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CAPÍTULO 6 
__________________________________________________

PARTE EXPERIMENTAL 
 

6.1  Visita Técnica 

 

A parte experimental do presente trabalho, desenvolvida através da visita técnica a uma 

empresa de poliuretano aplicado para base de calçados (Injetciclo), aqui descrita para o 

desenvolvimento de saltos e tacos de poliuretano foi analisada através do artigo “Polímeros 

termorrígidos” (VENILLI, 2010), criando um link com o processamento usado na empresa. 

 

O processo desenvolvido pela Injet Ciclo é o de compressão e segue as seguintes etapas: 

1. Aquecimento Prévio: 

• O poliol (com o aditivo adicionado) e o poliisocianato são armazenados em recipientes 

serapados e submetidos a um banho-maria por 12 horas a uma temperatura de 70ºC. O 

preaquecimento da matéria-prima reduz o tempo e a pressão de moldagem, aumenta o tempo 

de cura da matriz e produz uma peça acabada mais uniforme. 

• O recipiente contendo poliol possui um misturador para permitir a melhor interação do 

poliol com o aditivo. 

2. Mistura de poliissociatos e poliol com aditivos: 

A polimerização é feita pelo transformador/fabricante da peça:  

• Misturam-se dois monômeros líquidos livres de solvente, que se encontravam separados em 

recipientes diferentes. A mistura é feita através de mangueiras que ligam os recipientes no 

cabeçote misturador onde o poliol (com aditivo), o poliisocianato e o corante são misturados 

de forma homogênea e injetados no molde:     

• Aditivos: Podem ser usadas fibras para reforço; antioxidantes; surfactantes (para controlar 

tamanho da célula, resistência a verde); aditivos anti-chama; cargas (barita, argila); agentes de 

expansão (eventualmente água); catalisadores (para acelerar reações de polimerização e 

formação das ligações cruzadas); corantes; etc. No caso da Injet Ciclo o aditivo utilizado é um 

catalizador, não especificado pela empresa.                                                                                                                                                

3. Depósito no molde: 
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• A máquina injetora através de vazamento ("casting") mistura os dois componentes usando 

um cabeçote misturador e injeta o material dentro do molde onde ocorre a polimerização 

(cura); O maquinário do molde é controlado por um painel eletrônico central, onde as 

proporções e quantidade de cada material são registradas previamente à aplicação. 

(FERNANDES, 2010) 

• Um desmoldante é aplicado previamente no molde para facilitar o processo da retirada da 

peça moldada. 

• Este material então, misturado, é depositado no molde, iniciando o processo de compressão.  

• O molde é controlado por um sistema de temperatura que neste caso é mantida na faixa de 

50º, e quando é fechado são aplicados calor e pressão fazendo com que o material plástico se 

torne viscoso e possa ser conformado na forma do molde. 

Este processo é usado com polímero termorrígido e para peças tendo geometrias complexas. 

4. Lavagem: 

• O óleo desmoldante é aplicado no intervalo entre 2 peças. Após a retirada da peça pós-

moldagem a peça é lavada para a retirada do óleo. 

5. Rebarbas: 

• Após a lavagem é dado o acabamento final na peça que segue para o setor de embalagem. 

 

A figura 6.1.1, a seguir, exemplifica o processo de produção da espuma rígida de poliuretano 

na indústria de calçados da Injet Ciclo: 
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Figura 6.1.1: Produção  do poliuretano para aplicação em base de calçados: (a) poliuretano no 

molde, (b) molde fechado, (c) lavagem pós-moldagem, (d) eliminação das rebarbas. Fonte: 

Arquivo da autora, 2013. 

 

Para a confecção de solas e saltos a empresa Injet Ciclo faz a mistura dos componentes na 

proporção de 140% de A / 100% de B (massa/massa). O aditivo é adicionado na proporção de 

10,0 Kg para 200 kg do componente B. 

