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RESUMO 

 

 

Este trabalho relata o estudo feito em uma fábrica de compensados da cidade de 
União da Vitória, com o objetivo avaliar quantitativamente a geração de refiles de 
compensado no processo de esquadrejamento, e conseqüentemente avaliar a 
quantidade de matéria prima que é gasta nesses refiles, e o custo a mais que os 
mesmos geram por painel, e mensalmente. 
Ajustar o sistema produtivo, aperfeiçoando mecanismos para tentar diminuir as 
perdas.      
 

Palavras – chaves: Compensado. Refiles. Montagem. Esquadrejamento. Custos. 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This paper reports a study in a plywood factory in the city of Uniao da Vitoria, in order 
to assess quantitatively the generation of plywood trims in the process of squaring, 
and therefore assess the amount of raw materials and wastes such as trims, and the 
cost more than they create for each panel, and monthly. 
Adjust the production system, improving mechanisms to try to reduce losses. 
 
Key - words: Plywood. Trims. Assembly. Squaring. Costs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As indústrias de compensados tiveram sua instalação no sul do país nos anos 

de 1940, sendo a matéria prima principal a madeira de pinho, madeira extraída da 

Araucária angustifolia, popularmente conhecida como Pinheiro do Paraná. (Prata 

2006) 

Na década de 1960, o Governo Federal iniciou uma política de incentivos 

fiscais para o plantio de florestas de rápido crescimento nas regiões sul e sudeste do 

país. As espécies utilizadas para o sul do país foram espécies do gênero Pinus 

(Pinus taeda e Pinus elliottii principalmente), espécies estas originárias da costa 

leste dos Estados Unidos da América, e que se adequaram muito bem na região 

devido ao clima e ao tipo de solo. Como conseqüência, nos anos seguintes houve 

uma grande oferta de matéria prima que acabou atraindo várias indústrias de 

compensados, devido à escassez da matéria prima nativa. (Prata 2006) 

Atualmente, existe cerca de 200 empresas de compensados no Brasil de 

acordo com dados divulgado pela Associação Brasileira da Indústria da Madeira 

Processada Mecanicamente (ABIMCI) em 2.004, a grande parte delas é formada 

principalmente de estrutura familiar. Com o passar do tempo muitas destas não 

evoluíram tecnologicamente, sendo vários maquinários que compõe a fábrica 

sucateada, quando não, há falta de manutenção correta dos equipamentos 

tornando-se obsoletos. Além do maquinário, a maioria das fábricas de compensados 

dispõe de mão de obra com baixa qualificação, conseqüentemente, esta situação se 

reflete na qualidade final do produto. 

A produção de compensados tem aumentado muito nos últimos anos, e 

principalmente o destino destes painéis compensados fabricados no Brasil é voltado 

para exportação. 

As empresas de olho neste mercado, sendo incentivadas pelo excelente 

desempenho das exportações nos últimos anos e se vêem na obrigação de 

aprimorar a qualidade de seus produtos para poder concorrer com outros países 

fornecedores, bem como para atender as exigências de normas técnicas destes 

mercados. 
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Os países consumidores exigem garantia de qualidade dos produtos que 

adquirem. Esta exigência se dá através de normas internacionais que estabelecem 

requisitos mínimos para a qualidade de produção e a garantia da homogeneidade 

dos produtos, no caso europeu o “CE Marking”. 

Outra forma de obtenção de certificação é através da norma ISO 9000 que é 

um conjunto de normas internacionalmente reconhecidas que definem os requisitos 

a serem considerados por uma organização a fim de garantir um nível de qualidade 

aos seus produtos ou serviços. Os requisitos do Sistema de Qualidade (ISO 9000) 

abrangem desde o recebimento até a entrega do produto final ao cliente. 

A ABIMCI teve a iniciativa de estabelecer um programa de qualidade baseada 

nas normas ISO 9000 (versão do ano de 1994), voltado para as indústrias de 

compensados visando à destinação dos produtos para o mercado europeu com 

selos de qualidade. (Prata 2006) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

 

Acompanhar o processo produtivo de painéis compensados multilaminados 

de pinus visando o levantamento do consumo de matéria-prima, e possíveis 

soluções para redução do consumo. 

 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

I. Quantificar a perda de material no setor de esquadrejamento do painel, 

avaliando a quantidade de laminas em m³, e a quantidade de cola e trigo em Kg, que 

são descartados na forma de refile de compensado. 

II. Verificar a perda financeira envolvida na geração de refiles, por painel e o 

custo mensal. 

III. Propor mecanismo de ajuste de montagem de painéis compensados. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. PAINEIS DE MADEIRA 

 

 

Os painéis de madeira podem ser definidos, produtos de elementos de 

madeira obtidos a partir da redução da madeira sólida, e reconstituídos através de 

ligação adesiva (IWAKIRI 2005). 

Os elementos básicos para os compostos de madeira têm uma grande 

variação quanto ao tamanho e forma, conforme mostra a Figura 01, e podem ser 

utilizados sozinhos ou combinados. Atualmente estes compostos são usados em 

conjunto com adesivo, variando esta combinação do painel de fibra até aos 

componentes laminados. 

Estes compostos são usados para usos estruturais e não estruturais, nas 

linhas de produtos que variam dos painéis para finalidade de uso interior aos painéis 

para usos exteriores e suportam estruturas em muitos tipos de edifícios. (FOREST 

PRODUCTS LABORATORY, 1999). 

 

 
 

FIGURA 01 - Elementos de madeira. Fonte: IWAKIRI (2005) 
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3.1.1. Vantagens do painel compensado sobre a madeira sólida 

 

 

As vantagens dos painéis de madeira em relação à madeira sólida são 

perceptíveis já no início do processo de fabricação, pois o aproveitamento 

expressivo da tora, obtendo altos índices de rendimento quando comparado a 

conversão de madeira serrada, que resulta em baixo aproveitamento e em perdas 

consideráveis (GONÇALVEZ, 2000). Outras características favoráveis dos painéis 

são suas estruturas mais homogêneas e menor incidência de defeitos, propriedades 

físico-mecânicas maiores em alguns casos, mais uniformes, maior estabilidade 

dimensional e maior resistência à bio-deterioração. Para determinados painéis a 

matéria-prima pode ter origem no aproveitamento da madeira como costaneiras ou 

sobras, ou mesmo de resíduos de madeira processada mecanicamente como 

cavacos e maravalhas (MALONEY, 1996 apud GONÇALVES, 2000). 

 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PAINEIS DE MADEIRA 

 

 

Os painéis de madeira podem ser definidos produtos de elementos de 

madeira obtidos a partir da redução da madeira sólida, e reconstituídos através de 

ligação adesiva. (IWAKIRI 2005). 

Os painéis de madeira podem ser divididos em três categorias diferentes, os 

laminados, particulados e painéis de fibras (Figura 2). Os painéis laminados incluem 

os compensados (plywood), sarrafeados e o LVL (laminated veneer lumber). No 

grupo dos particulados encontram-se os painéis aglomerados (particleboard), 

painéis OSB (oriented strandboard) e WB (waferboard). O painel MDF (medium 

density fiberboard), chapa dura (hardboard) e chapa isolante (insulation board) 

fazem parte dos painéis de fibras (YOUNGQUIST, 1999). 
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Figura 2 - Classificação dos painéis de madeira. Fonte: ELEOTÉRIO, (2000). 
 

 

3.3.  PRODUÇÃO DE COMPENSADO NO BRASIL 

 

 

A produção de compensados no Brasil vem aumentando desde a última 

década chegando a bater recorde em volume de 3,8 milhões de m3 no ano de 

2.004. Tal acréscimo na produção está diretamente relacionado com as 

exportações. 

