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Estudo comparativo das propriedades de absorção de água e inchamento em 
espessura de laminados de resina poliéster para substituição de chapas de 

MDF em móveis submetidos a ambientes úmidos 
 

Resumo 

Historicamente a madeira tornou-se matéria-prima para produtos de diferentes 

setores. Devido a propriedades como durabilidade e solidez, apresenta-se como 

excelente material de construção. Também é muito adequada para trabalhos 

artesanais como a produção de instrumentos musicais, artigos de arte, móveis e 

painéis. A preferência por este material na manufatura de produtos levou a indústria 

a desenvolver chapas de fibras de madeira aglutinadas com resinas termofixas para 

atender à demanda. Apesar das iniciativas com relação à madeira de 

reflorestamento para a produção e utilização de chapas de média densidade (MDF) 

na produção de móveis modulados, estudos sugerem que a exploração madeireira 

ainda ocorre de forma desordenada e impacta na degradação ambiental de forma 

profunda, tornando necessário buscar alternativas que contribuam na minimização 

dos prejuízos. Este trabalho pretende apresentar uma alternativa ao uso da madeira 

a partir do material conhecido por compósito estrutural, com aplicações em áreas 

como aeronáutica, automotiva, aeroespacial, bioengenharia e artigos esportivos, 

com reconhecida eficiência associada a seu excelente desempenho estrutural. A 

principal questão foi a comparação das propriedades de absorção em massa de 

água e inchamento em espessura de laminados de resina poliéster em relação às 

chapas de MDF. O método utilizado neste trabalho foi a comparação da propriedade 

de absorção em massa de água e inchamento em espessura de ambos os materiais 

a partir de testes laboratoriais em conformidade com os requisitos exigidos pelas 

normas utilizadas pelos fabricantes brasileiros, a EN 317 (2006) e a norma NBR 

15316-2 (2006). Os corpos de prova das chapas de laminados de resina poliéster se 

mostraram sem modificação dimensional após as medições, em relação às do 

material de referência. 

 

 



1- Introdução 

 O tema deste trabalho é o estudo comparativo de absorção em massa de 

água e inchamento em espessura de laminados de resina poliéster em substituição 

às chapas de MDF em móveis submetidos a ambientes úmidos. 

 Atualmente a indústria moveleira se utiliza de chapas de madeira de média 

densidade (MDF) na produção de móveis modulados. Visto que este substrato 

demanda em exploração desenfreada e impacta na degradação ambiental de forma 

profunda, torna-se necessário buscar uma alternativa à madeira. A motivação deste 

trabalho é a tentativa de diminuição do uso de madeira na produção de móveis. 

 A atividade madeireira ilegal e predatória, assim como as queimadas e o 

desmatamento ilegal, têm provocado a destruição da Amazônia. Em menos de 50 

anos, quase 20% da cobertura florestal da região já desapareceu. (ZENID, 2009, p. 

5) 

 O desmatamento na região amazônica e suas consequências em relação às 

mudanças climáticas no planeta, hoje, são repercutidos internacionalmente como o 

principal problema ambiental do Brasil. Outras regiões do país muitas vezes 

percebem este desmatamento como algo distante de seu dia-a-dia, embora 

contribuam indiretamente para esta situação. A maior parte da produção madeireira 

da Amazônia, segundo o IMAZON - Fatos Florestais - 2005, é consumida no Brasil - 

cerca de 64% de toda a madeira da Amazônia é consumida por brasileiros. O estado 

de São Paulo é o maior consumidor respondendo por 15% do consumo nacional, 

sendo que, dentre os principais setores consumidores, destaca-se a indústria 

moveleira e a construção civil. (ZENID, 2009, p. 14) 

 Estimativas feitas por Zenid (2009) indicam que entre 43% e 80% da 

produção madeireira da região amazônica seja ilegal, advinda de áreas desmatadas 

ou exploradas de forma predatória e insustentável. Em média, 75% dessa produção 

é destinada ao mercado interno. Assim, há uma grande chance de que todas ou 

grande parte das empresas que usam madeira da região amazônica estejam 

involuntariamente utilizando madeira de origem ilegal ou predatória. Segundo o 

autor, o desenvolvimento tecnológico verificado no setor dos painéis à base de 

madeira tem ocasionado o aparecimento de novos produtos no mercado 



internacional e nacional, que vêm preencher os requisitos de uma demanda cada 

vez mais especializada e exigente. 

 Os painéis de madeira surgiram da necessidade de amenizar as variações 

dimensionais da madeira maciça, diminuir seu peso e custo, mantendo as 

propriedades isolantes, térmicas e acústicas. Adicionalmente, suprem uma 

necessidade reconhecida no uso da madeira serrada e ampliam a superfície útil, 

através da expansão de uma de suas dimensões – a largura – para, assim, otimizar 

a sua aplicação. 

