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Resumo: A finalidade deste trabalho foi avaliar propriedades físicas dos painéis MDF das 

classes Standard e Resistente à umidade com diferentes proporções de revestimento. Utilizou-

se 20 corpos-de-prova para a análise dos teste físicos de absorção de água e inchamento do 

painel durante os períodos de 2 e 24 horas, umidade e densidade básica. Os ensaios e os 

resultados foram obtidos e comparados de acordo com a norma ABNT NBR 15316-3 (2009). 

Nos testes de absorção, largura, comprimento e teor de umidade todas as classes analisadas 

encontravam-se conforme a norma brasileira. Em relação ao inchamento a única classe que 

obteve dados satisfatórios foi Standard com dois revestimentos, apresentando 3,2% no 

período de 2h e 7,5% em 24h.; a classe de painéis MDF MR e Standard com um e dois 

revestimentos apresentaram resultados referentes a densidade de acordo com as normas 

estabelecida, somente a classe Standard sem revestimento não apresentou-se dentro da norma. 

Concluiu-se que entre as classes estudadas possuem diferenças qualitativas advindas de seus 

processo de fabricação, onde interfere diretamente na qualidade do produto que será 

comercializado. 

Palavras-Chave: Testes físicos, normas, standard e resistente à umidade. 

 

Abstract: The purpose of this study was to evaluate some physical properties of the standard 

classes of MDF and humidity resistant with different proportions of coating. 20 samples was 

used for analysis of physical tests of water absorption and swelling of the panel during 

periods of 2 and 24 hours, moisture and basic density. The tests and the results were obtained 

and compared according to ABNT NBR 15316-3 (2009). In the absorption tests, width, length 

and moisture content all the analyzed classes found themselves of the according with the 

Brazilian norm. about the swelling the only class that was obtained satisfactory data Standard 

with two coats, with 3.2% in 2h period and 7.5% in 24 h .; the class of MDF and MR 

Standard panels with one and two coatings presented results for the density according to the 

established rules, only the Standard class uncoated not was within the norm. It was concluded 

that among the studied classes have qualitative differences resulting from their manufacturing 

process, which directly affects the quality of the product will be marketed. 

Keywords: Physical tests, norms, standard and moisture resistant.
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1 INTRODUÇÃO 

Freire et al. (2011) afirmam que o Brasil possui um potencial sgnificativo para a 

produção de painéis em geral, por proporcionar insumos para o processo produtivo. Torquato 

(2008) consilida que os painéis de fibras produzidos no país são provenientes de madeira de 

florestas plantadas. 

No Brasil as espécies mais usadas para a fabricação de MDF são as variedades das 

espécies de Pinus e Eucaliptos. Ressalta-se que a primeira chapa produzida foi em 1997 pela 

empresa Duratex no estado de São Paulo. Desde então, este painel conquistou uma forte 

expansão no mercado e em grandes volumes ocupando mercado de madeira maciça e de 

outros painéis reconstituídos, sendo cada vez mais empregado na indústria moveleira e civil 

(TORQUATO , 2008). 

Com a frequente venda do MDF, principalmente para exportação, o mercado exigiu 

o desenvolvimento e fabricação de várias classes, onde o produto respondesse pelas suas 

características as suas determinadas utilizações. Desta forma, analisou-se as propriedades 

físicas das classes que são mais usinada no País: a Standard e a Resistente à umidade (MDF 

MR). 

Resistente à umidade (MDF MR), suporta razoavelmente bem a existência de vapor 

de água no ambiente em que for empregado, podendo receber ocasionalmente água ou um 

pano úmido sobre a superfície; salientando que esta classe não é resistente às intempéries e, 

por isso, não deverá ser utilizada ao ar livre. Já a classe Standard, destina-se ao consumidor 

que não tem exigências especiais em relação ao MDF, onde suas características são definidas 

pelas normas brasileiras, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

especificamente a ABNT NBR 15316-1 (2009). 