Os principais fatores limitantes ao desenvolvimento da indústria de 

compensados no Brasil podem ser resumidos em três pontos principais como a 

deficitária estrutura de produção, os elevados custos da matéria-prima, 

principalmente as da Região Norte e os inexpressivos investimentos tecnológicos 

realizados nas unidades produtoras (IWAKIRI et al, 2002). 

Na década de 90, o compensado de madeira tropical predominava sobre a 

produção de pinus. Após a crise asiática, este quadro começou a se inverter 

(ABIMCI, 2004). 

Fazendo um comparativo entre os estudos setoriais realizado pela ABIMCI 

nos anos de 2.001, 2.003 e 2.004, a produção de compensados de madeira tropical 
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em 2.001 correspondia com 60% da produção nacional, e os outros 40% para os 

compensados de pinus. Em 2.003 a situação já havia se invertido para 40% da 

produção para compensados de madeira tropical e 60% para compensado de 

madeira de pinus. Já em 2.004, esta tendência foi consolidada com a produção do 

compensado de pinus contribuindo com 2/3 da produção nacional (ABIMCI, 2004). 

Fazendo uma análise desde o ano de 1995, de acordo com ABIMCI (2004), a 

produção de compensados mostrou-se crescente até o ano de 2004, chegando a 

2.400.000m3. Em contrapartida o consumo de compensados de pinus manteve-se 

estável, tendo em vista que a maior parte da produção está direcionada para 

exportação devido à grande concorrência no mercado interno dos painéis 

reconstituídos, principalmente o aglomerado, o MDF e o OSB (Figura 03). 

 

 
 

Figura 03 - Produção e consumo de compensado no Brasil. Fonte: ABINCI (2004) 
 

O Brasil é um grande fornecedor de compensado para os EUA, chegando a 

48% das exportações de compensados de pinus (ABIMCI, 2004), tanto é que 

qualquer aumento da demanda nos EUA, o preço brasileiro aumenta 

proporcionalmente mais que os preços dos demais exportadores devido a esta 

grande participação no mercado americano (RIBEIRO, 2003). 
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Importante salientar o expressivo comércio com os países europeus, 

tornando-se o segundo maior destino das exportações de compensados de pinus 

brasileiro (Figura 04). 

 

 
 

Figura 04 - Principais destinos das exportações de compensado do Brasil. Fonte: ABINCI (2004) 
 

 

3.4. CONCEITOS DO PAINEL COMPENSADO MULTILAMINADO 

 

 

A madeira compensada é um painel constituído por lâminas, unidas sob 

pressão por um agente de ligação para criar uma ligação entre as lâminas por um 

adesivo. O compensado por ser feito de madeira macia (softwood) e madeira dura 

(hardwood). È constituído sempre com um número impar de camadas com sentido 

da grã adjacente perpendicularmente à outra. As suas camadas podem ser 

constituídas de uma única lâmina ou de duas ou mais lâminas desde que suas grãs 

estejam paralelas. Um painel pode conter um número impar ou par de lâminas, mas 

sempre um número impar de camadas. As lâminas podem variar no número, na 

espessura, na espécie e na classe de madeira. A alternância do sentido da grã nas 

camadas adjacentes confere ao painel compensado estabilidade dimensional em 

sua largura conforme Figura 05 (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 1999). 
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Figura 05 - Posicionamento das lâminas no compensado. Fonte: STAMATO; CALIL JÚNIOR.(2003) 
 

 

3.5. ADESIVOS 

 

 

Dentre os adesivos mais usuais para a fabricação de painéis de madeira 

encontram-se os adesivos sintéticos, conforme citados abaixo.  

 

 

3.5.1. Características e propriedades dos adesivos  

 

 

De acordo com Vick (1999), os adesivos utilizados para a colagem da 

madeira ou de painéis reconstituídos são formulados a partir de um grupo químico 

denominado de polímeros, de origem natural ou sintética. Adesivos naturais são 

derivados de animais e vegetais. Os adesivos sintéticos são divididos em duas 

classes, os termoplásticos, que fundem através do aquecimento e solidificam 

quando resfriados, com baixa resistência a altas temperaturas e a umidade. E os 

adesivos sintéticos termoendurecedores ou termos fixos, que são ótimos para usos 

estruturais, pois durante seu processo de cura sofrem mudanças químicas 

irreversíveis, garantindo resistência à umidade e a cargas, além de não apresentar 

modificações com a variação de temperatura. Os adesivos podem ser agrupados 

nas categorias estruturais, semi-estruturais e não estruturais. Estas categorias são 

definidas a partir do uso externo e interno (VICK, 1999), mas podem também ser 

classificados em relação a sua permanência e durabilidade. A permanência do 
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adesivo é analisada sob condições ambientais irreversíveis, enquanto, a 

durabilidade refere-se às condições ambientais reversíveis (FRIHART, 2005). 

Segundo Marra (1992 apud IWAKIRI, 2005), a interação madeira-adesivo descreve 

cinco ações de movimento, também conhecidas como funções de mobilidade do 

adesivo, citadas a seguir:  

I Fluidez: escoamento do adesivo sobre a superfície da madeira;  

II Transferência: movimento do adesivo para a superfície oposta;  

III Penetração: penetração do adesivo na estrutura anatômica da madeira;  

IV Umedecimento: recobrimento da estrutura submicroscópica da madeira;  

V Solidificação: modificação do estado líquido para o sólido, através de 

processos químicos.  

A Figura 6, ilustra como acontece as ações de movimento de fluidez, 

transferência e penetração do adesivo na madeira. 

 

 
 

Figura 06 - Interação madeira - adesivo. Fonte: FRIHART, (2005) 

 

A Figura 7 (a) e (b) mostram a linha de cola da madeira, verificando na Figura 

7 (a), a cura do adesivo com a madeira.  
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Figura 07 - Linha de cola da madeira. Fonte: FRIHART, (2007)  
 

 

3.5.1.1. Fenol-formaldeído  

 

 

O fenol-formaldeído é o principal adesivo utilizado em painéis de madeira 

como o compensado, painel OSB e waferboard (CONNER, 2001), indicado para uso 

em aplicações externas. Kollmann (1975) define algumas características do fenol-

formaldeído como coloração marrom avermelhada, teor de sólidos de 48 a 51%, pH 

entre 12 a 13, tempo de armazenamento de 2 a 3 meses, temperatura de cura dos 

compensados industriais é na faixa de 115 a 150ºC, e o material deve apresentar 

umidade entre 6 a 10%, viscosidade de 300 a 600 cp (IWAKIRI, 2005).  

 

 

3.5.1.2. Uréia-formaldeído  

 

 

Iwakiri (2005) cita que mais de 90% dos painéis de madeira utilizam este 

adesivo. As vantagens desta resina são: baixo custo, facilidade de uso, resistência 

contra microorganismos, possibilidade de cura a frio, mas como desvantagens a 

falta de resistência à umidade, principalmente com a combinação do calor, o que 

limita este adesivo ao uso interno (CONNER, 2001). A uréia apresenta como 

características de 60 a 70% de teor de sólidos, coloração branca leitosa, pH de 7,4 a 



25 

 

7,8, viscosidade de 400 a 1000 cp, cura a quente de 90 a 120ºC, podendo ser 

armazenado por 3 meses na forma líquida, e cerca de 1 ano na forma em pó 

(IWAKIRI, 2005).  

 

 

3.5.1.3. Melamina-formaldeído  

 

 

A melamina é um adesivo de uso intermediário entre a uréia e fenol, pH de 9, 

temperatura de cura na faixa de 65 a 130ºC e sua armazenagem dura em torno de 

uma semana na forma líquida e cerca de 1 ano na forma em pó (IWAKIRI, 2005). 

