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Introdução

• Madeira de Pinus
– considerada uma das mais versáteis
– utilizada para diversas finalidades– utilizada para diversas finalidades

• industria civil
• industria de celulose,  papel e papelão 
ondulado

• páletes
• serraria
• móveis
• ...

(Remade, 2006)



Madeira dos Pinus

• Pólos moveleiros trazem às suas 
regiões
–desenvolvimento 

• econômico • econômico 
• social

–empregos diretos e indiretos 
– aquecendo sua economia



MÓVEIS DE PINUS: HISTÓRICO NO BR

• Antes dos anos 70:
–móveis oriundos de espécies de 
árvores nativas

• Pós anos 70:
– incentivos governamentais para 
reflorestamento com Pinus e eucalipto

–o potencial moveleiro da madeira de 
Pinus sp. foi descoberto 



• Primeiros móveis de Pinus
fabricados no Brasil
–Preço baixo

MÓVEIS DE PINUS HISTÓRICO NO BR

–Preço baixo
–Baixa qualidade

• Pouca longevidade
• grande quantidade de nós 
• aspecto azulado 



Primeiros móveis de Pinus
fabricados no Br

Falhas
– corte precoce de árvores 
– mistura de espécies 
– uso de equipamentos obsoletos e não adaptados à – uso de equipamentos obsoletos e não adaptados à 
madeira dos Pinus

(Gorini, 2001) 



• Década de 80
– Indústrias moveleiras (Pinus)

• aquisição de novas tecnologias 
• tratamento dessa madeira
• técnicas de corte da madeira 
• otimizadora ótica de corte 

Foto: http://machines-for-wood.com/pt/Fhomag.html



• Atualmente
–Móveis de Pinus

• produtos de alta qualidade destinados 
para a exportação. 



Vantagens
• Aceitabilidade no exterior

–origem sustentável
– selos verdes e certificados de boas 
práticas de manejo

• Móveis de florestas plantadas –• Móveis de florestas plantadas –
tendência mundial
– ISO-14001 - já inibe o mercado de 
móveis de madeira de lei nativas

–Pinus substituíram a madeira da 
araucária
• florestas e matas nativas preservadas

(Gorini, 2001) 



Florestas Plantadas
O Brasil

• 5,7 milhões de hectares com plantios da espécie de 
Pinus e Eucalyptus. 
• A maior concentração em termos de área plantada 
está em Minas Gerais, seguido por São Paulo e Paraná.
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Figura – Percentagem de áreas  plantadas e reflorestadas com 
Pinus no Brasil. Fonte: Abraf apud SBS (2007)



Principais Espécies 
Florestais no Brasil

Fonte: ABRAF (2001)



Áreas plantadas de Pinus

• Crescente demanda do setor = aumento
• Estados maiores plantadores do gênero  

– Paraná, Santa Catarina, Bahia e São Paulo,
• 73% do total

(Total Móveis, 2005) 

Tabela 2- Área plantada com Pinus e eucalipto a região sul do Brasil (ha) 
 

Estados Pinus Eucalipto Total 

Paraná 686.453 121.908 808.361 
Santa Catarina 530.992 70.341 601.333 
Rio Grande do Sul 181.378 184.245  365.623 

Fonte: SBS (2007) 



• pinheiros possuem rápido crescimento
• recomenda-se seu corte para a serraria 
a partir dos 15 anos 
– aumento da área plantada 
– aquisição de grandes reservas com plantios 

Áreas plantadas de Pinus

– aquisição de grandes reservas com plantios 
– suprir o mercado de aglomerados



Disponibilidade Teórica de Madeira de Pinus
 (plantio + 25 anos : 0,7 x A x 350 m3)
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Painéis aglomerados 
• Utilizados em grande escala na fabricação de 
móveis
– aumento do uso da madeira do Pinus no setor
– 100% da madeira utilizada em painéis provem de 
florestas plantadas de Pinus ou de Eucaliptoflorestas plantadas de Pinus ou de Eucalipto
(Abimovel, 2005)

BRDE, 2005



Vantagens da madeira aglomerada 
frente à maciça

• melhor aproveitamento e redução de 
desperdícios 

• preferência na confecção de muitos tipos de • preferência na confecção de muitos tipos de 
móveis