A região paraense é considerada a localidade que ultimamente mais se desenvolve 

em relação a usinagem de espécies plantadas para a fabricação de MDF, especificamente o 

município de Paragominas, situado na área nordeste do estado do Pará. Em projeto com apoio 

dos moveleiros da região e da prefeitura, houve a necessidade de uma área de reflorestamento 

para a implantação de uma fábrica para a utilização das espécies plantadas, gerando renda e 

emprego aos moradores locais. Desta forma, foram plantadas em torno da cidade cerca de 50 

milhões das espécie do clone Eucalyptus urograndis e Schizolobium parahyba var. 

amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby, onde suas madeiras são utilizadas para a produção 

de MDF (EUGÊNIO, 2013). 

Devido à grande utilização deste painel, houve a necessidade de realizar estudos 

voltados a qualidade do MDF, em função da diferença significativa do produto nos processos 

industriais, o que seria feito para informar o consumidor final sobre o produto fornecido, além 

de gerar competitividade entre os fabricantes de painéis. Subsequentemente, quando há uma 

interação entre dois ou mais fatores envolvidos na produção de painel e possíveis ganhos na 

melhoria de suas propriedades, podem acarretar redução do custo total da produção, deste 

modo, ocasionando contribuições relevantes neste campo de mercado, consolidando mais um 

motivos para obtenção de estudos voltados para qualificação de MDF. 

 Eleotério (2000) afirma que a densidade é um dos fatores que mais influenciam nas 

propriedades finais do painel MDF, sendo que a interação com outros fatores se torna útil para 

a melhoria deste, economicamente no custo e quantidade de resina. Com o aumento da 

densidade reduz-se os espaços vazios e aumenta a área de contato entre as fibras, através 

desses espera-se que haja uma boa eficiência da resina aumentando a qualidade do painel para 

ambientes úmidos. 
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Deste modo, o trabalho objetivou analisar as propriedades físicas dos painéis MDF 

das classes Standard e a Resistente à umidade, assim como averiguar as interferências físicas 

sobre a qualidade destes que são produzidos no município de Paragominas- PA. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no município de Paragominas-PA, no laboratório de 

multiuso de Engenharia Florestal da Universidade do estado do Pará, Campus – VI, em 

parceria com a empresa FLORAPLAC MDF, que colaborou na doação das placas das 

espécies relatadas neste trabalho, proporcionou apoio e disponibilidade. 

As propriedades físicas avaliadas neste estudo foram: umidade, densidade básica, 

absorção de água, inchamento do painel. Os resultados foram comparados com a norma da 

ABNT NBR 15316-3 (2009), no período de 20 de abril a 05 de maio de 2015, para verificar 

se os MDF’s analisados estão de acordo com a norma estabelecida.  

O trabalho analisou por meio das propriedades físicas da madeira os painéis de MDF 

advindos da mistura de fibras de duas espécies: eucalipto e paricá, sendo cada painel 

constituído de 50% de fibra de eucalipto e 50% fibra de parica ou 70% de fibra de eucalipto e 

30% de fibra de paricá. Foram utilizados quatro painéis com classificações diferentes: 1- 

resistente à umidade - MDF MR com revestimento de apenas um lado de 9 mm de espessura, 

2- Standard 9 mm de espessura com revestimento de um lado, 3- Standard 9 mm de espessura 

com revestimento dos dois lados e 4- Standard sem revestimento 9 mm de espessura. 

 Os painéis possuíam as seguintes dimensões: 50 x 50 x 0,9 cm, onde estes 

apresentavam revestimentos em Finish Foil (FF), folha de papel especial impregnada com 

resina melamínica e fundida por meio de pressão em alta temperatura ao MDF (TORQUATO, 

2008). Retirou-se 20 corpos-de-prova com auxílio de uma serra fita adotando cinco repetições 

para cada classificação conforme a norma NBR 7190 (1997), com dimensões 5 x 5 x 0,9 cm 

de acordo com a norma ABNT NBR 15316-3 (2009), sendo depois pesados, medidos as 

dimensões das amostras, com objetivo de obter uns dos resultados para a realização do calculo 

para absorção e inchamento e levados aos testes físicos de absorção de água após 2 e 24 horas 

de imersão e inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água conforme 

descrito pela ABNT NBR 15316-3 (2009). 

