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I. HISTÓRICO 
 

1.1 ORIGEM   
 

Medium-density fiberboard é um material derivado da madeira e é 

internacionalmente conhecido por MDF. Em português a designação correcta é 

placa de fibra de madeira de média densidade. 

O MDF é fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas 

sintéticas e outros aditivos. O material é moldado em painéis lisos sob alta 

temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras, a madeira é cortada em 

pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados 

desfibradores. 

Produto relativamente recente, foi fabricado pela primeira vez no início dos 

anos 60 nos Estados Unidos. Em meados da década de 70, chegou à Europa, 

quando passou a ser produzido na antiga República Democrática Alemã e, 

posteriormente (1977), foi introduzido na Europa Ocidental através da Espanha. No 

Brasil, a primeira indústria iniciou sua produção no segundo semestre de 1997. 

O MDF possui consistência e algumas características mecânicas que se 

aproximam às da madeira maciça. A maioria de seus parâmetros físicos de 

resistência são superiores aos da madeira aglomerada, caracterizando-se, também, 

por possuir boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem. 

A homogeneidade proporcionada pela distribuição uniforme das fibras 

possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado, pinturas em geral ou 

revestimentos com papéis decorativos, lâminas de madeira ou PVC. Podem também 

ser executadas junções com vantagens em relação à madeira natural, já que não 

possui nós, veios reversos e imperfeições típicas do produto natural. É um material 

com várias aplicações e substitui com vantagens o aglomerado e a própria madeira 

em muitas delas. 

Existe uma preocupação quanto ao uso de formaldeído nas resinas 

empregadas na confecção de MDF e os riscos de saúde envolvidos. Por esse motivo 

há pesquisas em andamento para o desenvolvimento de novas resinas menos 

nocivas. 
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1.2 MATÉRIA – PRIMA  

 
 

O Brasil apresenta condições favoráveis para se tornar um importante 

produtor mundial de painéis de madeira, isto porque possui tecnologia que 

possibilita o uso de resíduos de processamento da madeira em diversas áreas. A 

produção de painéis à base de madeira é de relevante importância para a economia 

brasileira, pois possibilita geração de divisas e empregos. Entretanto, para que haja 

desenvolvimento, é preciso investir em tecnologias voltadas para melhorar a 

produção de painéis derivados de madeira, especialmente em pinus e eucalipto. 

Enquanto alguns produtos de madeira estão em declínio ou crescendo a 

taxas bastante reduzidas, a produção mundial de painéis vem crescendo a taxas 

médias superiores a 3% ao ano e, em alguns países, como é o caso do Brasil 

projeta-se para a próxima década taxas anuais de crescimento acima de 6%, 

segundo a Abipa – Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira.  Uma 

grande parte dos novos investimentos em unidades de produção de painéis está 

sendo orientada para países emergentes. Em princípio, disponibilidade de matéria-

prima e existência de um mercado local são fatores importantes no processo 

decisivo para a localização dos novos e substanciais investimentos.  

A produção de painéis ainda irá pertencer aos principais produtores atuais 

por um tempo, mas o crescimento da produção nos países em desenvolvimento 

será decorrência de uma série de fatores, entre elas a disponibilidade de matéria-

prima em quantidade e qualidade adequada, a competitividade resultante de 

menores custos operacionais, e a abertura destes novos mercados. 

O Brasil tem grandes perspectivas de se tornar um grande produtor de 

painéis. O novo perfil dos painéis reconstituídos no Brasil, representado atualmente 

pelo MDF e, mais recentemente pelo OSB (Oriented Strand Board), mudarão o 

perfil de consumo no Brasil. A tendência é ainda a agregação de valores. Painéis 

revestidos com lâminas e papéis melamínicos, e ainda os pré-cortados vêm sendo 

obtidos diretamente nas linhas de produção das grandes fábricas de painéis, 

agregando valor ao produto acabado.  

O MDF é amplamente utilizado pelas indústrias de móveis e gabinetes, pois a 

solidez e a uniformidade garantem resultados satisfatórios no uso de técnicas 

convencionais, e também, suas características de resistência mecânica permitem 

sua utilização até em painéis estruturais.  

Resultados obtidos em seu estudo na fabricação de MDF empregando fibras 

de Eucaliptus saligna mostraram que praticamente todas as propriedades 
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mecânicas dos painéis atenderam as exigências mínimas especificadas no ANS-AHA 

e no Euro MDF Board. As fibras longas das coníferas além de possuírem coloração 

clara, muito similar à madeira serrada, possuem a vantagem de ter fibras longas 

que favorecem a obtenção de produtos com boa resistência mecânica, graças ao 

bom entrelaçamento entre elas. O comprimento das fibras favorece a estabilidade 

dimensional do MDF, pois com o aumento das ligações entre as fibras decresce a 

possibilidade de movimentação das mesmas.  Uma pesquisa que produziu chapas 

de madeira aglomerada e painéis MDF a partir de Pinus taeda, tanto das partes 

interna como externa não encontrou diferenças significativas no módulo de 

elasticidade (MOE) e de ruptura (MOR), adesão, inchamento e absorção de água 

em espessura. No entanto, outro estudo constatou que o MDF produzido com fibras 

de Eucalipto exigiu maior porcentagem de adesivo para alcançar as mesmas 

propriedades mecânicas que apresentam MDF produzidos com fibras de Pinus. 

Entretanto, quanto às propriedades físicas de inchamento e absorção MDF 

produzidos com fibras de Eucalipto com mesmo teor de adesivo do MDF produzido 

com Pinus apresentou melhores valores. 

 

1.2.1. Pinus 

 

 Espécies de Pinus vêm sendo introduzidos no Brasil há mais de um século 

para variadas finalidades. Muitas delas foram trazidas pelos imigrantes europeus 

como curiosidade, para fins ornamentais e para produção de madeira. As primeiras 

introduções de que se tem notícia foram de Pinus canariensis, proveniente das Ilhas 

Canárias, no Rio Grande do Sul, em torno de 1880.  

 Por volta de 1936, foram iniciados os primeiros ensaios de introdução de 

Pinus para fins silviculturais, com espécies européias. No entanto, não houve 

sucesso, em decorrência da má adaptação ao nosso clima. Somente em 1948, 

através do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, foram introduzidas, para 

ensaios, as espécies americanas conhecidas nas origens como "pinheiros amarelos" 

que incluem P. palustris, P. echinata, P. elliottii e P. taeda. Dentre essas, as duas 

últimas se destacaram pela facilidade nos tratos culturais, rápido crescimento e 

reprodução intensa no Sul e Sudeste do Brasil. Desde então um grande número de 

espécies continuou sendo introduzido e estabelecido em experimentos no campo 

por agências do governo e empresas privadas, visando ao estabelecimento de 

plantios comerciais.  
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 Pinus taeda foi o principal destaque nos plantios na região do planalto do Sul 

e Sudeste. Esta é uma espécie de ampla distribuição geográfica no Leste e Sudeste 

dos Estados Unidos. Apesar do rápido crescimento inicial, o fuste costuma ser de 

baixa qualidade devido a tortuosidades, bifurcações e um grande número de ramos 

grosseiros. Essas eram as características dos primeiros plantios comerciais com 

esta espécie, visto que foram formados com semente importada, em sua maioria 

sem qualquer controle de qualidade genética, adquiridas de fornecedores inidôneos. 

Esta espécie é altamente variável, inclusive quanto à resistência à geada e à 

temperatura requerida para o seu processo de crescimento. Assim é que, após 

intensos estudos sobre variações geográficas nos materiais genéticos introduzidos 

no Brasil, as procedências da planície costeira do estado da Carolina do Sul ficaram 

conhecidas como as de maior produtividade e melhor qualidade de fuste no Sul e 

Sudeste do Brasil, em locais onde as geadas não são tão severas. Para os locais 

mais frios, como nas serras gaúchas e no planalto catarinense, as procedências de 

locais mais frios como da Carolina do Norte têm demonstrado maior produtividade.  

 Atualmente, com uso de semente geneticamente melhorada, não só 

aumentou a produtividade de madeira mas, também, melhorou, substancialmente, 

a qualidade do fuste. Adotando-se o devido manejo, podem ser formados 

povoamentos de alta qualidade, com árvores de fuste reto, baixa incidência de 

defeitos e ramos finos. Além disso, características internas como a densidade da 

madeira também é passível de melhoramento, seja no sentido de aumentar, de 

reduzir ou de uniformizar entre as árvores. Essas características são fundamentais 

para a formação de madeira de alta qualidade e de alto rendimento nas indústrias. 

A madeira de P. taeda é utilizada para processamento mecânico na produção de 

peças serradas para estruturas, confecção de móveis, embalagens, molduras e 

chapas de diversos tipos. Para esses usos, a qualidade da matéria-prima aumenta à 

medida que aumenta a densidade da madeira, dentro dos limites normais da 

espécie. 