 

 

6.2  Materiais 

 

Os materiais para a confecção do poliuretano usado nesta pesquisa foram fornecidos, 

juntamente com as informações de produção e os dados técnicos pela empresa Injet Ciclo, 

localizada na região de Contagem (MG) e produzidos pela empresa nacional COIM (SP). O 

resíduo de MDF foi fornecido por uma unidade da Masisa Brasil, madeireira também 

localizada na região de Contagem (MG).  
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6.2.1 Poliuretano  

 

O Poliuretano aqui utilizado é um sistema de três componentes, A, B e um aditivo. O 

componente A é um diisocianato modificado à base de difenil metano diisocianato (MDI). É 

um semissólido, levemente amarelado, com densidade de 1,1 a 1,2 g/cm³ (25
0
C) e viscosidade 

>325 mPa.s (25
0
C). O componente B é um poliéster saturado sólido (cera) de coloração 

branca, com a densidade de 1,17m/cm³ (35
0
C) e viscosidade de aproximadamente 2000 mPa.s 

(35
0
C). O aditivo tem em sua natureza química glicóis e aminas catalíticas. É um líquido 

amarelado, com densidade de 1,12 g/cm³ (20Cº) e viscosidade de 21 mPa.s (20Cº). Esses 

materiais são fornecidos em compartimentos metálicos não retornáveis, com capacidade 

média de 200 litros, diferenciados pela cor, devendo ser armazenados a temperatura de 20 a 

30 
0
C. 

 

6.2.2 Pó de MDF 

 

O pó de MDF aqui utilizado foi coletado a partir um sistema que suga todo o pó gerado no 

processo de corte e que fica acoplado à máquina de corte de chapas industriais da MASISA. 

Este dispositivo concentra os resíduos em grandes compartimentos prontos para serem doados 

para empresas que administram as rodovias, ou levados para aterros. 

 

Segundo a empresa fornecedora, o MDF tem em sua composição: 

• Fibras vegetais de Pinus (Pinus hondurensis). 

• Fibras de vegetais de Eucalipto (Eucalyptus grandis). 

• Adesivos; à base de ureia-formaldeído.  

 

 

6.3  Procedimento experimental 

 

Foram produzidas amostras com teores variados de MDF. Além disso, foram produzidas 

amostras nas quais o resíduo de MDF sofreu um pré-tratamento térmico em estufa para 

secagem a 60 
0
C por 24 h.  
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Para uma melhor análise comparativa e utilizando com base nas referências de Marinho 

(2009), Mosiewicki (2009), foram confeccionados 7 corpos-de-prova sendo: 

• PU0% ( PU puro ) 

• PU5% (PU com 5% de pó de MDF) 

• PU10% (PU com 10% de pó de MDF) 

• PU15% (PU com 15% de pó de MDF) 

• PU20% (PU com 20% de pó de MDF) 

Com a finalidade de analisar o comportamento da interação dos materiais cuja hidrofilicidade 

é divergente, foram feitos mais dois corpos-de-prova com a madeira tratada em Estufa. 

• PU15%E (PU com 15% de pó de MDF pré-tratado em estufa) 

• PU20%E (PU com 20% de pó de MDF pré-tratado em estufa) 

 

As composições usadas para o preparo das amostras estão organizadas na tabela 6.1. 

 

Tabela 6.3.1: Composições em massa (g) usadas para o preparo das amostras. 

Amostra Poliuretano (%) Resíduo de MDF (%) 

PU0% (controle) 100 0 

PU5% 95 5 

PU10% 90 10 

PU15% 85 15 

PU20% 80 20 

Amostras com tratamento térmico 

PU15% E 85 15 

PU20% E 80 20 

 

 

6.3.1 Moldagem dos corpos de prova 

 

O pó de MDF foi recolhido processado em uma peneira mecânica com malha de 100 mesh no 

Cetec/MG, o que permitiu a menor granulometria possível. Uma porcentagem foi seca em 

estufa no laboratório de Polímeros e Compósitos da UFMG, para possibilitar uma análise 

comparativa do comportamento hidrofílico do compósito. 
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O compósito foi desenvolvido com base na ficha técnica fornecida pela empresa Injet Ciclo 

respeitando, portanto, a proporção de 140 de A / 100 de B (massa/massa). O preparo das 

amostras seguiu os dados fornecidos pela Injet Ciclo de modo a reproduzir em laboratório 

todas as etapas supradescritas de produção de saltos e tacos de poliuretano. Tais etapas foram 

realizadas no Laboratório de Polímeros e Compósitos da UFMG e consistiram em: 

 

1. Aquecimento prévio:  

• O Isocianato e o poliol foram aquecidos separadamente através de banho-maria a 70 
0
C 

utilizando uma manta aquecedora elétrica (FISATOM). 

 

2. Mistura Isocianato /Poliol com aditivos:   

• O Isocianato, o poliol (já fornecido pela fábrica com aditivo), na proporção indicada no 

início deste capítulo, e o MDF foram  pesados em uma balança digital da BIOPRECISA 

modelo FA2104N. 

• O MDF foi adicionado ao poliol aditivado nos teores descritos na tabela 6.1 e agitado 

manualmente até se obter uma mistura homogênea. 