Conner (2001) cita que a melamina resiste mais a ambientes úmidos do que a uréia. 

Kollmann (1975) descreve o adesivo com estabilidade a altas temperaturas, pode 

curar a temperaturas mais baixas, mas apresenta como desvantagem o custo, que 

chega a ser superior ao custo da uréia e do fenol. Para aumentar a resistência à 

umidade, a melamina pode ser usada em conjunto com a uréia, sendo que a maioria 

das combinações é de 40 a 50% do peso para melamina e de 50 a 60% de uréia 

(SELBO, 1975).  

 

 

3.5.1.4. Resorcinol-formaldeído  

 

 

Tem como principal característica a cura a frio, sendo utilizadas para 

construção de vigas estruturais, embarcações navais e de aviação (SELBO, 1975). 

Apresenta coloração marrom, viscosidade na faixa de 500 a 800 cp e pode ser 

utilizado em conjunto com o fenol, pois apresenta alta reatividade, porém de custo 

mais elevado (IWAKIRI, 2005).  
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3.5.1.5.  Acetato de polivinila (PVAc)  

 

 

Também conhecido como ‟cola branca”, é utilizado para fins não estruturais, 

em diversos segmentos da indústria moveleira e/ou madeireira, como por exemplo, 

painéis, laminados plásticos e de madeira, colagem de espiga e cavilha, “finger-joint” 

(OLIVEIRA; DANTAS, 2003). Além de apresentar baixo custo, pode ser prensado a 

frio, porém é um adesivo com resistência à umidade menor que os adesivos 

termofixos, por isso apresenta a limitação de uso externo (CONNER, 2001). 

Algumas das características do adesivo é o teor de sólidos entre 47 a 51%, pH entre 

2,5 a 4,0, coloração branca, viscosidade Brookfield de 5000 a 9000 cp, e pode ser 

armazenado na embalagem durante 6 meses (KILLING, 2003).  

 

 

3.5.1.6. Hot-melt  

 

 

São adesivos sólidos a temperatura ambiente, com grande utilização na 

junção de bordas ou de topo de painéis. Sua aplicação é feita a altas temperatuas, 

onde a colagem ocorre após o resfriamento e a conseqüente solidificação do 

adesivo (OLIVEIRA; DANTAS, 2003).  

 

 

3.5.1.7. Adesivo Poliuretano  

 

 

Os adesivos poliuretanos podem ser mono-componentes ou bi-componentes, 

sendo que a seleção depende da aplicação (FRIHART, 2005). São considerados 

adesivos semi-estruturais, pois apresentam limitações para uso externo (VICK, 

1999). Vick (1999) cita que o adesivo apresenta coloração variando de claro para 

marrom, linha de cola incolor, requer alta pressão, cura a temperatura ambiente, 

aplicado em pisos, laminados plásticos e metálicos, laminados especiais. 
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Christiansen (2000) comenta que os adesivos poliuretanos são conhecidos pela 

ótima adesão com a madeira, flexibilidade, alta força de adesão, e a cura ocorrem a 

baixas temperaturas. 

 

 

3.6. PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FATORES QUE AFETAM AS 

PROPRIEDADES DO PAINEL COMPENSADO 

 

 

O processo de produção de painéis compensados multilaminados é 

demonstrado esquematicamente na Figura 08. 

 

 
 

Figura 08 - Etapas do processo de produção do compensado multilaminado. Fonte: ABIMCI, (2004) 
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3.6.1. Descascamento das toras  

 

 

O descascamento é feito, geralmente, em toras de alta densidade, 

proporcionando menor desgaste de ferramentas de corte no processo de laminação.  

 

3.6.2. Traça mento das toras  

 

 

Esta etapa tem como função seccionar as toras nas dimensões necessárias 

para a laminação em torno ou em faqueadeira.  

 

 

3.6.3. Cozimento das toras e laminação 

 

 

O cozimento das toras é realizado para elasticizar a madeira, favorecendo o 

melhor acabamento nas superfícies das lâminas e facilitando no processo de 

laminação. Fatores como tempo de cozimento das toras, o teor de umidade e 

temperatura no ato da laminação, regulagem do torno, a densidade da madeira, e a 

manutenção do torno como a substituição das facas no tempo correto influenciam 

diretamente na qualidade das lâminas. 

INTERAMNENSE (1998), cita que um controle preciso na uniformidade da 

espessura das lâminas na laminação faz-se necessário para que possa ter uma 

colagem eficiente, um lixamento controlado e um maior controle na espessura final 

do painel compensado. 

Vários problemas podem ocorrer nas lâminas devido ao cozimento como 

lâminas felpudas e lâminas escamosas, podendo causar uma baixa qualidade dos 

painéis, e um excessivo consumo de resina, influenciando no custo de produção do 

compensado. O cozimento é geralmente recomendado para obtenção de lâminas de 

madeiras de densidade altas a serem usadas na face do compensado. Quando o 
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acabamento da superfície da lâmina não é muito importante, como compensados 

estruturais ou para embalagens, muitas vezes o cozimento pode ser desnecessário 

(UMAÑA & BRITO, 2004). 

O tempo de cozimento depende diretamente da densidade da madeira, do 

diâmetro das toras e da temperatura do vapor. GRATNTHAM & ATHERTON citado 

por MEDINA (1996), estabeleceram, a partir do ponto de vista econômico, que o 

maior ganho do aquecimento de toras de Douglas fir foi devido ao incremento do 

rendimento em termos de qualidade. MEDINA (1996) conclui que o aquecimento de 

toras de Pinus elliottii melhora o rendimento na laminação, a qualidade das lâminas 

e a resistência mecânica da linha de cola. BONDUELLE citado por BRAND et. al. 

(2004), conclui que no Estado do Paraná, o rendimento médio ponderado nas 

indústrias de chapas compensadas é de 36,52%, em que as maiores perdas 

ocorrem no processo de laminação. Ainda Silva citado por BRAND et. al. (2004), em 

indústria de compensados de Pinnus na região sul do Brasil, constatou para cada 

metro cúbico de compensados produzidos, se produz 1,9 m³ de resíduos, 

considerando a laminação e as atividades de manufatura dos painéis. Mencionou 

ainda que a produção de resíduos seja de 65% quando considerado todo o processo 

produtivo (laminação e manufatura). Porém, de todo o resíduo gerado, 89% é 

produzido na laminadora e apenas 11%, na fábrica. 

 

 

3.6.4. Secagem das Lâminas 

 

 

O teor de umidade das lâminas, logo após a laminação, é bastante elevado 

em razão do cozimento das toras. Este valor situa-se na faixa de 80% a 100%. A fim 

de se evitar aparecimento de fungos ou outros tipos de defeitos que comprometam a 

qualidade do compensado a secagem das lâminas é fator de urgência. A secagem 

artificial das lâminas é realizada por meio de secadores alimentados através de 

vapor fornecido por caldeiras. A temperatura e o teor de umidade são variáveis que 

ao longo do percurso inicia-se a operação com baixa temperatura e grau de umidade 

elevado; progressivamente a temperatura aumenta e o grau de umidade diminui até 

o final correspondente à umidade prevista para as chapas destinadas a colagem. 
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UMAÑA & BRITO (2004), afirmam que a secagem de lâminas de madeira, 

apesar de ser mais fácil que a secagem de madeiras serradas, por possuírem 

menores espessuras, torna-se um dos fatores mais importantes durante a fabricação 

do compensado, visto que, altos teores de umidade geralmente, resultam em uma 

colagem pobre. Em certos casos, bolhas de vapor são formadas, ocasionando 

descolamento e/ou material estourado. 