O Pinus elliottii se destacou como espécie viável em plantações comerciais 

para produção de madeira e resina no Brasil. A região ecológica ideal para o seu 

desenvolvimento coincide, em grande parte, com a de P. taeda. Porém, por ser de 

ambiente com características mais próximas ao tropical, ele perde em crescimento 

para P. taeda nas partes mais frias do planalto sulino. Por outro lado, ele pode ser 

plantado com grande sucesso em ambientes característicos de Cerrado das Regiões 

Sul e Sudeste, bem como na planície costeira.  
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O Pinus caribaea é uma espécie que abrange três variedades naturais: 

caribaea, bahamensis e hondurensis. A variedade hondurensis está entre os Pinus 

tropicais mais plantados no mundo. Isto pode ter relação com a grande amplitude 

de condições ambientais nas suas origens, na América Central. Sua distribuição 

natural abrange altitudes desde o nível do mar até 1.000 m, que propicia a geração 

de variabilidade genética ligada à adaptação a variadas condições ecológicas.  Entre 

as variações geográficas mais importantes estão as procedências litorâneas e as 

das montanhas, no interior do continente. As litorâneas localizam-se em áreas 

castigadas, anualmente, por furacões e tempestades tropicais. Assim, o material 

genético selecionado, naturalmente, ao longo de milênios nesse ambiente, haveria 

que apresentar maior resistência aos ventos e menor propensão à quebra de fuste 

do que as procedências do interior do continente. Essas diferenças ficaram 

evidentes nos experimentos de campo no Sudeste do Brasil onde, após a ocorrência 

de ventanias, somente as árvores das procedências litorâneas permaneceram 

ilesas. No Brasil, esta variedade é plantada exclusivamente na região tropical, visto 

que não toleram geadas. 

Na maioria dos plantios de Pinus no Brasil, o material genético em uso 

costuma não ser o mais adequado para o seu propósito nesse local, visto que, na 

melhor das hipóteses, as sementes ou mudas são provenientes de pomares 

formados com genótipos selecionados em uma região distante, para atender os 

requisitos de um segmento industrial distinto. Especialmente em operações 

florestais envolvendo plantios regulares de pelo menos 200 ha / ano, torna-se 

indispensável um programa de melhoramento genético, especificamente para 

atender os seus objetivos.  

 

1.2.2. Eucalipto 

 

 O eucalipto é uma espécie vegetal de porte arbóreo, que tem origem 

identificada – a Austrália. Da Família Mirtaceae, com nome de batismo - Gênero 

Eucaliptus e sobrenomes diversos – espécies, como grandis, dunii, saligna, 

tereticornis, robusta, urophila, entre outras 660 espécies. Sua família Mirtaceae 

tem parentes próximos de origem brasileira, como a pitangueira, a cerejeira, a 

uvaieira, a jaboticabeira, o guabijuzeiro e outras tantas frutíferas silvestres. O 

eucalipto foi colocado no centro de uma grande polêmica, que esta mexendo com 

as opiniões de todos. Várias entidades o hostilizaram, dando-lhe adjetivos 
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pejorativos como: degradador do solo, poluidor do ar, beberão de água, entre 

outros. 

 Não é a toa que o Eucalipto migrou pela mão do homem a 18 países, se 

adaptando as diversas situações edafo-climáticas e ganhou status de estrela 

econômica e social, cobrindo 10 milhões de hectares. Até o momento, não foi 

expulso ou execrado de nenhum destes países. No Brasil, juntamente com o 

Gênero Pinus, são as espécies florestais mais plantadas, chegando a 3,4 milhões de 

hectares, enquanto o Pinus a 1,8 milhões de hectares. Atualmente, são 

responsáveis pelo fornecimento de 70% de todos os produtos madeiráveis 

utilizados para os mais diversos fins econômicos. Os adjetivos pejorativos lhes 

atribuídos não tem qualquer fundamentação técnica e científica, pois: 

a) nenhuma árvore e muito menos o eucalipto degrada os solos. Pelo 

contrário, ele é especialista em buscar os minerais no subsolo, levando-os às 

folhas, ramos, cascas e madeira, e depositando-os na superfície, enriquecendo o 

solo com matéria orgânica, cumprindo assim o ciclo de nutrientes. Tudo depende 

do manejo florestal adotado; 

b) não é beberão, vindo a sugar toda a água do solo, pois tem mestrado na 

infiltração de água das chuvas no solo pelo seu volumoso sistema radicular, 

fixando-as em suas raízes pelo sistema de vaso-capilaridade, contribuindo para 

abastecer o lençol freático (vide estudos sobre escorrimento superficial da água em 

campos e pastagens, lavouras e florestas nativas e exóticas). Também, têm 

mestrado pela sua eficientíssima conversão da água, minerais, energia e gás 

carbônico em matéria seca, tida como uma das mais altas entre as árvores. Possui 

crescimento exuberante, entre 50 a 80 metros cúbicos por hectare e por ano, 

enquanto nossas espécies nativas nobres não passam de 30 m3/ ha / ano. Devemos 

culpá-lo por sua evolução e pela imensa eficiência perante outros vegetais? Vale 

lembrar que outras culturas anuais, como cana de açúcar, batata, arroz, consome 

muito mais água que o eucalipto em seu sistema produtivo;  

c) nem polui o ar, pois tem doutorado no seqüestro de carbono e liberação 

de oxigênio em sua fase de crescimento, podendo chegar ao seqüestro de até 11 

toneladas por hectare e por ano. Por enquanto, é um dos vegetais mais eficientes 

“capturadores de carbono”, evitando o famoso “efeito estufa” tão prejudicial ao 

planeta Terra e a sobrevivência dos seres vivos; 

d) e também, é pós-doutorado na produção de múltiplos produtos 

madeiráveis que fornecem calor pela lenha e carvão vegetal; moradia pelo uso de 

sua madeira na construção civil (casas, escolas, creches, pontilhões, etc.); e 
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utensílios e móveis; bens para construções rurais (tramas, palanques, moirões, 

esteios e postes); e de produtos não madeiráveis, como fototerápicos medicinais 

pelos óleos essenciais extraídos de suas folhas; mel pelo pólen e néctar; e alimento 

e remédio pela produção de cogumelos.  

 Por todos estes atributos amplamente positivos que beneficiam o ser 

humano, há de se defender e respeitar este excepcional e exemplar cidadão 

vegetal, chamado eucalipto. O corte de eucalipto para industrialização ocorre 

normalmente aos 7 anos de idade,  num regime  que permite até 3 rotações 

sucessivas e econômicas, com ciclo final de até 21 anos. Os reflorestamentos 

tradicionais de eucalipto são representados por densos maciços florestais, 

plantados em espaçamentos regulares e normalmente com uma única espécie. 

Entretanto, nas propriedades rurais, além dessa possibilidade de plantio, as árvores 

também podem ser plantadas de forma integrada com as atividades agrícolas e 

pecuária ou, ainda, como prestadoras de serviços como quebra-ventos, cercas 

vivas, proteção de animais sem, no entanto esquecer seu potencial para gerar 

produtos de potencial econômico. Para que se tenha sucesso nesse 

empreendimento, precisa-se considerar o espaçamento da espécie florestal. Nesses 

sistemas normalmente são usadas menores densidades de plantio e diferentes 

arranjos espaciais das espécies florestais em campo. Plantios mais adensados 

resultam na produção de um elevado numero de árvores com pequenos diâmetros, 

as quais normalmente são utilizadas para fins menos nobres como lenha, carvão, 

celulose, engradados e estacas pra cercas. 

 Espaçamentos amplos resultam num número menor de plantas por unidade 

de área, tornando mais fácil o acesso de maquinas para o plantio e tratos culturais. 

Facilitam também a retirada da madeira e empregam menos mão-de-obra além de 

permitirem a produção de madeira de melhor valor comercial (postes, vigas, 

esteios e serrarias). Como desvantagens há maior necessidade de tratos culturais e 

menor derrama natural. 

 Na produção de madeira de alta qualidade, para serraria, é necessário que 

os espaços entre as plantas sejam superiores ao normal. Assim, o manejo florestal 

deve ser baseado em podas freqüentes e rigorosas, de forma a alcançar um 

mercado com maiores preços mediante uma mercadoria de maior valor agregado. 

 Praticas de manejo em eucalipto, caracterizadas por espaçamentos iniciais 

largos, desbastes precoces pesados e podas altas, revelam-se superiores aos 

tradicionais, como a produção de madeira de boa qualidade, com bons resultados 

econômicos. Além disso, permite a penetração de altos níveis de radiação no sub-
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bosque, o que, por sua vez, favorece o desenvolvimento satisfatório de outras 

espécies, também com valor econômico, associadas. 

 

 

II. PROCESSO DE PRODUÇÃO 
 

 

O MDF é um produto homogêneo, uniforme, estável, de superfície plana e 

lisa que oferece boa trabalhabilidade, alta usinabilidade para encaixar, entalhar, 

cortar, parafusar, perfurar e moldurar, além de apresentar ótima aceitação para 

receber revestimentos com diversos acabamentos.  

Dentre as várias vantagens que justificam o emprego dos painéis de MDF, 

pode-se destacar a boa resistência específica, elevada disponibilidade de matéria-

prima, associada ao aspecto renovável da fonte, reciclabilidade e menor demanda 

energética para a produção, transporte e instalação.  

A maioria dos defeitos inerentes à anatomia da madeira, como nós, presença 

de medula, grã desalinhada e tensões de crescimento, podem ser eliminados 

durante o processo de fabricação dos painéis obtendo-se um produto final com 

características dependentes apenas das variáveis envolvidas no processo de 

fabricação. Além disso, outras propriedades desejáveis podem ser adicionadas ao 

material, como por exemplo, resistência ao fogo e a biodeterioração, expandindo a 

gama de aplicações do produto. 

