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RESUMO 

 
A concepção da Ecologia Industrial apresenta os requisitos para criação e/ou substituição de 

novos materiais e/ou produtos, tendo em vista às necessidades do ser humano e, em paralelo, 

às demandas de minimização dos impactos ao meio ambiente. Nos últimos anos, as grandes 

indústrias vêm substituindo os materiais tradicionais por materiais compósitos de baixo impacto 

ambiental, a partir do reaproveitamento de resíduos derivados dos processos e operações 

industriais. O que reforça a necessidade de requalificação desses insumos secundários para a 

geração de novos fluxos de materiais, que são descartados ou dispostos, de forma inadequada, 

por serem vistos como inerentes dos processos produtivos de origem, desde que suas 

propriedades físico-químicas sejam tecnicamente condizentes à reutilização pretendida nos 

diversos segmentos fabris. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as características físico-

químicas do material particulado de painel de fibra de média densidade (Medium Density 

Fiberboard, partículas de MDF) e do material particulado de plástico reforçado com fibra de 

vidro (partículas de PRFV) para estudo da viabilidade de material compósito de interesse 

ambiental. Para verificar a viabilidade técnica desses materiais particulados, foi realizada 

análise das características granulométricas, de microscopia eletrônica de varredura, 

termogravimétrica, de fluorescência de raios X, e, de difração de raios X. Os resultados das 

análises físico-químicas demonstraram que os subprodutos gerados das partículas de MDF e de 

PRFV constituem-se potenciais materiais para a fabricação de outros materiais e/ou produtos 

desenvolvidos tanto pela indústria moveleira quanto pela indústria do PRFV, destinados ao 

setor produtivo da Construção Civil. 

 
 
Palavras-chave: Ecologia Industrial; Material compósito; Subprodutos; PRFV; MDF. 
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LEITE FILHO, Gildenor Pereira. Analysis of the physicochemical characteristics of particulate 

material of medium density fiberboard and glass fiber reinforced plastic for composite 

material. 81f. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) 
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ABSTRACT 

 

The concept of Industrial Ecology presents the requirements for creating and/or replacing new 

materials and/or products, bearing in mind the needs of human beings and, in parallel, the 

demands for minimizing impacts on the environment. In recent years, large industries have 

been replacing traditional materials with composite materials with low environmental impact, 

based on the reuse of residues derived from industrial processes and operations. This reinforces 

the need to requalify these secondary inputs for the generation of new material flows, which 

are disposed of inappropriately, as they are seen as inherent in the original production 

processes, provided that their physicochemical properties are technically consistent to the 

intended reuse in the different manufacturing segments. This research aimed to analyse the 

physicochemical characteristics of the particulate material of medium density fiberboard 

(MDF particles) and of the particulate material of glass-fiber reinforced plastic (GRP 

particles) for feasibility study of composite material of environmental interest. To verify the 

technical feasibility of these particulate materials, analysis of particle size, scanning electron 

microscopy, thermogravimetry, X-ray fluorescence, and X-ray diffraction was performed. The 

results of the physicochemical analysis showed that the by-products generated MDF and GRP 

particles are potential materials for the manufacture of other materials and/or products 

developed both by the furniture industry and by the GRP industry, destined for the productive 

sector of Civil Construction. 

 
 

Keywords: Industrial Ecology; Composite material; By-products; GRP; MDF. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) instituiu os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio da Agenda 2030, contendo 17 (dezessete) 

objetivos e 169 (cento e sessenta e nove) metas. Dentre os ODSs, no âmbito deste estudo, 

destaca-se o ODS 12: Consumo e Produção Sustentáveis, cujo princípio pela ONU e pela 

Comissão Nacional ODS - CNODS (IPEA, 2021) consiste em: assegurar padrões de consumo 

e produção sustentáveis. 

Das metas do ODS 12, conforme proposta da ONU, ressalta-se a Meta 12.5 que visa: 

“Até 2030, reduzir substancialmente a geração de subprodutos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso” (ONU, 2015). No Brasil, a Meta 12.5 sofreu alteração pela CNODS (IPEA, 

2021, online): “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

Economia Circular e suas ações de prevenção, redução, reciclagem e reuso de resíduos”. Como 

indicador da Meta 12.5, foi estabelecido o Indicador 12.5.1 - Taxa de reciclagem nacional por 

toneladas de material reciclado. 

A alteração brasileira evidencia a relevância do pensamento voltado à circularidade dos 

fluxos de materiais e energia para a prevenção, redução, reciclagem e reuso com vistas a não 

geração de resíduos sólidos, nos quais estão inseridos os resíduos industriais, gerados nos 

processos produtivos e instalações industriais; e, os perigosos, que apresentam características 

de significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental (IPEA, 2021). 

Além disso, as ações de redução, reciclagem e reuso de resíduos mostram-se alinhadas 

ao princípio dos 3Rs, constantes na Agenda 21, a saber: “[...] redução (do uso de matérias-

primas e energia e do desperdício nas fontes geradoras), reutilização direta dos produtos, e 

reciclagem de materiais” (IPEA, 2021, online). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2021), embora se tenha 

estabelecido a taxa de reciclagem nacional por tonelada de material reciclado como indicador 

da Meta 12.5, convém salientar que, no contexto brasileiro, ainda não é possível quantificar a 

meta para 2030, pela ausência de indicadores de acompanhamento e pela dificuldade de se 

estabelecer meta percentual geral em face dos diversos tipos e classes de resíduos. 

O desenvolvimento de estudos baseados na Economia Circular (EC) e na escola de 

pensamento da Ecologia Industrial (EI), como foco no aproveitamento das perdas produtivas, 

mais conhecidas como resíduos, da Indústria de Móveis com Painéis de Fibra de Média 

Densidade (Medium Density Fiberboard, MDF) e da Indústria de Plástico Reforçado com Fibra 
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de Vidro (PRFV), especificamente, os materiais particulados de MDF e de PRFV, são de grande 

importância para o ODS 12 e para a Meta 12.5, por conta do crescimento do mercado em busca 

de materiais alternativos, bem como pela possibilidade de simbiose industrial desses resíduos 

industriais para ambas as indústrias. 

Para Veiga (2012) às concepções da EI demonstram os requisitos para criação e/ou 

substituição de novos materiais, tendo em vista as necessidades tanto do ser humano quanto do 

meio ambiente, de forma a minimizar os impactos ambientais. Para a EI, a simbiose industrial 

(SI), descrita por Starlander (2003) baseia-se na analogia ao ciclo biológico. O termo simbiose 

refere-se às relações biológicas entre espécies da natureza, que atuam de modo independente e 

passam a permutar materiais, energia ou informação de forma mutuamente benéfica, 

aproveitando as vantagens resultantes dessas sinergias (STARLANDER, 2003). 

Chertow (2000) define a SI como integrante do campo emergente da EI, cuja atenção 

está voltada aos fluxos de materiais e de energia, através das economias locais e regionais. A 

SI engaja as indústrias, tradicionalmente, separadas em abordagem coletiva, cuja vantagens 

competitivas envolvem troca física de materiais, energia, água e/ou resíduos. As chaves para a 

SI são a colaboração e as possibilidades sinérgicas, oferecidas pela proximidade geográfica. 

As grandes indústrias vêm substituindo os materiais tradicionais por materiais 

compósitos de baixo impacto ambiental, a partir do reaproveitamento de resíduos derivados dos 

processos e operações industriais. O que reforça a necessidade de requalificação desses insumos 

secundários para a geração de novos fluxos de materiais, que são descartados ou dispostos, de 

forma inadequada, por serem vistos como inerentes dos processos produtivos de origem, desde 

que suas propriedades físico-químicas sejam tecnicamente condizentes à reutilização 

pretendida nos diversos segmentos fabris (VEIGA, 2012). 

Os resíduos advindos dos sistemas produtivos das indústrias moveleira e de PRFV 

possuem potencial para o desenvolvimento de novos materiais para fabricação de outros 

insumos e produtos, principalmente destinados ao setor produtivo da construção civil, ainda 

pouco explorados pelas empresas locais. As alternativas de aproveitamento vêm ao encontro 

do Desenvolvimento Sustentável, favorável à adoção de materiais que reduzam o impacto 

ambiental ao mínimo possível. 

Neste contexto, existe a demanda por estudos que viabilizem a inserção dos materiais 

particulados do painel de MDF e do PRFV para material compósito. Essa pesquisa abre o grupo 

de estudos no âmbito Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTEC) do 

Instituto Federal de Alagoas (Ifal). 

 



17 
 

 

1.1 Justificativa 

 

Desde as últimas décadas do século XX, as grandes indústrias vêm substituindo os 

materiais tradicionais por materiais mais leves, resistentes e de fácil produção. Existe a real 

necessidade de atualização e produção de novos materiais, que apresentem custo mais acessível 

e propriedades físico-químicas condizentes para utilização nos diversos segmentos fabris, com 

durabilidade e competitividade junto aos produtos convencionais (MARTINS NETO, 2016). 

A constante preocupação com a qualidade e o meio ambiente, além da praticidade 

funcional e economia, tem levado diversos segmentos fabris ao estudo e desenvolvimento de 

materiais compósitos para várias aplicabilidades, tais como: construção civil, indústria 

automotiva, utensílios para decoração, movelaria, embalagens e paisagismo (MARTINS 

NETO, 2016). 

O estudo de Martins Neto (2016) relata que a grande vantagem do desenvolvimento de 

novos materiais consiste em que a maioria vem de recursos renováveis obtidos na própria 

natureza, evitando assim impactos agressivos ao meio ambiente. 

Nessa dissertação, convém esclarecer que o termo subprodutos é compreendido como 

os insumos derivados da ineficiência das operações e processos dos sistemas industriais, 

considerando o ciclo de vida do produto-serviço, que se encontram em estado de perdas e 

podem entrar em estado de fluxo de materiais e se reintegrar ao sistema produtivo de origem 

ou a novo sistema industrial (RAPÔSO, 2014). 

Um dos plásticos sintéticos mais utilizados consiste no composto de PRFV. No entanto, 

durante o processamento e a fabricação do PRFV são geradas grandes quantidades de 

subprodutos, que são considerados perdas produtivas relativas à ineficiência tecnológica e 

ambiental do sistema produtivo e são vistas como insumos passíveis de reuso no 

desenvolvimento de novos materiais e/ou produtos, sendo considerados como subprodutos 

(ORTH et al., 2012). No caso específico dessa pesquisa, esses subprodutos foram intitulados 

de material particulado ou partículas de PRFV. 

Do mesmo modo, a reutilização de subprodutos da indústria moveleira para a confecção 

de novos materiais e produtos vem crescendo, impulsionando pesquisas e abrindo mercado. A 

indústria moveleira utiliza os painéis de MDF na confecção de móveis; e, durante o processo 

de corte da chapa, grande quantidade de material particulado de MDF é gerada (FARAGE et 

al., 2013). Essas perdas produtivas derivadas dos painéis de MDF também foram intituladas 

como subprodutos nesse estudo, tendo em vista que as partículas ou material particulado do 
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MDF foram analisadas como matérias-primas, ou seja, insumos secundários aplicáveis ao 

desenvolvimento de material compósito. 

Diante do exposto, esta dissertação apresentou como guias condutoras de investigação, 

as seguintes questões: 

● As características físico-químicas do material particulado de painel de fibra de 

média densidade e do material particulado de plástico reforçado de fibra de vidro 

são viáveis para o desenvolvimento de material compósito de interesse ambiental? 

● Em caso afirmativo, o material mostra-se ambientalmente adequado para 

aplicações voltadas à indústria moveleira, à indústria do plástico reforçado e/ou do 

setor de construção civil? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 
● Analisar as características físico-químicas do material particulado de painel de fibra de 

média densidade (partículas de MDF) e do material particulado de plástico reforçado 

com fibra de vidro (partículas de PRFV) para estudo da viabilidade de material 

compósito de interesse ambiental. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 
● Realizar pesquisa bibliográfica e documental sobre os fundamentos teóricos da 

Economia Circular e da Ecologia Industrial, aplicáveis aos processos produtivos que 

geram o material particulado de MDF e de PRFV; 

● Sintetizar os sistemas produtivos das indústrias de Madeira e Móveis e da Indústria de 

Plásticos, que geram as partículas de MDF e de PRFV; 

● Levantar os aspectos e impactos ambientais relacionado às partículas de MDF e de 

PRFV; 

● Caracterizar as propriedades físico-químicas das partículas de MDF e de PRFV. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 
Esta dissertação foi desenvolvida e organizada com a seguinte estrutura: 

O capítulo 1 compõe-se pela introdução, que aborda aspectos norteadores da pesquisa, 

com a contextualização do tema, a justificativa, as guias condutoras da investigação, o objetivo 

geral e os objetivos específicos. 
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No capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico da pesquisa, em que está contida a 

revisão bibliográfica sobre os conceitos e fundamentos da Economia Circular e Ecologia 

Industrial; cadeias produtivas e sistemas de produção com a elaboração do diagnóstico 

ambiental através do levantamento e qualificação dos subprodutos gerados. 

 O capítulo 3 discorre sobre os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa, pesquisa bibliográfica e pesquisa experimental, onde as abordagens adotadas foram: 

qualitativa, com o diagnóstico ambiental dos processos produtivos do PRFV e do MDF em 

pequenas indústrias alagoanas; e, quantitativa, com a caracterização físico-química dos 

subprodutos.  

No capítulo 4, estão contidos os resultados experimentais da pesquisa, subdivididos de 

acordo com os diferentes parâmetros analisados e referenciados com os ensaios de validação 

contidos nas normas brasileiras. 

Já o capítulo 5 sintetiza as conclusões e os caminhos para o desenvolvimento de novas 

pesquisas relacionadas ao tema. 

No capítulo 6, estão relacionadas todas as referências citadas nesta dissertação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 Economia Circular e Ecologia Industrial 

 
Em todo o mundo observa-se o cenário de preocupação com a preservação do meio 

ambiente e, mais especificamente, com o uso excessivo de recursos minerais e outros materiais 

da natureza, cujas reservas são finitas, como matéria-prima para a fabricação de produtos para 

atendimento das crescentes demandas humanas. Esse uso excessivo leva à escassez de recursos 

naturais e ao acúmulo de rejeitos industriais, orgânicos e outros, que são, em sua maioria, 

tratados como lixo no modelo tradicional de produção (CNI, 2017). 

O modelo tradicional de produção foi concebido em contexto de disponibilidade de 

insumos, com a subestimação do reaproveitamento dos descartes e do uso racional dos recursos. 

Conhecido como Economia Linear, encontra-se baseado em processo composto por: (i) 

extração de insumos; (ii) produção; (iii) distribuição de produtos; (iv) consumo; e (v) descarte 

de rejeitos e de produtos que não serão mais utilizados (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2012). A manutenção do consumo de recursos naturais nesse modelo de 

produção faria com que as reservas disponíveis para os materiais se esgotassem em algumas 

décadas, com o risco de torná-lo insustentável a longo prazo (COHEN, 2007). 

Segundo a Ellen MacArthur Foundation (ELLEN, 2017), o conceito de EC tem origens 

profundas e não está ligada a uma data ou único autor, porém a atuação sobre os processos, 

tanto econômico, quanto industrial, tomou força na década de 70 do século XX, por meio de 

acadêmicos, líderes e empresas. Geissdoerfer et al. (2017) reforçam que o conceito de EC 

ganhou impulso já no final da década de 70. A EC consiste no ciclo de desenvolvimento que 

atua de forma contínua e entre suas ações encontram-se a otimização da produção de recursos 

e minimização de riscos sistêmicos (ELLEN, 2017). 

A EC fundamenta-se em três princípios voltados para desafios que se relacionam aos 

recursos e sistemas, sendo estes: i) Preservar e aumentar o capital, controlando estoques finitos 

e equilibrando os fluxos de recursos renováveis; ii) Otimizar a produção de recursos, fazendo 

circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidades o tempo todo, tanto 

no ciclo técnico quanto biológico; iii) Fomentar a eficácia dos sistemas, revelando as 

externalidades negativas e excluindo-as dos projetos (ELLEN, 2017). 

Sauvé, Bernard e Sloan (2016) ressaltam que o principal objetivo da EC é desconstruir 

a ideia de prosperidade atrelada ao consumo de recursos, sendo possível a criação de processo 
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de desenvolvimento que não dependa da extração de matérias-primas do meio natural. Com 

isso, propõem sistema em que a reutilização e a reciclagem de materiais forneçam substitutos 

para o uso de matéria-prima virgem. Já Geissdoerfer et al. (2017) reforçam que a EC possibilita 

a criação de economia restauradora e regenerativa, na qual a entrada de recursos e a saída de 

resíduos e emissões são minimizadas pela criação de ciclo econômico fechado. 

Uma das correntes de pensamento que baseiam o conceito de EC consiste na EI. Trata-

se de abordagem sistêmica que analisa o processo industrial como ecossistema industrial, 

partindo do ciclo de vida do produto-serviço, da extração da matéria-prima, passando pela 

manufatura, distribuição e uso, até a destinação final ou pós-uso, observando a geração de 

perdas produtivas (resíduos, subprodutos), rejeitos, efluentes, emissões atmosféricas e as inter-

relações com o meio ambiente; e, reconhecendo o conjunto de atividades industriais como 

sistema único, totalmente integrado e não isolado (LIMA; ELABRAS-VEIGA, 2015).  

A EI apresenta, de modo geral, dois grandes eixos de atuação e pesquisa que se integram 

(Figura 1): um, que busca soluções, tendo como modelo os fenômenos ecológicos (linha 

semelhante à Biomimética, que busca soluções inspiradas na natureza); e, outro, que busca o 

equilíbrio entre os sistemas naturais e os construídos pelo ser humano, de modo a evitar os 

impactos ambientais negativos (CNI, 2018). 

 

Figura 1 - Eixos de atuação e pesquisa em Ecologia Industrial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CNI, 2018. 
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Para Veiga (2012), às concepções da EI demonstram os requisitos para criação e/ou 

substituição de matérias-primas por novos materiais, tendo em conta as necessidades tanto do 

ser humano quanto do meio ambiente, de forma a minimizar os impactos ambientais. 

Uma das características da EI consiste em que os recursos utilizados na fabricação de 

determinado produto pela indústria sejam processados por completo no ciclo de produção. 