Submetendo a madeira ao processo de imersão em água, adquiriu-se além do 

inchamento e absorção, o peso da massa saturada. O valor do inchamento é adquirido em 

milímetros por meio de um paquímetro nos pontos adotados, tendo estes de serem os mesmos 

antes e após a imersão em água, sendo seis pontos consistindo quatro laterais, um 

comprimento e outra largura, posteriormente realizou-se as médias das laterais e o processo 

de pesagem pela balança de precisão, seguidos pelo procedimento descrito pela ABNT NBR 

15316-3 (2009). 

Para a determinação do teor de umidade e densidade seguiu-se a descrição da norma 

ABNT NBR 15316-3 (2009).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com os valores expressos na tabela 1, presumiu-se que os resultados deste 

trabalho em algumas análises conseguiram atingir os valores exigidos pelas normas técnicas 

brasileiras, consequentemente demonstrando que os painéis são aptos para venda e uso. 
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Tabela 1: Propriedades físicas da madeira consideradas para o desenvolvimento da pesquisa 

de acordo com a ABNT NBR 15316 – 3 

PROPRIEDADES UNIDADE ABNT REQUISITOS GERAIS 

ESPESSURA Mm NBR 15316-3: 2009 < 9 >9 

+0,2 +0,3 

COMPRIMENTO E LARGURA Mm NBR 15316-3: 2009 +2 até o máximo 5 

INCHAMENTO 2h % NBR 15316-2: 2006 2 

INCHAMENTO 24h % NBR 15316-3: 2009 12 

ABSORÇÃO 2h % NBR 15316-3: 2009 Máximo 16 

ABSORÇÃO 24h % NBR 15316-3: 2009 Máximo 40 

UMIDADE % NBR 15316-3: 2009 4 a 11 

DENSIDADE Kg/m
3 

NBR 15316-3: 2009 Mínimo 650 e Máxima 
800 

FONTE: Adaptado da tabela ABNT (2006 e 2009). 

 

Os resultados das análises verificados com relação a densidade e teor de umidade dos 

painéis estão expostos no tabela 3; e as demais propriedades analisadas neste prólogo, tais 

como: absorção e inchamento (comprimento - largura), estão organizados logo abaixo na 

tabelas 2 permitindo que os valores sejam comparados com a tabela 1. 

 

Tabela 2: Resultados das propriedades físicas do MDF em diferentes classes 

(...continua...) 

MDF PARÂMETROS UNIDADE IMERSÃO 

APÓS 2H 

IMERSÃO 

APÓS 24H 

RESISTENTE À 

UMIDADE 

INCHAMENTO % 5,3 12,9 

STANDARD 1 

REVESTIMENTO 

INCHAMENTO % 7,0 16,3 

STANDARD 2 

REVESTIMENTO 

INCHAMENTO % 3,2 7,5 

STANDARD SEM 

REVESTIMENTO 

INCHAMENTO % 6,1 22,2 

RESISTENTE À 

UMIDADE 

LARGURA Mm 50,9 51 

STANDARD 1 

REVESTIMENTO 

LARGURA Mm 50,9 51,3 

STANDARD 2 

REVESTIMENTO 

LARGURA Mm 50,6 50,6 

STANDARD SEM 
REVESTIMENTO 

LARGURA Mm 50,7 50,8 

RESISTENTE À 
UMIDADE 

COMPRIMENTO Mm 54,2 54,2 

STANDARD 1 
REVESTIMENTO 

COMPRIMENTO Mm 54,5 54,5 
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MDF PARÂMETROS UNIDADE IMERSÃO 