O processo de produção de MDF inclui: 

Descascamento - para a obtenção de fibras, o tamanho da tora não 

influencia, podendo apresentar dimensões mais limitadas.  

Fragmentação - após o descascamento, as toras passam por uma operação 

de fragmentação, onde são gerados cavacos, ou partículas, a partir de picadores. 

Classificação dos cavacos - No processo produtivo, não é possível obter 

cavacos de tamanhos uniformes. Com esta irregularidade dimensional dos cavacos, 

os maiores são separados por baterias de peneiras, e em seguida, retornam ao 

picador.  

Armazenamento de cavacos - são armazenados em silos com volume 

equivalente a 24 horas de operação. Como na maioria das vezes os cavacos ficam 

expostos à atmosfera, antes do processamento é feita uma seleção por peneiras.  
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Lavagem de cavacos - os cavacos são lavados para retirar à areia (sílica) da 

madeira, que prejudica a qualidade final do produto; 

Tratamento de cavacos - nesta etapa os cavacos são amolecidos para 

facilitar a operação do desfibrador na formação da polpa, reduzindo seu consumo 

energético.  

Desfibramento - as fibras podem ser obtidas por desfibradores mecânicos ou 

por meio de técnicas de aumentos de pressão, que é um método menos utilizado.  

Mistura de resina - adicionada à resina, o catalisador e, em alguns casos, 

certos aditivos, e mistura-se a matéria-prima. As resinas mais utilizadas são à base 

de uréia-formaldeído, melanina-uréia-formaldeído e tanino-formaldeído.  

Secagem das fibras - o elevado teor de umidade das fibras acarreta uma 

série de problemas quando a manta é formada é prensada a quente.  

Armazenamento das fibras - o silo de fibras, também chamado de tanque 

"pulmão", tem a função de acumular um volume adequado de fibras para a 

formação das mantas (entrelaçamento), sem que ocorra uma provável interrupção 

em função de distúrbios na linha de fluxo das fibras.  

Produção do colchão de fibras - colchão a seco formado a partir de uma 

suspensão das fibras ao ar. A altura do colchão é delimitada por um cilindro 

dentado acoplado a um tubo seccionador de fibra excedente.  

Seccionamento - o sistema de seccionamento muda conforme o tipo de linha 

de formação, que é o conjunto de equipamentos cujas operações dão a forma final 

ao MDF. Quando o processo de secagem é intermitente, a manta é cortada por 

lâminas circulares não-dentadas e, em seguida, encaminhada às operações de pré-

prensagem e prensagem a quente.  

Prensagem - a pré-prensagem evita possíveis desmanchamentos e 

deslizamentos das fibras da manta durante a prensagem a quente. Para cada 

sistema de prensagem, existe um tipo de linha de formação. 

 Resfriamento - é efetuado para evitar variações dimensionais da chapa após 

o aquecimento. Normalmente, são resfriadas à temperatura ambiente, protegidas 

das intempéries, onde o tempo depende do tipo de linha de formação utilizada.  

Corte, lixamento e revestimento - o corte é feito procurando estabelecer a medidas 

dos painéis de MDF, conforme padrões estabelecidos. O lixamento está diretamente 

relacionado à preparação da superfície das chapas, para acabamentos finais. 
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 2.1 PÁTIO DE TORAS  
 

O lay-out do pátio de toras deve levar em consideração uma série de fatores, 

tais como: 

• Forma na qual a tora é recebida; 

• Meio, volume e freqüência de fornecimento; 

• Tipo e número de espécies; 

• Preparação da tora requerida; 

• Meio escolhido para o manuseio do resíduo; 

• Área disponível e sua topografia. 

Nesse sentido, há necessidade de um projeto especifico para cada instalação, 

de modo a permitir uma maior flexibilidade nas operações. 

Os principais tipos de pátio de toras podem ser classificados como: 

• Recebimento de toras; 

• Estocagem de toras. 

A recepção de toras é feita com o objetivo de conhecer a procedência das 

toras selecionar as toras, medir as toras em relação ao peso e volume, destinar as 

toras ao pátio, controlar a entrada, o consumo e a saída das toras. 

Análises devem ser feitas nas toras com o objetivo de verificar se a mesma 

está dentro do padrão de qualidade necessária para a industrialização. 

 

   

 

Imagens de Pátio de Toras 
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2.1.1 Estocagem de toras.  

 

Após recebimento, as toras, que não tem consumo direto, são estocadas para o 

processo de geração de energia, dependendo do destino fornecido pelo recebimento. 

Como regra geral as toras devem permanecer o menor tempo possível em 

estoque, todo estoque superior a oito semanas vem a ser prejudicial para madeira 

independentemente da forma que se encontra, se não for tratado ou seca. 

A estocagem das toras em forma de pilhas é feitas com o comprimento 

desejado e uma altura máxima de 3m, com a cabeceira feita com as próprias toras, 

só que trançada proporcionando equilíbrio, facilidade de empilhamento e 

aproveitamento de espaço. Entre as pilhas deve haver um espaço para permitir 

ventilação e acesso, e estas deverão ser dispostas de tal forma que recebam sol a 

maior parte do dia para melhor conservação. 

 

 

 

 

Gruas Florestais Estacionárias 30.80 S 

As gruas estacionárias trazem um novo conceito em equipamentos florestais 

no Brasil, pois tem menor peso, mais capacidade e maior alcance. Fixada sobre 

bloco de concreto. É recomendada no trabalho em pátio de toras para alimentação 

das esteiras do picador ou na descarga direta dos caminhões. 
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Grua Florestal Estacionária Modelo: 30.80 S  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Momento máx. da grua inclusive 

valor da carga dinâmica 
650 KNm 

Momento de Carga 302 KNm 

Força de Giro 45 KNm 

Velocidade de Giro 6 U/min 

Alcance Máximo da Lança 8007 mm 

Ângulo de Giro contínuo 

Altura Própria 2875 mm 

Pressão de Trabalho 1270 Bar 

Vazão Hidráulica 
2x80 

L/min 

Potência de Acionamento Hidráulico 

estimado 
80 KW 

Comprimento Telescópico NT 

 

2.1.1.1 Elementos que interferem no fator de empilhamento. 
 

• Irregularidades das toras; 

• Compactação da pilha; 

• Comprimento e diâmetro das toras – quanto maior for o diâmetro e o 

comprimento, menor serão os espaços vazios; 
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• Quantidade de casca nas toras – o volume sólido efetivo para a 

fabricação de MDF é a madeira sem casca; 

• Dimensões do standart onde as toras são empilhadas – quanto 

maiores forem a altura e o cumprimento, maior será o volume sólido 

da madeira. 

 

2.1.1.2 Proteção contra incêndio em pátios de toras. 
 

A estocagem deve estar no mínimo 8m de predios, 10m de campos, 12m de 

florestas e os blocos de pilhas devem ser separados por uma distância de 4 a 6 m, 

formando-se uma rua, por onde deve passar uma rede de hidrantes. 

2.1.1.3. Principais controles da madeira em estoque. 
 

O tempo de permanência de cada pilha no pátio é controlada através de 

placas para que seja possível manter um rodízio constante e perfeito. Faz-se então, 

o controle da quantidade de matéria-prima disponível, informando o setor de 

compras. Também é feito o controle do destino de cada carga que sai do pátio para 

facilitar o cálculo do custo industrial.  

 

2.1.2. Descascador   

Descascamento é o recebimento de toras de madeira (principalmente Pinus), 

que passam pelo descascador para separar a casca da madeira. Sendo uma 

operação comum do fluxo operacional das indústrias de produtos à base de 

madeira. À obtenção de fibras, o tamanho da tora não influencia, podendo 

apresentar dimensões mais limitadas. Aproximadamente 10% do peso das toras 

recebidas é relativa às cascas que, uma vez retiradas no descascador, são levadas 

para esteiras mecânicas até um forno para serem queimadas, de forma a gerar 

energia utilizada no processo produtivo. 

A quantidade admissível de casca que poderá ser incorporada juntamente 

com a madeira na produção de painéis de fibras depende de dois fatores: 

• Densidade do painel. 

• Limitações relacionadas à qualidade superficial do painel, controle de 

ph, propriedades físico-mecânicas e coesão das fibras. 

Os equipamentos utilizados na remoção da casca podem ser: 
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• Sistema abrasivo. 

• Sistema hidráulico. 

• Sistema mecânico. 

 

Sistema abrasivo 

 Consiste em tambor rotativo, aberto nas extremidades para entrada e saída 

de toras, e o descascamento se processa através de atrito entre os mesmos e as 

paredes do tambor. Outra variação desse sistema consiste em três ou quatro 

compartimentos giratórios para movimentação das toras e auxiliado pela aspersão 

contínua de água para lavagem e remoção final da casca. 

 

 
Sistema abrasivo (compartimentos múltiplos) 
 

 
Sistema hidráulico 
  

É um sistema misto, dotado de dois cilindros giratórios com ranhuras, com 

função abrasiva e de movimentação das toras, e com aplicação de jato d’água a 

alta pressão (30 a 105 Kgf/cm²) para remoção da casca. 
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     Sistema mecânico 

 

 Utiliza facas rotativas para remoção da casca, através do método de 

cisalhamento de câmbio. 