Quando o processamento interno não ocorre em 100%, as perdas produtivas geradas (mais 

conhecidas como resíduos) no processo produtivo podem servir como matéria-prima em outro 

produto; ou ainda, serem utilizadas como subprodutos em processos externos e/ou em outra 

indústria (VEIGA, 2012). 

Por possibilitar produção mais limpa e, consequentemente, a proteção do meio ambiente 

por meio da prevenção à poluição, a EI tem se constituído área acadêmica em expansão, por 

reciclar, desmaterializar, descarbonizar, além de estimular a troca de subprodutos entre 

empresas e/ou indústrias, proporcionando a redução do uso de insumos virgens e a mitigação 

dos problemas ambientais relacionados ao desperdício e à poluição (CRUZ et al., 2018). 

 
2.2 Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e Indústria Moveleira 

 
A produção de móveis com painéis de madeira reconstituída, segundo Bernardi (1999), 

iniciou no Brasil na década de 70 do século XX. No entanto, o auge produtivo foi na década de 

80, com o uso do aglomerado revestido de melamina. No final da década de 90 (mais 

especificamente, em 1997) surgiu o painel de MDF, considerado como o grande avanço 

tecnológico no setor moveleiro (BERNARDI, 1997). 

A Indústria Moveleira faz parte do Sistema Industrial de Base Florestal, tendo em vista 

que a madeira se constitui em um dos principais insumos, cuja origem advém de serrarias, 

indústria de painéis e laminados (RAPÔSO, 2014). A indústria de painéis a base de madeira 

tem crescido em todo o mundo, principalmente, devido a intensa demanda por produtos de 

origem madeireira reconstituída e advinda de manejo sustentável em substituição aos serrados 

(IBÁ, 2016). 

No ranking mundial, o Brasil é o oitavo maior fabricante de painéis de madeira, 

responsável pela produção de 8,2 milhões de metros cúbicos por ano, sendo 91% destinado ao 

atendimento do mercado interno, principalmente do setor moveleiro. O MDF é o principal 

produto brasileiro de painéis de madeira reconstituída, com participação no setor de 4,4 milhões 

de metros cúbicos por ano (IBÁ, 2018). 
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No Brasil, a Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída utiliza somente madeira 

oriunda de florestas plantadas, tornando o produto ecologicamente responsável, do ponto de 

vista do manejo ambiental, abatendo a influência sobre as florestas nativas, sendo que as 

principais matérias-primas são o Pinus e o Eucalipto (BNDES, 2010). 

No fluxograma apresentado na Figura 2, destacam-se os quatro principais elos da 

Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e da Indústria Moveleira: origens ou fontes de 

matérias-primas, insumos ou matérias-primas, indústria e distribuição (UNICAMP/ABDI, 

2008).  

 
Figura 2 - Elos da Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e da Indústria Moveleira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil/IPT, 2002. 
 

Conforme ilustra a Figura 2, com relação às fontes de matérias-primas, constituem-se 

no início da cadeia produtiva com origem em florestas plantadas, seguindo para fabricação de 

painéis, que são enviados para indústria de móveis, em que ocorre o processamento e a 

distribuição aos consumidores. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira - ABIPA (ABIPA, 

2012), o Brasil está entre os países com maior investimento em painéis de madeira 

reconstituída, contando com o maior número de fábricas de última geração. 

As Chapas de Fibra Dura (Hardboard) são produzidas com fibras de madeira 

aglutinadas pelo processo de alta temperatura, tempo e pressão, sem a adição de resina sintética, 

pois são prensadas por processo úmido e a quente, que reativa o aglutinante natural da própria 

madeira (lignina), resultando em chapa plana de alta densidade, que pode receber vários tipos 

de revestimentos e acabamentos (ABIPA, 2013). 

O MDF é produzido por meio da aglutinação da fibra da madeira, quando submetida à 

alta temperatura e pressão, adicionado adesivo sintético (PIEKARSKI et al., 2017), tendo 

características mecânicas semelhantes à madeira maciça, favorecendo a versatilidade do uso 
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(VIDAL; HORA, 2014). A Figura 3 apresenta as etapas para produção dos painéis de MDF da 

Indústria de Madeira Reconstituída. 

 

Figura 3 - Etapas de produção da Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Biazus, Hora e Leite, 2010. 
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Conforme ilustra a Figura 3, as mudas de eucalipto são tratadas e plantadas em florestas 

de manejo sustentável (1); após o tempo necessário, as árvores são cortadas e as toras (2) 

passam por processo de retirada da casca (3) e por processo de picagem para geração de cavacos 

(4); na sequência, os cavacos são lavados (5) e levados ao digestor (6), onde são cozidos e 

amolecidos; em seguida, são direcionados para desfibrador (7) para serem transformados em 

fibras, que recebem aplicação de resina sintética (8) e vão para secagem (9); o material seco 

passa pela mesa formadora (10), onde são depositadas as fibras, e, pela pré-prensa (11) e prensa 

(12) para união dos componentes a alta temperatura; por fim, o painel de MDF é resfriado (13), 

lixado (14) para entrega aos clientes finais (15). 

Os painéis de madeira reconstituída podem, ainda, ser comercializados sem 

revestimento ou revestidos. O revestimento pode ser aplicado em ambas as faces e apresentam-

se em três diferentes tipos: baixa pressão (BP), que consiste na fundição ao painel de folha de 

papel especial, impregnada com resina melamínica pela ação de temperatura e pressão; finish 

foil (FF), que envolve a colagem de película de papel ao painel, que pode ser tratada com verniz; 

e, lâmina de madeira (LM), que reveste o painel com lâmina de madeira natural (BNDES, 

2014). 

Entre os principais tipos de painéis revestidos em fábrica, ofertados pela Indústria de 

Painéis de Madeira Industrializada ou Reconstituída no Brasil, estão o painel de MDF e o painel 

de partículas de baixa densidade ou Medium Density Particleboard (MDP). O processo 

produtivo do MDF é similar ao MDP, com a diferença de que as partículas são cozidas, o que 

leva a maior grau de desagregação das fibras. Como possui maior consumo de madeira e resina 

por metro cúbico em relação ao painel de MDP, seu valor é mais elevado. Uma das principais 

vantagens do MDF em relação ao MDP é que suas características mecânicas o aproximam da 

madeira maciça, permitindo grande capacidade de usinagem, usos e aplicações mais versáteis 

do que o painel de MDP (BNDES, 2014). 

 

2.2.1 Sistema produtivo da Indústria de Móveis com Painéis de MDF 

 

A Indústria de Móveis no Brasil é formada, predominantemente, por micro e pequenas 

empresas (MPEs), fabricantes de móveis seriados, planejados e sob medida, obtidos por 

métodos industriais, semi-industriais e artesanais, que utilizam diferentes matérias-primas, com 

diversidade de produtos finais (GORINI, 2000). Santi (2013) relata que foi a produção artesanal 

de mobiliário que deu origem à industrialização do setor no Brasil, formado, inicialmente, por 
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marcenarias que produziam por encomenda e que utilizavam técnicas tradicionais de fabricação 

sob medida. 

Outra importante característica da Indústria Moveleira é que, na maioria dos casos, 

apresenta-se estruturada na forma de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Como a maioria das 

empresas desse setor apresenta restrições à obtenção de economias de escala, elas buscam 

compensá-las através das vantagens da aglomeração geográfica. Esses APLs moveleiros 

contam com o apoio de instituições locais, como associações empresariais, governos 

municipais ou regionais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (UNICAMP, 2008). 

Em Alagoas, as Indústrias de Móveis sob medida ou marcenarias foram situadas no APL 

de Móveis de Maceió no ano de 2012 e dele fazem parte os municípios de Maceió, Rio largo e 

Marechal Deodoro, que é basicamente composto pelos associados do Sindicato de Marcenaria, 

Móveis e Esquadrias (Sindimóveis), englobando mais de 60 empresas e gerando mais de 200 

postos de serviços diretos (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2021). 

O termo marcenaria define-se pelas diversas técnicas que são utilizadas na construção 

dos móveis de madeira, incluindo os móveis fabricados com painéis de MDF, bem como pelo 

nome dado às oficinas onde são fabricados, classificadas como MPEs (GUERREIRO, 2012). 

As marcenarias têm representatividade no setor de móveis sob medida como um todo, sendo 

relevantes para a configuração da concorrência e do abastecimento do mercado (NOSSACK, 

2014). 

O setor das marcenarias sob medida mostra-se fragmentado e de alta competitividade, 

constituído, em sua maioria, por empresas de pequeno porte, de gestão familiar, sem controles 

administrativos ou financeiros. Para comercializar os produtos, têm alta dependência da 

expansão da Economia, com baixas taxas de desemprego, adequado nível de renda da 

população e facilidades de financiamento dos produtos; adicionalmente, necessita da expansão 

do setor de Construção Civil, configurado pela procura de móveis residenciais e de escritório 

(DEPEC/BRADESCO, 2017). 

O processo produtivo da marcenaria para fabricação de mobiliário sob medida ocorre 

como na maioria das operações de manufatura e tem relação direta com o volume e variedade 

do produto produzido. É composto também de processamento de informações por ser precedido 

de procedimentos, como: levantamento de medidas, elaboração de projeto e de orçamento antes 

da etapa da fabricação (SLACK et al., 2009). 

Não há padronização, a fabricação ocorre sob encomenda, com baixo grau de 

uniformidade, peças únicas, conforme projeto. Quanto ao tipo de operação, os processos podem 

ser divididos em contínuos ou discretos. O processo de marcenaria sob medida pode ser 
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classificado como discreto, associado ao grau de padronização e ao volume de produção 

demandada. Dentre os processos discretos, pode ser classificado como processo por projeto, 

que tem como finalidade atingir necessidades estabelecidas pelo cliente, especificações que 

mantém estreita relação com os gostos pessoais do mesmo, com data de entrega; e que, desta 

forma, exige alta flexibilidade (TUBINO, 2000). 

Os insumos produtivos e a mão-de-obra movem-se para realização da atividade 

produtiva de acordo com a necessidade; os equipamentos produtivos são fixos e o produto 

caminha até a máquina adequada à próxima operação; possibilita flexibilidade do sistema, 

mudanças no projeto do produto e/ou processo (TIBERTI, 2003). 

Os estoques de materiais em processo tendem a ser elevados e bloqueiam a eficiência 

do sistema; a programação e controle da produção mostra-se complexa, devido à variedade de 

produtos e exigências operacionais particulares; a flexibilidade provoca volumes modestos de 

produção e custos unitários elevados (MOREIRA, 2008). 

A estocagem da principal matéria-prima (chapa de aglomerados, painéis de MDF e 

MDP, compensados) e dos subprodutos ocupa espaço e gera problemas ambientais, apesar de 

ser considerado de baixo nível poluidor. Os subprodutos podem ser reutilizados pela própria 

indústria que os produz, como fonte de energia ou podem ser vendidos para outras empresas 

para diversos usos, ao invés de serem queimados a céu aberto ou em queimadores sem fins 

energéticos (LIMA, SILVA, 2005). 

A Figura 4 ilustra o sistema produtivo de Indústria de Móveis com Painéis de MDF, 

começando pela etapa de corte das chapas do painel, realizado com o uso de serra circular; na 

sequência, as etapas de furação e lixamento, fitamento e pintura - que podem variar em ordem 

de execução a depender do projeto; por fim, as etapas de montagem, acabamento, embalagem 

e estoque. 

 
Figura 4 - Sistema Produtivo da Indústria de Móveis com Painéis de MDF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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A maioria dos fatores determinantes da competitividade da Indústria Moveleira releva-

se externa ao setor: máquinas e equipamentos, fornecidos pela indústria de bens de capital; e, 

matérias-primas, fornecidas pelas Indústrias de Painéis de Madeira e pelas Indústrias 

Petroquímica e Siderúrgica. Entretanto, estes elementos não são passíveis de serem apropriados 

internamente pelas empresas do setor moveleiro. Esta dificuldade em se apropriar dos 

elementos determinantes das vantagens competitivas faz com que as economias de escala 

internas à empresa sejam muito restritas. Por isso, observa-se o predomínio das MPEs no 

sistema produtivo do setor de móveis (UNICAMP, 2008). 

Esta elevada pulverização da estrutura produtiva é corroborada pelo fato de que, na 

maioria dos segmentos da indústria moveleira, o uso da mão-de-obra ainda é intensivo, o que 

dificulta a mecanização e, consequentemente, os ganhos de escala. Mesmo em alguns setores 

em que houve o avanço da automatização, esta não implicou em maiores escalas produtivas, ao 

contrário, em muitos casos a introdução da eletrônica embarcada permitiu maior diversificação 

da produção com baixo custo, mesmo para pequenos lotes (UNICAMP, 2008). 

No setor moveleiro, a expressiva quantidade de insumos e matérias-primas utilizados 

pelas fábricas tem gerado grande variedade e quantidade de subprodutos. De fato, o desafio 

enfrentado pelas pequenas e médias empresas refere-se à destinação dos subprodutos oriundos 

da produção de móveis (RIGUEIRA, 2015). 

A demanda crescente das empresas moveleiras, quanto à necessidade de adequar os 

produtos às exigências legais e comerciais de implantação de requisitos ambientais, as tem 

motivado a reavaliarem os sistemas produtivos do ponto de vista da Sustentabilidade 

(RAPÔSO; CÉSAR; KIPERSTOK, 2013). 

 

2.2.2 Subprodutos do MDF gerados no setor moveleiro local 

 
No setor moveleiro local, os subprodutos sólidos gerados pelo painel de MDF, na forma 

de material particulado, são provenientes, em sua maioria, das operações de usinagem dos 

painéis, principalmente nas operações de corte, furação e lixamento das peças do móvel em 

produção, como ilustra a Figura 5. Dessa forma, em diversas etapas do processamento dos 

painéis, desde a fabricação até a operação de lixamento de qualquer peça de um móvel, são 

gerados subprodutos em diferentes proporções e com diferentes características (TREIN; 

SANTOS, 2015). 
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Figura 5 - Vista da estação de trabalho - Operação de corte dos painéis de MDF 

 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares, GEID-IFAL, 2019. 

 
Os subprodutos originados no processamento dos painéis de MDF é encontrado na 

forma de material particulado, com granulometria de até 0,5 mm; serragem de 0,5 a 2,5 mm; 

maravalhas de 2,5 mm até 1,0 cm; cavacos de 1,0 cm a 5,0 cm; e aparas, pedaços maiores que 

5,0 cm (BORGHI, 2012; SILVA; BANDEIRA, 2018). Na marcenaria local de móveis sob 

medida visitada, foi observada a geração dos subprodutos de MDF: partículas, taliscas, cavacos 

e aparas, conforme exemplificam as imagens da Figura 6. 

 
Figura 6 - Cavacos e aparas de MDF 

 

(a) (b) 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares, GEID-IFAL, 2019. 
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A Figura 6a apresenta aparas de painel de MDF derivados do corte da chapa, junto à 

película plástica de proteção dos painéis; e, a Figura 6b ilustra as partículas e as taliscas geradas 

do corte da chapa, junto às embalagens plásticas de proteção de ferragens e outros componentes 

empregados na fabricação das peças. 

Outro aspecto importante a ser destacado sobre o processo de corte do MDF em 

marcenaria de pequeno porte de Maceió-AL consiste na grande quantidade de subprodutos na 

forma de material particulado fino, como mostra a Figura 7, constituído principalmente de 

fibras lignocelulósicas (MORAES; GORDONO, 2015). 

 

Figura 7 - Material particulado fino constituído principalmente de fibras lignocelulósicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Embora o subproduto do painel de MDF apresente poder calorífico de 4732 kcal/kg com 

teor de umidade de 10,3%; e, suas cinzas sejam classificadas como resíduo de Classe I 

(FARAGE et al., 2013), o MDF não é um material que atende o sistema de produção cradle to 

cradle (C2C), ou seja, do berço-a-berço, a principal dificuldade está na resina utilizada para 

unir as fibras e no revestimento polimérico, mas seu potencial de fechamento de ciclo é grande, 

se superado a barreira tecnológica da utilização de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente 

(ARAÚJO, 2012). 
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Para Pereira et al. (2011), o volume de subprodutos gerados pela indústria madeireira e 

o estoque de recursos de base florestal para extração de fibra têm viabilizado reaproveitamento 

dos subprodutos por essa indústria, por meio da produção de materiais compósitos. 

 
2.2.3 Principais Estudos de Reaproveitamento do Material Particulado de MDF 

 
Os painéis de MDF são produtos homogêneos, uniformes, estáveis, com superfície plana 

e lisa. Apresentam boa trabalhabilidade, alta usinabilidade para encaixar, entalhar, cortar, 

parafusar, perfurar e emoldurar, proporcionando economia no uso de tintas e vernizes 

(IWAKIRI, 2005). A Figura 8 apresenta a chapa de painel de MDF, texturizado branco, com 

dimensões de 1,84 m x 2,75 m e espessura de 15 mm. 

 
Figura 8 - Painéis de MDF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
O MDF tem sido amplamente utilizado na indústria moveleira em frontais de portas, 

frentes de gaveta e outras peças mais elaboradas, com usinagens em bordas ou faces, como 

tampos de mesa, racks e estantes, assegurando excelentes resultados em todos os tipos de 
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móveis para peças com usinagens profundas e trabalhos de baixo relevo, além de embalagens, 

aplicações na construção civil, artesanatos (ABIPA, 2013; BERNECK, 2021). 

Observa-se que, quando essas chapas são processadas nas movelarias, há grande 

geração de material particulado, como mostra a Figura 9. Segundo Maffessoni e Meneguzzi 

(2012), às indústrias do Pólo Moveleiro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, consomem 

34.200 m³/ano de MDF, no qual 17,12% correspondem aos subprodutos gerados pelos 

processos produtivos. 

 

Figura 9 - Material particulado de MDF 

 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares, GEID-Ifal, 2019. 

 
Como todo processo produtivo gera perdas, a melhor solução seria utilizar o material 

particulado, proveniente da produção de um móvel, por exemplo, para produzir outro móvel ou 

parte dele, com qualidade semelhante ou melhor do que o original. Essa perspectiva denomina-

se cradle to cradle, que significa do berço ao berço, na qual os subprodutos não são destinados, 

mas servem de matéria-prima para o novo produto. Ainda de acordo com esse conceito, o 
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projeto de mobiliário pode ser pensado para, ao fim de seu uso, voltar à fábrica que o produziu, 

onde será reciclado e servirá de matéria-prima para novo produto, fechando o ciclo do berço ao 

berço e acabando por não contaminar o meio ambiente (MCDONOUGH; BRAUNGART, 

2013). 