• produto uniforme, sem a presença de nós;
• produção de móveis mais leves
• com igual resistência e longevidade
• fácil mobilidade e garantia de padronização
para móveis modulados (Abicht et al., s/d)



Produção de aglomerados 

• crescimento de 238% em apenas 
nove anos no Brasil

• Pinus - características desejadas • Pinus - características desejadas 
–garantem melhor usinabilidade
– durabilidade
– estabilidade dimensional
(Abicht et al., s/d)



Tipos de aglomerados

• MDF

• EGP• EGP

• MDP

• OSB



EGP – “Edge Glued Panel”
(Painel de Madeira Colado Lateralmente)

• sarrafos de madeira com dimensões e espessuras semelhantes são 
acondicionados lado a lado com a presença de colas, adesivos, resinas 
e produtos para aumentar a vida útil da madeira, sendo submetidos 
ao calor e prensagem para essa adesão. 

• “finger joints” 
• madeira pode então ser originada de árvores de pequenos diâmetros 

como as de primeiro desbaste de reflorestamentos de Pinuscomo as de primeiro desbaste de reflorestamentos de Pinus
• desvantagens: o painel que é constituído de madeira juvenil 

apresenta menor rigidez e propriedades mecânicas inferiores aos das 
árvores adultas, 

• sarrafos de Pinus - coloração clara de sua madeira é mais apreciada 
gerando um produto final de bom visual e acabamento. 

• O mercado brasileiro de painéis de madeira que apresentam alto valor 
agregado
– 2005-2006 aumentou 6,7 %, havendo a absorção principalmente pelo 

setor moveleiro
– volumes exportados cresceram em torno de 35,5 % nesse período. 



OSB - “Oriented Strand Board”

• Pinus - principal matéria-prima para o OSB devido à sua densidade 
adequada, abundância no mercado e características de umidade, 
conferindo um produto de alta qualidade e resistência ao ataque 
de fungos

• compensados feitos a partir de partículas de madeira orientada 
("strands"). 
– três camadas de partículas coladas com resinas resistentes à – três camadas de partículas coladas com resinas resistentes à 

penetração de água e compactadas sob prensagem a quente.
– alinhamento da madeira - forma de escamas. 

• Vantagens: 
a) resistência similar ao compensado padrão
b) técnicas de prensagem e as resinas utilizadas também evitam a 
delaminação no OSB, 
c) pode ser construído em várias espessuras e dimensões
d) possui alta eficiência ecológica, 
Faltam ainda incentivos na difusão desta tecnologia e investimentos neste 
setor



MDF  - “Medium Density 
Fiberboard”

• Duma árvore de Pinus, apenas 50% é usado para conversão a produtos sólidos 
nas serrarias. 

• MDF - mais 40% desta árvore é usada 

• Fabricação:
– fibras da madeira são liberadas pela ação de um desfibrador mecânico associado a um 

amolecimento prévio dos cavacos de madeira amolecimento prévio dos cavacos de madeira 
– são secadas e aglutinadas com resinas 
– prensadas sob calor para a obtenção de um produto estável

• Tipos de MDFs – quantidade e tipo de resina, tipo de fibra, grau de prensagem 
e acabamento final

• MDF FR (resistente a fogo) 
• HD - maior resistência mecânica 
• "in natura"
• com uma das faces revestidas com laminado ou com papel decorativo impregnado de resina 
• acabamento final em ambas as faces da chapa, "finish foil" 
• alternativas para a fabricação de móveis e de materiais de construção 



MDP - "Medium Density 
Particleboard"

• Fabricação: modernos seletores de tamanhos de partículas aglomeradas 
concomitantes aos processos de aglutinação destas com resinas e 
prensagem a elevadas temperaturas

• Chapas modernas de MDP já são as mais utilizadas no setor moveleiro, 
• Aproveitamento quase que total da madeira das árvores, 

– custo de produção competitivo e o preço e qualidade do produto altamente 
atrativos atrativos 

