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UNIÃO DA VITÓRIA 

MAIO/2008 

INTRODUÇÃO 

 

 Pode ocorrer variações no processo de fabricação de painéis compensados 

de fabricante à fabricante, porém seu fluxograma básico de produção é o mesmo.  

Podem-se produzir compensados apenas com lâminas torneadas, ou com 

revestimentos de lâminas faqueadas. Além de outros revestimentos que não serão 

aqui citados.  

 

 As faqueadas correspondem a 5% do total de lâminas produzidos no país, 

sendo o produto final utilizado para revestimento de superfícies de painéis de 

madeira (compensados, aglomerados ou MDF) ou até paredes. As lâminas 

torneadas representam 95% da produção total nacional. É utilizada particularmente 

na fabricação de compensados.  

 

 O fluxo do processo produtivo de uma fábrica de compensados é 

relativamente simples, envolve as seguintes atividades:  

 juntadeira de miolo;  

 montagem do compensado;  

 préprensagem;  

 prensagem;  

 réclassificação;  

 esquadrejamento;  

 lixamento; (viii) classificação; e  

 armazenamento, embalagem e expedição.  

 

 A seguir, é apresentada de forma simplificada, a descrição do fluxo do 

processo produtivo de uma fábrica de compensados, considerando cada uma das 

atividades. 
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 Juntadeira de miolo 

 Dificilmente os painéis compensados são formados por lâminas inteiras, 

geralmente a composição destes painéis utiliza lâminas fracionadas ao meio, em um 

terço ou em um quarto. 

 

 As lâminas estreitas são encaminhadas para uma juntadeira de miolo, 

objetivando seu aproveitamento e obter uma única lâmina com a dimensão padrão 

estabelecida. O processo de juntagem envolve as seguintes fases: alimentação, 

suavização, inspeção eletrônica, recorte, colagem, descarregamento e 

empilhamento. 

 

 As lâminas juntadas na dimensão padrão são encaminhadas, geralmente 

através de empilhadeira, para preparação e montagem do compensado. 

 

 Montagem do compensado 

 Previamente a montagem do compensado, as lâminas são submetidas a 

aplicação superficial de cola, através de um equipamento específico denominado 

passadeira de cola. 

 

 Duas diferentes passadeiras de colas podem ser consideradas no processo 

produtivo, sendo uma utilizada exclusivamente para aplicação de cola uréica, na 

fabricação do compensado de uso interno e outra para aplicação de cola fenólica na 

fabricação do compensado de uso externo (resistente à umidade). Após a aplicação 

de cola, ocorre automaticamente a montagem do compensado. 

 

 Na montagem sempre é considerado um número ímpar de camadas ou 

lâminas, definida em função da espessura final do compensado. As lâminas são 

cruzadas (balanceadas), de forma que cada camada apresente uma lâmina disposta 

com grã perpendicular à camada adjacente. 
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 Normalmente, a lâmina que confere o balanceamento ao compensado é 

aquela destinada a compor o miolo curto. Posteriormente a montagem, o 

compensado montado é transportado através de roletes até uma pré-prensa. 

 

  Pré-prensagem 

 O compensado previamente montado é submetido à pré-prensagem em uma 

prensa a frio que é carregada e descarregada manualmente. 

 

 A pré-prensagem tem como finalidade principal preparar o compensado para 

a prensagem final, facilitando o carregamento da prensa principal e conferindo 

menor tempo e melhor qualidade de colagem ao produto final. 

 

 

   Equipamento para Pré-prensagem 

 

 Prensagem 

 Após a pré-prensagem, o compensado montado é enviado a uma prensa 

multipratos com alimentação e descarregamento automático. Na prensa o 

compensado montado é submetido à ação de pressão e temperatura por um período 

de tempo previamente definido. Tanto o tempo, como a temperatura e pressão 

dependem do tipo de cola empregada, bem como da espessura do compensado. 