Os subprodutos resultantes do processamento da madeira, em particular do MDF, 

durante os processos de transformação em produtos, são produzidos numa grande quantidade, 

ao mesmo tempo em que são descartados, não tendo, portanto, destinação ambientalmente 

correta. Tudo que não serve como produto vai para o aterro sanitário ou é queimado de forma 

indevida, contribuindo para a degradação ambiental (DA SILVA, 2002). 

Torna-se contundente, então, o emprego de alternativas tecnológicas ambientalmente 

sustentáveis a esse tipo de subprodutos, buscando a redução dos impactos ambientais, 

oferecendo alternativas tanto no momento da obtenção de recursos naturais ou nos processos 

de fabricação de produtos, quanto no momento do descarte de resíduos (TEIXEIRA, 2005). 

Vários são os estudos de reaproveitamento de material particulado de MDF, como 

exemplo podemos citar a utilização do subproduto em diversas aplicações tais como: fabricação 

de painéis aglomerados, tijolos e compósitos poliméricos; combustível alternativo para geração 

termoelétrica; produção de produtos de maior valor agregado através de conversão térmica; 

entre outras (WEBER, 2011). 

Savastrano Jr. (1992) demonstrou o desempenho das fibras vegetais como reforço de 

cimento portland, tendo este atingido potencialidade satisfatória como reforço de pastas 

cimentícias, apesar da degradação das fibras pela umidade, o que reduz o desempenho mecânico 

do compósito a longo prazo. 

Grandi (1995) desenvolveu material compósito, constituído por cimento portland e 

serragem de madeira, derivado de material particulado do processo de lixamento e que se 

mostra adequado para confecção de placas pré-moldadas para utilização em forros e paredes.  

Geraldo (2007) desenvolveu tijolo de madeira, utilizando material particulado de MDF 

como matéria-prima para confecção, que se mostrou pesado e com características mais 

decorativas. Weber (2011) comprovou que é possível a reutilização desses resíduos em novas 

chapas de MDF, atendendo às dimensões econômicas e sociais de produção. As propostas para 

reuso das aparas de painéis podem ser dirigidas à fabricação de mobiliário, em aplicação de 

peças na estrutura dos móveis.  

Segundo Nazário et al. (2016), o material eco-compósito apresenta vantagens, tais 

como: impermeabilidade, durabilidade, resistência a microrganismos, aceita processos 

tradicionais da marcenaria, é reciclável e pode ser utilizada para diversos fins, similares a 
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madeira comum. Outra importante vantagem é que o processo produtivo desse produto 

possibilita percorrer caminho inverso, de retorno ao campo, preservando o meio ambiente e 

evitando o desmatamento.  

Portanto, a produção de produtos de maior valor agregado, dentre eles os compósitos 

polímero-madeira, permitirá o aproveitamento das sobras, descartes e subprodutos, o que, 

diante do quadro de escassez de matéria-prima, consiste em uma das capacitações em que as 

empresas deverão concentrar algum investimento (PEREIRA et al., 2011). 

Atenção especial deve ser dada às fibras naturais, no que diz respeito à conservação de 

energia e proteção ambiental. Na verdade, esses materiais possuem muitas vantagens, como 

baixa densidade, alta especificidade e força, sem riscos para a saúde humana e, também, 

disponibilidade de seus recursos renováveis (RYMSZA; PERUSSI; TREIN, 2018). 

Já existem processos e meios de se fazer este aproveitamento de subprodutos através da 

reciclagem, a qual pode recuperar a funcionalidade. O produto ou algumas de suas partes podem 

ser reutilizados para a mesma função ou mesmo para outra função, podendo ser pré-fabricado 

ou reprocessado, selecionando materiais que permitem serem reconstruídos em novo produto 

(RYMSZA; PERUSSI; TREIN, 2018). Por exemplo, a reutilização de cimento, com matriz 

reforçada com fibras de curauá, como reforço de compósitos cimentícios, apresenta-se como 

técnica promissora para desenvolver materiais sustentáveis para aplicação na construção civil 

(ALMEIDA; FILHO; FILHO, 2010). 

Dessa forma, a demanda de reuso dos subprodutos de MDF da indústria moveleira para 

a confecção de novos materiais e/ou produtos tem crescido no mercado, face às concepções da 

EC e às metas dos ODS da agenda brasileira, impulsionado pesquisas, voltadas ao 

desenvolvimento de materiais compósitos. Além de minimizar o impacto ambiental associados 

a esses subprodutos, diminuindo o desperdício de recursos naturais, o descarte indiscriminado 

e a disposição inadequada no meio ambiente, a reutilização contribui com boas alternativas à 

agregação de valor a esses insumos secundários, promovendo assim a sustentabilidade tanto na 

dimensão ambiental quanto na econômica.  

 
2.3 Indústria do Plástico e Indústria de PRFV 

 
O termo compósito provém da palavra composto, que se refere a junção de diferentes 

elementos (ATKINS; JONES, 2012). Um compósito pode ser definido como a mistura de dois 

ou mais materiais constituintes ou de fases distintas, que compõem a categoria de materiais 

heterogêneos, multifásicos, de matriz polimérica ou não, em que um dos componentes, 
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contínuo, é o meio de transferência desse esforço, componente matricial - matriz; e, o outro, 

descontínuo, dá a principal resistência ao esforço, componente estrutural - reforço (HULL, 

1996). Ratificando Hull (1996), Pardini (2016) conceitua compósitos como materiais que são 

resultantes da combinação de dois ou mais componentes, cujas propriedades são diferentes das 

apresentadas por esses individualmente. 

A utilização de materiais compósitos insere-se na categoria de novos tipos de materiais 

em substituição aos convencionais comumente empregados, como metais, madeira, aço, entre 

outros; que, embora recorrentes no uso, por vezes não atendem às necessidades previstas, seja 

por fatores de custo ou facilidade de processos, o que sugere a busca de novas alternativas 

(LEVY NETO; PARDINI, 2016). 

A matriz de material compósito constitui-se pela fase contínua de sua composição e, em 

linhas gerais, tem como função proteger o material de reforço do ambiente externo, reduzindo 

o contato das partículas com meios nocivos à qualidade do material, a fim de manter o material 

de reforço agrupado e auxiliar na transferência de tensão para o reforço, cuja origem pode ser 

cerâmica, metálica ou polimérica (MACEDO NETO, 2016). 

Os compósitos de matriz polimérica são a categoria de compósitos que tem encontrado 

inúmeras aplicações no mercado. O polímero constitui a fase contínua, podendo ser 

termoplástico ou termorrígido (SHUAIB; MATIVENGA, 2016). 

A combinação de reforço, por exemplo de fibra de vidro, à matriz polimérica, como a 

resina poliéster ou outro tipo de resina e à substância catalisadora de polimerização, forma o 

compósito denominado PRFV, cujo processo possibilita a fabricação de peças com grande 

variedade de formatos e tamanhos: piscinas; caixas d’água; carroçarias de veículos e outros 

(KEMERICH, 2013). 

Em meados de 1970, no Brasil, surgiram as primeiras indústrias de PRFV. Em pouco 

tempo, revelou-se a indústria que teve o maior crescimento. A nível mundial, a indústria de 

PRFV apresenta incremento de 15 a 20% em produtos fabricados e vendidos ao ano. No 

entanto, o setor de PRFV esbarra em problemas ambientais como a falta de legislação adequada 

para manipulação dos produtos (fibras de vidro e resinas), além disso não há controle ambiental 

para a instalação dessas empresas (OKIMOTO, 1994). 

 
2.3.1 Sistema produtivo da Indústria de PRFV 

 
A fabricação nas indústrias de PRFV podem ser agrupadas em processos com 

moldagem aberta ou moldagem fechada. Na moldagem aberta (spray-up e hand lay-up), apenas 
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uma das faces da peça fica em contato com o molde. Já os processos com moldes fechados 

(Resin Transfer Molding – RTM, Sheet Molding Compound – SMC e Bulk Molding Compound 

– BMC) utilizam dois moldes – macho e fêmea (ORTH, 2014). 

A técnica de hand lay up/spray-up são os processos de fabricação de PRFV mais 

simples e mais antigos, aplicados em indústrias no mundo. Em meio as razões para essa 

aplicabilidade frequente, está a facilidade de manuseio na moldagem aberta, por não requerer 

investimentos dispendiosos e nem conhecimentos técnicos avançados (MANIRUZZAMAN; 

MORSHED, 2014). 

A moldagem aberta é o processo produtivo mais utilizado na indústria de PRFV local, 

empresa de referência selecionada para elaboração desse estudo, sendo também o processo de 

produção de compósitos mais usado, mundialmente, por ser processo tradicional, de baixa 

tecnologia e que requer baixo investimento e conhecimentos técnicos (ORTH; BALDIN; 

ZANOTELLI, 2012). 

Segundo Carvalho (2000), os processos com moldes abertos são fabricados nas 

indústrias com laminação manual ou pistola, técnica adotada por grande parte das indústrias 

que manufaturam o PRFV. É estimado que, por volta de 80% da indústria do PRFV no Brasil, 

seja feita com moldes abertos, o que dificulta o reaproveitamento do subproduto (PINTO, 

2002). A indústria local do compósito de PRFV emprega a moldagem fechada em projetos 

específicos, o que ocorre de forma esporádica e sob demanda. Logo, nesse estudo, o sistema 

produtivo analisado foi o processo de moldagem aberta. 

Segundo Felipe (2017), o processo hand lay-up apresenta como vantagens o baixo custo 

para montagem do processo, além de não ser necessário mão de obra especializada para 

confecção. Em contrapartida, as desvantagens são o baixo volume em escala de produção, 

qualidade do material de acordo com quem confecciona o produto, e alto teor de desperdícios. 

Entre os principais insumos utilizados no processo de produção está a fibra de vidro, 

que consiste em material composto por finíssimos fios de vidro, que formam mantas. Os tecidos 

e mantas de fibra de vidro (Figura 10, a seguir) são utilizadas em processos industriais e na 

fabricação de produtos, como tanques, tubos e conexões, principalmente, revestimento e 

proteção (PLÁSTICO REFORÇADO, 2004). 

As fibras de vidro atuam como reforço das resinas (poliéster, vinílicas, epóxis, entre 

outras), aumentando consideravelmente as propriedades mecânicas, sobretudo a resistência ao 

impacto e o módulo de elasticidade. As fibras de vidro no mercado apresentam-se na forma de 

roving (fios contínuos), manta (produzidas com fibras de vidro cortadas), tecido (obtidas da 

tecelagem do roving) ou moídas. São incorporadas à resina enquanto líquida (gelatinosa), 
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imediatamente após a adição do catalisador e do acelerador, ocorrendo a polimerização e a cura 

do material (OKIMOTO, 1994). 

 
Figura 10 - Tecidos e mantas de fibra de vidro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
De acordo com Okimoto (1994), a associação dos insumos produtivos, independente do 

processo empregado, requer três operações básicas: impregnação do reforço de fibra na resina, 

adaptação do material à forma final desejada (molde) e endurecimento do material (cura). A 

Figura 11, a seguir, ilustra o sistema produtivo de indústria de PRFV, começando pela 

preparação do molde. 

 
Figura 11 - Sistema Produtivo da Indústria de PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Orth, Baldin e Zanotelli, 2014. 
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A preparação dos moldes é feita com o uso de limpador, selador, desmoldante líquido e 

cera desmoldante. Regiões não laminadas do molde, além de qualquer outra área sujeita à 

impregnação com aparas do processo, são cobertas com plástico ou papelão. Aplicação do gel 

coat consiste na cobertura de resina não reforçada, que confere proteção e acabamento à peça. 

Gel e catalisador são aplicados, simultaneamente, sobre o molde (região laminada), com o uso 

de gelcoteadeira (ORTH, 2010). 

Após a cura, o laminado estrutural é aplicado sobre ele. Na laminação, inicia-se o 

processo com a aplicação manual das mantas e os tecidos de fibras de vidro. Em seguida, o 

material aplicado é umedecido com resina e catalisador, manualmente, por meio de recipiente 

de plástico. Realiza-se o assentamento das fibras com roletes e pincéis. Imediatamente após o 

término da laminação, as rebarbas em todas as laterais da peça recém-fabricada são removidas. 

Após a cura, ocorre a desmoldagem da peça (ORTH, 2010). 

O acabamento da peça começa com o corte das rebarbas das laterais menores. Em 

seguida, todos os locais de corte são lixados. Posteriormente, a peça segue para o processo de 

correção de possíveis imperfeições, o que é feito com o uso de massa rápida e/ou massa plástica 

e lixas. Após correções, as peças são totalmente lixadas e conduzidas para pré-pintura. Se esta 

revelar alguma imperfeição, a peça laminada voltará para o acabamento final (ORTH, 2010). 

Todo o processo produtivo ocorre por meio da Laminação manual que é a técnica 

também conhecida como hand lay-up, que consiste, inicialmente, no uso de desmoldantes ou 

gel coat na superfície de confecção do material, podendo ser usado produtos como cera de 

carnaúba ou solução de álcool polivinílico, por exemplo. Sequencialmente, a essa etapa ocorre 

a utilização de resina e material de reforço, aplicados de maneira alternada, além de agente 

endurecedor para a resina; e, a etapa final, corresponde ao desmolde do material após o tempo 

de endurecimento (cura). Trata-se de processo que ocorre à temperatura ambiente, contando 

com apoio de rolos e/ou pincéis, com vistas a compactação do material de reforço e a retirada 

de bolhas (FELIPE, 2012). 

Na etapa de desmolde do compósito, por vezes, há necessidade de retoques para 

melhorar a estrutura do material final (FELIPE, 2012). É a técnica amplamente utilizada na 

fabricação de plástico reforçado com fibra de vidro. 

 
2.3.2 Subprodutos do PRFV gerados na indústria local 

 
Observa-se que, quando os insumos passam pelos diversos processos da indústria da 

PRFV, há grande geração de material particulado. Na indústria local visitada, a fabricação de 
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peças em PRFV usa moldes abertos. A moldagem aberta caracteriza-se como a tecnologia mais 

barata do que processos mais modernos, além de permitir maior liberdade de design e de ser 

boa para produzir peças grandes e em pequena escala (JACOB, 2002). 

Em contrapartida, na moldagem aberta o ritmo de produção é baixo e a mão de obra é 

intensa. Todos esses fatores foram observados nesse estudo. Na fabricação em moldes abertos 

(Figura 12), apenas uma das faces da peça fica em contato com o molde, tendo como 

consequência, um acabamento rústico na outra face. 

 

Figura 12 - Fabricação em molde aberto na Indústria de PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Durante todo processo produtivo, observou-se que o consumo de matéria-prima e a 

quantidade de aparas são significativos, o que se deve, basicamente, à moldagem aberta, uma 

vez que, nesse processo de laminação, a formação de aparas é intensa, o que resulta na geração 

de subprodutos. 

A perda de matéria-prima na forma de aparas nesse tipo de moldagem, segundo Milan 

e Grazziotin (2008), pode ser de 15% a 25%, dependendo da geometria da peça. Segundo a 

Associação Latina Americana de Materiais Compósitos (ALMACO), em 2013, o Brasil 

recebeu em aterros sanitários cerca de 20 mil toneladas desses subprodutos. 

A Figura 13, a seguir, sintetiza o processo de geração de subprodutos da indústria do 

PRFV alagoana, após o processamento e a incorporação de insumos diversos; entre os 

subprodutos, observou-se a geração de material particulado. 
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Figura 13 - Processo de geração de subproduto da indústria do PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A geração do material particulado de PRFV, como ilustra a Figura 14, foi observado 

durante o processo de Desmoldagem e Rebarbamento de peças em produção. 

 

Figura 14 - Material particulado de PRFV

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Constatou-se que a indústria visitada utilizava local específico para realização da 

desmoldagem e rebarbamento das peças em PRFV, como ilustra a Figura 15. 
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Figura 15 - Local para realização da desmoldagem e rebarbamento das peças em PRFV 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2021. 

 
O local, chamado de área de lixamento, contém um grande exaustor industrial, que faz 

a captação do material particulado para área segura. O processo de fabricação de compósitos 

em PRFV pode causar sérios danos à saúde do trabalhador. Um dos principais riscos diz 

respeito ao material particulado, resultante do manuseio, mas principalmente, do corte das 

aparas. Esse material particulado pode causar irritações respiratórias e, quando em contato com 

a pele ou com os olhos, pode causar irritações temporárias. Além disso, destaca-se que cerca 

de 80% das dermatoses ocupacionais são produzidas por agentes químicos; dentre eles, 

solventes e resinas, materiais amplamente utilizados pela indústria de compósitos de PRFV 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2001; ALI, 2003, apud BERTINATO, 2007). 

 
2.3.3 Principais Estudos de Reaproveitamento do Material Particulado de PRFV 

 
Segundo Pinto (2002, p. 34), “[...] A composição do subproduto depende 

essencialmente do tipo de processo de fabricação empregado na produção de peças em PRFV. 

Regra geral, os resíduos [subprodutos] provenientes de processos de molde aberto, a relação 

entre resina e fibra é igual ou maior que 70/30, podendo-se fazer uso de cargas minerais”. 

Utiliza-se o PRFV como carga, principalmente, na composição de produtos fabricados 

em processos de moldes fechados, tendo como função substituir, em parte, a carga natural (por 

exemplo, carbonato de cálcio), geralmente empregada na produção de peças de PRFV. A 

incorporação do subproduto, em forma de material particulado, na preparação de Sheet Molding 
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Compound (SMC), composto de moldagem para conformação de peças utilizado em processos 

de moldes fechados, na proporção de 20% em massa, resulta em peças mais leves que as feitas 

com material virgem, sem perda das propriedades mecânicas e da flexibilidade (REINFORCED 

PLASTICS, 2001). Incorporando-se até 30% do material particulado de PRFV em poliestireno, 

polímero termoplástico, obtêm-se boas propriedades mecânicas para fins específicos 

(ZATTERA, 1993). 

Há pelo menos 30 anos, a utilização da fibra de vidro como reforço para argamassas de 

cimento vem sendo estudada, devido a propriedades mecânicas, como leveza e resistência ao 

fogo (PINTO, 2002). Segundo Pinto (2002, p. 74), “[...] este resíduo [subproduto] apresenta 

potencial de aplicação nos diversos nichos da indústria de cerâmica vermelha”. 