• Dois tipos de chapas MDP – diferença no acabamento: 
– MDP BP – que apresenta revestimento melamínico em baixa pressão
– MDP FF ("finish foil") - acabamento pinturas em impressão ou laminação de 

papel envernizado e aplicado sobre a superfície do MDP sob temperatura e 
pressão

• MDPs têm a densidade elevada das camadas superiores ganhando em 
geral da densidade das chapas MDF (950 a 1000 kg/m³ contra 900 kg/m³ 
do MDF)

• Possuem partículas menores na superfície, aumentando de diâmetro da 
superfície da chapa para o miolo
– disposição das partículas aglomeradas - dificulta o empenamento 

• Móveis que são fabricados a partir do MDP são leves e duradouros



Móveis - Classificação

• Móveis de madeira, que detêm expressiva 
parcela do valor total da produção do setor, 
segmentados em dois tipos:
– Retilíneos

• lisos• lisos
• desenho simples de linhas retas
• matéria-prima principal é constituída de aglomerados e 
painéis de compensados

– Torneados
• detalhes mais sofisticados de acabamento 
• formas retas e curvilíneas misturadas
• matéria-prima é a madeira maciça 

– de lei nativas ou de florestas plantadas (Pinus)
– painéis de MDF









SegmentoSegmento SantaSanta CatarinaCatarina ParanáParaná Rio Rio Grande do SulGrande do Sul MédiaMédia

Compensado 1,84 1,84 1,84 1,84

Serrado 2,50 2,50 2,50 2,50

Taxas de Crescimento
(Indústria Consumidora de Pinus)

Taxas de Crescimento Industrial  (% aa)

Serrado 2,50 2,50 2,50 2,50

Beneficiado 3,00 3,00 3,00 3,00

Moveis 2,60 2,60 2,60 2,60

Aglomerado 1,36 1,36 1,36 1,36

MDF 2,30 2,30 2,30

Papel e Celulose 2,68 4,68 0,69 2,68

OSB 4,69 4,69

Média 2,52 2,62

Fonte: Holtz Consultoria (2005)

2,04



Clusters
Importante pólo de desenvolvimento, que 
alimenta a economia local e regional brasileira



• Maior consumo de madeira de Pinus - estados da região sul
– 58% da das áreas plantadas com Pinus no Brasil (Casarotto Filho,

2006).





Rio Grande do Sul 

• Indústria moveleira

–segundo maior produtor de móveis do 
paíspaís

– representatividade do setor é de 3,1% 
do PIB, 25% da produção nacional e 
28% da exportação. 



BRDE, 2006



Tipos de móveis fabricados pelas indústrias gaúchas

•5% são móveis de escritório e 1%, públicos/institucionais. 

•Nos residenciais, 26% correspondem a dormitórios, e os móveis infantis respondem por 3%. 

•No segmento de móveis para escritório, 80% destinam-se à informática. 

•A madeira é a matéria-prima mais empregada na produção de móveis





Fonte: BRDE, 2006

Fig. Principais produtos gerados em Bento 
Gonçalves, Rs



O pólo moveleiro de Bento 
Gonçalves (RS)

• produção é voltada para o mercado interno
• segundo lugar entre os exportadores
• desenvolvimento - associativismo existente entre os 
empresários locais



• contribui com 27% das exportações brasileiras 
de móveis



Tecnologia

• Centro Tecnológico do Mobiliário (Cetemo)
– assessoria tecnológica, informação
– tecnológica e serviços laboratoriais (controle de 

qualidade),
– realiza pesquisas de tendências de mercado – realiza pesquisas de tendências de mercado 
– curso de design. 

• Centro Gestor de Inovação (CGI), 
– objetiva gerar e organizar informações relativas ao setor.

http://www.cetemo.com.br/



A indústria de móveis: o caso do Rio Grande do Sul. P. A. Jacinto; J. Strada;
S. S. Alves. Teor. Evid. Econ.9 (17). (2001)

http://www.upf.br/cepeac/download/rev_n17_2001_art7.pdf



SANTA CATARINA:
• principal matéria-prima, o Pinus 
reflorestado 

• madeira maciça 
• chapas compensadas e MDF
• maior pólo exportador de móveis • maior pólo exportador de móveis 
do Brasil, exportando cerca de 
80% do que produz