 

 Após a prensagem, o compensado semiacabado é encaminhado para 

préclassificação. 
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   Equipamento para a Prensagem 

 

 Pré-classificação 

 Consiste basicamente na aplicação de massa de rápido endurecimento, 

acrílica ou similar, objetivando eliminar eventuais defeitos superficiais (nós abertos, 

trincas, etc.) na capa e contracapa após a prensagem. Tal procedimento visa 

conferir ao compensado uma melhor aparência. 

 

 Esquadrejamento 

 O compensado consertado é, através de roletes, direcionado a uma serra 

esquadrejadeira, a qual é responsável por conferir as dimensões finais (comprimento 

e largura) requeridas para o produto. 

 

 Lixamento 

 Também através de roletes, o compensado já esquadrejado segue para uma 

lixadeira de desbaste e, posteriormente, para uma lixadeira bitoladeira, onde é 

definida a espessura do painel. 

 

 Classificação 

 Após o lixamento o compensado é classificado e, caso existam imperfeições 

que possam ser consertadas, o painel é emassado novamente. Caso contrário, o 

compensado é rejeitado ou classificado como sendo de qualidade inferior. 

 

 Armazenamento, embalagem e expedição 
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O compensado classificado é embalado, onde o mesmo é palletizado. O produto 

palletizado é armazenado em local adequado para posterior expedição. 

 

 

 



8 

 

 O painel de compensado pode levar acabamento em lamina torneada ou 

faqueada. A seguir, o fluxo de produção de ambas : 

 Devido ao fato de que há diferenças nas etapas de produção de lâminas 

faqueadas e torneadas, os dois processos são mostrados de maneira separada. O 

fluxo básico do processo industrial de fabricação de lâmina torneada é mostrado na 

figura 1.  

 

Ele inclui as seguintes etapas:  

(1) exploração e transporte de toras,  

(2) cozimento das toras,  

(3) laminação,  

(4) guilhotinagem de lâminas verdes,  

(5) secagem e  

(6) guilhotinagem de lâminas secas.  

Já a produção de lâminas faqueadas é mostrado na figura 2 e,  inclui as etapas:  

(1) exploração e transporte de toras,  

(2) preparação dos blocos,  

(3) cozimento dos blocos,  

(4) laminação,  

(5) secagem e  

(6) guilhotinagem de lâminas secas. 

 

 Para que as etapas que ocorrem da mesma maneira nos dois processos não 

sejam repetidas, estas são descritas uma única vez. Já para as etapas que são 

distintas, estas são descritas discriminando como se dá em cada um dos métodos 

de obtenção de lâminas. 

 

  Exploração e transporte 

 A matéria prima (toras) que será usada no processo é cortada e levada da 

floresta até a indústria, normalmente em caminhões. 
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 Ao chegar em seu destino, as toras são descarregadas e estocadas no pátio 

de madeira. As toras são então seccionadas (traçadas) para homogeneizar seu 

comprimento.  

 

Torneadas: Depois de traçadas, as toras são transportadas até o setor de 

cozimento.  

Faqueadas: As toras são encaminhadas até a serraria para a preparação dos 

blocos. Uma serra-fita de carro ou uma serra circular radial, e posteriormente uma 

serra fita de carro retiram as costaneiras obtendo-se um bloco, que facilmente 

assenta na máquina faqueadeira. As costaneiras que apresentam tamanho 

apropriado são aproveitadas para produção de serrados. Para isto, passam por uma 

serra-circular múltipla. O que não pode ser aproveitado para este fim é utilizado para 

a produção de energia. 

 

 Cozimento 

Torneadas: As toras são cozidas ainda com casca.  

Faqueadas: Blocos são preparados e encaminhados para tanques de cozimento. 