 

 

   Sistema de cisalhamento 

 

2.1.3. Picador  

 

Produção de cavacos: uma vez descascadas, as toras passam por um 

picador, que as transforma em cavacos, com dimensões definidas por meio de um 

picador. Os cavacos são transportados através de esteiras mecânicas para serem 

armazenadas em silos. Um dos picadores utilizados na produção de MDF é o Picador 

a Disco Inclinado, que produz cavacos a partir de costaneiras e destopos 
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provenientes de serrarias. Sua alimentação é horizontal, forçada através de rolos 

alimentadores tracionados, com ângulo de corte de 45°, permitindo a produção de 

cavacos próprios para uso em processos de fabricação de MDF e outros painéis de 

fibra de madeira. O ajuste das facas e contrafacas é efetuado por regulagens 

milimétricas, com calços de metal patente, e a extração dos cavacos pode ser feita 

por exaustão pneumática ou gravidade. O acionamento principal é por motor 

elétrico e correias trapezoidais, e a alimentação através de motorredutores, 

determinando assim a granulometria dos cavacos. Possui base sobre chassi 

monobloco, o que o torna firme e sólido. 

 

 

Fluxo de produção do Cavaco 

 

 

Picador de Disco 
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2.1.4. Mesa imantada  

 

As mesas imantadas ou mesas magnéticas são formadas por  placas ou 

peneiras magnéticas de separação. São utilizadas na separação automática de 

impurezas ferrosas que contaminam produtos diversos, tais como: açúcar, 

cerâmicas, madeiras, etc. Podem ser construídas em aço inoxidável e outros 

materiais, c/ ímãs de Ferrite, Neodímio ou Terras Raras. A capacidade magnética do 

Ferrite é de 1500 Gauss e a do Neodímio é de até 15000 Gauss. No processo de 

produção do MDF são instaladas após os picadores para separar as impurezas 

ferrosas da madeira picada. E evitando que esses metais prossigam no processo 

produtivo e causem avarias e problemas na linha produtiva, mais precisa e 

especificamente no que se diz respeito ao desfibrador que é o processo em que 

esses metais podem ocasionar maiores problemas no processo e principalmente a 

maquina. As mesas podem ser de vários tipos, variando de acordo com a 

necessidade  básica de cada processo. As mais utilizadas são: 

• As de peneira magnéticas onde os cavavos de madeira caem sobre uma peneira 

constituída de material eletromagnético, onde ficam retidos os materiais 

ferrosos, bem como os pedaços de madeira que possuam materiais ferrosos em 

seu interior. Embora esse processo não seja especificamente uma “mesa” para 

separação, mas os métodos são os mesmos. 

• Os separadores de mesa propriamente ditos, onde os mais utilizados, são os que 

possuem uma placa eletromagnética suspensa onde passa uma esteira 

transportadora de cavacos logo abaixo desta placa. A placa desenvolve um fluxo 

eletromagnético de cima para baixo atraindo os materiais ferrosos e os cavacos 

de madeira que contenham impregnados junto a eles partículas de materiais 

ferrosos, essas impurezas  são atraídas pela placa magnética e eliminadas do 

processo de produção. 

O desenho abaixo demonstra um exemplo de mesa imantada. 

 

 
Detalhamento de Mesa Imantada 



 

21 

 

2.1.5  Estoque de cavacos 

Os cavacos podem ser estocados em pátios que devem possuir, para se 

evitar a mistura de materiais não desejados ao cavaco, piso. 

A alimentação desse pátio é feita por correias transportadoras que trazem os 

cavacos dos picadores e os lançam por sobre o pátio formando pilhas. A capacidade 

de estocagem deve garantir que não haja interrupção no abastecimento da linha de 

produção. 

A movimentação do cavaco é necessária para que o mesmo não entre em 

combustão espontânea devido ao aquecimento e fermentação no centro da pilha.  

 Para este trabalho se dispõe de carregadeiras de rodas que executam os 

seguintes serviços: 

-Movimentação de material como cavacos e biomassa nos pátios; 

-Movimentação dos resíduos do sistema de peneiramento. 

Do pátio de estocagem os cavacos  seguem por uma esteira transportadora 

que dispõe de um equipamento magnético para remoção de possíveis materiais 

(pregos, grampos) que possam danificar o desfibrador.   

    

2.2 PRODUÇÃO DE FIBRAS  

 

As fibras de madeira podem ser obtidas a partir de madeira em toras ou de 

cavacos proveniente de resíduos de outras indústrias da madeira. 
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Layout de um sistema de produção de fibras 

 

Como processo genérico pode-se adotar: 

• A madeira é descascada;  

• A madeira é cortada em pedaços formando-se cavacos;  

• O cavaco é separado sendo aproveitada apenas a de tamanho adequado;  

• O cavaco é lavado;  

• O cavaco é cozido;  

• O cavaco é desfibrado.  

 

2.2.1  Lavagem de cavacos   

 

 A etapa da lavagem de cavacos surge no processo de fabricação do MDF logo 

após o picador, na etapa de produção de partículas, onde as partículas de madeira 

são formadas em tamanhos praticamente uniformes.  

 Porém, esta partícula geralmente contém terra, areia, etc. que são materiais 

que contem grandes quantidades de sílica, ou pode ser considerada sílica pura. Os 

cavacos são lavados para retirar a areia (sílica) da madeira, que prejudica a 

qualidade final do produto; 
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 Os principais prejuízos é principalmente na afiação de serras, devido às 

partículas serem extremamente abrasivas, e não somente às indústrias de painéis 

em si, mas às indústrias que fazem o beneficiamento destes painéis para o 

consumidor final, principalmente as fábricas de móveis e marcenarias.  Também 

atrapalham nas etapas seguintes do processo de produção, principalmente na 

aplicação de resinas e aditivos, onde as fibras de madeira são umedecidas ou 

embebidas neste material, onde a areia se une às fibras se permanecer no 

processo. Outro detalhe a ser observado é o aumento na corrosão da tubulação por 

onde são conduzidas as fibras até a peneira e silo de fibras, e, o principal efeito 

sendo na formação do colchão, onde a sílica atrapalha na aglutinação das fibras.  

 Dependendo da necessidade de qualidade do produto final, existe uma 

grande variedade e grandes capacidades de processamento dos sistemas de 

lavagem de resíduos de madeira e cavacos.  

 A alta performance do sistema envolve alta pressão do jato de água e alto 

poder se sucção. Partículas de areia em especial, são removidas sendo separadas 

das partículas de madeira ou cavacos maiores. As partículas finas de madeira (pó 

de serra ou moagem) também são expulsos no sistema de lavagem por serem 

materiais que se confundem com a poeira ou areia contida nas superfícies das 

toras. Estes sistemas são eficientes maquinas de lavagem de material. Alguns 

sistemas de lavagem também separam as partículas metálicas, onde são 

obsorvidas por eletromagnetismo. 

 As partículas de sílica e outros minerais vão para o curso de descarte ou 

resíduo. As partículas minerais são removidas por fricção dos cavacos ou pelo jato 

contínuo e sucção.  
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Início do processo de produção do MDF. 

 

. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Na figura acima estão representadas as etapas seguintes, onde os cavacos 

são desfibrados e ocorre a aplicação da resina.  

 

 Na imagem abaixo o sistema de lavagem de cavacos, onde as partículas 

entram no sistema pela tubulação superior, sendo aplicado o jato de alta pressão. 

 Logo após ocorre a separação das partículas por sucção, onde as partículas 

maiores permanecem no sistema devido ao seu tamanho ser maior que o das 

partículas de terra ou areia, não sendo sugados e ficando retidos na bandeja 

transportadora. 

A etapa de lavagem dos 
cavacos acontece após a 
classificação de partículas pelo 
classificador de agitação ou 
peneiras.  
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Sistema Compacto de Lavagem de Cavacos.  

 

 

     Maier cleaning-technology 

  

Exemplo do compact-cleaning-system da Maier – Alemanha.   

 

2.2.2. Desfibrador 

 

Primeiramente, antes de ocorrer o desfibramento, os toretes são 

transformados em cavacos, através de picadores de disco ou de cilindro, os cavacos 

produzidos passam por peneiramento para homogeneização das dimensões e por 

detector de metais. Os cavacos maiores passam por um moinho de martelo para a 

redução em dimensões aceitáveis pelo processo, visando uma melhor qualidade e 

um maior rendimento. 

Os cavacos são pré-aquecidos num digestor pressurizado para uma hidrólise 

parcial e suave da hemicelulose e lignina. Um parafuso cônico alimentador 

comprime e descarrega os cavacos no digestor e recebem vapor a uma 

Entrada dos cavacos no 
sistema de alta pressão.  

Sucção da água, onde será 
reutilizada no processo após 
decantação e tratamento. 

Saída de micro partículas 
de areia ou minerais para 

o rejeito. 

Retorno dos cavacos para o 
processo seguindo pela 

tubulação até o desfibrador. 
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temperatura de 170º a 180ºC por um período de 2 a 5 minutos, antes de serem 

enviados ao desfibrador por meio de um parafuso alimentador. 