(SINDUSMOBILl, 2005)



Fonte: Secex, 2006



Santa Catarina
• O pólo moveleiro de São Bento do Sul e Rio 
Negrinho (SC) 
– Localizado no Vale do Rio Negro

BRDE, 2006



• Surgiu na década de 50 - imigrantes alemães

• década de 70  - produção móveis escolares e 
cadeiras de cinema

• constituído de 210 empresas que empregam 
8.500 funcionários

Santa Catarina – pólo de São Bento 
do Sul e Rio Negrinho 

8.500 funcionários

• cerca de 80% da produção para o mercado 
externo, composta quase exclusivamente por 
móveis residenciais de madeira Pinus

• maior exportador de móveis do país, respondendo 
por 53% das exportações brasileiras de móveis. 



• Os principais avanços tecnológicos 
de produto e de matéria-prima 
adotados nos últimos anos pelas 

Santa Catarina – pólo de São Bento 
do Sul e Rio Negrinho 

adotados nos últimos anos pelas 
empresas pesquisadas são: painéis 
de Pinus maciço e melhorias no 
processo e em equipamentos (que 
reflete na qualidade e 
produtividade)



• Das exportações de móveis 
nacionais, 69% são fabricados de 
madeira, destes, a grande maioria 

Santa Catarina – pólo de São Bento 
do Sul e Rio Negrinho 

madeira, destes, a grande maioria 
provêm dos Pinus e estão também 
encaixados na categoria de móveis 
residenciais



Tecnologia

• empresas exportadoras do pólo de 
São Bento do Sul utilizam 
majoritariamente madeira maciça majoritariamente madeira maciça 
(Pinus) na confecção dos móveis 

• O Pinus - boa aceitação na Europa e 
nos Estados Unidos
–permite a sua usinagem (torneamento 
e outros detalhes de acabamento) e 
tem custo similar ao do painel de MDF 



Oeste catarinense

BRDE, 2006



Um relevante produtor de móveis residenciais e de 
escritório 



Pólo moveleiro de Arapongas - PR

BRDE, 2006



Pólo moveleiro de Arapongas - PR

• surgiu na década de 60
• produção de móveis populares 
• 7% das vendas externas de móveis do país
• 145 empresas
• 5.500 empregos

• Produção 
– mercado interno, e em menor escala, à exportação

• alto grau de associativismo entre os empresários
– 1997, na construção de um grande centro de 
eventos

– feiras e eventos do MOVELPAR
– CETEC - resíduos sólidos e líquidos da produção.







Economia do setor moveleiro

• aumentou 2,8% suas exportações no 
ano de 2007

• a expansão da construção civil no • a expansão da construção civil no 
país provocou um aumento de 12,6% 
na venda de móveis em 2007

• previsões de crescimento para o ano 
de 2008





Problemas no setor

• Taxa de câmbio instável prejudica 
as exportações do setor 

• baixa qualidade e falta de matéria-• baixa qualidade e falta de matéria-
prima para a produção de móveis 
de madeira maciça de Pinus. 

• verticalização de empresas



A indústria de móveis: o caso do Rio Grande do Sul. P. A. Jacinto; J. Strada;
S. S. Alves. Teor. Evid. Econ.9 (17). (2001)

http://www.upf.br/cepeac/download/rev_n17_2001_art7.pdf



• fornecimento de madeira bastante 
irregular 

• indústrias moveleiras perdem 

Problemas no setor

• indústrias moveleiras perdem 
oportunidades de exportação



Empresas que adquirem 
madeira de terceiros

• Reclamações
–baixa qualidade da madeira

• altas quantidades de nós
• deficiência na secagem
• rachaduras 
• problemas com o desdobro. 