 

2- Objetivo 

 

 O objetivo deste trabalho é o estudo comparativo de absorção em massa de 

água e inchamento em espessura de laminados de resina poliéster em substituição 

ao MDF, a fim de responder à seguinte questão: qual o resultado da comparação de 

absorção em massa de água e inchamento de laminados de resina poliéster em 

comparação com chapas de MDF de móveis submetidos a ambientes úmidos? 

 A hipótese levantada foi a não absorção em massa de água e, 

consequentemente, maior durabilidade do móvel produzido em laminados de resina 

poliéster submetidos a ambientes úmidos. 

 

3- Metodologia 

 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho está organizada da 

seguinte forma: pesquisa literária, seleção de materiais sintéticos com imagens 

ilustrativas, utilização de técnicas de manufatura, criação de protótipo; materiais e 

métodos com imagens dos equipamentos e dos corpos de prova utilizados nos 

testes físicos-mecânicos e os resultados obtidos nos ensaios realizados em 

laboratório organizados em tabelas comparativas; discussão dos resultados; 

considerações finais; sugestão para próximos trabalhos. 

 

4- Desenvolvimento 

 

4.1 Seleção dos materiais 



 Durante a seleção dos materiais na formulação para concepção dos 

laminados, um dos principais cuidados foi o de atingir a característica principal do 

MDF, sua densidade de massa, que segundo a NBR 15316-2 está entre 500 e 800 

kg/m3. As demais características: compatibilidade, processabilidade, resistência 

mecânica, assim como a disponibilidade comercial justificaram a escolha do tecido 

de fibra de vidro com material de núcleo de fibra de poliéster e resina poliéster 

insaturada como matriz polimérica. 

 

4.2 MDF 

 As chapas MDF - médium density fiberboard - com densidade de massa entre 

500 e 800 kg/m3, são produzidas com fibras de madeira aglutinada com resina 

sintética termofixa, que se consolidam sob ação conjunta de temperatura e pressão 

resultando numa chapa maciça de composição homogênea, de alta qualidade. Estas 

chapas apresentam superfície plana e lisa, adequada a diferentes acabamentos, 

como pintura, envernizamento, impressão, revestimento e outros. Estes painéis 

possuem bordas densas e de textura fina, apropriados para trabalhos de usinagem e 

acabamento. 

 

4.3 - Compósitos 

 Os compósitos são estruturas ou componentes fabricados a partir de 

combinações, a nível macroscópico, de duas ou mais fases que apresentam 

morfologias distintas. Entre outras finalidades, a fase aglutinante denominada matriz, 

seja esta polimérica, metálica, carbonosa ou cerâmica, protege as fibras e mantém o 

reforço coeso e, consequentemente, os filamentos, em uma configuração 

geometricamente estável. A outra fase (ou outras fases, no caso dos compósitos 

híbridos), constituída do reforço, tem a função de resistir a carregamentos 

mecânicos e, via de regra, constitui-se de filamentos unidirecionais, tecidos, ou na 

forma de pré-formas. Outro aspecto relevante que deve ser destacado é que, ao se 

combinar um dado arranjo de fibras com uma matriz, está se manufaturando com 

componente de características físicas, químicas e mecânicas únicas. (LEVY NETO, 

PARDINI, 2006, p. VIII) 

 

 

 



4.4 - Norma técnica para painéis MDF 

 A normativa NBR 15316:2006 foi criada para materiais feitos em madeira de 

pinus.    Vale lembrar que o projeto trata de laminado de resina poliéster e fibra de 

vidro, entretanto torna-se necessário apresentar referências acerca dos métodos e 

testes a fim de nortear os resultados mesmo não havendo semelhança na 

formulação dos materiais. 

 As normas ABNT, NBR 15316:2006, partes 1, 2 e 3, aplicadas aos painéis de 

fibras correspondem, em conteúdo e requisitos, as Normas Européias, em função da 

organização, da estrutura e do atendimento normativo aos países que exigem essa 

padronização para o produto MDF. 

 A norma brasileira de MDF, ABNT NBR 15316-1, apresenta as seguintes 

definições para os ensaios mencionados a seguir: 

 Absorção de água: Aumento da massa (em água) que um corpo-de-prova de 

uma chapa de fibras de média densidade (MDF) apresenta, após serem 

imersos em água a (20 ± 1) ºC pelo tempo de 24 h ± 36 min. 

 Densidade: Característica representada pelo quociente da relação entre a 

massa e o volume de um corpo, a determinado teor de umidade ( 65% de 

umidade relativa à (20 ± 1) ºC. 