APÓS 2H 

IMERSÃO 

APÓS 24H 

STANDARD 2 

REVESTIMENTO 

COMPRIMENTO Mm 50,7 50,7 

STANDARD SEM 

REVESTIMENTO 

COMPRIMENTO Mm 54,6 54,7 

RESISTENTE À 

UMIDADE 

ABSORÇÃO % 4,8 14,8 

STANDARD 1 

REVESTIMENTO 

ABSORÇÃO % 6,3 24,5 

STANDARD 2 

REVESTIMENTO 

ABSORÇÃO % 2,7 8,6 

STANDARD SEM 

REVESTIMENTO 

ABSORÇÃO % 9,2 36,1 

 

Os painéis MDF MR apresentam uma obstinação referente à embebição hídrica, 

devido possuir uma elevada taxa de resina vedando suas fendas, consequentemente 

diminuindo o fluxo de entrada de água. Eleotério (2000) explica que a camada externa forma 

uma barreira à entrada de água nos painéis, sendo que esta camada, relacionada com a 

quantidade e eficiência da resina, influenciam na densidade do painel. Neste caso os 

resultados na tabela 2 em relação ao inchamento encontram-se superior, não estado conforme 

o estabelecido pelas normas ABNT descrita na tabela 1, com exceção do painel standard com 

dois revestimentos no período de 24h, que apresentou inchamento de 7,5% estando dentro dos 

parâmetros da norma da ABNT, pois a mesma estabelece até 12% de inchamento no período 

de 24h para ser considerado um MDF de boa qualidade, enquanto que no período de 2h a 

norma estabelece inchamento de 2 % mostrando que os resultados na tabela 2 para todos 

MDFs não se encontram aceitáveis para esse período, pois estão acima do esperado. 

O standard com apenas um revestimento em relação ao inchamento de 2h se destacou 

possuindo um valor acima no que consta na tabela1 equivalente à 7,0%,sendo o permitido 2%, 

enquanto no período de 24h do mesmo teste físico, destacou-se os painéis sem revestimento 

ultrapassando o valor máximo pela norma que é 12 % com o valor 22,2%. Tratando-se da 

largura e comprimento, as quais são fatores que se destacam pelo inchamento visualmente, no 

período de 2h o valor da largura oscilou entre 50,6 a 50,9mm, ou seja, variando 0,3 mm, 

sendo que o 24h ficou entre 50,6 a 51,3mm, variando 0,6mm, em relação ao comprimento no 

tempo de 2h o valor variou entre 50,7 à 54,6mm variando 3,9mm e 24h de 50,7 à 54,7mm 

variando 4mm, sendo que a norma estabelece até 5mm.  

No painel resistente a umidade a sua largura obteve valor de 50,9 a 51mm variando 

0,1mm, No standard com um revestimento a largura 50,9 a 51,3mm variando 0,4mm, 

standard com dois revestimento não obteve variação, standard sem revestimento obteve valor 

50,7 a 50,8mm variando 0,1mm. Já o comprimento do painel sem revestimento apresentou o 

valor de 54,6 a 54,7mm variando 0,1 e os demais não obteve variação sendo os resultados 

conforme a norma na tabela1 em relação a comprimento e largura.  

Ao tratar-se da absorção e inchamento, é de suma importância lembrar que os painéis 

que possuíam revestimento absorveram menos quantidade de água, pois o revestimento serve 

como empecilho. Deste modo, os painéis standard com dois revestimentos apresentaram 

menor absorção, consequentemente menor inchamento tanto nos períodos de 2h e 24h, e o 
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resistente a umidade demostrou uma baixa absorção no período de 2h, comparados com os 

demais painéis. Assim, para Eleotério (2000) o comportamento da absorção de água 

apresenta-se de maneira semelhante ao inchamento em espessura, porém, ressalta-se que 

absorção de água diminui com o aumento da densidade, pois são grandezas inversamente 

proporcionais. 