Produção de móveis de Pinus

• Etapas - desde a secagem e o 
beneficiamento da madeira até a 
construção do móvel
– usinagem– usinagem
– acabamento
– montagem e embalagem do produto final

• Dificuldades:  beneficiamento da 
matéria-prima e acabamento



Problemática

• tecnologias envolvendo a usinagem 

• não há preocupação com inovação • não há preocupação com inovação 
dos móveis através de novos 
projetos de design

–determinados pelos importadores



A indústria de móveis: o caso do Rio Grande do Sul. P. A. Jacinto; J. Strada;
S. S. Alves. Teor. Evid. Econ.9 (17). (2001)

http://www.upf.br/cepeac/download/rev_n17_2001_art7.pdf



Principais investimentos
• modernização do maquinário 

– a compra de leitores óticos, 
– prensas para montagem de painéis, 
– centros de usinagem e de cabines 
pressurizadas para acabamento do produto 
final. final. 

• competitividade em um 
mercado em que os 
principais indicadores de 
concorrência são o preço 
mais baixo e a 
produtividade elevada 



Classificação de modernidade

• Indústrias razoavelmente modernas 
• Equipamentos microeletrônicos 
• Utilizarem os CADs para a • Utilizarem os CADs para a 
elaboração de projetos 

(Gorini, 2001) 



Sucesso na exportação

• modernização tecnológica 
• superação dos problemas internos 
• sofisticação • sofisticação 

–atender a todas as exigências 
ambientais e de qualidade de produto 
determinadas pelos importadores 
europeus (Gorini, 2001)



Desafios
• Três principais pólos do sul

– criação de escolas técnicas e laboratórios 
especializados no setor

– disponibilidade e acesso a recursos para 
aquisição de novos equipamentos

– maiores incentivos no setor
– diminuição da carga tributária
– ampliação de linhas de financiamento e 
planejamento do governo 

Câmara e Serconi (2006) 



• associação entre as empresas 
produtoras através de 
cooperativas e sindicatos 

Desafios

cooperativas e sindicatos 
– juntar forças em torno dos mesmos 
objetivos 

– conservação do meio ambiente



• aposta no “ecodesign”

–engenharia e manufatura de móveis 
levando em conta a importância do 

Desafios

levando em conta a importância do 
meio-ambiente 

–aumentando a qualidade, ergonomia e 
longevidade dos produtos, diminuindo 
resíduos e maximizando a utilização 
da principal matéria-prima



ECODESIGN

Venzke (2002)



Ecodesign

• Empresas do setor moveleiro de Bento Gonçalves - possuem 
medidas de controle e monitoramento de gastos energéticos

• elevada durabilidade dos móveis e seu conserto foi considerado de 
baixo grau de dificuldade

• Indústrias pesquisadas - principais dificuldades de implantação 
do "ecodesign":
– custos elevados da implementação de programas ambientais
– desconhecimento de novas tecnologias relacionadas com o tema
– falta de fornecedores de materiais ambientalmente corretos 
– falta de cultura ambiental dos funcionários e consumidores

Venzke (2002)



PRODUÇÃO   MAIS  LIMPA

Programa  da UNEP  para  
prevenção  da poluição  
e  das perdase  das perdas

• o real  objetivo  é 
aumentar  os resultados  
das empresas ao mesmo 
tempo  em  que  se 
melhora  o  ambiente

Weber (2008)

Weber (2008)



∑

PRODUÇÃO MAIS LIMPA

PRODUÇÃO 

MAIS   LIMPA + $$

Fábrica  limpa  e eficiente

Ambiente  limpo e melhor qualidade de vida



O QUE GANHA A EMPRESA E SEUS 
FUNCIONÁRIOS COM 

TECNOLOGIAS LIMPAS? 

�marketing da empresa, produto e funcionários  

� valorização dos funcionários dentro da empresa e no mercado

� redução de custos de produção e tratamento de resíduos

� desperdícios  viram  matérias-primas

� possibilidade de reciclo total de mp e água

� evita incômodos e custos com penalidades

� passaporte para exportação



Considerações Finais

• Madeira de Pinus – Potencialidade 
para o crescimento do setor 
moveleiro brasileiro

• Aumentar competitividade• Aumentar competitividade
–Questões ambientais 
–Aquisição de novas tecnologias

• Incentivos governamentais
• Aumentar exportações



Maiores informações -
consulte

PinusLetter 10
http://www.celso-
foelkel.com.br/pinus_10.html



Obrigada

http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html

ester.foelkel@via-rs.net
www.celso-foelkel.com.br