Por outro lado, um teor de umidade extremamente baixo é prejudicial, pois 

com a lâmina demasiadamente seca, a taxa de absorção do adesivo líquido será 

maior, aumentando também a velocidade de cura e a solidificação do adesivo 

(IWAKIRI, 2005). Uma solução seria deixar as lâminas ressecadas, expostas à 

umidade ambiente, durante 24 horas (UMAÑA & BRITO, 2004). 

 

 

3.6.5. Preparação da cola 

 

 

BALDWIN (1995), descreve que o tipo, a quantidade e a composição do 

adesivo, assim como os procedimentos empregados na colagem de lâminas, são de 

importância fundamental na qualidade das chapas. 

MARRA (1992), cita que nos aspectos que diz respeito à composição do 

adesivo, as diferentes proporções de resina, de extensor, de água e de catalisador 

estão relacionadas diretamente com a resistência da linha de cola das chapas 

produzidas. 

Quanto maiores às proporções de resina, em partes por peso do adesivo na 

sua formulação, a qualidade da ligação adesiva será superior. Na condição inversa, 

com maior grau de extensão, o custo final do adesivo será inferior, no entanto a 

qualidade da ligação também será inferior. 

JANKOWSKY (1980), concluiu que o aumento na porcentagem de extensor 

provoca uma diminuição na qualidade da linha de cola verificada através da 

resistência do painel à flexão estática, principalmente no sentido paralelo. 

O ideal, portanto, seria a otimização da relação custo-benefício, em função 

dos requisitos técnicos com base nas classes de qualidade do compensado, para o 

uso a que se destina (MARRA, 1992). 
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A formulação do adesivo, ou seja, a proporção de mistura Resina, Água, 

Extensor e catalisador (para resina Uréia-formaldeído), segundo IWAKIRI (2005), 

são apresentados em função de índices técnicos requeridos para o uso como 

exportação, mercado interno e compensados para caixa ria. Estes índices técnicos 

estão em função da quantidade de resina na formulação da cola, sendo o 

compensado de exportação os produtos com maior proporção de resina, e o 

compensado para caixa ria o produto com menor proporção de resina na sua 

formulação. 

 

 

3.6.6.  Características da madeira que influenciam, na aplicação da cola, juntagem 

das lâminas e montagem do painel. 

 

 

E ainda as características da madeira que influenciam na colagem são as 

propriedades anatômicas, físicas, químicas e mecânicas. 

 

 

3.6.6.1. Influência das propriedades anatômicas  

 

 

As propriedades anatômicas têm influência em relação às características de 

adesão, devido às diferentes dimensões dos elementos celulares, tamanho, 

disposição e freqüência das cavidades celulares, que por sua vez estão 

relacionadas com a porosidade e permeabilidade da madeira. Dentre as 

propriedades anatômicas da madeira concentram-se as principais características 

que influenciam o processo de colagem, sendo estes: os anéis de crescimento, 

cerne e alburno, idade da árvore, que apresentam diferenças em termos de 

densidade e porosidade, e a grã, que está relacionada à penetrabilidade do adesivo 

devido a porosidade resultante nos diferentes cortes (IWAKIRI, 1998). 
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3.6.6.2. Influência das propriedades físicas  

 

 

Entre as propriedades físicas mais importantes na colagem destacam-se a 

densidade e o teor de umidade, que estão relacionados com a porosidade e ao 

processo de prensagem respectivamente (VICK, 1999).  

 

 

3.6.6.3. Influência das propriedades químicas  

 

 

O pH interfere nas ações de movimento do adesivo, e os extrativos na 

permeabilidade e no tempo de prensagem (IWAKIRI, 1998).  

 

 

3.6.6.4. Influência das propriedades mecânicas  

 

 

Iwakiri (2005), descreve que a resistência gerada na linha de cola do painel é 

de grande importância para a resistência do produto colado, pois o comportamento 

estrutural depende da perfeita união dos substratos. Quanto maior a resistência na 

linha de cola em relação a resistência da madeira, significa que a interação do 

adesivo com a madeira foi eficiente. As tensões geradas são resultantes de fontes 

internas e externas. As internas estão relacionadas com a estrutura da madeira, e a 

externa com as cargas impostas sobre a linha de cola. As composições do adesivo 

seguido das características da madeira estão, relacionados com o desempenho das 

ligações. Para madeira de menores densidades e em menor quantidade serão 

exigidas menores tensões na linha de cola (IWAKIRI, 2005). Lopez e Garcia (2005) 

citam que a qualidade da colagem do painel não está limitada somente às 

propriedades da matéria-prima e do adesivo, mas também das variáveis do 

processo de aplicação. As principais fontes de variação e de controle da qualidade 

em um processo de colagem são:  

 Quantidade de adesivo: A distribuição deve ser feita uniformemente e em 

quantidade adequadas para que não falte ou exceda; Segundo TSOUMIS (1991), 
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para as madeiras de coníferas de rápido crescimento, as diferenças da massa 

específica entre o lenho inicial e tardio e, ainda, entre os lenhos juvenil e adulto são 

limitações técnicas na colagem das lâminas destas espécies. 

KOLLMANN et al. (1975), afirmam que a grande variabilidade na massa 

específica da madeira de coníferas depende mais da porcentagem relativa do lenho 

tardio do que da variabilidade das massas específicas individuais dos lenhos inicial e 

tardio. 

A seleção adequada das lâminas por classe de qualidade, ou seja, lâminas 

destinadas ao miolo e a capa dos compensados é um fator relevante na fase de 

montagem tendo em vista que uma das classificações dos painéis compensados é 

por qualidade das superfícies. 

A juntagem de lâminas consiste na colagem das bordas das lâminas e está 

em função do comprimento e da largura dos painéis. Defeitos nesta etapa poderão 

conferir ao painel compensado menor resistência. 

 

 

3.6.7.  Pré-prensagem 

 

 

A pré-prensagem tem como função a transferência da cola de uma camada 

para a outra, melhorando distribuição do adesivo e a diminuição do tempo de 

prensagem a quente nos painéis, pois irá facilitar o manuseio e o carregamento da 

prensa dos painéis a serem prensados. Um controle importante nesta etapa é o 

controle de pressão para não afetar a espessura final do painel. 

 

 

3.6.8. Tempo de assemblagem 

 

 

O tempo de assemblagem, isto é, o período de tempo decorrido entre a 

aplicação do adesivo e o momento em que a prensa é fechada, também afeta a 

qualidade do painel. O tempo de assemblagem deve ser programado de tal maneira 

que permita a transferência do adesivo da lâmina com cola para a lâmina sem cola, 
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a penetração do adesivo nas células superficiais das lâminas e o umedecimento 

dessas lâminas (IWAKIRI 2005). 

Se o tempo de montagem for menor que o ideal, não haverá a penetração do 

adesivo, resultando uma linha de cola faminta. Se for maior, ocorrerá uma 

polimerização parcial do adesivo antes da prensagem. Em ambos os casos a 

qualidade do painel será prejudicada (JANKOWSKY 1980). 

 

 

3.6.9. Prensagem 

 

 

A prensagem tem como objetivo finalizar a interação, adesivo-madeira por 

meio de reações físicas e químicas. As variáveis do processo de prensagem são: 

pressão, temperatura e tempo de prensagem (IWAKIRI, 2005). Cada painel 

apresenta suas características de prensagem em função da matéria-prima e do 

adesivo. 

 

 

3.6.9.1. Tempo de prensagem 

 

 

 E o tempo decorrido desde o fechamento da prensa até a sua abertura. Este 

tempo deverá ser suficiente para que o centro do painel atinja a temperatura ideal 

para a cura da resina e que seja suficiente também para a migração da umidade 

pelas bordas do painel. 