Existem quatro processos diferentes utilizados no desfibramento da madeira: 

mecânico; termo-mecânico; químico-mecânico; e de explosão. 

 

2.2.2.1. Processo Mecânico 

 
 Para o processo mecânico existem dois métodos de desfibramento. No 

primeiro método os toretes são pressionados diretamente sobre rebolo em contato 

com a água; através da ação abrasiva, a madeira é desfibrada, resultando na 

formação de suspensão de fibras e água; e no segundo método os toretes são 

primeiramente transformados em cavacos e posteriormente passam por moinho de 

disco para o desfibramento. 

A elevada temperatura gerada do contato da madeira com o rebolo amolece 

as ligninas e as polioses da lamela média, facilitando o desfibramento. A produção 

pode variar na faixa de 20 a 50 ton./dia. 

 

2.2.2.2. Processo Termo-mecânico (Asplund) 

 
No método convencional, os cavacos passam por aquecimento a vapor, a uma 

temperatura de 150-180ºC e pressão de cinco kgf./cm² por um período de 30 

minutos, para posterior desfibramento em moinhos de discos. 

Num outro método, os cavacos passam por um tratamento a temperatura de 

170-190ºC e pressão de 7-11,5 kg/cm² por um período de 20 a 60 segundos, para 

posterior desfibramento em moinhos de discos. Devido ao menor tempo de 

exposição da madeira ao vapor, as perdas em fibras são menores, com rendimento 

maior (90 a 93%), e as fibras obtidas são mais flexíveis, melhorando as 

propriedades de formação e resistências das chapas produzidas. 

Processo “Asplund” é um processo desenvolvido especialmente para indústrias 

de chapas de fibras e que se caracteriza por utilizar às propriedades termo-plástico 

de material a base de lignocelulose. O equipamento é construído num sistema 

integrado, composto de cilindro para aquecimento a vapor dos cavacos e 

desfibrador a discos, evitando o resfriamento dos cavacos. 

O refinador a disco possui as seguintes características: 

- diâmetro dos discos.........0,6-1,0 m; 

- rotação dos discos.......... 400-1200 RPM; 
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- material............................aço cromo-níquel; 

- produção..........................10-50 ton./dia 

Equipamentos mais modernos trabalham com discos de 152 cm de diâmetro e 

produção diária de até 120 toneladas de fibras secas. No processo chamado 

“Asplund” apresenta vantagens decorrentes da operação continua num sistema 

integrado, tais como: 

- menor custo de conversão com menor custo de consumo de potência e 

vapor; 

- maior rendimento; 

- uniformidade da polpa; 

- qualquer matéria-prima lignocelulósica pode ser processada  

 

2.2.2.3. Processo Químico-mecânico 

 
Os cavacos passam por tratamentos à base de hidróxido de sódio ou sulfito 

neutro, num digestor e seguem posteriormente para o desfibramento em moinho 

de discos. O rendimento do processo está na faixa de 70 a 85%. Apresenta 

problemas da ação corrosiva de agentes químicos no digestor. A adição de 

substâncias alcalinas pode neutralizar a ação de componentes ácidos produzidos 

durante o tratamento de cavacos. 

 

2.2.3.4. Processo de Explosão ou Masonite 

 
Os cavacos são submetidos ao tratamento no digestor sob pressão de 42 

kg/cm², por um minuto, e a seguir, a pressão é elevada para 70-80 kg/cm² sob 

uma temperatura de 290ºC, por um período de 5 segundos e, então, ocorre uma 

despressurização repentina, o que resulta em “explosão” dos cavacos e seu 

desfibramento. O cilindro do digestor possui um diâmetro de 50 a 60 cm e altura de 

150 a 180 com. O rendimento do processo é na ordem de 80-85%. 
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Desfibrador de disco duplo     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Desfibrador andritz  (processo termo-mecânico 
 
 

2.2.3. Armazenagem   

 

A  mistura fibra /resina vai para o secador, onde a madeira sofre uma 

redução de 80% para 10% em sua umidade. Então resina passa por um processo 

de cura, reforçando suas características de cola.  

Após saírem do secador, as fibras passam por peneiras e são armazenadas 

no tanque pulmão. Os tanques pulmões são silos, onde são depositadas as fibras 

com a mistura da resina. O armazenamento das fibras é realizado visando a 

necessidade do acumulo de um volume adequado desse material, para que, quando 

houver o abastecimento da mesa  formadora, para a formação das mantas 
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(entrelaçamento),  não haja problemas de interrupção do fluxo, devido a falta de 

abastecimento de fibras por eventuais distúrbios no processo.   

Segue a baixo o fluxograma de produção onde se pode analisar o processo 

de armazenagem das fibras: 

 

2.2.4. Aplicação de adesivos   

 

No processo de adesão, o adesivo deve umedecer as fibras. Em seguida, 

deve fluir de modo controlado durante a prensagem e, finalmente, adquirir forma 

sólida. Uma ótima ligação requer íntimo contato entre o adesivo e a fibra. Isto é 

realizado usando pressão e aquecimento, ajustando a viscosidade do adesivo, 

transferindo fluxo através dos pontos de ligação, enquanto deforma a madeira para 

conseguir melhor contato na superfície. A adesão ou colagem pode ser entendida 

como um fenômeno que provê um mecanismo de transferência de tensões entre a 

madeira e a resina, através de processos moleculares.  

Essencialmente, um adesivo necessita aderir (ligar-se) à superfície de um 

sólido, possuir força de coesão adequada. Segundo Watai, as principais teorias de 

adesão podem ser classificadas de uma forma geral em: 

● Teoria mecânica – o mecanismo de adesão se daria através de 

enganchamento (“interlocking”) mecânico. A fluidez e penetração do 

adesivo em substratos porosos levariam à formação de ganchos 

fortemente presos ao substrato após solidificação deste. 

● Teoria da difusão de polímeros – a adesão se daria através da difusão 

de segmentos de cadeias de polímeros. As forças de adesão podem ser 

visualizadas como as mesmas produzidas na adesão mecânica, só que 

agora em nível molecular. No entanto, as aplicações desta teoria também 

são limitadas. A mobilidade de longas cadeias de polímeros é bastante 

restrita, limitando severamente a interpenetração molecular proposta 

nesta teoria. 

● Teoria de adesão química – a adesão se daria através de ligações 

primárias (iônicas, covalentes, coordenadas e metálicas) e/ou através 

das forças secundárias intermoleculares (forças de Kaeson, Debye e 

London). Acredita-se, atualmente, que a adesão na interface, do ponto 

de vista molecular, deve-se à ação das forças secundárias, com exceção 
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de casos específicos. A adesão ocasionada por forças secundárias 

intermoleculares é também conhecida por “Adesão Específica”. 

Independente das teorias envolvidas na adesão pode-se dizer que o 

desenvolvimento de uma boa colagem depende essencialmente de três requisitos: 

 

● adequado umedecimento proporcionado pelo adesivo líquido; 

● solidificação do adesivo líquido; 

● suficiente capacidade de modificação da forma por parte do adesivo já 

solidificado. 

 

Durante o processo de colagem podem-se atribuir ao adesivo as seguintes funções 

de movimento e mobilidade: 

• Fluidez – refere-se ao escoamento da massa líquida do adesivo no plano da 

superfície do substrato; 

• Transferência – refere-se ao movimento pelo qual o adesivo se transfere 

para o substrato; 

• Penetração – movimento do adesivo no sentido de penetrar a estrutura 

capilar e porosa do substrato; 

• Umedecimento – movimento do adesivo no sentido de recobrir a estrutura 

submicroscópica do substrato, adquirindo maior proximidade e contato 

molecular; 

• Solidificação – movimentos envolvidos na mudança do estado líquido, 

incluindo a migração/evaporação do solvente, orientação molecular, 

polimerização e “cross-linking”. 

Conforme a teoria química da adesão, as ligações ou colagens resultam das 

atrações químicas e elétricas entre o adesivo e o substrato, quando se consegue 

suficiente proximidade entre suas estruturas atômicas e moleculares. 

Características e propriedades da madeira que afetam os mecanismos de adesão e 

colagem. 

A formação de uma colagem adequada e seu desempenho depende de uma 

série de parâmetros relacionados às características físico-químicas do adesivo, 

características do substrato (material a ser colado), procedimentos de colagem e as 

condições da matéria-prima a ser utilizada.  

Segundo Kollman, algumas das principais características da madeira que 

afetam a adesão e colagem estão apresentadas de forma detalhada a seguir. 
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● Variabilidade – as maiores variações acontecem entre espécies, sendo que 

algumas delas apresentam maior facilidade de colagem que outras. A 

natureza biológica da madeira causa adicionalmente amplas variações entre 

árvores de uma mesma espécie, e mesmo no material de uma mesma 

árvore. Esta variabilidade atinge uma série de propriedades (peso específico, 

textura, permeabilidade, etc), que por sua vez são definidas no processo de 

adesão e na desempenho da colagem. 

● Densidade – colagens feitas em madeiras de densidade mais alta degradam-

se mais rapidamente do que as efetuadas em madeiras de mais baixa 

densidade. Madeiras mais densa, normalmente possuem maior resistência 

mecânica. A densidade da espécie está diretamente relacionada com a sua 

porosidade e permeabilidade, influenciando assim o grau de rugosidade e as 

funções de mobilidade, fatores determinantes na formação da ligação 

adesivo-substrato. 