• O Isocianato e o Poliol com as aditivos foram adicionados e misturados em agitador 

mecânico FISATOM modelo 713 por 60s, tempo necessário para toque livre (não curado). 

 

3. Vazamento no molde:   

 

• O material foi misturado em recipiente de plástico no qual foi aplicado o desmoldante. 

 

4. Acabamento final:   

] 
• O material foi retirado do molde em 2,30 minutos, lavado e preparado para as análises. 

A figura 6.3.1 ilustra as etapas de preparação das amostras em laboratório. 

 

Processo ilustrado na imagem 6.3.1 a seguir. 
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Figura 6.3.1.1: Moldagem dos corpos-de-prova: (a) aquecimento prévio, (b) mistura 

Isocianato/Poliol, (c) e (d) amostras prontas. Fonte: Arquivo da autora, 2013. 
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CAPÍTULO 7 
__________________________________________________

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

7.1  Análise por Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

A morfologia do resíduo de MDF e dos compósitos foi analisada em um microscópio 

eletrônico TESCAN VEJA 3 acoplado a um sistema de microanálises Oxford, realizado no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, Microanálises e Caracterização de Materiais, 

Nanolab, UFOP. Este tipo de análise permite informações diretas sobre a morfologia (formato 

das partículas e textura do material) e também sobre o grau de dispersão da carga na matriz. 

 

7.2  Ângulo de contato. 

 

O carácter hidrofílico/hidrofóbico das amostras foi avaliado pela análise do ângulo de contato 

com auxílio de um goniômetro DIGIDROP-DI (GBX Instruments). O ângulo de contato foi 

determinado aplicando uma gota de 3μL de água destilada, depositada com auxílio de uma 

seringa na superfície do material. As medidas foram feitas em temperatura ambiente usando o 

modo Surface Energy do software que possibilita a medida direta do ângulo de contato em 

graus. 

 

7.3  Análise de Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho 

(FTIR) 

 

Para caracterizar os grupos químicos funcionais presentes no poliuretano, pó de MDF e 

compósitos, além de avaliar o grau de interação entre a matriz e a carga, foi realizada a análise 

de FTIR por infravermelho pelo método de absorbância com auxílio de um espectrofotômetro 

NICOLET 6700. Os espectros foram obtidos com resolução de 2 cm
-1

, sendo realizadas 16 

varreduras, com número de onda de 4000 a 1000 cm
-1

. Cada medida é uma média de três 

ensaios. O FTIR foi realizado no Laboratório de Polímeros e Compósitos da UFMG. 
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7.4  Ensaio para determinar a densidade aparente das amostras. 

 

A densidade aparente das amostras foi determinada seguindo as recomendações da norma 

ASTM D-1622 (2008) referenciada por NARINE (2007). Corpos de prova cilíndricos com 

diâmetro de 70 mm e altura de 30 mm foram confeccionados, cortados e lixados na 

marcenaria da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). 

Para execução do ensaio um Becker com 200 ml de água foi pesado sobre uma balança de 

precisão TECNAL no Laboratório de Polímeros e Compósitos da UFMG. O corpo de prova 

foi imerso na água com o auxílio de um fino bastão metálico para a imersão completa. 

 

 A determinação da densidade aparente das amostras foi calculada através da equação 7.1. 

 

(7.1) 

 

 

Onde d é a densidade aparente (g/cm³), m é a massa da amostra (g) e V é o volume total da 

amostra (cm³), isto é, o volume considerando também os poros abertos e fechados da amostra. 

 

7.5  Ensaio de Absorção de água 

 

O ensaio de absorção de água foi determinado seguindo recomendações da norma ASTM 

D570-98 (específico para materiais plásticos) e realizado no Laboratório de Polímeros e 

Compósitos da UFMG. 

 

Para realizar o ensaio foram produzidos 3 corpos de prova cilíndricos de cada composição 

com diâmetro de 70 mm e altura de 30 mm. Os corpos de prova foram cortados e lixados na 

marcenaria da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).  

 

As amostras foram pré-tratadas em uma estufa a 100º± 2ºC por 24 h. Em seguida, as amostras 

foram pesadas, colocadas em um Becker com 200 ml de água destilada a temperatura 

ambiente e presas a um suporte confeccionado pela autora para a completa imersão. 
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Ao final de 2 horas, as amostras foram removidas do recipiente, limpas suavemente com um 

pano seco para retirar o excesso de água e pesadas novamente na balança. Os espécimes 

retornaram para o Becker e o procedimento se repetiu após uma e duas semanas depois, até 

quando o aumento de peso foi inferior a 1 % do aumento total em peso, indicando a saturação 

das amostras. A diferença entre o peso saturado e o peso inicial foi calculada através da 

equação 7.2. 