Grijó e Brugger (2011) demonstraram a aplicabilidade do material particulado de PRFV 

em massa de cerâmica vermelha, obtido a partir da moagem de subproduto derivado de telhas 

de PRFV, obtendo mistura homogênea e de fácil moldagem. Os resultados dos testes 

enquadram-se aos limites especificados para tijolos de alvenaria e furados, telhas e 

revestimentos cerâmicos (GRIJÓ; BRUGGER, 2011).  

Garcia et al. (2014) estudaram a reciclagem mecânica de subprodutos de PRFV 

mediante processos de trituração e peneiramento; e, em seguida, reincorporados com a sílica de 

areia padrão e areia calcária natural para pré-moldar componente de microconcreto em 

diferentes proporções (0%, 5% e 10%). A resistência à compressão e à flexão foi calculada e 

diminuiu em força, à medida que o subproduto de fibras de vidro aumentou. 

Considerando a característica do material PRFV que, por ser um compósito termofixo, 

apresenta restrições de reprocessamento em razão da sua composição; e, não podendo dessa 

maneira ser remodelado como termoplásticos, a opção da reciclagem mecânica surgiu como 

uma possibilidade nesse cenário (KEMERICH, 2013). 

No estudo de Shuaib e Mativenga (2016), a alta demanda na produção de compósitos 

termofixos com fibras de vidro e a geração de subprodutos do processo e a vida útil dos 

materiais produzidos são citadas como problemática. Nesse contexto, os autores também citam 

a reciclagem mecânica como sendo, atualmente, processo rápido e eficaz para a reciclagem em 

escala industrial. 

Um impasse para o processo de incorporação do subproduto de PRVF na Construção 

Civil situa-se no custo para a moagem desse subproduto; porém, esse custo assemelha-se ao de 

transporte para a destinação ambientalmente correta em aterros sanitários. O que abriu 

perspectivas de análise para esse estudo, considerando a Sustentabilidade Ambiental, na 

obtenção de novo produto. 
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A Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, referente à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, conceitua logística reversa como sendo o: 

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

 
Nesse contexto, é preciso conciliar a aplicação da tecnologia, ou seja, conciliar o que é 

tecnicamente possível com o ecologicamente necessário, socialmente justo e economicamente 

viável (MANZINI; VEZZOLI, 2011). Isto é, promover a reflexão para o Desenvolvimento 

Sustentável, conciliando as dimensões ambiental, social e econômica (ORTH, 2012).  

Dessa forma, a demanda de reuso dos subprodutos da indústria de PRFV para a 

confecção de novos materiais e/ou produtos tem crescido no mercado, face às concepções da 

EC e às metas dos ODS da agenda brasileira; e, poderá minimizar o impacto ambiental 

associados a esses subprodutos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método científico refere-se ao corpo de protocolos, ferramentas e critérios 

organizados de forma lógica no processo de desenvolvimento do conhecimento, seja para 

expandir os limites do conhecimento atual, seja para aperfeiçoar conhecimentos existentes 

(SANTOS, 2018). O presente trabalho constituiu-se por pesquisa aplicada, visto que os 

resultados obtidos podem ser utilizados como alternativas em aplicações industriais. 

As abordagens adotadas foram: qualitativa, com o diagnóstico ambiental das cadeias 

produtivas do PRFV e do MDF em pequenas indústrias alagoanas; e, quantitativa, com a 

caracterização físico-química dos subprodutos. O desenvolvimento da pesquisa apresentou 

duas etapas, cujos procedimentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica e pesquisa 

experimental conforme ilustra a Figura 16. 

 
Figura 16 - Fluxograma das etapas da pesquisa  

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2021. 
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A primeira etapa da pesquisa correspondeu à fase de revisão bibliográfica para aporte 

teórico. A segunda etapa da pesquisa correspondeu à Diagnóstico Ambiental e caracterização 

dos materiais particulados de MDF e PRFV, por meio das técnicas de análise instrumental: 

análise granulométrica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), análises térmicas, difração 

de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX), a fim de analisar as composições físico-

químicas. 

 
3.1 Matérias-Primas 

 
3.1.1 Coleta e preparação das Matérias-Primas 

 
3.1.1.1 Material Particulado de MDF 

 
Para análise da viabilidade do material particulado do painel de MDF como componente 

para material compósito de interesse ambiental, os subprodutos foram obtidos em marcenaria 

local, situada na cidade de Maceió-AL, empresa de pequeno porte de fabricação de móveis sob 

medida, que trabalha com painéis de MDF revestido branco e amadeirado (Figura 17). 

 
Figura 17 - Painel de MDF revestido branco 

  

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 
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Os subprodutos (Figura 18) são gerados nas operações dos processos produtivos de 

corte, lixamento e montagem da empresa; e, os descartes dessas perdas produtivas, em geral, 

são destinados ao aterro sanitário. 

 
 Figura 18 - Partículas de MDF 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Na coleta da amostra do material particulado do painel de MDF foi preenchido 1 saco 

plástico com capacidade para 5 kg. As partículas de MDF estavam na linha final de produção 

no setor de corte e lixamento de peças, conforme Figura 18. 

 
3.1.1.2 Material Particulado de PRFV 

 
O material foi obtido na indústria alagoana de PRFV, empresa de médio porte de 

fabricação de tubos e conexões em PRFV, localizada na cidade de Marechal Deodoro-AL, que 

trabalha com soluções em PRFV. Tubos e conexões em PRFV (Figura 19).  

 
Figura 19 - Tubos e conexões em PRFV 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 
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Os produtos são fabricados por encomenda, sendo os subprodutos gerados nas 

operações do processo produtivo da empresa e o descarte dessas perdas produtivas, ou seja, das 

partículas de PRFV (Figura 20), em geral, é destinado ao aterro sanitário. 

 
Figura 20 - Partículas de PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Na ocasião da visita foi preenchido 1 saco plástico com capacidade para 5 kg. O material 

particulado de PRFV estava na linha final de produção no setor de lixamento das peças. 

 
3.1.2 Levantamento dos Aspectos e Impactos para Diagnóstico Ambiental 

 
O método aplicado para o diagnóstico ambiental consistiu no levantamento dos 

processos produtivos para a fabricação de móveis em MDF e de peças em PRFV, na avaliação 

de aspectos e impactos e na qualificação dos subprodutos gerados em ambas as indústrias. Os 

levantamentos dos aspectos e impactos ambientais foram realizados através de matriz de 

avaliação (LEOPOLD, 1971). 

O procedimento adotado para o levantamento qualitativo dos aspectos e impactos 

ambientais no processo produtivo da Indústria de móveis em MDF e da indústria de PRFV foi 

a realização de visita técnica, tendo como instrumento de coleta de dados a observação direta 

não participante e a anotação técnica para identificação e classificação. 

A Figura 21 apresenta o fluxograma da estrutura metodológica para o desenvolvimento 

da qualificação dos subprodutos gerados. 
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Figura 21 - Fluxograma da estrutura metodológica de qualificação dos subprodutos gerados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
 

O levantamento dos aspectos e impactos ambientais foram realizados através da matriz 

de avaliação, adotando-se os critérios descritos no Quadro 1. Para cada aspecto ambiental 

levantado, identificou-se o potencial impacto ambiental relacionado. 

Foram considerados quatro critérios para o processo de caracterização dos Aspectos e 

Impactos Ambientais, são eles: situação operacional, frequência ou probabilidade de 

ocorrência, severidade e grau de risco. 

 
Quadro 1 - Critérios adotados na matriz de avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais 

Situação operacional 

Normal (N) 
Situações esperadas e relacionadas  

com a rotina operacional. 

Emergencial (E) 
Eventos inesperados que podem ocasionar danos graves ao 

meio ambiente e/ou à saúde do trabalhador. 

Frequência ou Probabilidade 

Extremamente remota (1) Geração do aspecto ocorre < 20%  
em relação à atividade. 

Remota (2) Geração do aspecto ocorre 20% ⩽ ocorrência < 40% 
em relação à atividade. 

Possível (3) Geração do aspecto ocorre 40% ⩽ ocorrência < 60% 
em relação à atividade. 

Frequente (4) Geração do aspecto ocorre 60% ⩽ ocorrência < 80% 
em relação à atividade. 

Muito Frequente (5) Geração do aspecto ocorre ⩾ 80%  



49 
 

 

em relação à atividade. 

Severidade 

Isenta (0) Inexistência de impacto ambiental 

Leve (1) Impacto restrito ao local de ocorrência 

Moderada (2) Impacto restrito à empresa, reversíveis com ações 
mitigadoras 

Séria (3) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
mitigadoras ou corretivas 

Grave (4) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
corretivas 

Catastrófica (5) Impacto restrito ou não à empresa, com consequências 
irreversíveis mesmo com ações corretivas 

Grau de risco 

Isento de grau de risco (IS) 0 

Grau de Risco Menor (ME) 1 a 4 

Grau de Risco Tolerável (TO) 5 a 9 

Grau de Risco Moderado (MO) 10 a 12 

Grau de Risco Sério (SE) 13 a 16 

Grau de Risco Intolerável (IN) 20 a 25 

Impactos significativos 

Aqueles que foram identificados como moderado, sério e intolerável 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SGA Unisinos, 2015. 
 

O cruzamento entre a frequência ou probabilidade x severidade, por meio da 

multiplicação desses parâmetros, define o grau de risco, o qual pode ser classificado conforme 

apresentado no Quadro 1. Os potenciais impactos ambientais foram classificados, segundo o 

grau de risco nos níveis: Isento, Menor, Tolerável, Moderado, Sério e Intolerável.  

 

3.1.3 Caracterização das Matérias-Primas 

 
3.1.3.1 Análise Granulométrica 

 
A análise granulométrica dos materiais consiste na determinação do tamanho das 

partículas que os constituem e na sua distribuição em determinados intervalos estabelecidos 
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pela norma. É utilizada para determinar a distribuição granulométrica da amostra, que é a 

porcentagem em massa que cada faixa especificada de tamanho de grãos representa na massa 

seca total utilizada para o ensaio. Trata-se de característica de extrema importância na 

determinação das propriedades físicas de um solo, com aplicações práticas (DNIT, 2017).  

Conforme previsto na NBR 7181 (ABNT, 2018) o ensaio de granulometria é dividido 

em duas partes distintas, utilizáveis de acordo com o tipo de solo e as finalidades do ensaio para 

cada caso particular em estudo. São elas: análise granulométrica por peneiramento e análise 

granulométrica por sedimentação. Os solos grossos (areias e pedregulhos), possuindo pouca ou 

nenhuma quantidade de finos, podem ter a curva granulométrica inteiramente determinada, 

utilizando-se somente o peneiramento. Em solos possuindo quantidades de finos significativas, 

deve-se proceder ao ensaio de granulometria conjunta, que engloba as fases de peneiramento e 

sedimentação.  

Seguindo a NBR 7181 (ABNT, 2018) e a NBR 7211 (ABNT, 2009), procedeu-se com 

o peneiramento na faixa de peneiras indicadas, coletando-se cada porcentagem de peso do valor 

total. Dessa forma, foram retiradas amostras de 0,5 kg do material particulado de MDF e de 

PRFV, como ilustra a Figura 22, que foram pesadas, separadamente, em balança eletrônica 

modelo I: 15000x, nº 10102611 de marca METRA com capacidade para até 15 kg. 

 
Figura 22 - Balança 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Observa-se, na Figura 22, o equipamento utilizado para o ensaio: balança da marca 

Metra, modelo I: 15000x, nº 10102611 com capacidade 15 kg; e, na Figura 23, o agitador de 

peneiras eletromecânico de bancada, com controlador eletrônico de tempo para até 99 minutos 

e frequência de vibração e capacidade para até 8 peneiras Ø 8X2” ou 17 peneiras Ø 8X1”. 

Em seguida, os materiais foram separados, através do método de peneiramento 

mecânico (Figura 23) em um período de 2 min. Conforme o método de peneiramento, o 

conjunto de peneiras é composto de 6 peneiras, que possuem malhas com abertura de 4,80 mm, 

2,36 mm, 1,20 mm, 0,600 mm, 0,425 mm, 0,300 mm e 0,150 mm. 

Após o peneiramento, foi realizada análise granulométrica, de ambos os materiais 

particulados, conforme NBR 7181 (ABNT, 2018). Todos os trabalhos foram realizados no 

Laboratório de Materiais dos cursos da área de Construção Civil do Instituto Federal de Alagoas 

(IFAL), Campus Maceió. 

 
Figura 23 - Peneiramento Mecânico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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3.1.3.2 Análise Química por Fluorescência de Raios X (FRX) 

 
A análise química por Fluorescência de Raios X (FRX) proporciona a identificação da 

composição química dos materiais, estabelecendo a proporção, em que cada elemento, 

encontra-se presente (GOMES, 2015). Sendo os ensaios parametrizados pela norma NBR 

16137 (ABNT, 2016) - Ensaios não destrutivos - Identificação de materiais por teste por pontos, 

espectrometria por fluorescência de raios X e espectrometria por emissão óptica.  

Segundo Acchar e Marques (2016) a análise por Fluorescência de Raios X permite a 

identificação mineral por meio da caracterização da estrutura cristalina. A determinação da 

composição química dos materiais é de grande importância para a caracterização. Essa análise 

raramente serve para caracterizar o material, se não estiver acompanhada de dados físicos ou 

sem conhecer as espécies mineralógicas que contêm as matérias-primas.  

As amostras em estudo, antes de serem analisadas, foram classificadas por peneiramento 

na granulometria inferior a 1.2 mm, correspondendo à peneira nº 16 da NBR 7181 (ABNT, 

2018) e secas em estufa (110 ºC) por 24 horas.  

Nessa análise, realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi utilizado espectrômetro por 

fluorescência de Raios X (EDX-720, Shimadzu) em atmosfera à vácuo, empregando o método 

semiquantitativo para determinação dos elementos presentes nas amostras. Por ser técnica 

instrumental muito reprodutível, rápida e precisa, a FRX é o método mais usual para 

determinação da composição química dos materiais, cujo resultado, em forma de óxidos, limita-

se na identificação dos elementos químicos da Tabela Periódica. 

 

3.1.3.3 Análise por Difração de Raios X (DRX) 

 

A análise de Difração de Raios X (DRX) é a técnica laboratorial que revela informações 

estruturais do tipo de estrutura cristalina dos materiais, através do equipamento chamado 

Difratômetro de Raios X (GOMES, 2017). A técnica é amplamente utilizada para 

caracterização de rochas e materiais de pedra e permite conhecer a composição mineralógica 

do material cristalino. O resultado desse ensaio é exibido através de picos de intensidade ao 

longo do espectro. Isto é, cada pico ou grupo de picos a comprimentos de onda específicos está 

ou estão associado(s) a determinado mineral (RODRIGUEZ ÁLVARO, 2014).  

Dentre as várias técnicas de análise química de materiais, a técnica de DRX é a mais 

indicada na determinação das fases cristalinas presentes em materiais sólidos cristalinos. A 
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determinação das fases cristalinas é possível quando os átomos se encontram de forma 

ordenada. Essa configuração é formada por planos cristalinos separados entre si por distâncias 

da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos Raios X. Quando determinado 

cristal é exposto ao feixe de Raios X, o mesmo interage com os átomos presentes na amostra, 

originando o fenômeno de difração. 

A técnica foi utilizada para determinação das fases cristalinas dos materiais particulados 

de MDF e PRFV. O ensaio foi realizado no Laboratório de Caracterização Estrutural dos 

Materiais da UFRN.   

 
3.1.3.4 Análises Térmicas 

 
O grupo de técnicas denominadas análises térmicas envolve a medida da variação de 

uma propriedade física (massa, temperatura, entre outras) referente à substância analisada e dos 

possíveis produtos formados, em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da 

amostra é controlada (aquecimento ou esfriamento), em atmosfera específica. Existem diversas 

técnicas de análises térmicas, que analisam propriedades diferentes durante o processo de 

aquecimento ou resfriamento, geralmente, aquecimento. 

As técnicas que foram abordadas, Análise Termogravimétrica (TG ou TGA) e Análise 

Térmica Diferencial (DTA), analisam como propriedade física variante, em função do tempo 

ou temperatura, a variação de massa (%m) e diferença de temperatura (ΔT), respectivamente. 

Essas técnicas são utilizadas para avaliar diferentes processos químicos, como decomposição, 

oxidação, mudança de fase, entre outros (FIGUEIREDO, 2015). 

 
3.1.3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
O Microscópio Eletrônico de Varredura é um dos mais versáteis equipamentos 

disponíveis para analisar microestruturas de materiais sólidos e caracterizá-las. 

O MEV é um aparelho que pode informar rapidamente a morfologia da amostra, assim 

como faz uma microanálise química, informando os elementos químicos presentes em uma 

amostra sólida, contribuindo para o amplo uso desta técnica. O principal motivo do seu uso é a 

elevada resolução alcançada quando as amostras são observadas (NAGATANI et al., 1987). 

As imagens do MEV foram obtidas no Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura do Ifal, Campus Maceió, pela dispersão dos materiais sobre um porta-amostra com 

fita de carbono condutora com dupla face (3MTM). 
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Os materiais foram recobertos com filme condutor de ouro a uma corrente de 10 mA 

durante 8 min, utilizando-se a técnica de deposição em metalizador Quorum Technologies 

LTD, Ashford, modelo Q15OR. O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi o 

Shimadzu VEGA3, como mostra a Figura 24. 

 
Figura 24 - Microscópio Eletrônico de Varredura da Tescan 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 

 
3.2 Análise Físico-Química para desenvolvimento de Material Compósito 

 
        Os compósitos são formados pela combinação de dois ou mais materiais, responsáveis por 

constituir estrutura multifásica, de maneira a formar conjunto único e coeso, devido à ligação e 

interação entre fases dispersas de reforços em matriz contínua (AL-QURESHI, 2010; 

BALASUBRAMANIAN, 2013; MIRACLE et al., 2001). As fases denominadas de reforço e 

matriz correspondem a:  

• Reforço: consiste no formador da fase dispersa. Os reforços podem ser de diversos tipos de 

materiais, formas e tamanhos. É responsável por aperfeiçoar as propriedades do compósito, as 

quais dependem das características do material de reforço, bem como das características 

dimensionais e geométricas (BALASUBRAMANIAN, 2013; MIRACLE et al., 2001); 

• Matriz: correspondente à fase contínua. A matriz é responsável por envolver e se ligar à fase 

dispersa, possibilitando a formação de conjunto, que atua como componente único 

(BALASUBRAMANIAN, 2013; MIRACLE et al., 2001). 
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     Os materiais constituintes do compósito possuem em sua identidade propriedades 

específicas de estrutura, bem como propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e tribológicas. 