● Porosidade e permeabilidade – o tamanho, a disposição e a freqüência de 

cavidades celulares e poros na estrutura da madeira afetam diretamente a 

penetração do adesivo. As interações da porosidade e permeabilidade com a 

migração do solvente também interferem na viscosidade da resina, afetando 

suas funções de mobilidade, o que acarreta mudanças na qualidade da 

colagem, ocorrendo mais ou menos vazios. 

● Capacidade tampão e pH – a maior parte das espécies de madeira apresenta 

pH ácido. As variações de pH e a capacidade tampão afetam diretamente a 

cura e a solidificação do adesivo, uma vez que estes processos ocorrem 

somente em faixas relativamente estreitas de pH. 

● Conteúdo de umidade – na colagem com os tradicionais adesivos sintéticos à 

base de uréia, melamina, fenol e resorcinol, são imprescindível que a 

madeira seja previamente seca até teores de umidade normalmente entre 

5% e 20%. Teores de umidade mais altos podem ocasionar formação de 

bolhas. 

2.2.4.1  Adesivos 

 
O uso de adesivos pelo homem tem registros de mais de dois mil anos antes 

de Cristo. Informações dizem que os egípcios foram um dos primeiros povos a 

usarem adesivos. Eles empregavam a goma arábica retirada de essências florestais 

e, resinas de algumas árvores, bem como do ovo e da borracha. Uma cola feita 
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com pasta de farinha foi usada para confeccionar os primeiros papiros compostos 

por lâminas finas, justapostas e coladas. 

Até o início do século XX ocorreu pouca evolução no estudo dos adesivos. Até 

a primeira guerra mundial, o predomínio acontecia por parte dos adesivos à base 

de proteínas animais. Após a Primeira Guerra começaram a surgir novos tipos de 

adesivos com características de serem empregados à temperatura ambiente e com 

certa resistência à água. Esses adesivos são empregados até hoje em vários países, 

na colagem de peças estruturais de madeira para uso interno. Também foram 

criados adesivos à base de albumina sangüínea com elevada resistência à ação da 

água, porém com cura a quente. 

Por volta de 1930, começou a ser empregada em escala industrial a primeira 

resina sintética à base de fenol-formaldeído. Nesta mesma época também começou 

a ser empregado o adesivo à base de uréia-formaldeído, na produção de móveis e 

madeira compensada para uso interno. Este adesivo à base de uréia apresentava 

pouca resistência à água quando comparado às resinas fenólicas, entretanto, a cura 

era processada em temperatura mais baixa e menor custo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, novos adesivos foram desenvolvidos, 

podendo destacar o resorcinol-formaldeído, com custo maior que os citados 

anteriormente, porém com cura à temperatura ambiente e maior resistência à 

água. Também surgiram os  primeiros adesivos poliuretanos e as emulsões de 

acetato de polivinila começaram a substituir adesivos à base de proteína animal. 

Segundo Mantilla Carrasco, foi o estudo de química das macromoléculas com 

melhores características quanto ao seu desempenho como adesivo, que possibilitou 

grande expansão das indústrias de adesivos à base de resinas vinílicas, poliéster, 

poliuretanas, entre outras e as aplicações de colagem com várias finalidades. 

Butterfield , comenta que, durante a redução da espessura de um colchão de 

fibras, estas se orientam, preferencialmente, no sentido horizontal ao plano do 

painel, resultando em uma considerável pressão das fibras, umas sobre as outras, 

provocando amplo contato entre as paredes destas fibras e a resina. 

Com o surgimento dos adesivos sintéticos foi notório que estes 

impulsionaram a indústria de painéis à base de madeira. A partir de 1930, a 

disponibilidade de resinas líquidas, à base de uréia-formaldeído e fenol-formaldeído, 

permitiram a fabricação de painéis de melhores qualidades.  

Os principais adesivos empregados na fabricação de painéis à base de 

madeira são os adesivos sintéticos, destacando-se o fenol-formaldeído, o 

resorcinol-formaldeído, a uréia-formaldeído e a melamina-formaldeído. Estas quatro 
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resinas compõem, aproximadamente, 90% de todas as resinas adesivas em painéis 

de madeira, sendo todas elas derivados de combustíveis fósseis. O fenol e o 

resorcinol são derivados do benzeno, que é sintetizado a óleo, e a uréia, a 

melamina e o formaldeído são todos derivados do petróleo. Apresentam como 

principais propriedades sua resistência à umidade e imunidade ao ataque de 

microorganismos. Devido a estas propriedades, essas resinas são amplamente 

empregadas na indústria madeireira. Os adesivos sintéticos geralmente são 

classificados de acordo com sua termo-estabilidade, Koch et al. 

Um adesivo termo-estável pode ser definido como aquele que possui 

capacidade de se solidificar através de reações químicas ativadas por calor ou 

catalisadores, resultando em uma colagem resistente a umidade e calor. Um 

adesivo termo-plástico é aquele capaz de ser, repentinamente, amolecido por 

aquecimento e endurecido por resfriamento. A classe dos adesivos termoestáveis é 

representada, principalmente, pelas resinas de origem fenólica. 

 

2.2.4.2 Classificação Dos Adesivos 

 
  Os adesivos podem ser classificados a partir de diferentes parâmetros como: 

origem dos componentes primários, temperatura de cura, resistência à umidade, 

composição química, entre outros. Neste trabalho, a classificação será feita a partir 

da composição química do adesivo, podendo os mesmos ser inorgânicos ou 

orgânicos. 

 

● Adesivos inorgânicos 

 O emprego de adesivos sob pressão e temperatura permite a fabricação de 

chapas com larguras muitas vezes superiores ao diâmetro da árvore que fornece a 

matéria-prima. A fabricação de painéis à base de madeira, além de praticamente 

eliminar as limitações de tamanho, permite o aumento da resistência lateral (eixo 

transversal), através da disposição das lâminas na fabricação do compensado, ou 

através da orientação das fibras e partículas na produção de chapas de fibra e 

chapas de madeira aglomerada, contribuindo significativamente para diminuir os 

efeitos da anisotropia da madeira. Para a fabricação do MDF, as resinas naturais 

existentes na madeira não são suficientes para agregar as fibras. Então, passa a 

ser necessário adicionar algum tipo de elemento ligante. A adesão entre as fibras 

da madeira e o adesivo, depende de interação físico-química. Os adesivos realizam 

três fases distintas durante o processo de ligação. Inicialmente o adesivo deve 
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umedecer as fibras; em seguida, deve fluir de modo controlado durante a 

prensagem e, finalmente, adquirir forma sólida. Se ocorrerem falhas em algumas 

destas etapas, certamente a qualidade da colagem será afetada. Uma ótima ligação 

requer íntimo contato entre o adesivo e a fibra. Isto é realizado usando pressão e 

temperatura, ajustando também a viscosidade do adesivo, transferindo o fluxo 

através dos pontos de ligação, enquanto, acomoda-se a madeira para conseguir 

melhor contato na superfície.  

Os principais adesivos que empregados na produção de MDF são: uréia-

formaldeído e melamina-formaldeído. Os adesivos à base de uréia-formaldeído 

podem ser formulados para curar à temperatura ambiente (20ºC) ou para 

aquecimento através de prensas quentes a temperaturas que variam até 160ºC. O 

uso de extensores à base de farinha de cereais, juntamente com a resina, realiza 

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

cola e, para compensar este fenômeno, adiciona-se à mistura um catalisador. 

Existem vários tipos de catalisadores adaptáveis às condições específicas do 

emprego. Para prensagem a frio existe um tipo, enquanto para prensagem à 

quente utiliza-se outro tipo de catalisador. O adesivo uréia-formaldeído apresenta 

coloração clara. Possui como desvantagem à liberação de formaldeído na 

prensagem a quente, e vem sendo muito combatido por órgão de controle 

ambiental, porque o formaldeído é altamente tóxico. 

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

cura à quente (115ºC a 160ºC), similar à uréia-formaldeído. A emissão de 

formaldeído é causada pelo excesso de formaldeído liberado pelos adesivos. A 

liberação ocorre pela quebra das ligações na resina devido a grande exposição à 

umidade. Devido aos processos de produção, o custo da resina melamina é bem 

mais alto que a resina de uréia. Basicamente, as reações de condensação da uréia 

e da melamina são iguais. Também a reação melamina-formaldeído, interrompe-se 

por meio de neutralização quando os produtos de condensação ainda estão 

suficientemente solúveis em água. As resinas melamínicas são comercializadas sob 

a forma de pó, porque em soluções aquosas a sua vida útil é curta. A cura, ao 

contrário das resinas uréia-formaldeído, pode ser efetuada sem catalisadores 

ácidos, mas simplesmente através do calor. Possui algumas vantagens como: maior 

resistência à água, possibilidade de cura sem catalisador. E como desvantagens: 

alto custo de produção, pequena vida útil em solução aquosa e impossibilidade de 

prensagem a frio. 
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2.3. PROCESSO DE PRODUÇÃO   

 

• Produção do colchão de fibras - após a secagem, a mistura fibra /resina vai 

para a linha de formação, onde é concebido o colchão de fibras. Tal 

equipamento distribui as fibras de maneira uniforme. O processo de 

formação do colchão é um processo seco, no qual não se acrescenta água. 

