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Olá, eu sou o

Marcenildo!

Vamos falar sobre

o reaproveitamento

dos resíduos da indústria

moveleira...

A par#r de um levantamento das empresas

(formais e informais) atuantes no setor

moveleiro foi verificado os materiais

u#lizados, os #pos de móveis produzidos, o

nível de tecnificação das empresas e a

qualificação dos trabalhadores.

Analisados os dados foram propostas algumas

alterna#vas, dentre as quais, se destacam a

intensificação do associa#vismo, o uso de

so"wares de planejamento de corte e

controle de matéria prima, cursos de

qualificação (corte certo, formação de preços

e segurança do trabalho) par#cipação em

feiras e exposições, além da presença de

estagiários e profissionais de arquitetura nas

empresas.

Grande lance...

- Comunicação

- Parceria

- Planejamento

- Meio ambiente

- sucesso



Estes resíduos na sua grande maioria

resultam de material melamínico que não

deve ser queimado nem depositado no

meio ambiente por sua alta toxidade.

Aotimização do processo de fabricação do

mobiliário que utiliza chapas que possuem

tamanho padronizado deveria também

gerar resíduos padronizados que

pudessem ser utilizados para produzir

novas peças de design de interiores.

A quantidade de resíduos gerada pela

indústria moveleira viabiliza a criação de

um nicho de mercado para produzir

elementos decorativos artesanais em

escala industrial.

Outra alternativa é utilizar estes resíduos ,

que após passar por processo de

trituração, moagem e prensagem podem

ser transformados em painéis reciclados

e utilizados como divisórias internas em

habitações de interesse social. Desta

forma contribuiria para a redução de

custos destas moradias, evitando a

poluição do meio ambiente com o descarte

destes resíduos.

Setor Moveleiro de

Santiago

San#ago, conta hoje com um Distrito Industrial

com área de 37,16 ha localizado no lado leste

da cidade, junto a BR 287 e em função de sua

localização geográfica é um ponto estratégico

em relação ao MERCOSUL.

Das 23 indústrias instaladas neste espaço, oito

são do setor moveleiro e considerando que

entre empresas formais e informais o

município conta com cerca de trinta empresas

estas empregam diretamente mais de uma

centena de pessoas. Esta a#vidade se cons#tui

como uma das fortalezas regionais.

A indústria moveleira de San#ago atende um

mercado próprio, onde o mobiliário sob

medida se sobrepõe ao produzido em série,

ocasionando uma grande quan#dade de

resíduos que não obedecem a padrão algum.

‘’Aqueles que tiverem a habilidade de se
associar, de somar inteligências e habilidades
profissionais, poderão atingir um grande
sucesso e realização pessoal de modo mais
rápido e eficiente’’

Luiz Guilherme Bram



Enfim...

O sonho da

casa própria.

Obje"vo Geral

O#mizar a u#lização da matéria-prima na

fabricação de móveis sob medida visando a

redução e o reaproveitamento dos resíduos

descartados pela indústria moveleira em

produtos artesanais ou sua transformação em

painéis divisórios para habitações de caráter

social.

Obje"vos Específicos

Criar workshops, treinamentos para mão-de-

obra que atua no segmento do setor em todos

os níveis.

R e a l i z a r e s t u d o s q u e v i a b i l i z e m o

desenvolvimento e criação de novos produtos

a p a r #r d a u #l i za çã o d o s e ve nt u a i s

subprodutos produzidos.

Pesquisar o volume e des#nação dos resíduos

produzidos pelas indústrias moveleiras.

Ampliar os lucros das empresas moveleiras.

Produzir painéis para u#lização em divisórias

internas para habitações de interesse social

tendo em vista a redução dos custos das

moradias.

Contribuir para o refinamento do processo

p r o d u #v o , a fi m d e m e l h o r a r o

aproveitamento das chapas melamínicas.

Projeto Moveleiros

Habitação social ou habitação de interesse

social é um #po de habitação des#nada à

população cujo nível de renda dificulta ou

impede o acesso à moradia através dos

mecanismos normais do mercado imobiliário.