 

 

(7.2) 

 

 

7.6  Ensaio de compressão 

 

Os ensaios para determinar a resistência à compressão das amostras foram baseados no 

método NBR 8082 (1983) e realizados em uma Máquina Universal de Ensaios EMIC, Modelo 

DL 3000 no Laboratório de Polímeros e Compósitos da UFMG (figura 7.6.1). A força de 

contato foi de 5 N e a velocidade de ensaio de 0,25 cm/min. De acordo com a norma, a altura 

mínima do corpo de prova deve ser de 25 mm. 

 

 

Figura 7.6.1: (a) Ensaio de resistência à compressão em Máquina Universal de Ensaios. 

Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

Quando a espessura não for suficiente, esta pode ser obtida por empilhamento do mesmo 

material sem a utilização de adesivo, até obter a altura mínima. Neste trabalho, foram 
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confeccionadas três amostras cilíndricas com diâmetro de 70 mm e altura de 25 mm 

apresentadas. Os ensaios foram realizados a no Laboratório de Engenharia de Polímeros e 

Compósitos, na UFMG, à temperatura ambiente (~ 25 °C).  

  

Na preparação das amostras para o ensaio, a película superficial resultante da moldagem foi 

removida por lixamento. Este procedimento foi necessário para melhorar o contato da água 

com as amostras. O lixamento também favoreceu a obtenção de uma maior uniformidade na 

espessura das amostras e permitiu uma melhor distribuição de tensão aplicada. 

 

As propriedades mecânicas em compressão a 10% de deformação das amostras foram 

caracterizadas através das curvas de tensão-deformação. Os valores da força (F) e 

deslocamento (ΔL) obtidos durante o ensaio permitiram calcular a tensão (σ) e a deformação 

(ε) através das equações 5.3 e 5.4 respectivamente. 

 

(7.3) 

 

(7.4) 

Onde σ é a tensão (MPa), F é a força (N), A é a área (mm²), ε é a deformação (%), ΔL é a 

variação de altura (inicial menos final) (mm) e L é a altura inicial (mm). 
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CAPÍTULO 8 
__________________________________________________

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

8.1  Análises por Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ângulo de 

contato. 

 

A Análise de Microscopia eletrônica de varredura primeiramente permitiu uma comparação 

da textura inicial dos principais materiais separadamente, o pó de MDF e o poliuretano puro 

(PU0%), com o intuito de justificar comportamentos futuros do compósito desenvolvido. A 

figura 8.1.1 mostra as fotografias do resíduo de MDF e do PU (a, b) e o MEV (c, d) desses 

materiais. 

 

Figura 8.1.1: Fotografia do pó de MDF (a), fotografia do PU 0% (b), MEV do pó de MDF (c) 

e MEV do PU0% (d). Fonte: Arquivo da autora, 2014.  

a b 

c d 
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Analisando as micrografias é possível observar que o poliuretano (0%) apresenta uma 

estrutura porosa, com células fechadas.  

 

O pó de MDF apresenta uma estrutura fibrosa, possivelmente devido a celulose na sua 

composição. A celulose possui ligações de hidrogênio inter e intramoleculares, o que confere 

aos vegetais a sua natureza hidrofílica. Este é o maior problema na utilização das fibras 

vegetais como reforço de compósitos poliméricos, pois são incompatíveis com a maioria dos 

polímeros, que tem natureza hidrofóbica conforme afirmado no item 4.4.2 desta dissertação.  

 

A figura 8.1.2 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura da superfície dos 

compósitos. 
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Figura 8.1.2: MEV da superfície dos compósitos: (a) PU5%, (b) PU10%, (c) PU15%, (d) 

PU20%. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 a 

 b 

 c 

 d 
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As micrografias da figura 8.1.2 mostram que o material fibroso teve uma interação 

homogênea com a matriz não sendo observados descolamentos de fibras. Esta interação 

fibra/matriz parece ter diminuído a quantidade de poros, fato possivelmente justificado por 

um englobamento da fibra pela matriz preenchendo as lacunas vazias e eliminando gases 

formadores dos bolhas maiores. Porém algumas áreas ainda apresentaram poros maiores. 