Quando esses materiais são combinados entre si, possibilitam a formação de propriedades novas 

e otimizadas (BALASUBRAMANIAN, 2013; AL-QURESHI, 2010; MIRACLE et al., 2001). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Neste capítulo, apresentam-se os resultados e discussões do levantamento dos Aspectos 

e Impactos Ambientais; e, dos ensaios realizados no desenvolvimento das caracterizações, com 

o intuito de se obter conclusões dos fatores físicos e morfológicos dos materiais particulados 

de MDF e de PRFV, na forma de tabelas, gráficos e figuras. 

 
4.1 Diagnóstico Ambiental do Material Particulado de MDF e de PRFV 

 
O diagnóstico qualitativo do material particulado de MDF foi elaborado a partir do 

levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, destacados nas saídas da Figura 25, cujo 

diagrama de bloco apresenta os fluxos de materiais e energia do processo produtivo, com base 

na marcenaria visitada. 

 
Figura 25 - Fluxograma do processo de produção dos móveis em MDF baseado na empresa visitada 

Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Painéis de MDF 
Fita de borda de PVC 

Cola e pincéis  
Lixas e estopas 

Parafusos, dobradiças e ferragens 
Perfis de alumínio 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
1. Recebimento e Armazenagem 
Armazenagem dos materiais 

 
→ 

Embalagens plásticas 
Embalagens de papel/papelão 

Paletes de madeira 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→ 

2. Execução do projeto 
(plano de corte) 
Projeto pronto 

 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   

Painéis de MDF 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 

3. Corte [e Lixamento] 
dos painéis de MDF 

Peças de MDF cortadas 
 

→ 

Emissão atmosférica 
Material particulado, 

cavacos e aparas de MDF 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peças de MDF cortadas 
Fita borda de PVC 

Lixas e estopas 
Cola e pincéis 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
4. Fitamento 

Peças de MDF fitadas 
 

→ 

Aparas e taliscas de 
Fita borda de PVC 

Embalagens da cola 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
 →  →  
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Peças de MDF fitadas 
Perfis de alumínio 

Parafusos, dobradiças e ferragens 
EPIs 

Energia Elétrica 

5. Montagem 
Peças de MDF montadas  

[ou pré-montadas] 
 

Material Particulado 
de MDF 

Limalhas de alumínio 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Móveis montados 

 [ou pré-montados] 
Embalagens plásticas 

Embalagens de papel/papelão 
 

→ 
6. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
 
      

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SENAI.RS, 2003. 
 

No fluxo do processo produtivo de móveis em MDF foram destacadas 6 (seis) etapas 

operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira a etapa de armazenagem dos materiais, 

seguida das etapas de plano de corte, execução do projeto de corte, fitamento, pré-montagem e 

expedição dos móveis montados. 

Segundo Lobo (2010) o processo é formado por um conjunto de recursos e de atividades, 

que transformam elementos de entradas em elementos de saídas. Os elementos de entrada foram 

constituídos pelos materiais e insumos utilizados durante o processamento das atividades 

operacionais na movelaria, findando com as saídas dos vários subprodutos gerados em cada 

etapa. 

Os dados apresentados na Figura 25, foram utilizados para estabelecer a matriz de 

avaliação, referente aos Aspectos e Impactos Ambientais, diagnosticados na pequena 

marcenaria visitada e sintetizados no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção dos móveis em MDF 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental Tipo Freq. Sev. Grau 
de 
Risco 

Requisito Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(embalagens 
plásticas e de 

papel) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Execução do 
projeto (plano 
de corte) 

Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(material de 
escritório) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Corte dos 
painéis MDF 

Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(EPIs não 
contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
sanitários 

N 4 2 8 TO   
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Corte dos 
painéis MDF 

Geração de ruído Poluição 
sonora/Alteração 
na qualidade de 
vida 

N 5 2 10
 
MO 

Resolução CONAMA 
nº 01/1990 
ABNT NBR 
10151:2020 

Corte dos 
painéis MDF 

Consumo de 
energia elétrica 

Comprometimento 
dos recursos 
naturais 

N 5 3 15 
 
SE 

  

Corte dos 
painéis MDF 

Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(Partículas, cavaco 
e aparas) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
industriais 

N 5 3 15 
 
SE 

 

Corte dos 
painéis MDF 

Emissão 
atmosférica (MP) 

Alteração da 
qualidade do 
ar/Poluição 
atmosférica 

N 5 2 10
 
MO 

 

Fitamento Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(Aparas de fita de 
borda) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
sanitários 

N 4 3 12
 
MO 

ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Pré-montagem Geração de ruído Poluição 
sonora/Alteração 
na qualidade de 
vida 

N 4 2 8 TO Resolução CONAMA 
nº 01/1990 
ABNT NBR 
10151:2020 

Pré-montagem Consumo de 
energia elétrica 

Comprometimento 
dos recursos 
naturais 

N 4 3 12
 
MO 

  

Pré-montagem Emissão 
atmosférica (MP) 

Alteração da 
qualidade do 
ar/Poluição 
atmosférica 

N 4 2 8 TO Licença de Operação 

Pré-montagem Geração de resíduo 
II Inerte (Restos de 

Alumínio) 

Comprometimento 
dos recursos 
naturais 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10 
Licença de Operação 

Pré-montagem Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(EPIs não 
contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Pré-montagem Geração de resíduo 
sólido Classe II 

(material 
particulado e 

serragem de MDF) 

Contribuição para a 
diminuição da vida 
útil dos aterros 
industriais 

N 4 3 12
 
MO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
Os principais aspectos ambientais levantados referem-se à geração de resíduos sólidos 

e/ou de subprodutos e rejeitos. Apesar de serem classificados pela norma NBR 10004 (ABNT, 

2004) como Classe II, resíduo não perigoso, são oriundos de processos industriais, o que obriga 

as empresas geradoras a promover o destino adequado aos mesmos.  
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Conforme se observa no Quadro 2, entre os Aspectos e Impactos Ambientais 

significativos identificados, 50% são de grau de risco tolerável, 36% de grau de risco moderado 

e 14% de grau de risco sério, como mostra o Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Impactos ambientais significativos do processo de produção dos móveis em MDF 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
O levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais gerados no processo de fabricação 

de móveis sob medida, a partir dos painéis de MDF, mostrou-se como importante ferramenta 

de Diagnóstico Ambiental, identificando a etapa de corte (e lixamento) como sendo a que mais 

gera impactos negativos ao meio ambiente (SOUZA; KIELING; ROCHA; BHREM, 2016). 

O diagnóstico qualitativo do material particulado de PRFV também foi elaborado a 

partir do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, que se encontram sintetizados nas 

saídas do diagrama de bloco da Figura 26, a seguir, em que se destaca os fluxos de materiais e 

energia do processo produtivo da indústria de PRFV, com base na empresa visitada. 

 
Figura 26 - Fluxograma do processo de produção de peças em PRFV baseado na empresa visitada 

Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Resinas 
Gel coating 

Desmoldantes (cera ou PVA) 
Pincéis e Urinou  
Lixas e estopas 
Molde metálico 

→ 
1. Recebimento e Armazenagem 

Armazenagem concluída 
→ 

Embalagens plásticas 
Embalagens de papel/papelão 

Paletes de madeira 
Embalagens de metal 

50%

36%

14%

Grau de risco tolerável Grau de risco moderado Grau de risco sério
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EPIs 
Energia Elétrica 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→ 

2. Execução do projeto 
(plano de corte) 
Projeto pronto 

 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   
Desmoldante (cera ou PVA) 

Gel coating 
Molde metálico 
Energia Elétrica 

 

→ 
3. Preparação do molde 

Molde preparado 
 

→ 
Embalagens e estopas 

contaminada 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Resinas 

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Pincéis e Urinou 
Estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
4. Laminação 

Peça laminada 
 

→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou contaminados 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peça laminada 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
5. Desmoldagem/Rebarbamento 

Peça desmoldada/reparada 
→ 

EPIs não contaminados 
Estopas contaminadas 

Ruído 
Material Particulado 

de PRFV 
Rebarbas 

Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Peça desmoldada/reparada 

Pincéis e Urinou 
EPIs 

Energia Elétrica 

→ 
6. Pré-Pintura 
Peça acabada 

→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou contaminados 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peça pronta → 
7. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
      

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SENAI.RS, 2003. 

 
No fluxo do processo produtivo para fabricação de peças em PRFV foram destacadas 7 

(sete) etapas operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira a etapa de armazenagem dos 

materiais, seguida das etapas de plano de corte, execução do projeto de corte, preparação do 

molde, laminação das peças, desmoldagem/rebarbamento, pré-pintura e expedição das peças 

prontas. 

Os dados de entradas, processamentos e saídas apresentados na Figura 26 foram 

utilizados para estabelecer a matriz de avaliação referente aos Aspectos e Impactos Ambientais 

diagnosticados na pequena marcenaria visitada, conforme matriz do Quadro 3. 
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Quadro 3 - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção de peças em PRFV 

Etapa Aspecto Impacto 
Ambiental 

Tipo Freq. Sev. Grau 
de 
Risco 

Requisito 
Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo 
sólido Classe II 
(embalagens plásticas e 
de papel) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 
11174:1990 - 
Lei nº 
12.305/10 – 
Licença de 
Operação 

Execução do projeto 
(plano de corte) 

Geração de resíduo 
sólido Classe II (material 
de escritório) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 
11174:1990 - 
Lei nº 
12.305/10 -
Licença de 
Operação 

Preparação do molde Geração de resíduo 
sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas 
contaminadas) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 4 2 8 TO   

Laminação Geração de resíduo 
sólido Classe II Inerte 
(EPIs, estopas, pincéis e 
urinou contaminados) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 4 2 8 TO   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Consumo de energia 
elétrica 

Comprometime
nto dos 
recursos 
naturais 

N 5 3 15 
 
SE 

  

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo 
sólido Classe II (material 
particulado de PRFV e 
rebarba) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
industriais 

N 5 3 15
 
SE 

Licença de 
Operação 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Emissão atmosférica 
(MP) 

Alteração da 
qualidade do 
ar/Poluição 
atmosférica 

N 5 2 10
 
MO 

Licença de 
Operação 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo 
sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas 
contaminadas) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 4 2 8 TO   
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Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de ruído Poluição 
sonora/Alteraç
ão na qualidade 
de vida 

N 4 2 8 TO Resolução 
CONAMA nº 
01/1990 - 
ABNT NBR 
10151:2020 

Pré-pintura Geração de resíduo 
sólido Classe II Inerte 
(EPIs, embalagens, 
estopas, pincéis e urinou 
contaminados) 

Contribuição 
para a 
diminuição da 
vida útil dos 
aterros 
sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 
11174:1990 - 
Lei nº 
12.305/10 – 
Licença de 
Operação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Os principais aspectos levantados foram a geração de resíduos sólidos e/ou subprodutos. 

Apesar de serem classificados pela norma NBR 10004 (ABNT, 2004) como Classe II A – não 

inerte, e, embora seja polímero termofixo, que só é submetido à combustão em altas 

temperaturas, o subproduto de PRFV, em detrimento de sua composição, apresenta compostos 

tóxicos perigosos que, sem o correto meio de descarte, pode acarretar aspectos e impactos 

ambientais sérios. 

Conforme observa-se no Quadro 3, entre os aspectos e impactos ambientais 

significativos identificados, 70% são de grau de risco tolerável, 10% de grau de risco moderado 

e 20% de grau de risco sério, como mostra o Gráfico 2, a seguir. 

 
 

Gráfico 2 - Impactos ambientais significativos identificados no processo de produção de peças em 

PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

70%

10%

20%

Grau de risco tolerável Grau de risco moderado Grau de risco sério
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4.2 Resultados da Caracterização das Matérias-Primas 

 
4.2.1 Análises Granulométricas  

 
4.2.1.1 Análise Granulométrica do Material Particulado de MDF 
 

A Tabela 1 mostra os percentuais de massa retida e acumulada em cada peneira utilizada 

no ensaio de granulometria das partículas de MDF. 

 
Tabela 1 - Peneiramento do material particulado de MDF 

Peneiras 
Mm 

Massa retida 
Mi (g) 

% P 
passa 

4,80 0 100 

2,40 0,32 99,94 

1,20 222 55,54 

0,60 107 34,14 

0,42 51 23,94 

0,30 39 16,14 

0,15 47 6,74 

Fundo 28 1,14 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Os dados foram plotados em gráfico, como mostra a Figura 27, a seguir, que representa 

a massa das partículas do subproduto de MDF, retido em cada peneira utilizada; conclui-se que 

o material particulado resultante do processo de corte da chapa de fibra de média densidade 

para a fabricação de móveis em marcenaria de pequeno porte apresentou aproximadamente 

65% do tamanho de suas partículas retidas entre as peneiras de malha 1,2 mm e 0,60 mm, ou 

seja, pode-se considerá-lo material particulado homogêneo. 
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Figura 27 - Curva granulométrica do material particulado de MDF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Sendo assim, as partículas de MDF podem ser classificadas como material fino e, dentro 

dos finos, como de grão médio, tomando-se como parâmetro o tamanho médio das partículas. 

 

4.2.1.2 Análise Granulométrica do Material Particulado de PRFV 

 

A Tabela 2, a seguir, mostra os percentuais de massa retida e acumulada em cada 

peneira, utilizada no ensaio de granulometria das partículas do subproduto de PRFV. 

 
Tabela 2 - Peneiramento do material particulado de PRFV 

Peneiras 
Mm 

Massa retida 
Mi (g) 

% P 
Passa 

4,80 3 99,40 

2,40 4,32 98,54 

1,20 328,00 32,94 

0,60 86,00 15,74 

0,42 32,00 9,34 

0,30 17,00 5,94 

0,15 22,00 1,54 

Fundo 3,87 0,76 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Os dados foram plotados em gráfico, conforme Figura 28, representando a massa do 

material particulado retido em cada peneira utilizada. Conclui-se que o subproduto, resultante 

do processo de fabricação de peças de PRFV, apresentou aproximadamente 67% do tamanho 

de suas partículas retidas na peneira de malha 1,2 mm, ou seja, pode-se considerá-lo como 

material particulado homogêneo e classificado como fino; e, dentro dos finos, como de grânulos 

médios, tomando-se como parâmetro o tamanho médio das partículas. 

 
Figura 28 - Curva granulométrica do material particulado de PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
4.3 Análise química por Fluorescência de Raios X 

 
4.3.1 Análise química por fluorescência do Material Particulado de MDF 

 
A análise do material particulado de MDF por Fluorescência de Raios X proporcionou 

a identificação dos elementos químicos, que compõem os materiais e suas respectivas 

concentrações. Na tabela de análise de Fluorescência de Raios X das partículas de MDF (Tabela 

3), observa-se que o Titânio (Ti) é o elemento químico majoritário, apresentando concentração 

de aproximadamente 45,18% do total da amostra, seguido do Ferro (Fe), com 19,26%; e, do 

Cálcio (Ca), com 14,24%. 

Percebe-se ainda, na Tabela 3, que o material particulado de MDF possui outros 

elementos em sua composição, como o Potássio (K), Sódio (Na), Manganês (Mn), Enxofre (S), 

Alumínio (Al). 
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Tabela 3 - Análise de Fluorescência de Raios X do material particulado de MDF 

Principais componentes Composição (%) 

Ti  45,18 

Fe  19,26 

Ca 14,24 

K 10,89 

Na 6,21 

Mn 1,93 

S 0,99 

Al 0,75 

P  0,27 

Si 0,25 

Fonte:  Elaborado pelo autor, 2019. 

 
A presença do Ti, como elemento químico majoritário, justifica-se pelo fato de que a 

maior comercialização de móveis de MDF são as de cores brancas, gerando grande parte do 

subproduto. O pigmento de coloração branca apresenta o dióxido de titânio na sua pigmentação. 

Por terem custo menos elevado, os fabricantes utilizam ainda esse tipo de painel para forros e 

revestimentos dos móveis, mesmo aqueles que externamente são de outras cores (WIEBECK, 

2005). 

A presença do ferro na amostra pode ser associada aos pigmentos de coloração 

vermelha, marrom e amarelo dos painéis de MDF madeirados. Os elementos K e Ca são 

oriundos do extrativismo da madeira, que ocorrem na casca, folhas e acículas, flores, frutos e 

sementes da árvore (KLOCK, 2005). 

 
4.3.2 Análise química por fluorescência do Material Particulado de PRFV 
 

A análise do material particulado de PRFV por Fluorescência de Raios X proporcionou 

a identificação dos elementos químicos que compõem os materiais e suas respectivas 

concentrações. Na tabela de análise de Fluorescência de Raios X do material particulado de 

PRFV (Tabela 4, a seguir), observa-se que o Cálcio (Ca) é o elemento químico majoritário, 

apresentando concentração de aproximadamente 57,62% do total da amostra.  

 
 



67 
 

 

 
Tabela 4 - Análise do material particulado de PRFV por Fluorescência de Raios X 

Principais componentes Composição (%) 

Ca 57,62 

Si 18,35 

Fe 7,18 

Al 5,11 

Br 4,10 

Sr 1,99 

Pb 1,86 

Ti 1,26 

K 1,07 

Mg 0,80 

Zn 0,23 

Cu 0,19 

Mn 0,13 

S 0,06 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Os valores percentuais de Ca encontrados estão condizentes com o esperado, haja vista 

ao alto teor de Ca oriundo tanto da carga tradicional aplicada (CaCO3) quanto do percentual 

presente na fibra de vidro (MORAES, 2021). 

Segundo Barros (2019), o subproduto de PRFV constitui-se em maior parte por óxido 

de cálcio em proporção de 52,4% e por dióxido de silício em 30,6%. 

Percebe-se, ainda, na Tabela 4, que o material particulado de PRFV possui outros 

elementos químicos em sua composição, como o Silício (Si), Ferro (Fe), Alumínio (Al), Bromo 

(Br), Estrôncio (Sr), Chumbo (Pb), Titânio (Ti), Potássio (K). 