Entrelaçamento das fibras -colchão a seco formado a partir de uma 

suspensão das fibras ao ar. A altura do colchão é delimitada por um cilindro 

dentado acoplado a um tubo seccionador de fibra excedente. 

• Seccionamento - o sistema de seccionamento muda conforme o tipo de linha 

de formação, que é o conjunto de equipamentos cujas operações dão a 

forma final ao MDF. Quando o processo de secagem é intermitente, a manta 

é cortada por lâminas circulares não-dentadas e, em seguida, encaminhada 

às operações de pré-prensagem e prensagem a quente.  

• Prensagem - o colchão de fibras é transformado em chapas de MDF através 

do processo mecânico de prensagem e do processo termo-químico de cura 

das resinas com as fibras, ambos contínuos . Prensagem - a pré-prensagem 

evita possíveis desmanchamentos e deslizamentos das fibras da manta 

durante a prensagem a quente. Para cada sistema de prensagem, existe um 

tipo de linha de formação. 

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

climatização, durante o qual ocorre a consolidação da chapa de fibras no que 

se refere a seus aspectos de estabilidade dimensional e cura de resina. 

Resfriamento - é efetuado para evitar variações dimensionais da chapa após 

o aquecimento. Normalmente, são resfriadas à temperatura ambiente, 

protegidas das intempéries, onde o tempo depende do tipo de linha de 

formação utilizada.  

• Acabamento - nesta etapa é retirado o refilo das chapas, proporcionando o 

acabamento nas bordas. Também se determina a dimensão final da chapa - 

comprimento e largura. Corte, lixamento e revestimento - o corte é feito 

procurando estabelecer a medidas dos painéis de MDF, conforme padrões 

estabelecidos. O lixamento está diretamente relacionado à preparação da 

superfície das chapas, para acabamentos finais. 
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Fluxo de Produção das Chapas de MDF 

 

2.3.1. Alimentação da esteira  (Luciano Scheid) 

 

2.3.2. Formação do colchão 
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A máquina formadora  do colchão é baseada no princípio empregado no 

processo de formação do papel e chapas duras, o tipo “fourdrinier”. 

Recentemente, foi desenvolvido um novo equipamento denominado  do 

formador  rando-wood mdf, com  a  técnica  derivada  da  indústria  têxtil. 

 

 

Esquema  de  funcionamento do formador randowood mdf. 

 

Na figura anterior, pode-se  observar que  as  fibras resinadas são fornecidas  

para  o  alimentador  por meio de um  sistema  de  expedição mecânico ou 

pneumático, o qual assegura um constante e uniforme suprimento de material para 

cada estação formadora. As  fibras  entram  na  unidade  formadora  por  meio de 

um separador pneumático, onde são separadas. Por sistema de ar-transportador e 

mantidas em uma calha transportadora fixa para o primeiro estágio do 

equipamento formador. Um sistema misturador, consistindo de um par de rolos com 

cravos, desintegra eventuais porções de fibras aglutinadas, e proporcionam um 

fornecimento uniforme através da largura do colhedor após a passagem por rolos 

misturadores, uma quantidade de umidade pode ser adicionada às fibras, para  

ajuste do teor de umidade. As fibras caem sobre uma esteira móvel horizontal, que 

transporta para uma esteira, inclinada e equipada com pinos e sarrafos 

especialmente projetados que suspende a massa de fibras para o rolo espanador a 

queda livre das fibras é também influenciada pela pressão de ar negativa, 

desenvolvida na seção formadora do colchão, onde há uma ponte de ar, com uma 

seção transversal tipo cunha. As fibras são compactadas pela pressão de sucção do 
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sistema condensador. como os condensadores são rotacionados para adiante, o 

movimento da superfície, combinado com a pressão de sucção, causa o movimento 

das fibras para frente na ponte de ar. 

Onde houver uma pequena  aglutinação de fibras, um forte fluxo de ar é 

estabelecido, e as fibras são imediatamente sugadas para o interior deste, 

formando, desta forma, um colchão denso e uniforme o rendimento do formador é 

determinado volumetricamente  e  pode ser controlado pela velocidade superficial 

da condensadora, através do aumento ou redução da distância transversal da 

entrada e, também, pelo aumento ou redução da velocidade da seção alimentadora 

das esteiras de suprimento. 

 

2.3.3. Cilindros formadores   

 

Antes da prensagem a quente, o colchão de fibras passa pela pré-prensagem 

nos cilindros formadores, com o objetivo de reduzir a altura do colchão e melhorar 

a consistência da mistura, facilitando o processo de carregamento da prensa 

quente.  

O rendimento do cilindro formador é determinado volumetricamente e pode 

ser controlado pela velocidade superficial da condensadora, através do aumento ou 

redução da distância transversal da entrada e, também, pelo aumento ou redução 

da velocidade da seção alimentadora das esteiras de suprimento. Cada cilindro 

formador produz um colchão de uma simples camada, com arranjo entrelaçado de 

fibras. 

O colchão formado é assentado sobre uma esteira transportadora para 

conduzi-lo à linha de prensagem. Para colchões espessos, pode ser empregado 

mais de um cilindro formador composto em série, formando uma laminação 

múltipla de colchões finos.  

Um formador pode assentar até 150 toneladas de colchão por dia, com 

largura máxima de 2,54 m. 

 

2.3.4. Corte das chapas   

Nesta etapa é retirado o refilo das chapas, proporcionando o acabamento nas 

bordas. Também se determina a dimensão final da chapa - comprimento e largura. 
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2.3.5. Carrossel de descanso  

2.3.5.1 Resfriamento e Climatização  

 
Após a prensagem, as chapas são submetidas a um processo de 

resfriamento , este processo  é efetuado para evitar as variações das chapas após o 

aquecimento, normalmente as chapas são resfriadas à temperatura ambiente  e 

protegidas de intempéries. Na climatização  ocorre a consolidação da chapa de 

fibras no que se refere a seus aspectos de estabilidade dimensional e cura de 

resina. 

Esta etapa dura em media de 72 horas de descanso dependendo do tipo de 

linha e da formação utilizada.       

 

 

 
Resfriador Estrela 

 

 

2.3.6. Classificação   

Os materiais característicos deste grupo são: 

 

 Hardboard  
 

 Mediumboard  
 

 Softboard  

Também conhecidos pelas siglas: 

 

 HDF - High Density Fiberboard  - placas de alta densidade (até 1050 kg por 
m³.) 

 

  
 

 MDF- Medium Density Fiberboard – placas de densidade média (até 800 kg 
por m³.) 
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 LDF - Low Density Fiberboard  - placas de baixa densidade (até 650 kg por 

m³.). 

As diferenças de densidade ditada pelo âmbito de aplicação das chapas: HDF 

utilizado obter produtos mais sofisticados com um elevado perfil operacional carga, 

MDF - artigos para profiling média complexidade ou de produtos com um perfil 

simples, mas suficiente carga (mobiliário painel) e LDF - no caso de produtos com 

um simples e de perfil de baixa carga (parede painéis, mobiliário elementos com 

uma fraca carga).  

 

Tipos de MDF 

 
 As chapas de MDF são fabricadas com diferentes características, que variam 

em função de sua utilização final. Como exemplo citamos, além das chapas 

“standard”, as chapas FR (resistentes ao fogo) e as chapas MR (resistentes à 

umidade, que são usadas em ambientes externos). Existem também chapas de 

maior resistência mecânica (HD), fabricadas com maior quantidade de fibras e 

resinas, o que lhes permite aplicações que requeiram maior resistência à flexão ou 

ao impacto. 

 As espessuras das chapas variam de 3 mm até 60 mm, sendo as mais 

grossas utilizadas em elementos estruturais ou decorativos de arquitetura e móveis 

(pés torneados para mesas, por exemplo). 

 O MDF é oferecido ao mercado basicamente com três acabamentos: chapas 

cruas, chapas com revestimento laminado de baixa pressão e chapas com 

revestimento finish foil: 

• As chapas cruas são fornecidas ao usuário in natura de forma que possa ser 

realizado o acabamento das peças através de pintura, revestimento com PVC 

ou hot stamping; 

• As chapas com revestimento com laminado de baixa pressão são produzidas 

através da sobreposição de uma folha de papel especial, impregnada com 

resina melamínica, que é fundida através de pressão e temperatura ao painel 

de MDF, resultando em uma chapa já acabada. Pode-se revestir apenas uma 

das faces, permitindo ao usuário usinar a face não revestida e acabá-la 

através de pintura ou revestimento PVC, e 

• As chapas com revestimento finish foil são produzidas por adição de uma 

película de papel colada à chapa, resultando em um produto já acabado. 

Essa película pode ser impressa com padrões madeirados ou em cores. 
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III. ARMAZENAMENTO DE PAINÉIS 
 

A carga aplicada aos painéis quando os mesmos estão colocados 

horizontalmente, pode ocasionar deformações temporárias ou permanentes. 

Depende também de outros fatores para ocorrer às deformações, como, o sol e a 

umidade relativa à que estão submetidos os mesmos, e durante a aplicação da 

carga, da sua espessura, do módulo de elasticidade e da distância existente entre 

os separadores em que se apóia os painéis.  