 

Com o intuito de analisar um possível efeito do tratamento térmico do pó de MDF no 

compósito desenvolvido, a morfologia das amostras de PU15%E e PU20% e também foi 

analisada conforme mostrado na figura 8.1.3. 

 

  

  

Figura 8.1.3: Microscopia da superfície das amostras de (a) PU15%E e (b) PU20%E. Fonte: 

Arquivo da autora, 2014. 

 

As amostras com o MDF pré-tratado na estufa não apresentaram morfologia diferente das 

amostras com MDF não tratado. Tal comportamento é possivelmente explicado devido ao 

processo de tratamento térmico anteriormente sofrido pela madeira durante a fabricação de 

chapas, conforme já foi descrito, o que pode ter ocasionado em uma perda de umidade prévia. 

 a 

 b 
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8.2  Ângulo de contato 

 

Quando a água (ou outro líquido) é gotejada sobre uma superfície, as gotas podem se 

comportar entre dois extremos: espalhar-se sobre a superfície em contato ou minimizar o 

contato com a superfície. Isso dependerá das forças intermoleculares que se estabelecem entre 

as fases. A água é um líquido polar, portanto, se a superfície com que a água entrar em 

contato for polar, ocorrerão interações fortes entre as moléculas da água e os grupos também 

polares da superfície, molhando assim a superfície. Mas, se a superfície em contato for apolar, 

não ocorrerão interações fortes entre as moléculas da água e a superfície em contato. Como 

resultado, a água tenderá a atingir o estado de menor energia, ou seja, as moléculas da água 

irão interagir com elas mesmas, diminuindo o contato com a superfície, formando uma gota. 

(FEITOR, 2006)  

 

O caráter hidrofílico/hidrofóbico de uma superfície pode ser avaliado através da medida do 

ângulo de contato da gota do líquido sobre a superfície [figura 8.2.1 (a)] e conforme esse 

valor a superfície será classificada em [figura 8.2.1 (b)]: 

• Para θ = 0°, a superfície é totalmente hidrofílica; 

• Para 0° <θ< 90°, a superfície é predominantemente hidrofílica; 

• Para 90° <θ< 180°, a superfície é predominantemente hidrofóbica; 

• Para θ = 180°, a superfície é totalmente hidrofóbica. 

 

 

 

Figura 8.2.1: (a) Representação do ângulo de contato e (b) Ilustração para relação entre o 

valor do ângulo de contato e a forma da gota de água sobre uma superfície. Fonte: Domínio 

público. 
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A figura 8.2.2 apresenta os perfis das gotas de água sobre os diversos compósitos obtidos, 

além do poliuretano puro. A tabela 8.1 apresenta os valores médios dos ângulos de contato 

entre os recobrimentos e uma gota de água. 

 

  

  

  

 

Figura 8.2.2: Ângulo de contato das amostras de: (a) PU0%, (b) PU5%, (c) PU10%, (d) 

PU15%, (e) PU20% (f) PU15%E, (g) PU20%E. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

a b 

c d 

g 

f e 
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Tabela 8.2.1: Valores do ângulo de contato. 

Amostra Ângulo de contato (em graus) 

PU0% 79,60 ± 9 

PU5% 99,32 ±1 

PU10% 115,40 ± 2 

PU15% 126,28 ± 6 

PU20% 125,04 ±1 

Amostras com tratamento térmico 

PU15%E 123,30 ± 9 

PU20%E 126,36 ± 2 

 

 

Conforme pôde ser observado pela tabela 8.1, de modo geral, quanto maior é a porcentagem 

de MDF adicionado à amostra, maior é o seu comportamento hidrofóbico enquanto o PU puro 

apresenta um comportamento mais hidrofílico. Tal comportamento pode ser atribuído a menor 

quantidade de poros quando se aumenta o teor de fibras no compósito, e vai ao encontro do 

que foi observado nas análises de MEV. Ou seja, a presença das fibras poderia causar dois 

efeitos diversos. O primeiro seria o aumento da hidrofilicidade devido à presença de grupos 

hidroxila da estrutura da fibra e o segundo seria o aumento da hidrofobicidade devido ao 

aumento da densidade dos compósitos em relação ao poliuretano puro. Nesse caso, o segundo 

efeito estaria predominando.  

 

Este comportamento é semelhante ao observado por ROCHA (2009). Segundo o autor, uma 

redução na molhabilidade em compósitos com altos teores de farinha de madeira pode ser 

explicada pelo aumento da rugosidade da superfície. Porém tais autores, assim como na 

presente pesquisa, não evidenciaram partículas de madeira na superfície dos compósitos e 

atribuíram a mudança na molhabilidade à alteração da morfologia superficial causada pelo 

aumento do teor de farinha de madeira. 