Segundo Galvão, Farias e Souza (2013), o óxido de silício presente na amostra é o 

responsável por formar a rede vítrea. O óxido de cálcio (CaO) é o principal responsável pela 

coloração branca e proporciona estabilidade à fibra de vidro contra ataques de agentes 

atmosféricos. 
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4.4 Difração de Raios X 

 

4.4.1 Difração de raios X do Material Particulado de MDF 

 

Na figura 29, observam-se dois picos na amostra do material particulado do MDF, que 

são atribuídos aos planos cristalográficos (101) e (040), respectivamente, os quais são 

característicos de celulose microcristalina. 

 

Figura 29 - Difração de Raios X material particulado de MDF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

De acordo com a Figura 29, nota-se a presença de picos característicos da celulose, da 

hemicelulose/lignina, resultados que estão de acordo com outros pesquisadores. Segundo 

Gomes, Godoi e Souza (2017), os picos são característicos de reflexões dos planos 

cristalográficos da celulose tipo I, que é uma forma polimórfica da celulose de ocorrência 

natural. Este é um resultado esperado já que as fibras lignocelulósicas são o principal 

constituinte estrutural do MDF. 

 

4.4.2 Difração de raios X do Material Particulado de PRFV 

 

Na Figura 30, o difratograma de raios X do material particulado de PRFV não apresenta 

picos específicos, característica dos materiais não cristalinos. Α análise comprova que o 

particulado tem características de material amorfo. Observou-se que há ausência de fases 
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cristalinas, isto é, este espectro representa banda típica amorfa em torno de 40°, proveniente da 

presença de sílica na amostra. 

 

Figura 30 - Difração de Raios X material particulado de PRFV 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Delatorres Júnior (2015) observou que a amostra analisada do subproduto de PRFV 

apresentou difratograma formado por linhas sem picos que pudessem ser associados a alguma 

fase cristalina, considerando assim o subproduto amorfo. 

Na análise realizada observou-se que a forma e a posição do halo tendem para valor 

angular próximo, quando considerado elementos associados aos picos Silício (Si) e Cálcio (Ca), 

mostrando possível ordenamento de curto alcance, corroborando com o resultado apresentado 

na análise por Fluorescência de Raios X do particulado. 

 
4.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
4.5.1 Micrografia do Material Particulado de MDF 

 
Na análise das imagens do material particulado de MDF no MEV, Figuras 31a, 31b e 

31c, a seguir, com magnificação de 100x, 500x e 1000x respectivamente, foi observado que se 

trata de material particulado fino; porém, com superfícies não uniformes, o que acarreta em 

superfície de contato maior do material, o que poderá facilitar potencial junção na formação do 

composto, haja visto que essas formações podem servir de apoio, conectando-se ao material 

aglomerante a ser usado. 
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Figura 31 - MEV do material particulado de MDF com magnificação de 100x, 500x e 1000x 

   

Figura 31a: 100x Figura 31b: 500x Figura 31c: 1000x 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Resultado semelhante foi obtido por Gomes, Godoi e Souza (2017), onde foi verificada 

a estrutura fibrosa típica formada pelas fibras lignocelulósicas e formato achatado das fibras 

presentes na amostra. 

Na análise do subproduto de MDF não foram observados vestígios de outros materiais 

ou contaminantes, que possam interferir no processamento do material e na aplicação em 

compósitos. Uma característica importante observada foi a presença de aglomerados e de certa 

heterogeneidade nas características anatômicas das fibras que compõem o subproduto.  

 

4.5.2 Micrografia do Material Particulado de PRFV 

 
Na análise das imagens do material particulado de PRFV no MEV, Figuras 32a, 32b e 

32c, a seguir, com magnificação de 100x, 500x e 1000x respectivamente, apresentadas a seguir, 

foi observado que se trata de material particulado fino; porém, com superfícies não uniformes, 

o que acarreta em superfície de contato maior do material, o que poderá facilitar potencial 

junção na formação do composto, haja visto que essas formações podem servir de apoio, 

conectando-se ao material aglomerante a ser usado. 

Observou-se a falta de uniformidade no tamanho das partículas do material particulado 

de PRFV, resultado comprovado na análise granulométrica. A amostra apresenta estruturas em 

formas de placas que podem ser associadas a resina impregnada ao material e formas de 

bastonetes que são associadas a fibra de vidro presente no particulado. 
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Figura 32 - MEV do material particulado de PRFV com magnificação de 100x, 500x e 1000x 

  

Figura 32a: 100x Figura 32b: 500x Figura 32c: 1000x 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Desse modo, as características apresentadas pelo material particulado de PRFV são 

muito eficientes para reforçar compósitos, aumentando, por exemplo, o módulo e a resistência 

desses materiais (YALCIN et al., 2013). 

 

4.6 Análises Térmicas 

 
4.6.1 Análise Térmica do Material Particulado de MDF 

 
A Figura 33, a seguir, apresenta a análise termogravimétrica e análise térmica 

diferencial do material particulado MDF. 

Observa-se que a amostra é degradada lentamente até 200°C na curva de TG e mais 

rapidamente entre 200°C e 600°C. A curva DTA, apresenta dois picos exotérmicos, em 

aproximadamente 400°C e 550°C, referentes a decomposição da hemicelulose, celulose e 

lignina, matéria orgânica proveniente do subproduto (ZENG, 2018). 
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Figura 33 - Análise Térmica do material particulado de MDF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
A perda de massa está relacionada à perda de voláteis, ou seja, material orgânico, como 

também a decomposição de carbonatos, perda de água. 

 
4.6.2 Análise Térmica do Material Particulado de PRFV 

 
Segundo Callister (2002) o comportamento dos polímeros é muito sensível à taxa de 

deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente. Por exemplo, um polímero frágil 

sofre fratura enquanto se deforma elasticamente (pequenas alterações no espaçamento 

interatômico e na extensão de interações interatômicas); já o material plástico tem deformação 

elástica inicial seguida por escoamento e por região de deformação plástica (quebra e formação 

de ligações com os átomos vizinhos); e o polímero elástico sofre apenas deformação elástica. 

A Figura 34, a seguir, apresenta a análise térmica do material particulado de PRFV. 

Observa-se que o subproduto apresenta perda de massa no início do aumento de temperatura. 

Até 200°C, o PRFV apresenta cerca de 4% de perda de massa, provavelmente devido à 

degradação do estireno e existência de água no material. A partir dessa temperatura, inicia-se o 

processo de maior degradação térmica do PRFV, que alcançou 20% até 500 °C. Em 

temperaturas maiores que 500 °C, resta a fibra de vidro estabilizada. 

 

 



73 
 

 

Figura 34 - Análise Térmica do material particulado de PRFV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Moraes (2021), que através de curva 

termogravimétrica, verificou que a fração mássica real de fibra de vidro foi de 

aproximadamente 62,5% e 60,9% para as amostras curadas a 40°C e 140°C, respectivamente. 

Até 300°C, os compósitos apresentaram cerca de 4% de perda de massa, provavelmente, devido 

à degradação do estireno e existência de água na resina, devido ao seu caráter polar. A partir 

dessa temperatura, inicia-se processo de maior degradação térmica da resina, que alcançou 

33,8% até 500°C para a amostra curada a 40°C e 36,7% para a amostra curada a 140°C. 

 

4.7 Análise Físico-Química para desenvolvimento de Material Compósito 

 

De acordo com Mano (1991) o termo originado do inglês, composite, foi traduzido como 

a classe de materiais heterogêneos, resultante da combinação racional, em que um dos 

componentes, descontínuo, dá a principal resistência ao reforço; e, o outro, contínuo, o meio de 

transferência (matriz). Os materiais compósitos são constituídos pela combinação de dois ou 

mais materiais, responsáveis por constituir a estrutura base de novo produto, de maneira a 

formar estrutura única e coesa, devido à ligação e interação entre as fases na matriz contínua 

(BALASUBRAMANIAN, 2013). 
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Segundo Levy e Pardini (2016), o material compósito forma-se por meio da junção de 

materiais de naturezas diferentes com a finalidade de se obter um produto de maior qualidade, 

fixando novas propriedades aos materiais. 

A American Society for Testing and Materials - ASTM D3878 (2015), conceitua 

compósito como material constituído de dois ou mais componentes, não solúveis entre si, que 

quando combinados formam um novo material útil com propriedades diferentes das 

encontradas nos componentes individualmente. 

Inovações tecnológicas existentes em diversos segmentos das indústrias 

automobilística, construção civil, entre outras, são possíveis em face do aparecimento de 

materiais compósitos. O uso dessa categoria de material é amplamente difundido em diversos 

setores e se apresenta desde polímeros reforçados com fibras, materiais híbridos 

metal/compósito e concretos estruturais, além de compósitos de matriz metálica e matriz 

cerâmica. Sendo desse modo, a característica básica de um material compósito agregar, pelo 

menos, duas fases distintas de componentes denominados de matriz e reforço (LEVY NETO; 

PARDINI, 2016). 

Os estudos de materiais compósitos têm concentrado esforços na busca por produtos 

que apresentem propriedades e características aprimoradas em relação às apresentadas por 

materiais convencionais. As análises físico-químicas são essenciais para o desenvolvimento de 

novos produtos, visto que estabelecem o conhecimento técnico-científico das propriedades e 

características dos materiais. 

O aparecimento de novas categorias de materiais que visam oferecer desempenho 

mecânico satisfatório por meio de tecnologias atuais aliado à inovação em processos, além de 

visar a redução de custos inerentes à produção, incentivam a diminuição de aspectos e impactos 

ambientais (FELIPE, 2012). 

Alguns estudos reverberam sobre alternativas para reutilização dos subprodutos 

estudados: materiais particulados de MDF e PRFV. De acordo com Teixeira (2005), a serragem 

de madeira apresentou propriedades físicas e mecânicas com conformidade para ser utilizada 

como componente de material compósito, associado aos requisitos ambientais para constituição 

de eco-compósito. O autor enumerou como vantagens do eco-compósito: 

 

[...] Diminuição do resíduo de madeira na forma de serragem reciclada, 
possibilidade da serragem reciclada ser usada em outro sistema produtivo 
configurando a circulação de recursos proposta pela Ecologia Industrial e o 
uso de poucas etapas de reciclagem na transformação da serragem em 
componente de compósito (TEIXEIRA, 2005, p. 108). 
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Santos e Trein (2016) em estudo sobre material compósito de subprodutos de MDF e 

MDP, estruturados em matriz de PVC, para produtos alinhados pelos princípios do Ecodesign1, 

destacam as excelentes características físico-mecânicas, tais como a resistência à tração, 

resistência à água, resistência à flexão, não inflamabilidade, não propagação de chamas, ótima 

dispersão e homogeneização das partículas de MDF e MDP na matriz de PVC e densidade 

relativa. Sob o aspecto ambiental, a solução apresentou viabilidade técnica para o 

reaproveitamento dos subprodutos de MDF e MDP, obtendo produtos de ótima trabalhabilidade 

na indústria moveleira, automotiva e de agronegócios. 

Após estudos das massas cerâmicas incorporadas com subprodutos de MDF, pode-se 

concluir que, o material particulado de MDF teve interação homogênea em todas as 

composições, sendo a incorporação de até 10% do subproduto na massa é recomendável. Os 

valores de absorção de água, porosidade aparente e módulo de ruptura à flexão, ficaram na faixa 

de valores estabelecida para blocos cerâmicos porosos, como também materiais cerâmicos 

acústicos e térmicos, devido a alta porosidade (ALMEIDA et al., 2020) 

Nesse estudo, a análise das características físico-químicas dos subprodutos de MDF e 

PRFV possibilitou considerá-los como materiais particulados homogêneos e classificá-los 

como finos; e, dentro dos finos, como de grânulos médios, tomando-se como parâmetro o 

tamanho médio das partículas. 

Observa-se que os elementos químicos majoritários nas amostras são o Titânio (Ti), 

Cálcio (Ca) e Ferro (Fe) e que se trata de materiais particulados finos; porém, com superfícies 

não uniformes, o que acarreta em superfície de contato maior dos materiais, o que poderá 

facilitar potencial junção na formação do composto, haja visto que essas formações podem 

servir de apoio, conectando-se ao material aglomerante a ser usado. 

De acordo com estudo de Barros (2019), em linhas gerais, a massa plástica composta 

por material particulado de PRFV e incorporada em uma matriz de resina de poliéster 

apresentou possibilidade considerável de ser utilizada ao fim pretendido: na forma de massa 

plástica usada para reforço nas bordas de piscinas. Considerando a reciclagem interna como 

fator preponderante, já que o material utilizado para formação do compósito foi oriundo da 

 
1 O Ecodesign consiste na aplicação do pensamento sistêmico ao design de produtos, a partir da filosofia de 
preservação do meio ambiente, baseada no tripé da Sustentabilidade e associada a atitudes ambientalmente corretas 
(ecoeficiência), socialmente justas (sustentabilidade socioambiental) e economicamente viáveis (sustentabilidade 
socioeconômica). Os princípios do Ecodesign acrescentam requisitos ambientais aos requisitos técnicos e 
econômicos do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP); o que envolve tanto o projeto do produto quanto 
o conjunto de operações e processos de produção, distribuição, uso e consumo, bem como o conjunto de estratégias 
de pós-uso e/ou destinação (pré e pós-consumo) (RAPÔSO, 2014). 
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própria indústria, assim contribuindo para a minimização de impactos ambientais que os 

subprodutos podem gerar em seu descarte. 

Os resultados das análises físico-químicas demonstraram que os subprodutos gerados 

das partículas de MDF e de PRFV constituem-se potenciais materiais para a fabricação de 

outros materiais e/ou produtos desenvolvidos tanto pela indústria moveleira quanto pela 

indústria do PRFV, destinados ao setor produtivo da Construção Civil. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A análise realizada neste trabalho mostra que os subprodutos gerados nas indústrias de 

móveis em MDF (marcenarias) e de tubulações e conexões em PRFV, podem ser materiais 

potenciais para a fabricação de outros produtos que sejam úteis tanto na indústria moveleira 

como na indústria de construção civil, haja vista que eles apresentam características muito 

próximas encontradas em outros trabalhos. 

O diagnóstico qualitativo dos materiais particulados de MDF e PRFV permitiu a 

construção de visão geral da geração dos aspectos ambientais, com destaque para a geração de 

resíduos sólidos Classe II e seus respectivos impactos ambientais, como a contribuição para a 

diminuição da vida útil dos aterros sanitários, em ambos os processos industriais. 

Analisando as características físico-químicas dos subprodutos de MDF e PRFV, foram 

identificados a homogeneidade dos materiais particulados, como também o parâmetro de 

tamanho médio das partículas de MDF e PRFV. 

A análise do particulado de MDF apresenta o material com característica de celulose 

microcristalina, esse tipo de material age como controlador de viscosidade, modificador de 

textura, estabilizador de suspensão, estabilizador de formas, absorvente de água. Já a análise do 

particulado de PRFV comprova que o material tem características de amorfo, ou seja, não têm 

ordenação espacial a longa distância (em termos atômicos), como os sólidos regulares. 

Observou-se que os principais elementos químicos nas amostras foram o Titânio (Ti), 

Cálcio (Ca) e Ferro (Fe) e que se trata de materiais particulados com superfícies não uniformes, 

o que poderá facilitar potencial junção na formação do compósito. 

O grande volume gerado desses subprodutos em suas respectivas indústrias constitui-se 

em aspecto socioambiental importante para a continuidade do estudo, tendo como base os 

resultados obtidos. 

Será necessária ainda a realização de outros estudos para se chegar a confecção de 

produto proveniente da junção destes dois materiais, bem como qual será o agente aglutinante, 

além de outras características físicas e mecânicas que definam qual a possível utilização desse 

novo material. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nos resultados de caracterização dos materiais particulados de MDF e de 

PRFV, sugere-se como diretrizes para trabalhos futuros: 

 

● Estudar composições para o desenvolvimento de material compósito com matriz 

reforçada com material particulado de MDF e base de partículas de PRFV; 

● Testar composições do compósito aos ensaios mecânicos, tais como: resistência à 

compressão e tração; 

● Produzir protótipos com os resultados das melhores composições da matriz do 

compósito.  
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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Diagnóstico Ambiental Simplificado apresenta o levantamento 

qualitativo dos Aspectos e Impactos Ambientais nos processos produtivos de 

indústria de móveis, derivados do painel de fibras de média densidade (MDF), 

móveis em MDF da capital alagoana, Maceió-AL; e, de indústria de Plástico 

Reforçado de Fibra de Vidro (PRFV), em Marechal Deodoro-AL, resultado de 

pesquisa realizada junto ao Programa de Mestrado Profissional em Tecnologias 

Ambientais (PPGTEC) do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), Campus Marechal 

Deodoro, intitulada Análise das características físico-químicas de material 

particulado de painel de fibra de média densidade e de plástico reforçado com 

fibra de vidro para material compósito (2018-2021), desenvolvida por Gildenor 

Pereira Leite Filho. 

O PRFV consiste em um dos plásticos sintéticos mais utilizados. Durante o 

processamento para a fabricação de peças de PRFV são geradas grandes quantidades 

de perdas produtivas, que foram consideradas como subprodutos do processo neste 

Diagnóstico Ambiental Simplificado, relativas à ineficiência tecnológica e 

ambiental do sistema produtivo ao qual estão inseridas e foram analisadas na 

pesquisa de mestrado como insumos passíveis de aproveitamento ou reuso no 

desenvolvimento de novos materiais e/ou produtos (ORTH et al., 2012), na forma de 

material particulado ou partículas de PRFV. 

Do mesmo modo, a reutilização de subprodutos da indústria moveleira para a 

fabricação de novos materiais e/ou produtos vem crescendo, impulsionando 

pesquisas e nichos de mercado. A indústria moveleira utiliza o painel de MDF na 

produção de móveis; e, durante o processo de corte da chapa, grande quantidade de 

material particulado de MDF é gerada (FARAGE et al., 2013), demandando soluções 

inovadoras para que as partículas de MDF constituam-se insumos industriais 

secundários, aplicáveis ao desenvolvimento de material compósito. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em todo o mundo, observa-se o cenário de preocupação com a 

preservação do meio ambiente e, mais especificamente, com o uso 

excessivo de recursos minerais e outros materiais da natureza, cujas reservas 

são finitas, como matérias-primas para a fabricação de produtos para 

atendimento das crescentes demandas humanas. Esse uso excessivo leva à 

escassez de recursos naturais e ao acúmulo de resíduos e/ou rejeitos 

industriais, orgânicos e outros, que são, em sua maioria, tratados como 

lixo no modelo tradicional de produção (CNI, 2017). 