Os principais fatores que influenciam no tempo de prensagem, segundo 

IWAKIRI (2005) são: 

· Distância da superfície do painel até a linha de cola mais interna; 

· Catalisador; 

· Gramatura; 

· Grau de extensão; 

· Tempo de assemblagem; 

· Pressão aplicada; 

· Temperatura inicial da madeira; 
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· Densidade; 

· Porosidade; 

· Teor de umidade da madeira. 

 

KELLY, citado por PIO (2002), concluiu que o teor de umidade é um fator 

extremamente importante para o tempo de prensagem, pois aumenta a velocidade 

de transferência de calor da superfície para o centro do painel trazendo uma maior 

eficácia na cura da resina, devido à melhor condução de calor em condições de 

umidade do que no ar. 

 

 

3.6.9.2. Temperatura  

 

 

Esta em função do tipo de resina empregada para a construção do painel.  É 

uma variável com grande influência na interação adesivo-madeira, pois acelera o 

processo de cura dos adesivos.  

Frihart (2005), demonstra através da Figura 9 as variáveis do processo de 

penetração do adesivo. O aumento da temperatura torna o adesivo mais fluído até 

certo ponto, contribuindo com a penetração. Porém, temperaturas muito elevadas 

limitam o tempo de cura, pois ocorre a polimerização do mesmo, diminuindo a 

penetração do adesivo na madeira. A madeira com baixo teor de umidade tende a 

absorver a água do adesivo, aumentado sua viscosidade e, dificultando a 

penetração na madeira, assim como o alto teor de umidade da madeira retarda a 

penetração do adesivo, pois a água existente impossibilita a penetração. Quanto 

maior for o teor de água na composição do adesivo, menor sua viscosidade. A 

penetração do adesivo na madeira cresce linearmente tanto para o tempo como 

para a pressão de prensagem. 
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Figura 9 - As variáveis do processo de penetração do adesivo. Fonte: FRIHART, (2005) 
 

Segundo a indústria de resinas Synteko, para uma de suas resinas a base de 

fenolformaldeído, a temperatura na prensagem deve estar entre 125 a 150 ºC e o 

tempo de permanência para uma temperatura menor que 140ºC é de 1 min/mm e 

para uma temperatura maior que 140ºC é de 0,6 min/mm. 

 

 

3.6.9.3. A pressão 

 

 

 E outro fator importante envolvido na prensagem, pois tem a função transferir 

o adesivo de uma lâmina para outra e melhorar através da diminuição dos espaços 

vazios através da compressão da madeira a difusão de calor a partir da superfície 

até o centro do painel (IWAKIRI 2005). 

Pressão: Influência diretamente na colagem, pois a pressão é responsável em 

gerar o contato entre as peças a serem coladas. Caso a pressão não seja ideal para 

o painel não haverá uma boa união entre as peças, ou então o esmagamento entre 
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as mesmas, pois dependem de variáveis como a densidade da madeira, dimensões 

das peças, etc.;  

 

 

3.6.10. Esquadrejamento 

 

 

São cortes nas laterais dos painéis (bordas) deixando os painéis com seus 

vértices com um ângulo de 90º. Esta operação é realizada por serras circulares 

esquadrejadeira para ajuste da largura e do comprimento dos painéis em medidas 

padronizadas. 

A esquadrejadeira mal regulada pode gerar alto índice de descartes, tendo 

mau acabamento nas bordas dos painéis e gerando painéis desclassificados. Estudo 

feito por (BONDUELLE et al., 2004) citado por SILVA (2004), concluíram que na 

manufatura dos painéis a esquadrejadeira tem uma perda de 10,2%. 

 

 

3.6.11. Lixamento 

 

 

O objetivo do lixamento é ajustar a espessura do painel, eliminar alguns 

defeitos ou imperfeições superficiais dando melhor acabamento na superfície do 

painel. 

Painéis produzidos com medidas superiores à planejada e massa acrílica 

úmida podem gerar um maior desgaste ou “entupimento” das grãs das lixas, 

causando uma troca excessiva. 

 

 

3.7. APLICAÇÕES E PRINCIPAIS USOS DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

 

 

O painel de compensado tem múltiplas aplicações. Suas características 

mecânicas, grandes dimensões e variedades de tipos adaptáveis a cada uso, 
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constituem os principais atributos para justificar a ampla utilização deste material 

(MACEDO & ROQUE 1997). 

O tipo de uso depende principalmente do tipo de resina com que o painel foi 

fabricado. 

De acordo com BALDWIN (1995), para colagem fenólica (Fenolformaldeído), 

suas características são de colagem a quente, curado normalmente acima de 140ºC, 

geralmente altamente alcalino para cura rápida, resistente à água e de cor escura. 

Suas aplicações típicas são para painéis estruturais com uso exterior. O mesmo 

autor relata as características da resina uréica (Uréiaformaldeído) como colagem à 

quente ou colagem à frio, cura ácida com o calor e/ou cura rápida acelerada através 

de um catalisador, resistente a água fria, incolor e pode emitir formaldeído durante o 

uso. 

A definição de compensados estruturais e não estruturais depende dos 

valores das propriedades físicas e mecânicas definidos por normas técnicas. A 

classificação dos painéis depende também do tipo de aplicação (exposição) em 

função do tipo de resina utilizado. 

Os painéis compensados estruturais são compostos a base de resina 

fenólica, e aplicados principalmente na construção civil como forma de concreto, 

pisos, alma de vigas, cercas, etc. 

Os painéis compensados não estruturais são compostos a base de resina 

uréia e utilizados principalmente na construção de móveis, constituinte de divisórias, 

ou outro tipo de objeto que não requer carga excessiva para uso interior. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1. MATERIAIS 

 

 

O estudo foi realizado em painéis, feito com resina fenol-folmaldeido, que 

utiliza 13 camadas de laminas de pinus, sendo 2 lâminas para capa de 2,5 mm de 

espessura, 6 lâminas de miolo cola com espessura de 2,6 mm, e 5 lâminas de miolo 

comprido com 2,5 mm de espessura, para obter uma espessura final de 30 mm, ao 

termino de todo o processo produtivo. 

O teor de sólidos usado para confecção do painel é de 37,6%, e uma 

gramatura de 380g/m², sendo 190g/m² em cada face da lâmina. 

As dimensões iniciais do painel são de 1,28 x 2,56 m, e passam para um 

dimensionamento final de 1,22 x 2,44 m. 

 

 

4.2. METODOS 

 

 

A metodologia aplicada nesse trabalho é baseada, em pesquisa de campo, 

em uma fábrica de painel compensado multilaminado, situada na cidade de União da 

Vitória, observando todo o processo de produção, em especial a parte de montagem 

e esquadrejamento, onde foi analisado o custo da matéria prima, que é descartada 

no processo.  

O presente relatório técnico foi desenvolvido embasado nos conhecimentos 

adquiridos durante os cinco anos cursados de Engenharia Industrial da Madeira, 

pesquisa de campo (visualização in loco), consulta a artigos, livros e internet. A 

pesquisa de campo avaliou o consumo de lâmina, cola trigo e água; que podem ser 

reduzidos mudando, o tamanho das lâminas, pequenas melhorias no lay-out do 

processo de montagem, e ajustes em algumas máquinas, e um levantamento de 

quanto isso proporcionaria de economia ao final do mês. 
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Na primeira fase do projeto realizou-se quantitativa da matéria prima que é 

descartada no processo de esquadrejamento do painel. Esses descartes são 

denominados refiles, os quais são vendidos para uma fábrica de porta local, quando 

possuem largura maior de 32 cm, e outra parte é queimada na caldeira.  
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. CUSTOS DOS DESCARTES 

 

  

 Cálculo para se obter a quantidade de lamina m², que é baseado no balanço 

entre a área de entrada e saída de material, descontando a espessura, da serra 

circular.  Pode ser calculado conforme a expressão 1. 