 

Novamente não houve diferença no comportamento dos compósitos obtidos com pó de MDF 

pré-tratado, o que está de acordo com as observações feitas através das análises de MEV. 
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8.3  Analise de Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho 

(FTIR) 

 

A técnica de FTIR possibilitou a caracterização da superfície do pó de MDF e do poliuretano 

utilizados. Por se tratar de um produto comercial, o poliuretano não teve sua fórmula 

divulgada e uma atribuição de sua estrutura seria inequívoca. Mas é possível destacar bandas 

relevantes no espectro com a finalidade de justificar possíveis comportamentos do compósito 

desenvolvido. 

 

A figura 8.3.1 mostra os espectros de FTIR do poliuretano e do pó de MDF utilizados. 

 

 

 

Figura 8.3.1: Espectros de FTIR do poliuretano puro e do pó de MDF. Fonte: Arquivo da 

autora, 2014. 

 

Em relação ao espectro do pó de MDF foram observadas as principais bandas correspondentes 

a este material. A banda do estiramento de OH em 3339 cm
-
¹ é referente à resina ureia-

formaldeído presente no material. A banda em 1513 cm
-
¹ refere-se à amida secundária (-CO-
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NH-) resultante da modificação da ureia pura (-CO(NH2)2) que é um componente da resina 

ureia formaldeído (MULLER, 2009). 

Outra banda relevante é a de 1649 cm¹, referente à absorção de O-H e C-O conjugado (éter). 

Durante o processo de prensagem, a superfície das chapas pode alcançar até 200Cº, o que 

pode levar à abertura do anel de furfural presente no MDF, resultando em resíduos de poliose 

(MULLER, 2009). 

 

A banda de 2360 cm
-
¹ refere-se ao estiramento de grupo metil e metileno. Atribuída ao 

estiramento C-O na lignina e C-O nos grupos metoxi do anel aromático de guaiacil está a 

banda em 1270 cm
-1

. Ligninas de madeira macia são compostas principalmente da lignina tipo 

guaiacil. Ao contrário, ligninas derivadas de madeira dura são compostas de unidades de 

guaiacil e siringil (1235 cm
-1

). Este resultado confirma a presença da madeira macia pinus na 

composição do MDF analisado (OBST, 1982). 

 

A banda de 1029 cm
-1

 refere-se à deformação no plano da ligação C-H do anel aromático de 

guaiacil e as pequenas absorções que aparecem na faixa de 800- 850 cm
-1 

são atribuídas à 

bandas adicionais referentes ao anel de guaiacil (OBST, 1982). 

 

Com relação ao espectro apresentado pelo poliuretano podemos destacar na banda de 3328 

cm
-1

 referente ao estiramento de N-H livre. A banda de 3000 cm
-1 

refere-se ao estiramento do 

grupo CH2 (GAO, 2009). 

 

A banda em 1740 cm
-1

 é atribuída ao estiramento do grupo carbonila C=O (tanto do éster 

como do grupo uretano livre) (MADRA, 2009). 

 

O espectro do PU mostra a banda de absorção característica para a amida secundária 

(dobramento N-H + estiramento C-N) e ligação de amida terciária em torno de 1534 cm
-1

 e 

1216 cm
-1

 respectivamente (SINGHAL, 2014). 

 

A ausência da banda de absorção em torno de 2260 cm
-1

 atribuída ao grupo isocianato não 

reagido confirma a formação do poliuretano (SINGHAL, 2014). 
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A figura 8.3.2 apresenta uma comparação entre o espectro de FTIR relativo ao poliuretano 

puro e o compósito com 20% de pó de MDF. 

 

 

 

Figura 8.3.2: Espectros de FTIR do poliuretano puro e do compósito preparado com 20% de 

resíduo de MDF. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

Na análise das curvas de FTIR da figura 8.3.2 verifica-se que não há diferença acentuada 

entre os dois espectros. Apesar disso, podem-se observar deslocamentos das principais bandas 

no sentido de menores comprimentos onda. Tal observação é indicativa da presença de 

ligações de hidrogênio entre a carga e a matriz significando boa interação entre as fases. 

 

Além disso, pode-se observar no espectro do PU puro a presença da absorção relativa ao 

grupo NH livre, na banda 3468 cm
-1

 e o desaparecimento da mesma no espectro do 

compósito. Tal resultado sugere uma possível interação entre matriz /carga através de ligação 

entre grupo NH do poliuretano e OH do MDF. 
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8.4  Ensaio para determinar a densidade aparente das amostras. 