O modelo tradicional de produção foi concebido em contexto de 

disponibilidade de insumos, com a subestimação do reaproveitamento dos 

descartes e do uso racional dos recursos. Conhecido como Economia Linear 

(EL), encontra-se baseado em processo composto por: (i) extração de 

insumos; (ii) produção; (iii) distribuição de produtos; (iv) consumo; e (v) 

descarte de rejeitos e resíduos que não serão mais utilizados (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Em contraposição a EL, a Economia Circular (EC) fundamenta-se 

em três princípios, voltados aos desafios que se relacionam a recursos e 

sistemas: i) Preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques 

finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis; ii) Otimizar a 

produção de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais no 

mais alto nível de utilidades o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no 

ciclo biológico; iii) Fomentar a eficácia dos sistemas, revelando as 

externalidades negativas e excluindo-as dos projetos (ELLEN, 2017). 

Nos últimos anos, as grandes indústrias vêm substituindo os materiais 

tradicionais por materiais compósitos de baixo impacto ambiental, a partir do 

reaproveitamento de subprodutos, derivados dos processos e operações 

industriais (VEIGA, 2012). A concepção da escola de pensamento da 

Ecologia Industrial (EI) apresenta os requisitos para criação e/ou 

substituição de novos materiais e/ou produtos, tendo em vista às 

necessidades do ser humano e, em paralelo, às demandas de minimização dos 

impactos ao meio ambiente. 

 



 
 

 

Chertow (2000) define a Simbiose Industrial (SI) como integrante do campo 

da EI, cuja atenção está 

voltada aos fluxos de 

materiais e energia, através 

das economias locais e 

regionais. A SI engaja as 

indústrias, tradicionalmente, 

com operações fabris 

separadas, em abordagem de 

operação coletiva e 

integrada, cuja vantagens 

competitivas envolvem a 

troca física de materiais, 

energia, água e/ou 

subprodutos, vistos como 

insumos industriais secundários para recuperação em novos processos produtivos 

e/ou em processos produtivos existentes. As chaves para a SI são a colaboração e as 

possibilidades sinérgicas, oferecidas pela proximidade geográfica. 

O que reforça a necessidade de requalificação dos insumos industriais 

secundários para a geração de novos fluxos de materiais, que são descartados ou 

dispostos, de forma inadequada, por serem vistos como inerentes dos processos 

produtivos de origem, desde que suas propriedades físico-químicas sejam 

tecnicamente condizentes à reutilização pretendida nos diversos segmentos fabris 

(SENAI-RS, 2003; RAPÔSO, 2014). 

A EI apresenta 2 importantes eixos de atuação e pesquisa que se integram 

(Figura 1): um, que busca soluções, tendo como modelo os fenômenos ecológicos 

(linha semelhante à Biomimética, que busca soluções inspiradas na natureza); e, 

outro, que busca o equilíbrio entre os sistemas naturais e os construídos pelo ser 

humano, de modo a evitar os impactos ambientais negativos (CNI, 2018). 

Este Diagnóstico Ambiental Simplificado contribui para a demanda por 

estudos, voltados ao levantamento qualitativo dos Aspectos e Impactos Ambientais 

nos processos produtivos da indústria de móveis em MDF e da indústria de PRFV, 

sob a perspectiva de SI dos subprodutos industriais por elas gerados, como novos 

fluxos de materiais secundários. 

  

Figura 1: Eixos de atuação e pequisa da Ecologia Industrial 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em CNI, 2018. 



 
 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A Organização das 

Nações Unidas (ONU) instituiu 

os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), por meio da Agenda 

2030, contendo 17 objetivos e 

169 metas. Dentre os ODSs, no 

âmbito deste Diagnótico 

Ambiental Simplificado, 

destaca-se o ODS 12: 

Consumo e Produção Sustentáveis, cujo princípio pela ONU e pela Comissão 

Nacional ODS (CNODS) consiste em: assegurar padrões de consumo e produção 

sustentáveis (ONU, 2015; IPEA, 2021). 

Das metas do ODS 12, conforme a proposta da ONU, 

ressalta-se a Meta 12.5, que visa: “Até 2030, reduzir 

substancialmente a geração de ressíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso”. No Brasil, a Meta 

12.5 sofreu alteração pela CNODS: “Até 2030, reduzir 

substancialmente a geração de resíduos por meio da 

Economia Circular e suas ações de prevenção, 

redução, reciclagem e reuso de resíduos”. Como 

indicador da Meta 12.5, foi estabelecido o Indicador 

12.5.1. Taxa de reciclagem nacional por toneladas de material reciclado (ONU, 2015; 

IPEA, 2021). 

A alteração brasileira evidencia a relevância do pensamento voltado à 

circularidade dos fluxos de materiais e energia para a prevenção, redução, 

reciclagem e reuso, com vistas a não geração de resíduos sólidos, nos quais 

estão inseridos os resíduos industriais, gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; e, os resíduos perigosos, que apresentam características 

de significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. As ações de 

redução, reciclagem e reuso de resíduos mostram-se alinhadas ao Princípio dos 

3Rs, constantes na Agenda 21, a saber: “[...] redução (do uso de matérias-

primas e energia e do desperdício nas fontes geradoras), reutilização direta 

dos produtos, e reciclagem de materiais” (IPEA, 2021). 

O desenvolvimento de estudos baseados na Economia Circular (EC) 

Figura 2: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: GT Agenda 2030. Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/ods/ 

Figura 3: Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 12 

Fonte: Nações Unidas Brasil. 

Disponível em: 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12 



 
 

 

e na EI, com foco no aproveitamento dos insumos industriais secundários, 

como novos materiais técnicos, são de grande importância para a 

implementação do ODS 12 e da Meta 12.5 nas Cadeias Produtivas 

Brasileiras, sobretudo nas indústrias de pequeno porte. 

 

 

 

INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA 
RECONSTITUÍDA E INDÚSTRIA MOVELEIRA 

 
A produção de móveis com painéis de madeira reconstituída, segundo 

Bernardi (1999), iniciou no Brasil na década de 70 do século XX. No entanto, o 

auge produtivo foi na década de 80, com o uso do aglomerado revestido de 

melamina. No final da década de 90 (mais especificamente, em 1997) surgiu o 

painel de MDF, considerado como o grande avanço tecnológico no setor moveleiro 

(BERNARDI, 1997). 

A Indústria Moveleira faz parte do Sistema Industrial de Base Florestal, 

tendo em vista que a madeira se constitui em um dos principais insumos, cuja 

origem advém de serrarias, indústria de painéis e laminados (RAPÔSO, 2014). A 

indústria de painéis a base de madeira tem crescido em todo o mundo, 

principalmente, devido a intensa demanda por produtos de origem madeireira em 

substituição aos serrados (IBÁ, 2016). 

No ranking mundial, o Brasil é o oitavo maior fabricante de painéis de 

madeira, responsável pela produção de 8,2 milhões de metros cúbicos por ano, 

sendo 91% destinado ao atendimento do mercado interno, principalmente do setor 

moveleiro. O MDF é o principal produto brasileiro de painéis de madeira 

reconstituída, com participação no setor de 4,4 milhões de metros cúbicos por ano 

(IBÁ, 2018). 

No Brasil, a Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída utiliza somente 

madeira oriunda de florestas plantadas, tornando o produto ecologicamente 

responsável, do ponto de vista do manejo ambiental, abatendo a influência sobre as 

florestas nativas, sendo que as principais matérias-primas são o Pinus e o Eucalipto 

(BNDES, 2010). No fluxograma apresentado na Figura 2, a seguir, destacam-se os 

quatro principais elos da Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e da 

Indústria Moveleira: origens ou fontes de matérias-primas, insumos ou matérias-

primas, indústria e distribuição (UNICAMP/ABDI, 2008). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conforme ilustra a Figura 4, com relação às fontes de matérias-primas, 

constituem-se no início da cadeia produtiva com origem em florestas 

plantadas, seguindo para fabricação de painéis, que são enviados para indústria 

de móveis, em que ocorre o processamento e a distribuição aos consumidores. 
  

A Indústria de Móveis no Brasil é formada, predominantemente, por 

micro e pequenas empresas (MPEs), fabricantes de móveis seriados, 

planejados e sob medida, obtidos por métodos industriais, semi-industriais e 

artesanais, que utilizam diferentes matérias-primas, com diversidade de 

produtos finais (GORINI, 2000). Santi (2013) relata que foi a produção 

artesanal de mobiliário que deu origem à industrialização do setor no Brasil, 

formado, inicialmente, por marcenarias que produziam por encomenda e que 

utilizavam técnicas tradicionais de fabricação sob medida. 

Outra importante característica da Indústria Moveleira é que, na 

maioria dos casos, apresenta-se estruturada na forma de Arranjos Produtivos 

Locais (APLs). Como a maioria das empresas desse setor apresenta restrições 

à obtenção de economias de escala, elas buscam compensá-las através das 

vantagens da aglomeração geográfica. Esses APLs moveleiros contam com 

o apoio de instituições locais, como associações empresariais, governos 

municipais ou regionais, instituições de crédito, ensino e pesquisa 

(UNICAMP, 2008). 

Em Alagoas, as Indústrias de Móveis sob medida ou marcenarias 

foram situadas no APL de Móveis de Maceió no ano de 2012 e dele fazem 

Figura 4: Elos da Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e da Indústria Moveleira
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Brasil/IPT, 2002.



 
 

 

parte os municípios de Maceió, Rio largo e Marechal Deodoro, que é 

basicamente composto pelos associados do Sindicato de Marcenaria, Móveis 

e Esquadrias (Sindimóveis), englobando mais de 60 empresas e gerando mais 

de 200 postos de serviços diretos (ALAGOAS EM DADOS E 

INFORMAÇÕES, 2019). 

 

O termo marcenaria define-se pelas diversas técnicas que são 

utilizadas na construção dos móveis de madeira, incluindo os móveis 

fabricados com painéis de MDF, bem como pelo nome dado às oficinas onde 

são fabricados, classificadas como MPEs (GUERREIRO, 2012). As 

marcenarias têm representatividade no setor de móveis sob medida como um 

todo, sendo relevantes para a configuração da concorrência e do 

abastecimento do mercado (NOSSACK, 2014). 

O processo produtivo da marcenaria para fabricação de mobiliário 

sob medida ocorre como na maioria das operações de manufatura e tem 

relação direta com o volume e variedade do produto produzido. É composto 

também de processamento de informações por ser precedido de 

procedimentos, como: levantamento de medidas, elaboração de projeto e de 

orçamento antes da etapa da fabricação (SLACK et al., 2009). 

Não há padronização, a fabricação ocorre sob encomenda, com baixo 

grau de uniformidade, peças únicas, conforme projeto. Quanto ao tipo de 

operação, os processos podem ser divididos em contínuos ou discretos. O 

processo de marcenaria sob medida pode ser classificado como discreto, 

associado ao grau de padronização e ao volume de produção demandada. 

Dentre os processos discretos, pode ser classificado como processo por 

projeto, que tem como finalidade atingir necessidades estabelecidas pelo 

cliente, especificações que mantém estreita relação com os gostos pessoais 

do mesmo, com data de entrega; e que, desta forma, exige alta flexibilidade 

(TUBINO, 1999). 

Os insumos produtivos e a mão-de-obra movem-se para realização da 

atividade produtiva de acordo com a necessidade; os equipamentos 

produtivos são fixos e o produto caminha até a máquina adequada à próxima 

operação; possibilita flexibilidade do sistema, mudanças no projeto do 

produto e/ou processo (TIBERTI, 2003). 

Os estoques de materiais em processo tendem a ser elevados e bloqueiam 

a eficiência do sistema; a programação e controle da produção mostra-se 

complexa, devido à variedade de produtos e exigências operacionais 



 
 

 

particulares; a flexibilidade provoca volumes modestos de produção e custos 

unitários elevados (MOREIRA, 2008). 

A estocagem da principal matéria-prima – chapa de aglomerados, painéis 

de MDF e MDP, compensados e dos subprodutos – ocupa espaço e gera 

problemas ambientais, apesar de ser considerado de baixo nível poluidor. Os 

subprodutos podem ser reutilizados pela própria indústria que os produz, 

como fonte de energia ou podem ser vendidos para outras empresas para 

diversos usos, ao invés de serem queimados a céu aberto ou em queimadores 

sem fins energéticos (LIMA, SILVA, 2005). 

A Figura 5, a seguir, ilustra o sistema produtivo de Indústria de Móveis 

com Painéis de MDF, começando pela etapa de corte das chapas do painel, 

realizado com o uso de serra circular; na sequência, as etapas de furação e 

lixamento, fitamento e pintura - que podem variar em ordem de execução a 

depender do projeto; por fim, as etapas de montagem, acabamento, 

embalagem e estoque. 

 

 

 

A maioria dos fatores determinantes da competitividade da Indústria 

Moveleira releva-se externa ao setor: máquinas e equipamentos, fornecidos pela 

indústria de bens de capital; e, matérias-primas, fornecidas pelas Indústrias de Painéis 

de Madeira e pelas Indústrias Petroquímica e Siderúrgica. Entretanto, estes elementos 

não são passíveis de serem apropriados internamente pelas empresas do setor 

moveleiro. Esta dificuldade em se apropriar dos elementos determinantes das 

vantagens competitivas faz com que as economias de escala internas à empresa sejam 

muito restritas. Por isso, observa-se o predomínio das MPEs no sistema produtivo do 

setor de móveis (UNICAMP, 2008). 

 

 

 

Figura 5: Sistema Produtivo da Indústria de Móveis com Painéis de MDF
Fonte: Elaborado pelos autores.



 
 

 

 

 

 

 
 

 

INDÚSTRIA DO PLÁSTICO E 
INDÚSTRIA DE PRFV 

 
O termo compósito provém da palavra composto, que se refere a 

junção de diferentes elementos (ATKINS; JONES, 2012). Um compósito 

pode ser definido como a mistura de dois ou mais materiais constituintes ou 

de fases distintas, que compõem a categoria de materiais heterogêneos, 

multifásicos, de matriz polimérica ou não, em que um dos componentes, 

contínuo, é o meio de transferência desse esforço, componente matricial - 

matriz; e, o outro, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço, 

componente estrutural - reforço (HULL, 1996). Ratificando Hull (1996), 

Pardini (2016) conceitua compósitos como materiais que são resultantes da 

combinação de dois ou mais componentes, cujas as propriedades são 

diferentes das apresentadas por esses individualmente. 

A utilização de materiais compósitos insere-se na categoria de novos 

tipos de materiais em substituição aos convencionais comumente empregados, 

como metais, madeira, aço, entre outros; que, embora recorrentes no uso, por 

vezes não atendem às necessidades previstas, seja por fatores de custo ou 

facilidade de processos, o que sugere a busca de novas alternativas (LEVY 

NETO; PARDINI, 2016). 

A matriz de material compósito constitui-se pela fase contínua de sua 

composição e, em linhas gerais, tem como função proteger o material de 

reforço do ambiente externo, reduzindo o contato das partículas com meios 

nocivos à qualidade do material, a fim de manter o material de reforço 

agrupado e auxiliar na transferência de tensão para o reforço, cuja origem pode 

ser cerâmica, metálica ou polimérica (MACEDO NETO, 2016). 

Os compósitos de matriz polimérica são a categoria de compósitos 

que tem encontrado inúmeras aplicações no mercado. O polímero constitui a 

fase contínua, podendo ser termoplástico ou termorrígido (SHUAIB; 

MATIVENGA, 2016). 

A combinação de reforço, por exemplo de fibra de vidro, à matriz 

polimérica, como a resina poliéster ou outro tipo de resina e à substância 



 
 

 

catalisadora de polimerização, forma o compósito denominado PRFV, cujo 

processo possibilita a fabricação de peças com grande variedade de formatos 

e tamanhos: piscinas; caixas d’água; carroçarias de veículos e outros 

(KEMERICH, 2013). 

Em meados de 1970, no Brasil, surgiram as primeiras indústrias de 

PRFV. Em pouco tempo, revelou-se a indústria que teve o maior crescimento. 

A nível mundial, a indústria de PRFV apresenta incremento de 15 a 20% em 

produtos fabricados e vendidos ao ano. No entanto, o setor de PRFV esbarra 

em vários problemas ambientais como a falta de legislação adequada para 

manipulação dos produtos (fibras de vidro e resinas), além disso não há 

controle ambiental para a instalação dessas empresas (OKIMOTO, 1994). 

A fabricação nas indústrias de PRFV podem ser agrupadas em 

processos com moldagem aberta ou moldagem fechada. Na moldagem aberta 

(spray-up e hand lay-up), apenas uma das faces da peça fica em contato com 

o molde. Já os processos com moldes fechados (Resin Transfer Molding – 

RTM, Sheet Molding Compound – SMC e Bulk Molding Compound – BMC) 

utilizam dois moldes – macho e fêmea (ORTH, 2014). 

A técnica de hand lay up/spray-up são os processos de fabricação de 

PRFV mais simples e mais antigos, aplicados em indústrias no mundo. Em 

meio as razões para essa aplicabilidade frequente, está a facilidade de 

manuseio na moldagem aberta, por não requerer investimentos dispendiosos 

e nem conhecimentos técnicos avançados (MANIRUZZAMAN; 

MORSHED, 2014). 

A moldagem aberta é o processo produtivo mais utilizado na indústria 

de PRFV local, empresa de referência selecionada para elaboração desse 

estudo, sendo também o processo de produção de compósitos mais usado, 

mundialmente, por ser processo tradicional, de baixa tecnologia e que requer 

baixo investimento e conhecimentos técnicos (ORTH; BALDIN; 

ZANOTELLI, 2012). 

Segundo Carvalho (2000), os processos com moldes abertos são 

fabricados nas indústrias com laminação manual ou pistola, técnica adotada 

por grande parte das indústrias que manufaturam o PRFV. É estimado que, 

por volta de 80% da indústria do PRFV no Brasil, seja feita com moldes 

abertos, o que dificulta o reaproveitamento do subproduto (PINTO, 2002). A 

indústria local do compósito de PRFV emprega a moldagem fechada em 

projetos específicos, o que ocorre de forma esporádica e sob demanda. Logo, 

nesse estudo o sistema produtivo analisado foi o processo de moldagem 



 
 

 

aberta. 

Segundo Felipe (2017), o processo hand lay-up apresenta como 

vantagens o baixo custo para montagem do processo, além de não ser 

necessário mão de obra especializada para confecção. Em contrapartida, as 

desvantagens são o baixo volume em escala de produção, qualidade do 

material de acordo com quem confecciona o produto, e alto teor de 

desperdícios. 