A absorção nos painéis de classe standard com um revestimento apresentou-se no 

período de 2h e 24h um valor intermediário (6,3% e 24,5%) comparados com os demais 

painéis, sendo que os painéis com dois revestimentos quantitativamente apresentaram sua 

média (2,7% e 8,6%) e o sem revestimento (9,2% e 36,1%) respectivamente estando dentro da 

norma. Observa-se que os melhores valores em relação a norma encontram-se no standard 

com dois revestimento devido haver uma quantidade maior de resina, a qual serve de 

empecilho para a entrada de água, ou seja lâmina FF na parte superior e inferior, enquanto que 

o sem revestimento não possuía dificuldades em absorver, visto que não continha resina e os 

demais possuíam apenas na parte superior a resina. 

O painel com dois revestimentos demonstrou os melhores índices, porém no 

inchamento de 2h estava fora dos parâmetros estabelecido, pois inicialmente a absorção de 

água é mais intensa nas primeiras horas e posteriormente diminui o seu ritmo gradativamente, 

devido que o corpo-de-prova esta se aproximando do ponto de saturação.  

O standard sem revestimento por possuir uma menor resistência e não possuir lâmina 

em sua constituição apresentou para os testes físicos resultados acima do estabelecido pela 

norma em relação ao inchamento de 2h e 24h não estando dentro dos parâmetros das normas, 

entretanto o que estavam dentro das- normas brasileiras são a largura e comprimento, 

consistindo o primeiro no valor 50,7 e 50,8mm variando apenas 0,1mm, sendo que o máximo 

aceito é 5mm e comprimento 54,6 e 54,7 variando apenas 0,1mm estando estes, absorção e 

umidade presente na tabela 3, conforme as normas brasileiras.  

 

Tabela 3: Resultados das propriedades físicas densidade básica e valores médios da umidade 

das classes Standard e MDF MR 

MDF DENSIDADE BÁSICA 

(kg/m
3) 

 UMIDADE (%) 

STANDARD 2 

REVESTIMENTOS 

763,5 41,3 

STANDARD 1 

REVESTIMENTO 

676,7 63,9 

STANDARD SEM 

REVESTIMENTO 

576,5 92,2 

MDF MR 710,5 52,6 

 

A densidade dos painéis são de grande relevância, devido sua influência direta sobre 

as propriedades físicas e mecânicas dos painéis. Conforme a Norma ABNT NBR 15316-

3(2009) assegura que o painel de média densidade deve apresentar suas chapas com densidade 

acima de > 650 kg/m
3
 e abaixo de 800 kg/m

3
. Desta forma, observa-se na tabela 3 que as 

densidades obtidas estão conforme a norma ABNT NBR 15316-3, 2009 exceto o painel da 

classe standard sem revestimento que se encontra abaixo da mínima estabelecida de 650 

kg/m
3
. 
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Sendo um material higroscópico, o MDF ao ser deixado em contato com o meio 

constantemente absorve ou perde umidade até atingir um estado de equilíbrio com o ar. Para 

Foelkel et al, (1971) a umidade é um elemento inversamente proporcional à densidade, deste 

modo, quanto maior a quantidade de água, menor a quantidade de outros elementos químicos 

presente na madeira- celulose hemicelulose e lignina que através da diminuição destes 

acarretará em uma densidade menor. 

 Para cada repetição de cada classificação dos MDF obteve um resultado para 

umidade totalizando-se em cinco, os valores entre as repetições variou de 4 a 11% 

encontrando-se conforme a norma ABNT NBR 15316-3 (2009).Na tabela 3 a umidade está 

sendo demonstrada por meio de suas médias ou seja o seu resultado final. 

4 CONCLUSÃO  

 As analises encontradas nas propriedades físicas das classes de painéis MDF indicam 

haver diferenças na qualidade destes que são produzidos no município de 

Paragominas, essas diferenças podem ser atribuídas aos parâmetros do processo 

produtivo. 

 Dentre as classes avaliadas a que atendeu a quase todos os requisitos da norma ABNT 

nos testes físicos aqui descritos foi Standard com dois revestimentos e a que 

apresentou maiores resultados ultrapassando as normas foi Standard sem revestimento, 

indicando que esse tipo de painel MDF não apresenta qualidade para comercialização 

desejada pelo consumidor. 
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