Para evitar as deformações permanentes durante o armazenamento no 

depósito ou na obra, se incluem algumas recomendações para o acondicionamento 

do mesmo. Os painéis devem ser acondicionados separados da umidade do piso, 

colocados horizontalmente e com uma quantidade adequada de separadores. 

Deverão evitar-se distâncias variáveis e demasiadas grandes entre os 

separadores. Os separadores devem estar alinhados verticalmente e igualmente 

espaçados horizontalmente, evitando-se uma distância excessiva entre o último 

separador e o canto dos painéis. No caso que devam permanecer ao tempo (por 

exemplo, durante a execução de obras), devem proteger-se adequadamente do sol 

e das chuvas, e mantendo uma adequada ventilação entre os mesmos. 

Na figura 3.1 temos como exemplo, os benefícios de um correto 

armazenamento, mostrando-se à direita as deformações que podem ocorrer devido 

a um armazenamento incorreto. 

 

 

Orientação para Armazenamento 
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Os painéis de MDF deverão ser armazenados se possível na posição 

horizontal. Conforme a figura abaixo 

 

 

Armazenamento correto das chapas 

 

Se o espaço de armazenamento é reduzido, se recomenda um empilhamento 

oblíquo, com um ângulo que não supere os 20° em relação à vertical. E somente 

para painéis de 9 mm ou mais. Exemplo na figura abaixo: 

 

 

Armazenamento correto das chapas 

 

Em ambos os casos, a superfície de apoio de ser lisa e completamente isenta 

de umidade. Os painéis devem manter-se separados do solo, sobre suportes 

(pallets ou tacos) de igual bitola com uma distância máxima de 80 cm entre eles. A 

exemplo na figura 3.4. No caso de painéis de espessura de 3,2 a 9 mm, deve-se 
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considerar 60 cm como distância máxima entre apoios e um painel de 18 mm como 

suporte. Em igual no transporte, os painéis devem ser perfeitamente alinhados 

para evitar danos nos cantos. 

 

 

Armazenamento correto das chapas 

 

Ao se armazenar, uma pilha de painel sobre outra, é necessário considerar a 

posição dos separadores, que devem sempre se encontrar em perfeita 

verticalidade. Como na figura abaixo: 

 

 

Uso de Separadores no Armazenamento 

 

A bitola mínima dos separadores é de 3” x 3” e a quantidade mínima 

requerida é demonstrada na tabela abaixo: 

 

 



 

44 

 

ESPESSURA DO PAINEL QUANTIDADE DE SEPARADORES 

Menor ou Igual a 9 mm 4 

Superior a 9 mm 3 

 

 

IV. PRODUTOS 
 

4.1 MADEFIBRA (CHAPAS CRUAS) 
 

Painel de madeira de média densidade sem revestimento. Matéria-prima que 

oferece várias possibilidades de aplicação e acabamento. Ideal para mobiliário, 

molduras e revestimentos no geral. As peças podem ser fabricadas com cantos 

retos ou utilizando soluções mais elaboradas, como usinagens e torneados. O 

acabamento acompanha a criatividade do profissional, o painel pode ser 

apresentado no seu aspecto natural, recebendo apenas a aplicação de um verniz, 

ou ser base para pinturas e outros revestimentos. As chapas cruas são fornecidas 

ao usuário in natura de forma que possa ser realizado o acabamento das peças 

através de pintura, revestimento com PVC ou hot stamping. 

 

Ficha técnica dos painéis 
Dimensões 

  Espessura (mm)* Dimensões (mm)* 

Pinus 3 / 6 / 9/ 12 / 15 / 18 / 20 / 
25 / 30 1830 x 2750 

Eucalipto 9/ 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 
/ 35 

1830 x 2440 / 2100 x 2750 / 2130 x 
2750 / 
2440 x 2750 

 
Aplicações 

Residenciais Comerciais 

Porta e caixa de armário; frente e lateral de 
gaveta; prateleira; tampo e estrutura de mesa; 
estante; painel decorativo; cabeceira de cama; 
gabinete de pia; porta interna e revestimento de 
parede. 

Painel divisório, display, 
tampo de balcão, frente de 
balcão, estrutura de balcão, 
gôndola e aparador. 

 
Acabamentos 

De Possibilita 
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Fábrica 

Cru e Liso Entalhe, Torneamento, Pintura, Verniz, Tingimento e 
Revestimento. 

* outras medidas sob encomenda  

 

 

4.2 MADEFIBRA BP (CHAPAS COM REVESTIMENTO LAMINADO DE BAIXA 
PRESSÃO) 

 

 
As chapas com revestimento com laminado de baixa pressão são produzidas 

através da sobreposição de uma folha de papel especial, impregnada com resina 

melamínica, que é fundida através de pressão e temperatura ao painel de MDF, 

resultando em uma chapa já acabada. Pode-se revestir apenas uma das faces, 

permitindo ao usuário usinar a face não revestida e acabá-la através de pintura ou 

revestimento PVC. Disponível em diversos padrões e texturas. Ideal para 

mobiliário, e revestimentos no geral. Suas principais vantagens são a agilidade no 

processo de fabricação e a resistência da superfície acabada, principalmente 

quando comparado a acabamentos convencionais, como a pintura e a lâmina de 

madeira. 

 

Ficha técnica do Paineis 
Dimensões 

  Espessura (mm)* Dimensões (mm)* 

Pinus 6 / 9 / 15 / 18 1830 x 2750 / 2200 x 2750 ** 

Eucalipto 6 / 9 / 15 / 18 ** 1830 x 2750 / 2200 x 2750 
 

Aplicações 

Residenciais Comerciais 

Porta, fundo e caixa de armário; frente, fundo e 
lateral de gaveta; prateleira; tampo e estrutura 
de mesa; estante; painel decorativo; cabeceira de 
cama; gabinete de pia; porta interna e 
revestimento de parede. 

Painel divisório, display, 
tampo de balcão, frente de 
balcão, estrutura de balcão, 
gôndola e aparador. 

 
Acabamentos 

De Fábrica  

Revestido em 1 face, Revestido em 2 faces, Liso, Texturado, Padrões 
madeirados e Padrões cromáticos.  
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* outras medidas sob encomenda 
* padrões sob consulta 
 

4.3 MADEFIBRA DESIGN 
 

Painel de madeira revestido nas duas faces com laminado melamínico que 

reproduz na face principal, através da mais avançada tecnologia, os veios naturais 

da madeira. Ideal para áreas externas das peças de mobiliários e revestimentos no 

geral. São produzidas por adição de uma película de papel colada à chapa, 

resultando em um produto já acabado. Essa película pode ser impressa com 

padrões madeirados ou em cores. 

 
Ficha técnica 

Dimensões 

  Espessura (mm)* Dimensões (mm)* 

Eucalipto 15 / 18 / 25 1830 x 2750 

 
Aplicações 

Residenciais Comerciais 

Porta e caixa de armário; frente e 
lateral de gaveta; prateleira; tampo e 
estrutura de mesa; estante; painel 
decorativo; cabeceira de cama; 
gabinete de pia; porta interna e 
revestimento de parede. 

Painel divisório, display, 
tampo de balcão, frente 
de balcão, estrutura de 
balcão, gôndola e 
aparador. 

 

Acabamentos 

De Fábrica 

Revestido em 2 faces, Texturado e Padrões Madeirados. 

 
* outras medidas sob encomenda  

  

 

 

Uso e Aplicações 

 

 

O MDF destina-se, principalmente, à indústria moveleira. O uso do MDF é 

freqüente como componente de móveis para partes que requerem usinagens 

especiais. Destaca-se a fabricação de pé de mesa, caixas de som, componentes 
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frontais, internos e laterais de móveis, fundos de gaveta e tampos de mesa. Na 

construção civil, pode ser utilizado como pisos finos, rodapés, almofadas de portas, 

divisórias, portas usinadas, batentes, balaústres e peças torneadas. A principal 

matéria-prima utilizada pelas fábricas de MDF é a madeira. No Brasil, esta é obtida 

de reflorestamento, utilizando-se espécies selecionadas de pinus em função do 

melhor rendimento agro-industrial. Além desse aspecto, as fibras de pinus 

proporcionam uma chapa de cor clara, mais valorizada pelo mercado. 

 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O MDF com o passar dos anos, na economia mundial atual onde preço e 

qualidade são fundamentais para a competitividade, passou a ser um produto 

largamente explorado. Como o acabamento alcançado por meio da evolução do 

MDF é superior ao da madeira sólida, o produto passou a ser uma excelente 

alternativa para a indústria moveleira. Apesar de um alto custo para uma empresa 

se instalar para a fabricação do MDF, a grande vantagem é o aumento ano a ano 

pela procura do produto. 

Apesar de apresentar algumas desvantagens sobre a madeira como a 

resistência à umidade, estudos atuais estão avançados com relação  a esse sentido,  

trabalhando muito a parte de resinas.  

O conceito do MDF vem aumentando conseqüentemente devido à sua 

qualidade e também pela má fama que o aglomerado deixou no mercado. Mas  

devido sua trabalhabilidade com relação ao produto final isso vem agradando cada 

vez mais o consumidor. 

 

 

6. REFERÊNCIA (Marlos Paulo/Thiago) 
 

• http://german-woodworking-machinery.com/pt/Fdimter.html 

•  

 

 