 

)*()]}2*([*)]2*({[ LpfCpfEsLpiEsCpiAd −−−=  

 

Expressão 1 

)28,1*44,2()]}2*0035,0(28,1[*)]2*0035,0(56,2{[ −−−=Ad  

                    ²27,0 mAd =  

 

Onde: 

Ad - área de descarte (m²); 

Cpi – comprimento inicial do painel (m) 

Lpi – largura inicial do painel (m); 

Cpf – comprimento final do painel (m); 

Lpf – largura final do painel (m); 

Es – espessura da serra circular; 

2 – número de cortes feitos por lateral. 

 

A quantidade de lâminas em m³, descartadas no processo de 

esquadrejamento. Podem ser determinadas pelas expressões 2, 3, 4, 5. 

   

)**( NEAdVc =  Expressão 2 

                  )2*0025,0*27,0(=Vc  

                  ³0014,0 mVc =  

 

Onde: 

Vc – volume de capa utilizada (m³); 
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Ad – área de descarte (m²); 

E – espessura (m); 

N – número de lâminas (unidades)  

 

)**( NEAdVmc =  Expressão 3 

                 )6*0026,0*27,0(=Vmc  

                 ³0043,0 mVmc =  

 

Onde: 

Vmc – volume de miolo cola utilizado (m³); 

Ad – área de descarte (m²); 

E – espessura (m); 

N – número de lâminas (unidades) 

 

)**( NEAdVms =  Expressão 4 

                 )5*0025,0*27,0(=Vms  

                 ³0034,0 mVms =  

 

Onde: 

Vms – volume de miolo seco utilizado (m³); 

Ad – área de descarte (m²); 

E – espessura (m); 

N – número de lâminas (unidades) 

 

)( VmsVmcVcVl ++=  Expressão 5 

              )0034,00043,00014,0( ++=Vl  

              ³0090,0 mVl =  

 

Onde: 

Vl – volume total de lâminas (m³) 

Vc – volume de capa utilizada (m³); 

Vmc – volume de miolo cola utilizado (m³); 

Vms – volume de miolo seco utilizado (m³); 
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Quantidade de adesivo que está associado a esse descarte. De acordo com 

as expressões 6 e 7.  

 

gAda ×=  

380*27,0=a  

ga 8042,103=  

Expressão 6 

 

Onde: 

Ad – área de descarte (m²); 

a – quantidade de adesivo por lâmina (g); 

g – gramatura do adesivo (g/m²) 

 

1000/)( laQa ×=  

1000/)68042,103( ×=Qa  

KgQa 6228,0=  

Expressão 7 

 

Onde: 

Qa – quantidade total de adesivo (Kg); 

a – quantidade de adesivo por lâmina (g); 

l – quantidade de lâminas utilizadas como miolo-cola (unidade); 

1000 – 1000g que equivale a 1Kg. 

 

Sabendo que para se fazer uma mistura de adesivo, usando uma resina com 

50% teor de sólidos, utiliza-se 75,22% de resina + 12,39 % de trigo + 12,39% de 

água, para se obter uma mistura com 37,6% de teor de sólidos.  

Para determinação em específico da quantidade de: resina, trigo e água 

usados na preparação do adesivo. É determinado conforme as expressões: 8, 9, 10. 

 

100/)22,75*(QAQr =  

100/)22,75*6228,0(=Qr  

KgQr 47,0=  

Expressão 8 

 

Onde: 
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Qr – quantidade de resina (Kg); 

QA – quantidade total de adesivo (Kg); 

75,22 – quantidade de resina utilizada na batida de cola (%);  

100 – quantidade total de adesivo (%) 

 

100/)32,12*(QAQt =  

100/)32,12*6228,0(=Qt  

KgQt 08,0=  

Expressão 9 

 

Onde: 

Qt – quantidade de trigo (Kg); 

QA – quantidade total de adesivo (Kg); 

12,32 – quantidade de trigo utilizada na batida de cola (%); 

100 – quantidade total de adesivo (%) 

 

100/)32,12*(2 QAOQH =  

100/)32,12*6228,0(2 =OQH  

KgOQH 08,02 =  

Expressão 10 

 

Onde: 

QH2O – quantidade de água (Kg); 

QA – quantidade total de adesivo (Kg); 

12,32 – quantidade de água utilizada na batida de cola (%);  

100 – quantidade total de adesivo (%) 

 

Para a determinação do custo a mais que esses resíduos geram por painel, 

basta multiplicar a quantidade de matéria prima pelo valor unitário de cada. 

Conforme as expressões: 11, 12, 13, 14,15. 

 

PcVcCc *=  

390*0014,0=Cc  

53,0$RCc =  

Expressão 11 
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Onde: 

Cc – custo da capa utilizada no processo (R$); 

Vc – volume de capa (m³); 

Pc – preço para 1 m³ de capa (R$) 

 

PmcVmcCmc *=  

245*0043,0=Cmc  

04,1$RCmc =  

Expressão 12 

  

Onde: 

Cmc – custo do miolo cola utilizado no processo (R$); 

Vmc – volume de miolo cola (m³); 

Pmc – preço para 1 m³ de miolo cola (R$) 

 

PmsVmsCms *=  

200*0034,0=Cms  

68,0$RCms =  

Expressão 13 

  

Onde: 

Cms – custo de miolo seco utilizado no processo (R$); 

Vms – volume de miolo seco (m³); 

Pms – preço para 1 m³ de miolo seco (R$) 

 

Pr*QrCr =  

85,1*47,0=Cr  

87,0$RCr =  

Expressão 14 

  

Onde: 

Cr – custo da resina utilizada no processo (R$); 

Qr – quantidade de resina (Kg); 

Pr – preço de1 Kg de resina (R$) 
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PtQtCt *=  

40,0*08,0=Ct  

03,0$RCt =  

Expressão 15 

  

Onde: 

Ct – custo do trigo utilizado no processo (R$); 

Qt – quantidade de trigo (Kg); 

Pt – preço de1 Kg de trigo (R$) 

 

Custo total que esses resíduos, proporcionam a mais por painel. Conforme a 

expressão 16. 

 

CtCrCmsCmcCcCT ++++=  

03,087,068,004,153,0 ++++=CT  

16,3$RCT =  

Expressão 16 

 

Onde: 

CT – custo total que os resíduos geram por painel (R$); 

Cc – custo da capa utilizada no processo (R$); 

Cmc – custo do miolo cola utilizado no processo (R$); 

Cms – custo de miolo seco utilizado no processo (R$); 

Cr – custo da resina utilizada no processo (R$); 

Ct – custo do trigo utilizado no processo (R$). 

 

Abaixo a tabela 1, demonstra um resumo dos valores, para quantidade e 

custo de matéria prima, que são descartados com os refile de um painel.  

 

Tabela 1 – Quantidade e custo de matéria-prima, descartada com os refiles de um 

painel. 

PRODUTO PREÇO UNITARIO (R$) QUANTIDADE (m³) CUSTO TOTAL (R$) 

CAPA 390 0,0014 0,53 

MIOLO COLA 245 0,0043 1,04 

MIOLO SECO 200 0,0034 0,68 

   (continua) 
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   (continuação) 

PRODUTO PREÇO UNITARIO (R$) QUANTIDADE (Kg) CUSTO TOTAL (R$) 

RESINA 1,85 0,47 0,87 

TRIGO 0,40 0,08 0,03 

ÁGUA DESCONSIDERADO  0,08 0,00 

TOTAL   3,16 
Fonte: Autor, 2010. 

 

Sabendo-se que a empresa tem uma meta de produzir 1000 m³/mês, para 

determinar o numero de painéis produzidos ao mês, e calculado pela expressão 17. 