  

 Em ambos os casos, após o carregamento do tanque, este é fechado e 

posteriormente inicia-se o cozimento, que pode ser feito através de vapor vivo ou 

água quente, de acordo com as características da madeira e material que se quer 

obter. Este cozimento se dá a uma temperatura normalmente inferior à 100º C, 

variando em função da massa específica da madeira. Já o tempo de cozimento 

depende do diâmetro da tora/bloco sendo, em geral, em torno de 14 horas. Este 

procedimento confere ao final do processo uma maior plasticidade às toras/blocos. 

 Desta forma, elas passam a ser laminadas mais facilmente.  

Torneadas: As toras após o cozimento são classificadas de acordo com o 

comprimento e a qualidade e seguem para a laminação (torno). 

Faqueadas: Os blocos após o cozimento são aplainados e seguem para o 

faqueamento. 

 

 Laminação 
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Torneadas: As toras são então colocadas e posicionadas no centralizador de toras 

do torno laminador. 

 

 

   Torno Laminador 

 

 Aciona-se o equipamento que faz com que a tora gire contra um instrumento 

cortante de mesmo comprimento que o seu. Os primeiros giros do torno possuem a 

função de limpeza e regularização do cilindro. Por isto, o que sobra da operação são 

resíduos, que vão normalmente para um picador. 

 

 Após a regularização, inicia-se a verdadeira produção de lâminas que podem 

variar de 1 a 3 mm de espessuras e com diversos metros de extensão. Quando a 

tora atinge um diâmetro que não mais permite sua laminação, pára-se o torno e 

retira-se o rolete restante para dar início a um novo ciclo de produção. A sobra da 

tora anterior pode, então, ser direcionada à fabricação de cavacos ou revendidas 

para fabricação de enchimento de portar ou outros fins. Os refilos são recolhidos, 

picados e transformados em energia.  

 

Faqueadas: Com o bloco ainda quente é feita a laminação na faqueadeira. Para isto, 

ou o bloco é fixado através de grampos a uma mesa e impulsionado contra um 

conjunto de portas-facas que permanece estacionário, ou ocorre a movimentação 

lateral-horizontal de um instrumento cortante (faca) contra o bloco.  
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 Das duas formas obtém-se, ao final, lâminas com espessuras menores que 1 

mm. As sobras do faqueamento podem ser aproveitadas para a obtenção de 

serrados (tábuas de aproveitamento). 

 

 

 

  Esquema de Faqueadeira 

 

 Guilhotinagem de Lâminas Verdes 

 Esta etapa, como já mencionado acima, só ocorre na produção de lâminas 

torneadas. 

 

 Neste caso, as lâminas verdes depois de formadas são transportadas por um 

sistema de esteiras até a guilhotina para que sejam cortadas em dimensões 

regulares. As lâminas guilhotinadas são classificadas, empilhadas, compactadas e 

estocadas, sendo posteriormente secadas. 

 

 Secagem de Lâminas 

 As lâminas são estocadas e posteriormente secas de preferência em 

secadores a jato do tipo esteira ou secador-prensa. 

 

 Após a secagem, as lâminas são estocadas de acordo com seu comprimento 

e qualidade em A, B, C1, D e retalhos. 
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Secador Tipo Esteira 

 

 Guilhotinagem de Lâminas Secas 

 As lâminas estocadas são guilhotinadas com guilhotinas refiladeiras, 

empilhadas, de acordo com suas dimensões e aspecto visual, e enfardadas. Os 

pacotes recebem etiquetas onde estão impressas suas principais características 

(comprimento, largura e quantidade). Os pacotes são empilhados e embalados para 

serem enviados para a expedição e ao mercado. 

 

 Os resíduos destes processos são recolhidos, picados e transformados em 

energia. Podem também, ser direcionadas a produção de compensados, quando se 

tem uma unidade fabril integrada (lâminas de compensado). 
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Figura 01: Fluxograma Esquemático de Obtenção de Lâminas Torneadas de Madeira 
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Figura 02: Fluxograma Esquemático de Obtenção de Lâminas Faqueadas de Madeira 

 

 

TIPOS DE PAINÉIS E SEUS ACABAMENTOS  

 

VERNIZ UV: oferece alto brilho, similar a plastificação. Não influência nas cores e a 

secagem por luz ultravioleta é rápida. Sua formulação tradicional contém óleo 

secante, resina e um solvente como aguarrás. Mas modernamente são utilizados 

também derivados de petróleo como poliuretano ou epóxi. Em oposição á tintas, 

verniz não contém pigmento para ressaltar a textura ou cor natural. 