 

O ensaio de determinação da densidade aparente do compósito desenvolvido mostra que o 

material fibroso aumentou a densidade com a adição das fibras. Conforme sugerido no item 

8.1 desta dissertação (MEV) houve uma interação fibra/matriz permitiu a formação de uma 

menor quantidade de bolhas, fato possivelmente justificado por um englobamento da fibra 

pela matriz preenchendo as lacunas vazias e eliminando a formação de gases formadores das 

bolhas maiores.  

 

Tabela 8.4.2: Valores de Densidade aparente. 

Amostra Densidade (g/cm³) 

PU0% 0,19 

PU5% 0,22 

PU10% 0,24 

PU15% 0,25 

PU20% 0,32 

Amostras com tratamento térmico 

PU15%E 0,25 

PU20%E 0,33 

 

 

Novamente, como observado no ensaio de densidade e na tabela 8.2, não foi observada uma 

diferença significante entre as amostras com o MDF não tratado e o MDF pré-tratado na 

estufa (PU15%E e PU20%E).  

 

 

8.5  Ensaio de Absorção de água 

 

Na figura 8.5.1, a seguir, são apresentados os valores da massa das amostras ensaiadas. As 

amostras de PU puro apresentaram a menor taxa de absorção de água em relação aos 

compósitos.    
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Durante o processo de preparação das amostras, as bordas laterais foram lixadas, uma vez que 

essas eram retiradas de placas retangulares. No caso dos compósitos PU/pó de MDF, o 

processo de lixamento expôs o pó de MDF e devido a hidrofilidade natural deste foi 

observada uma maior porcentagem de absorção de água dos compósitos em relação ao PU 

puro. 

 

Figura 8.5.1: Análise de absorção de água das amostras. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 
 

 

 

 
 

 A partir dos resultados apresentados, também se observa que houve uma maior absorção de 

água nas amostras PU20% em relação aos demais compósitos. Esse fato pode ser explicado 

também pela hidrofilidade natural do pó de MDF porque no caso do compósito PU20%, este 

contém uma maior quantidade de pó. Portanto, quanto mais pó de MDF exposto, maior será a 

absorção de água.   

 

Para as amostras com a madeira pré-tratada na estufa (PU15%E e PU20%E) houve uma 

pequena redução na porcentagem de absorção de água pelos compósitos, de +-0,01% nas 

amostras de PU15% e PU15%E /24 horas; +-0,05% nas amostras de PU20% e PU20%E /24 

horas; de +-0,05% nas amostras de PU15% e PU15%E /96 horas e de +-0,03% nas amostras 

de PU20% e PU20%E /96 horas, conforme indicado na figura 8.5.2. 
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Figura 8.5.2: Análise de absorção de água das amostras com Pó de MDF não tratado (PU15% 

e PU20%) e Amostras com Pó de MDF pré-tratado em estufa (PU15%E e PU20%E). Fonte: 

Arquivo da autora, 2014.  

 

 

Vale salientar que no caso das amostras de compósitos, quanto mais a carga (pó de MDF) 

estiver envolta pela matriz (poliuretano) menor será o ganho de umidade e consequentemente 

maior eficiência sob condições de trabalho (NEIRA, 2011). 

 

Com relação a porcentagem de absorção, conforme indicado na tabela 8.3, as amostras 

apresentaram uma diferença pequena na porcentagem com relação a amostra PU0%.  

 

Tabela 8.5.3: Porcentagem de Absorção de água das amostras. 

Amostra Absorção de água (porcentagem) 

PU0% 111 

PU5% 115 

PU10% 118 

PU15% 119 

PU20% 139 

Amostras com tratamento térmico 

PU15%E 119 

PU20%E 141 
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O PU20% é o único compósito que apresentou uma variação diferente de +- 40%. Fator 

possivelmente explicado pela dificuldade do desenvolvimento das amostras devido à grande 

quantidade de pó de madeira na amostra PU20%, o que pode ter ocasionado no não 

recobrimento total do pó de MDF (hidrofílico), permitindo o contato deste com a água 

ocasionando no maior inchamento e formação de bolhas maiores conforme representado no 

MEV, no item 6.1 desta dissertação. O mesmo comportamento acontece no PU20%E 

apresentando uma diferença pouco significativa. 

 

8.6  Ensaio de Compressão 

 

Para o cálculo da média dos valores de tensão-deformação, utilizou-se uma rotina que foi 

implementada no Origin. Os resultados da média para as três amostras analisadas estão 

apresentados na figura 8.6.1 e tabela 8.4.  