De acordo com Okimoto (1994), a associação dos insumos 

produtivos, independente do processo empregado, requer três operações 

básicas: impregnação do reforço de fibra na resina, adaptação do material à 

forma final desejada (molde) e endurecimento do material (cura). A Figura 

6, a seguir, ilustra o sistema produtivo de indústria de PRFV, começando pela 

preparação do molde. 

A preparação dos moldes é feita com o uso de limpador, selador, 

desmoldante líquido e cera desmoldante. Regiões não laminadas do molde, 

além de qualquer outra área sujeita à impregnação com aparas do processo, 

são cobertas com plástico ou papelão. Aplicação do gel coat é uma cobertura 

de resina não reforçada, que confere proteção e acabamento à peça. Gel e 

catalisador são aplicados, simultaneamente, sobre o molde (região laminada), 

com o uso de gelcoteadeira (ORTH, 2010). 

Após a cura, o laminado estrutural é aplicado sobre ele. Na 

laminação, inicia-se o processo com a aplicação manual das mantas e os 

tecidos de  fibras de vidro. Em seguida, o material aplicado é umedecido com 

resina e catalisador, manualmente, por meio de bombona de plástico. 

Realiza-se o assentamento das fibras com roletes e pincéis. Imediatamente 

após o término da laminação, as rebarbas em todas as laterais da peça recém-

fabricada são removidas. Após a cura, ocorre a desmoldagem da peça 

(ORTH, 2010).  



 
 

 

 

 
O acabamento da peça começa com o corte das rebarbas das laterais 

menores. Em seguida, todos os locais de corte são lixados. Posteriormente, a 

peça segue para o processo de correção de possíveis imperfeições, o que é feito 

com o uso de massa rápida e/ou massa plástica e lixas. Após correções, as 

peças são totalmente lixadas e conduzidas para pré-pintura. Se esta revelar 

alguma imperfeição, a peça laminada voltará para o acabamento final (ORTH, 

2010). 

Todo o processo produtivo ocorre por meio da Laminação manual 

que é a técnica também conhecida como hand lay-up, que consiste, 

inicialmente, no uso de desmoldantes ou gel coating na superfície de 

confecção do material, podendo ser usado produtos como cera de carnaúba ou 

solução de álcool polivinílico, por exemplo. Sequencialmente, a essa etapa 

ocorre a utilização de resina e material de reforço, aplicados de maneira 

alternada, além de agente endurecedor para a resina; e, a etapa final, 

corresponde ao desmolde do material após o tempo de endurecimento (cura). 

Trata-se de processo que ocorre à temperatura ambiente, contando com apoio 

de rolos e/ou pincéis, com vistas a compactação do material de reforço e a 

retirada de bolhas (FELIPE, 2012). 

Na etapa de desmolde do compósito, por vezes, há necessidade de 

retoques para melhorar a estrutura do material final (FELIPE, 2012). É a 

técnica amplamente utilizada na fabricação de plástico reforçado com fibra de 

vidro. 

 

Figura 6: Sistema Produtivo da Indústria de PRFV
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Orth, Baldin e Zanotelli, 2014.



 
 

 

 
 

MÉTODO APLICADO 
 

O método aplicado para o Diagnóstico Ambiental Simplificado 

consistiu no levantamento dos processos produtivos para a fabricação de 

móveis em MDF e de peças em PRFV, na avaliação de Aspectos e Impactos 

Ambientais e na qualificação dos insumos industriais secundários, gerados em 

ambas as indústrias. Os levantamentos dos Aspectos e Impactos Ambienatis 

foram realizados através de matriz de avaliação (LEOPOLD, 1971). 

O procedimento adotado para o levantamento qualitativo dos Aspectos 

e Impactos Ambientais no processo produtivo da Indústria de móveis em 

MDF e da indústria de PRFV foi a realização de visita técnica, tendo como 

instrumento de coleta de dados a observação direta não participante e a 

anotação técnica para identificação e classificação. A Figura 7 apresenta o 

fluxograma da abordagem metodológica para a qualificação dos novos 

materiais técnicos, enquanto insumos industriais secundários. 

 

O levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais foram 

realizados, através da matriz de avaliação, adotando-se os critérios descritos 

no Quadro 1. Para cada aspecto ambiental levantado, identificou-se o potencial 

impacto ambiental relacionado. Foram considerados 4 critérios para o processo 

de caracterização dos Aspectos e Impactos Ambientais: 1. Situação 

operacional; 2. Frequência ou probabilidade de ocorrência; 3. 

Severidade; 4. Grau de risco. 

Figura 7: Fluxograma da abordagem metodológica 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 1. Critérios adotados na matriz de avaliação de Aspectos e Impactos 

Ambientais 

Situação operacional 

Normal (N) 
Situações esperadas e relacionadas  
com a rotina operacional. 

Emergencial (E) 
Eventos inesperados que podem ocasionar danos graves ao 
meio ambiente e/ou à saúde do trabalhador. 

Frequência ou Probabilidade 

Extremamente remota (1) Geração do aspecto ocorre < 20%  
em relação à atividade. 

Remota (2) Geração do aspecto ocorre 20% ⩽ ocorrência < 40% 
em relação à atividade. 

Possível (3) Geração do aspecto ocorre 40% ⩽ ocorrência < 60% 
em relação à atividade. 

Frequente (4) Geração do aspecto ocorre 60% ⩽ ocorrência < 80% 
em relação à atividade. 

Muito Frequente (5) Geração do aspecto ocorre ⩾ 80%  
em relação à atividade. 

Severidade 

Isenta (0) Inexistência de impacto ambiental 

Leve (1) Impacto restrito ao local de ocorrência 

Moderada (2) Impacto restrito à empresa, reversíveis com ações 
mitigadoras 

Séria (3) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
mitigadoras ou corretivas 

Grave (4) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
corretivas 

Catastrófica (5) Impacto restrito ou não à empresa, com consequências 
irreversíveis mesmo com ações corretivas 

Grau de risco 

Isento de grau de risco (IS) 0 

Grau de Risco Menor (ME) 1 a 4 

Grau de Risco Tolerável (TO) 5 a 9 

Grau de Risco Moderado (MO) 10 a 12 

Grau de Risco Sério (SE) 13 a 16 

Grau de Risco Intolerável (IN) 20 a 25 

Impactos significativos 

Aqueles que foram identificados como moderado, sério e intolerável 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SGA Unisinos, 2015. 

 



 
 

 

 

O cruzamento entre a frequência ou probabilidade x severidade, por meio 

da multiplicação desses parâmetros, define o grau de risco, o qual pode ser 

classificado conforme apresentado no Quadro 1. Os potenciais impactos 

ambientais foram classificados, segundo o grau de risco nos níveis: Isento, 

Menor, Tolerável, Moderado, Sério e Intolerável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MATERIAL 
PARTICULADO DE MDF E DE PRFV 

Diagnóstico Ambiental do Material Particulado de MDF 

O diagnóstico qualitativo do material particulado de MDF foi elaborado a partir 

do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, destacados nas saídas da Figura 

4, cujo diagrama de bloco apresenta os fluxos de materiais e energia do processo 

produtivo, com base em processo de marcenaria alagoana de pequeno porte selecionada. 

Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Painéis de MDF 
Fita de borda de PVC 

Cola e pincéis  
Lixas e estopas 

Parafusos, dobradiças e ferragens 
Perfis de alumínio 

EPIs 
Energia Elétrica 

→
1. Recebimento e Armazenagem 

Armazenagem dos materiais 
 

→
Embalagens plásticas 

Embalagens de papel/papelão 
Paletes de madeira 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→

2. Execução do projeto 
(plano de corte) 
Projeto pronto 

 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   

Painéis de MDF 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→

3. Corte [e Lixamento] 
dos painéis de MDF 

Peças de MDF cortadas 
 

→

Emissão atmosférica 
Material particulado, 
cavacos e aparas de 

MDF 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peças de MDF cortadas 
Fita borda de PVC 

Lixas e estopas 
Cola e pincéis 

EPIs 
Energia Elétrica 

→
4. Fitamento 

Peças de MDF fitadas 
 

→

Aparas e taliscas de 
Fita borda de PVC 

Embalagens da cola 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

 
Peças de MDF fitadas 

Perfis de alumínio 
Parafusos, dobradiças e ferragens 

EPIs 
Energia Elétrica 

→

 
5. Montagem 

Peças de MDF montadas  
[ou pré-montadas] 

 

→

 
Material Particulado 

de MDF 
Limalhas de alumínio 

EPIs não contaminados 
Ruído 

Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Móveis montado 

 [ou pré-montados] 
Embalagens plásticas 

Embalagens de papel/papelão 
 

→
6. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
 
→  

 
Figura 8. Fluxograma do processo de fabricação de móveis em MDF de marcenaria localizada na capital Maceió, 
Alagoras 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SENAI.RS, 2003. 



 
 

 

 

 

Nos fluxos de materiais e energia do processo produtivo de móveis em 

MDF foram destacadas 6 etapas operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira 

a etapa de armazenamento dos materiais, seguida das etapas de plano de corte, 

execução do projeto de corte, fitamento, pré-montagem e expedição dos móveis 

montados. 

Segundo Lobo (2010) o processo é formado por conjunto de recursos e de 

atividades, que transformam elementos de entradas em elementos de saídas. Os 

elementos de entrada foram constituídos pelos materiais e insumos, utilizados 

durante o processamento das atividades operacionais na movelaria, findando com 

as saídas dos vários subprodutos gerados em cada etapa. 

Os dados apresentados na Figura 6, foram utilizados para estabelecer a 

matriz de avaliação, referente aos Aspectos e Impactos Ambientais, 

diagnosticados e sintetizados no Quadro 2, tomando-se por referência marcenaria 

alagoana de pequeno porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quadro 2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção dos móveis em MDF 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental Tipo Freq. Sev. 
Grau de 

Risco 
Requisito Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(embalagens plásticas e de papel) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Execução do projeto 
(plano de corte) 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material de escritório) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de resíduo sólido Classe II (EPIs 
não contaminados) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de ruído Poluição sonora/Alteração na 
qualidade de vida 

N 5 2 10 MO Resolução 
CONAMA nº 
01/1990 
ABNT NBR 
10151:2020 

Corte dos painéis 
MDF 

Consumo de energia elétrica Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 5 3 15 SE  

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(Partículas, cavaco e aparas) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros industriais 

N 5 3 15 SE  

Corte dos painéis 
MDF 

Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 5 2 10 MO  

Fitamento Geração de resíduo sólido Classe II 
(Aparas de fita de borda) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 4 3 12 MO ABNT NBR 
11174:1990 
Lei nº 12.305/10  



 
 

 

Pré-montagem Geração de ruído Poluição sonora/Alteração na 
qualidade de vida 

N 4 2 8 TO Resolução 
CONAMA nº 
01/1990 
ABNT NBR 
10151:2020 

Pré-montagem Consumo de energia elétrica Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 4 3 12 MO   

Pré-montagem Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 4 2 8 TO Licença de 
Operação 

Pré-montagem Geração de resíduo II Inerte (Maravalhas 
de Alumínio) 

Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10 
Licença de 
Operação 

Pré-montagem Geração de resíduo sólido Classe II (EPIs 
não contaminados) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Pré-montagem Geração de resíduo sólido Classe II 
(material particulado e serragem de MDF) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros industriais 

N 4 3 12 MO  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 



 
 

 

Os principais Aspectos Ambientais levantados referem-se à geração de 

resíduos sólidos e/ou de insumos secundários e rejeitos. Apesar de serem 

classificados pela norma NBR 10004 (ABNT, 2004) como Classe II, resíduo não 

perigoso, são oriundos de processos industriais, o que obriga as empresas geradoras 

a promover o destino ambientalmente adequado. 

Por Destinação ambientalmente correta, a PNRS inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. 

Conforme se observa no Quadro 2, entre os Aspectos e Impactos Ambientais 

significativos identificados, 50% são de grau de risco tolerável, 36% de grau de risco 

moderado e 14% de grau de risco sério, como mostra o Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Impactos ambientais significativos do processo de produção dos móveis em MDF 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, gerados no processo 

de fabricação de móveis sob medida a partir dos painéis de MDF, mostrou-se como 

importante ferramenta de Diagnóstico Ambiental, identificando a etapa de corte (e 

lixamento) como sendo a que mais gera impactos negativos ao meio ambiente 

(SOUZA; KIELING; ROCHA; BHREM, 2016). 

 

Diagnóstico Ambiental do Material Particulado de PRFV 

 

O diagnóstico qualitativo do material particulado de PRFV também foi 

elaborado a partir do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, que se 

encontram sintetizados nas saídas do diagrama de bloco da Figura 6, em que se 

destacam os fluxos de materiais e energia do processo produtivo de tubos e conexões 

em PRFV de indústria de pequeno porte da cidade de Marechal Deodoro, Alagoas. 



 
 

 

 

 

Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Resinas 
Gel coating 

Desmoldantes (cera ou PVA) 
Pincéis e Urinou  
Lixas e estopas 
Molde metálico 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
1. Recebimento e Armazenagem 

Armazenagem concluída 
→ 

Embalagens plásticas 
Embalagens de 
papel/papelão 

Paletes de madeira 
Embalagens de metal 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→ 
2. Execução do projeto 

(plano de corte) 
Projeto pronto 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   
Desmoldante (cera ou PVA) 

Gel coating 
Molde metálico 
Energia Elétrica 

→ 
3. Preparação do molde 

Molde preparado 
→ 

Embalagens e estopas 
contaminada 

Consumo de Energia 
Elétrica 

  ↓   
Resinas 

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Pincéis e Urinou 
Estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
4. Laminação 
Peça laminada 

→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou 
contaminados 

Consumo de Energia 
Elétrica 

  ↓   

Peça laminada 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
5. Desmoldagem/Rebarbamento 

Peça desmoldada/reparada 
→ 

EPIs não contaminados 
Estopas contaminadas 

Ruído 
Material Particulado 

de PRFV 
Rebarbas 

Consumo de Energia 
Elétrica 

  ↓   

Peça desmoldada/reparada 
Pincéis e Urinou 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
6. Pré-Pintura 
Peça acabada 

→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou 
contaminados 

Consumo de Energia 
Elétrica 

  ↓   

Peça pronta → 
7. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
→  

 

Nos fluxos do processo produtivo para fabricação de peças em PRFV foram 

destacadas 7 etapas operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira etapa de 

Figura 9: Fluxograma do processo de produção de peças em PRFV em indústria alagoana de pequeno 

porte localizada na cidade de Marechal Deodoro, Alagoas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SENAI.RS, 2003. 



 
 

 

armazenamento dos materiais, seguida das etapas de plano de corte, execução do 

projeto de corte, preparação do molde, laminação das peças, 

desmoldagem/rebarbamento, pré-pintura e expedição das peças prontas. Os dados 

de entradas, processamentos e saídas apresentados na Figura 9 foram utilizados para 

estabelecer a matriz de avaliação referente aos Aspectos e Impactos Ambientais, 

diagnosticados na indústria de peças em PRFV, conforme matriz do Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quadro 3. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção de peças em PRFV 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental Tipo Freq. Sev. 
Grau de 

Risco 
Requisito Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(embalagens plásticas e de papel) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 – Licença 
de Operação 

Execução do projeto 
(plano de corte) 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material de escritório) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 -Licença de 
Operação 

Preparação do molde Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas contaminadas) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Laminação Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(EPIs, estopas, pincéis e urinou 
contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Consumo de energia elétrica Comprometimento dos 
recursos naturais 

N 5 3 15  SE   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material particulado de PRFV e rebarba) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros industriais 

N 5 3 15 SE Licença de Operação 



 
 

 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 5 2 10 MO Licença de Operação 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas contaminadas) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de ruído Poluição sonora/Alteração 
na qualidade de vida 

N 4 2 8 TO Resolução CONAMA nº 
01/1990 - ABNT NBR 
10151:2020 

Pré-pintura Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(EPIs, embalagens, estopas, pincéis e 
urinou contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 – Licença 
de Operação 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 



 
 

 

 

Os principais Aspectos Ambientais levantados foram a geração de 

resíduos sólidos e/ou subprodutos. Apesar de serem classificados pela norma 

NBR 10004 (ABNT, 2004) como Classe II A – não inerte (os resíduos não 

inertes são os que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, 

tóxicos, patogênicos, e nem possuem tendência a sofrer uma reação 

química), e, embora seja polímero (são macromoléculas resultantes da 

união de muitas unidades de moléculas pequenas (monômeros)) 

termofixo, que só é submetido à combustão em altas temperaturas, o material 

particulado de PRFV, em detrimento de sua composição química, apresenta 

compostos tóxicos perigosos que, sem a correta destinação ambiental, pode 

acarretar danos e impactos ambientais sérios (BARROS, 2019). 

Conforme se observa no Quadro 3, entre os Aspectos e Impactos 

Ambientais significativos identificados, 70% são de grau de risco tolerável, 

10% de grau de risco moderado e 20% de grau de risco sério, como mostra o 

Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Impactos ambientais significativos identificados no processo de produção de 

peças em PRFV 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais gerados nos 

processos produtivos mostrou-se como importante ferramenta de 

Diagnóstico Ambiental nas empresas estudadas, pois permitiu a descoberta 

das etapas de produção que geram maior impacto ao meio ambiente. 

  



 
 

 

 

CONCLUSÕES 
 

O Diagnóstico Ambiental Simplificado, enquanto levantamento 

qualitativo dos materiais particulados de MDF e PRFV, permitiu a 

construção de visão geral da geração dos Aspectos Ambientais, com 

destaque para a geração de resíduos sólidos Classe II, e dos respectivos 

Impactos Ambientais, como a contribuição para a diminuição da vida útil 

dos aterros sanitários, em ambos os processos industriais. 

Os resultados demonstram que 50% dos Aspectos e Impactos 

Ambientais do processo produtivo da indústria de móveis em MDF são de 

grau de risco tolerável, 36% de grau de risco moderado e 14% de grau de 

risco sério, seguidos de 70% são de grau de risco tolerável, 10% de grau de 

risco moderado e 20% de grau de risco sério para a indústria de PRFV. 

O grande volume gerado desses subprodutos em suas respectivas 

indústrias constitui-se em aspecto socioambiental importante para a 

continuidade do estudo, tendo como base os resultados obtidos. 
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