 

eLpCp

M
NP

**
=  

03,0*22,1*44,2

1000
=NP  

painéisNP 70,197.11=  

Expressão 17 

  

Onde: 

Np – número de painéis produzidos durante o mês; 

Cp – comprimento do painel esquadrejado (m); 

Lp – largura do painel esquadrejado (m); 

e – espessura do painel (m); 

M – meta de produção (m³) 

 

Para definir o custo mensal, basta multiplicar o custo unitário pela quantidade 

de painel que a empresa produz durante um mês. Conforme a expressão 18. 

 

NpCTCTm *=  

70,11197*16,3=CTm  

84,353.35$RCTm =  

Expressão 18 

 

Onde: 

CTm – custo total que os resíduos geram no mês (R$); 

CT – custo total que os resíduos geram por painel (R$); 

Np – número de painéis produzidos durante o mês. 
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5.2. ANALISE DO PROCESSO 

 

 

Na tentativa de reduzir custos, foi feito uma análise do processo de 

esquadrejamento do painel de compensado, onde são gerados os refiles, até a parte 

da preparação das lâminas, na tentativa de buscar soluções que possam diminuir a 

perda de matéria prima. 

 

 

5.2.1. Serra esquadrejadeira 

 

 

Adaptar um apoio preso na mesa, na lateral maior da serra esquadrejadeira 

utilizada no processo, pois a mesma para controlar o ajuste do painel possui um 

laser, e com a adaptação desse apoio que seria uma régua de madeira, ou de ferro, 

formando um ângulo de 90° com a serra que faz o corte da lateral menor do painel. 

Com isso aumentaria a precisão do corte, podendo assim, diminuir o tamanho bruto 

do painel, e conseqüentemente, gerando uma quantidade menor de refile. Ilustrado 

na figura 10, Também, facilitaria para o operador da máquina, para ajustar o painel 

na mesa de corte da serra esquadrejadeira, aumentando o rendimento da máquina.  
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Figura 10 – (A) serra esquadrejadeira com um apoio na lateral para ajustar o painel, (B) serra 

esquadrejadeira com laser para ajustar o painel. Fonte: AUTOR, 2010 
 

A figura 11, demonstra a visualização lateral, das possíveis diferenças de se 

usar um laser, e um gabarito para ajustar os painéis na mesa da serra 

esquadrejadeira, pois como e cortado mais de um painel por vez, o apoio lateral 

ajudará o operador no ajuste dos mesmos, deixando as laterais retas e 
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conseqüentemente, aumentará a precisão do corte, e poder-se-á diminuir o tamanho 

inicial do painel.  

 

 

 
Figura 11 – Ajuste do painel na mesa da serra esquadrejadeira, (A) utilizando um laser, (B) utilizando 

um apoio. Fonte: AUTOR, 2010 
 

 

5.2.2. Processo de montagem 

 

 

Adaptar um gabarito no processo de montagem, pois assim os painéis recém 

montados, ficariam com as laterais mais uniformes e com isso poder-se-ia utilizar 
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lâminas mais curtas no processo. E também, facilitaria para o “luvero” (auxiliar de 

produção, que coloca o miolo com cola sobre as lâminas secas) na montagem do 

painel, aumentando a produção. 

A figura 12, mostra as possíveis diferenças no processo de montagem do 

painel, utilizando um gabarito na lateral maior, e o outro processo sem gabarito. 

 

 

 
FIGURA 12 - Diferença na montagem do painel: (A) sem o auxilio de um gabarito, (B) utilizando um 

gabarito, Fonte: AUTOR, 2010 
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5.2.3. Gabarito 
 

 

Seriam dois painéis formando um ângulo de 90° graus, nas laterais do 

“carinho” (os painéis são montados manualmente em cima de carinhos) onde é 

montado os painéis de compensado, isso quando a empresa usa lâminas grandes 

em seu processo produtivo, que não é o caso da empresa estudada. 

 

 

5.2.3.1. Adaptação de um gabarito no processo de montagem 

 

 

Devido ao modelo da passadeira de cola, e o tipo de lâminas utilizadas no 

processo da empresa estudada, e possível fazer um gabarito apenas para a lateral 

maior do painel compensado, para isso teria de mudar o lay-out do processo de 

montagem. O lay-out sugerido alem de ajudar no processo de montagem do painel, 

também, diminuirá área de ocupação do setor de montagem, sendo 190,72 m² para 

o lay-out atual, e 142,39 m² para lay-out sugerido.  Conforme a figura 13. 
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Figura 13.  (A) lay-out de montagem existente, (B) lay-out sugerido para auxiliar o processo de 
montagem. Fonte: AUTOR, 2010 
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5.2.4. Características das lâminas 

 

 

A empresa utiliza aproveitamento de lâminas, no miolo cola e miolo comprido, 

cujos mesmos são denominados “recortes” (lâminas com defeitos, como pedaços 

podres, ou com cascas. São recortadas na guilhotina para eliminar as imperfeições, 

conseqüentemente ficando com uma largura menor). Outro item avaliado seria uma 

melhor preparação desse recorte, com uma adaptação na guilhotina onde as 

laminas recortadas, sairiam melhor esquadrejadas. A figura 14 ilustra a diferença de 

laminas com dimensões iguais, e outra desigual 

 

 
 

Figura 14 – (A) lamina com as laterais irregulares, (B) lamina esquadrejada. Fonte: AUTOR, 2010 
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Essa adaptação seria um apoio de madeira, ou de ferro, que forme um ângulo 

de 90° com a faca da guilhotina, e com isso poderá se obter lâminas com dimensões 

iguais. A figura 15, mostra uma a diferença de uma guilhotina com um gabarito, e 

outra sem, e o que ocorre na hora de recortar a lâmina, para eliminação de defeitos.  

 

 
 

Figura 15 – (A) guilhotina sem apoio, (B) guilhotina com um apoio de 90° para lâmina. Fonte: AUTOR, 
2010 
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Pois com lâminas com uma forma retangular, agilizaria o processo de 

montagem, e diminuiria a ocorrência de sobreposição de lâminas e falhas no 

processo de montagem, ilustrado na figura 16. E, podendo assim, usar laminas com 

dimensões menores, que conseqüentemente resultaria na diminuição de refile 

gerado no processo de esquadrejamento.     

 

 
 

Figura 16 – (A) falha de lâminas, (B) sobreposição de lâminas, (C) laterais tortas.  Fonte: AUTOR, 
2010 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1. Valor do custo para cada 1 cm de largura do refile das laterais maior e menor 

 

 

Para determinar a economia teórica que essa mudança proporcionaria, deve-

se obter o valor de custo para cada 1 cm de largura do refile das laterais maior e 

menor, a menos para cada painel. Abaixo a figura 17, mostra os tipos de refile e 

suas medidas. 

 

 

 
Figura - 17. Tipo de refiles gerado no processo de esquadrejamento. Fonte: AUTOR, 2010 

 

A área para o refile da lateral maior (R2), com 1 cm de largura e determinada 

pela expressão 19. 
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01,0*2 CpAr =  

01,0*5245,22 =Ar  

²0252,02 mAr =  

Expressão 19 

  

Onde: 

Ar2 – área do refile da lateral maior com 0,01m de largura (m²) 

Cp – comprimento do refile do painel (m) 

0,01 – largura do refile (m) 

 

Custo por painel, para o refile da lateral maior (R2), com 1 cm de largura. E 

determinado pela expressão 20. 

 

22 C

CT

Ar

Ad
=  

1

16,3

0252,0

27,0

C
=  

cmRC 1/29,0$2 =  

Expressão 20 

 

Onde: 

C2 – custo por painel, para cada 0,01m de largura do refile da lateral maior (R$); 

Ad – área de descarte (m²); 

Ar2 – área do refile da lateral maior com 0,01m de largura (m²) 

CT - custo total que os resíduos geram por painel (R$) 

 

A área para o refile da lateral menor (R4), com 1 cm de largura. E 

determinado pela expressão 21. 