 

 

Figura 8.6.1: Média dos valores de tensão-deformação em flexão das amostras de espuma de 

PU e dos compósitos. Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

 

Pode-se observar que a resistência em compressão a 10% de deformação da amostra de PU0% 

e PU5% foi uma média de 0,06 MPa, de PU10% foi de 0,11 Mpa, PU15% de 0,10% e 

PU20% 0,18% conforme indicado na tabela 8.4. 
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Tabela 8.6.4: Tensão/Deformação das amostras. 

Amostra                              Tensão(Mpa) Deformação(%) 

PU0%                                          0,06                            112 

PU5%                                          0,06 112 

PU10%                                        0,11 113 

PU15%                                        0,10 115 

PU20%                                        0,18 122 

Amostras com tratamento térmico 

PU15%E                                     0,11 114 

PU20%E                                     0,19 122 

 

 

Conforme pode ser observado pelas curvas apresentadas na figura 8.6.1, todos os compósitos 

apresentaram maior resistência à compressão do que o poliuretano puro. Esse resultado indica 

novamente que ocorreu uma boa interação entre a matriz e a carga, conforme já havia sido 

observado pelas análises de MEV e FTIR. 

 

Houve uma tendência para o aumento da tensão máxima em compressão com o aumento 

gradual do teor de MDF nos compósitos. Possivelmente com o aumento do teor de MDF 

aumentou o número de ligações de hidrogênio entre os grupos N-H livres e entidades 

presentes na estrutura do MDF, sugeridas pela análise de FTIR. O aumento de grupos N-H 

que participam de ligações de hidrogênio pode ter alterado a morfologia do poliuretano e 

contribuído para uma estrutura mais coesa. 

 

Outro fator que justifica a resistência à compressão é a estrutura celular da espuma, o material 

da parede das células, o tamanho e formato das células e o tipo de célula (aberta ou fechada) 

(NARINE, 2007). 

 

A espuma de poliuretano segundo as análises do MEV apresentam predominantemente 

células fechadas. Com a adição da carga de pó de MDF foi observada uma redução no 

tamanho dos poros, provavelmente devido à boa interação entre a carga de pó de MDF e a 

matriz, contribuindo também para uma estrutura mais coesa, densa e com consequente 

aumento nas propriedades mecânicas.  



 

56 

 

O melhor desempenho mecânico em compressão apresentado pelo compósito PU com 20% 

está de acordo com a pesquisa de NEIRA (2011) que também relacionou o melhor 

desempenho mecânico ao maior conteúdo de carga adicionada. 

 

Os resultados encontrados para densidade aparente, aliados aqueles encontrados para as 

propriedades mecânicas, sugerem que foi alcançado um material leve e resistente ao mesmo 

tempo. Tal material é potencialmente adequado para ser usado na indústria de calçados 

conforme proposto na presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

CAPÍTULO 9 
__________________________________________________

CONCLUSÕES 
 

 

Analisando a possibilidade da aplicação de resíduos de MDF como reforço em uma matriz 

polimérica de poliuretano para a substituição do poliuretano como base de calçados, o 

compósito “plástico-madeira” foi desenvolvido e caracterizado. 

 

Das 7 (sete) amostras desenvolvidas, concluiu-se que: 

 

- O material fibroso teve uma interação homogênea em toda a amostra.  

 

- Houve interação fibra/matriz reduzindo o tamanho de poros formados, resultando em um 

aumento de densidade. 

 

- Houve total envolvimento das fibras pela matriz, resultando em um material hidrofóbico, 

assim como o PU puro. 

 

- Houve interação fibra/matriz, aumentando a resistência do material, resultando no aumento 

das propriedades mecânicas. 

 

- Não foram observadas diferenças significativas entre as propriedades dos compósitos 

desenvolvidos com o resíduo de MDF não tratado e dos compósitos com o resíduo de MDF 

pré-tratado em estufa. Conclui-se que não há a necessidade do pré-tratamento do mesmo. 

 

- Os compósitos apresentaram melhores resultados que o PU puro sendo, portanto, adequados 

para a aplicação na indústria de base de calçados. 

 

- De modo geral os resultados obtidos com a pesquisa indicaram que os compósitos 

desenvolvidos têm potencial para substituir o poliuretano puro na indústria de saltos e tacos. 
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Essa substituição dará origem a um produto mais competitivo, mais econômico, conforme o 

objetivo da pesquisa. 
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