 Inchamento: Variação percentual de aumento em espessura que um corpo-

de-prova de uma chapa de fibras de média densidade (MDF) apresenta, após 

ficar imerso pelo tempo de 24 h ± 36 min. em água à temperatura de (20 ± 1) 

ºC. 

 

4.5 - Definição dos ensaios 

 Definido o objetivo de comparar a resistência à absorção em massa de água 

e inchamento de laminados de resina poliéster com chapas de MDF o próximo 

passo foi determinar qual espessura de painel seria adequada, entre os disponíveis 

no comércio, para a realização dos testes físicos. A partir dos critérios de 

equipamentos de laboratório, definimos que seriam utilizados chapas de MDF e 

laminados de resina poliéster em painéis com até 4 mm. 

 O plano de trabalho para a realização dos ensaios de imersão em água 

seguiu da seguinte forma: 

 Definição dos ensaios necessários para os testes comparativos que são: 

absorção em massa de água e inchamento (espessura). 



 Laminação das chapas e, após 72h de cura, recorte de 10 (dez) corpos de 

prova para realização dos testes nos laminados de resina poliéster. 

 Aquisição de chapa de MDF e recorte de 10 (dez) corpos de prova para 

realização dos testes. 

 Análise interpretativa dos resultados adquiridos nos testes. 

 

5- Resultados 

 

 Todos os corpos de prova de laminado de resina poliéster apresentaram 

resultados dentro da faixa de densidade, segundo a NBR 15316-2 entre 500 kg/m3 e 

800 kg/m3, caracterizando as chapas como de média densidade. Os testes de 

densidade apresentaram resultado médio de 766 kg/m3 com mínimo de 685 kg/m3 

e máximo de 815 kg/m3, uma variação de resultados possivelmente justificada pela 

presença de bolhas de ar nos corpos de prova laminados pelo processo manual 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Resultados dos testes de densidade 

 
RANGE: 500 - 800 Kg/m3 

 
Densidade: massa (g)/volume (cm3) 

 
MDF Laminado 

 
Massa Volume Densidade Massa Volume Densidade 

Média: 8,75 10,56 0,829 7,83 10,23 0,766 

Desvio: 0,131 0,1759 0,021 0,536 0,7153 0,039 

Mínimo: 8,59 10,29 0,794 6,98 9,01 0,685 

Máximo: 9,00 10,92 0,807 8,72 11,68 0,815 
 

 Nos testes de absorção em massa de água e inchamento em comparativo, 

não foram verificadas alterações dimensionais, mássicas ou volumétricas no material 

de estudo em relação ao material de referência. Estes resultados afirmam que o 

laminado de resina poliéster não sofre perda dimensional quando submetido a 

ambientes com muita umidade em comparação à chapa de referência (Tabelas 2 e 

3). 

 

 

 



Tabela 2 - Resultados dos ensaios de inchamento em espessura 

 

Imersão em inchamento (espessura) 

 
MDF Laminado 

 
Espessura 

(mm) 
Espessura  
2h (mm) 

Espessura 
24h (mm) 

Espessura 
(mm) 

Espessura 
2h (mm) 

Espessura 
24h (mm) 

 Média: 3,27 4,34 5,06 4,09 4,09 4,09 

                   

 
Acréscimo% 32,72 54,74 Acréscimo% 0,00 0,00 

       
Desvio: 0,046 0,243 0,221 0,122 0,122 0,122 

Mínimo: 3,25 4,00 4,65 3,88 3,88 3,88 

Máximo 3,36 4,60 5,44 4,22 4,22 4,22 
 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios em massa de água em gramas 

  Imersão em massa (gramas) 

 
MDF Laminado 

 
Massa 

(gramas) 
Massa 

2h (gramas) 
Massa 

24h (gramas) 
Massa 

(gramas) 
Massa 

2h (gramas) 
Massa 

24h (gramas) 

 Média: 7,92 13,91 16,58 8,00 8,00 8,00 

                   

 
Acréscimo(g)  5,99 8,66 Acréscimo(g) 0,00 0,00 

       
Desvio: 0,147 0,7722 0,4746 0,315 0,315 0,315 

Mínimo: 7,65 12,72 15,90 7,62 7,62 7,62 

Máximo 8,12 14,83 17,18 8,70 8,70 8,70 

 

6 - Considerações finais 

 Os resultados observados indicam ser possível a utilização de laminados de 

resina poliéster como substituto ao MDF na produção de móveis que serão 

submetidos a ambientes úmidos. As propriedades dimensionais medidas se 

mostraram inalteradas em comparação às do material de referência, portanto 

mostra-se coerente utilizá-los em produtos com este tipo de exigência. 

 A viabilidade deste tipo de material no mercado depende de aceitação e 

investimentos por parte de grupos comerciais, o que certamente demandará algum 

tempo, uma vez que implica em significativa mudança de paradigma na cadeia 

produtiva. 
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