 

01,0*4 LpAr =  

01,0*22,14 =Ar  

²0122,04 mAr =  

Expressão 21 

 

Onde: 

Ar4 – área do refile da lateral menor com 0,01m de largura (m²) 
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Lp – largura do refile do painel (m) 

0,01 – largura do refile (m) 

 

O custo por painel, para o refile da lateral menor (R4), com 1 cm de largura. E 

determinado pela expressão 22. 

 

44 C

CT

Ar

Ad
=  

4

16,3

0122,0

27,0

C
=  

cmRC 1/14,0$4 =  

Expressão 22 

 

Onde: 

C4 – custo por painel, para cada 0,01m de largura do refile da lateral menor (R$); 

Ad – área de descarte (m²); 

Ar4 – área do refile da lateral menor com 0,01m de largura (m²); 

CT - custo total que os resíduos geram por painel (R$) 

 

 

6.2. Comparativo em relação à venda do refile da lateral (R4), e redução do mesmo 

 

 

Uma parte dos refiles gerados, que tenham uma largura maior de 3,2 cm, são 

vendidos para fábricas de portas, que aproveitam o material como enchimento de 

porta, mostrado na figura17. Avaliando a mesma, determina-se o volume em estéreo 

por painel, do refile (R4v). Conforme a expressão 23. 

 

)2,0**4*4()*4*4(4 eCLeCLvR +=  

)2,0*03,0*081,0*22,1()03,0*081,0*22,1(4 +=vR  

stvR 0036,04 =  

Expressão 23 

 

Onde: 

R4v – refile da lateral menor que pode ser vendido (st); 
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L4 – largura do refile (m); 

C4 – comprimento do refile (m);  

e – espessura (m); 

0,2 – 1 estéreo de refile equivale a 20%, a mais do valor de1 m³ de refile. 

 

Lucro por painel, multiplicando o volume de refile (R4v), pelo custo unitário. 

Conforme a expressão 24. 

 

Pr*4vRLr =  

60*0036,0=Lr  

21,0$RLr =  

Expressão 24 

 

Onde: 

Lr – lucro com a venda do refiles por painel (R$); 

R4v – refile da lateral menor que pode ser vendido (st); 

Pr – preço do m³ de refile vendido (R$) 

 

Para o faturamento mensal, basta multiplicar o lucro por painel pela 

quantidade de painéis produzidos durante o mês, conforme a expressão 25. 

 

NpLrLrm *=  

70,197.11*21,0=Lrm  

16,390.2$RLrm =  

Expressão 25 

 

Onde: 

Lrm – lucro mensal com a venda dos refiles de painel (R$); 

Lr – lucro com a venda do refiles por painel (R$); 

Np – número de painéis produzidos durante o mês 

 

O custo total por painel, do refile com 1 cm de largura. É determinado pela 

expressão 26. 

 

)4*4()2*2( LeCLeCCTp +=  Expressão 26 
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)1*14,0()1*29,0( +=CTp  

43,0$RCTp =  

 

Onde: 

CTp – custo total por painel para cada cm a menos, do refile da lateral maior e 

menor (R$); 

C2 – custo para cada 0,01 m a menos do refile da lateral maior (R$); 

C4 – custo para cada 0,01 m a menos do refile da lateral menor (R$); 

Le2 – largura do refile da lateral maior, que pode ser diminuído com o novo processo 

(cm); 

Le4 - largura do refile da lateral menor, que pode ser diminuído com o novo 

processo (cm). 

 

O custo total mensal, do refile com 1 cm de largura. É determinado pela 

expressão 27. 

 

NpCTpCTm *=  

70,197.11*43,0=CTm  

17,846.4$RCTm =  

Expressão 27 

  

Onde: 

CTm – custo mensal para cada cm de largura, a menos do refile da lateral maior e 

menor (R$); 

CTp – custo total por painel para cada cm a menos, do refile da lateral maior e 

menor (R$); 

Np – número de painéis produzidos durante o mês. 

 

 

6.3. Volume mensal de painéis que podem ser produzidos reutilizando a matéria 

prima 
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A quantidade de painel que podem ser feito a mais utilizando a matéria prima 

descartada com os refiles.  Considerando que foi reduzido 1 cm de largura para o 

refile R2 e R4, conforme a expressão 28. 

 

XpArAr

AP 1

42
=

+

 

Xp

1

0374,0

2385,3
=  

unidadesXp 0115,0=  

Expressão 28 

 

Onde: 

AP – área de um painel de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m (m²); 

Art – (Ar2 + Ar4) área total dos refile de 1 cm de largura (m²); 

1 – um painel de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m (unidade); 

XP- número de painel de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m, que pode ser 

produzidos com a matéria prima descartada com os refile de 1 cm de largura. 

 

A quantidade mensal de painéis que podem ser feitos a mais utilizando a 

matéria prima descarta com os refiles, conforme as expressões 29, 30. 

 

NpXpXpm *=  

70,197.11*0115,0=Xpm  

unidadesXpm 77,128=  

Expressão 29 

 

Onde: 

Xpm- número mensal de painéis de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m, 

que pode ser produzidos com a matéria prima descartada com os refile de 1 cm de 

largura; 

XP- número de painel de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m, que pode ser 

produzidos com a matéria prima descartada com os refile de 1 cm de largura; 

Np – número de painéis produzidos durante o mês. 

 

Quantia de painéis em m³ 
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XpmeLpCpVp **2*2=  

77,128*003,0*27,1*55,2=Vp  

³53,12 mVp =  

Expressão 30 

 

Onde: 

Vp - volume de painéis de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m, que pode 

ser produzidos com a matéria prima descartada com os refile de 1cm de largura; 

Cp2 – comprimento do painel após os ajustes; 

Lp2 – largura do painel após os ajustes; 

e – espessura (m); 

Xpm- número mensal de painéis de compensado multilaminado de 2,55 x 1,27m, 

que pode ser produzidos com a matéria prima descartada com os refile de 1cm de 

largura. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Com o sistema atual, o custo mensal de matéria-prima utilizada na produção 

de compensado multilaminado de pinus, é de R$ 424.087,10. Sendo que R$ 

35.353,84 e gerado pelos refiles; porem há um faturamento com a venda do mesmo 

de R$ 2.390,16 mensalmente. 

Com os ajustes propostos, conseguindo diminuir 1 cm das laterais, se obterá 

os seguintes valores:  

R1 - refile da lateral maior R$ 3.267,24 economia mensal, para cada 1 cm a 

menos de largura do refile. Sendo que o mesmo tem um total de 5,3 cm de largura 

que são descartados, cujo não diminuiria a quantidade de refile vendido. 

R4 - refile da lateral menor R$ 1.578,94 economia mensal, para cada 1 cm a 

menos de largura do refile. Sendo que o mesmo tem um total de 11,3 cm de largura, 

porém 8,1 cm são vendidos que geram uma renda de R$ 2.390,16, sobrando 3,2 

cm. Para não haver um prejuízo em relação ao refile vendido, deve-se diminuir pelo 

menos 1,52 cm, para se obter um valor de R$ 2.399,99. 

Mas esse é o valor de custo da matéria prima, sendo que se a mesma 

descartada for transformada em painel compensado multilaminado, poderá haver 

uma margem de lucro maior, seria uma forma de agregar valor a uma parte dos 

descartes. Pois com o sistema sugerido alem dos 1000m³/mês de painel 

compensado multilaminado, poderia ser produzido mais 12,53m³/mês; com o 

aproveitamento de matéria prima. 
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