 

EMBORRACHADO: Aplicação de uma espécie de tinta pastosa sobre o 

compensado tem sua utilização na produção de assoalhos de ônibus. 

 

BB OLEADO: Compensado com acabamento em óleo vegetal, destinado para a 

construção civil. 
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RESINADO: É um produto composto por lâminas selecionadas que garantem a 

qualidade do produto. É uma chapa, com colagem 100% fenólica e revestida 

superficialmente com densa camada de resinado, que a torna impermeável e muito 

resistente aos esforços de concretagem. É recomendado par o uso em formas de 

concreto, em tapumes de obras, canteiros e embalagens expostas ao tempo. Sua 

vantagem é a economia no caso de analise custo benefício.  

 

PLASTIFICADO:  É um compensado multilaminado com suas faces revestidas com 

filme fenólico produzido para aplicação de trabalhos técnicos que requer bons 

índices de reaproveitamento. As chapas são produzidas com madeira tropical de alta 

densidade nas faces.  

Uso: para situação onde se deseja um bom fator de aproveitamento, em função do 

alto desempenho das chapas, para formas de concreto. 

Composição Estrutural – lâminas de face e contraface A, com miolo C ou superior. 

Colagem W.B.P (100%  a prova d`água ) 

Gramatura: Gramatura total de filmes = 180gr/m² em cada face. 

 

ANTI-DERRAPANTE: É um produto composto por chapas compensadas 

plastificadas com um lado liso e outro anti-derrapante, produzido para aplicações em 

trabalhos técnicos, que requeira uma boa durabilidade nas faces. 

Uso: para situações sonde se deseja um bom fator de durabilidade, em função de 

alto desempenho das chapas, para pisos anti-derrapantes. 

Composição Estrutural – lâminas de face e contraface A, com miolo C ou superior. 

Colagem W.B.P (100%  a prova d`água ) 

Gramatura: Gramatura total de filmes = face lisa 120gr/m², face anti-derrapante 

240gr/m². 

 

PLASTFORM MDO: É um produto moderno formados por chapas compensadas 

plastificadas para formas de concreto. Para situação onde se deseja um bom 

aproveitamento, em função do alto desempenho das chapas, para formas de 

concreto (aparentes ou não). 

Composição Estrutural – lâminas de face e contraface A*, com miolo C* ou superior. 

Colagem W.B.P (100%  a prova d`água ) 
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Composição Superficial: revestido com filme de nova tecnologia MDO (Medium 

Density Overlay). O MDO é uma lâmina sintética que confere resistência mecânica 

às chapas. 

 

Gramatura: Gramatura total de filmes = 215/370gr/m² em cada face. 

 

SHINGLEFORM: É uma chapa compensada tanalizada, para uso estrutural, 

produzida de acordo com BS-6566 British Standards e a NBR 6532, e certificada 

pela TECO (USA) atendendo aos requisitos da PS1 95, e possui características 

estruturas e garantia específica contra ataques de cupins ou apodrecimento. 

Uso: estruturas de subcoberturas de telhados – especialmente os que utilizam telhas 

tipo SHINGLE, estruturas de pisos, fechamento de contravento de estruturas tipo 

Frame (Wood Frame e Steel Frame), indústria naval, mercado moveleiro. 

Composição: o compensado SHINGLEFORM é produzido com lâminas de madeira 

reflorestada, com colagem 100% fenólica (W.B.P) e tratamento de tanalização grau 

A, tratada em autoclave sob vácuo-pressão com TANALITH CCA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