Empreendimentos habitacionais de interesse

social são geralmente de inicia#va pública e

têm como obje#vo reduzir o déficit da oferta de

imóveis residenciais de baixo custo, dotados de

infraestrutura (redes de abastecimento d'água,

esgotamento sanitário e energia elétrica) e

acessibilidade.

Alguns empreendimentos também visam a

realocação de moradias irregulares ou

construídas em áreas de risco.

Habitação de

Interesse Social



A par#r da preocupação dos empresários do

setor moveleiro de San#ago/RS, da interação

com a universidade e influência deste projeto

foi cons#tuída a ECOLINE, uma empresa

associa#va para trabalhar em uma visão de

produção sócio ambiental . Ass im, a

Associação de Moveleiros pensa em dar

des#nação econômica e ambiental para

resíduos que são descartados de suas

respec#vas indústrias, u#lizando-os como

matéria prima para processamento industrial

de novos produtos.

Através deste trabalho foram encaminhados

projetos de vinte novos produtos que se

somaram as ideias e experiências dos

empresários associados para a par#r de

resíduos de madeira, aglomerado, MDF e

outros materiais fabricar peças de artesanato e

p r o d u t o s i n d u s t r i a i s f o c a d o s n o

ecologicamente sustentável pelo uso de

tecnologias limpas, disponibilização de

espaços para capacitação e qualificação

profissional com geração de emprego e renda.

Ecoline Empresas parceiras do projeto

- Arte Móveis

- Bressan Móveis

- Deleva#Móveis e Esquadrias

- Ecoline

- Gavioli Equipamentos

- Incomata

- Indústria Gavioli

- Constrular

- Madeireira Santo Antônio

- Móveis Minuzzi

- Móveis Resta

- Móveis Saggin

- Móveis San#ago

- Pivoto Móveis

- Refino Móveis Planejados

- Rimar Móveis

- Yamada Móveis

MATERIAIS USADOS NA INDÚSTRIA MOVELEIRA

Placas de MDF e MDP

Placas de Compensados,

Aglomerados e chapas de fibra (Duratrex).

Madeira maciça em geral



o que é

sustentabilidade?

Palavra que carrega quatro conceitos ao
mesmo tempo: ecologicamente correta,
economicamente viável, socialmente justo e
culturalmente diverso.

Parece complicado né?

As a#tudes por trás delas são bem mais
simples.
Sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a
gente precisa da natureza e o que nós
oferecemos em troca. É economizar recursos e
u#lizar melhor o que nós consumimos. É
reciclar. É diminuir resíduos e poluentes.
É pensar para onde vai tudo o que nós
produzimos e descartamos e de onde vem
tudo o que a gente usa.
Sustentabilidade é tratar o Meio Ambiente
com o respeito que ele merece, retribuindo
tudo o que ele sempre inspirou.

Produzir resíduos
significa perdas...



Infelizmente, desde a revolução industrial, o

homem desenvolveu uma noção equivocada

de que ele pode controlar o meio. Mas

estamos, enfim, descobrindo a realidade de

que vivemos em um sistema fechado, finito. E

existem consequências para as nossas ações: o

lixo acumulado polui a água e o solo e atrai

vetores de doenças. A lista das consequências

é infinita e maléfica à própria existência do

homem.

Po r o u t ro l a d o, ex i s t e u m c a m i n h o

intermediário onde as coisas boas do

desenvolvimento econômico (produtos que

proporcionam bem estar, indústrias que

geram empregos, meios de transporte que nos

possibilitam conhecer o mundo) podem

coexis#r perfeitamente sem lixo, com o solo,

rios e ar puro.

Mas este caminho não é óbvio e tem diversas

bifurcações em sua extensão, que são as

escolhas que fazemos no dia a dia. A dona de

casa pode escolher da sua casa.reciclar o lixo

As indústrias podem escolher como tratar

seus resíduos ao invés de lançá-los brutos no

solo, no córrego ou incinerá-los. O governante

pode escolher criar meios para que a aplicação

das leis ambientais sejam melhor fiscalizadas.

Precisamos agir e fazer da nossa escolha uma

ação concreta.

Conscientização

Ambiental

Associativismo

Empresarial

Associação

Sociedade civil sem fins lucra#vos.

Coopera"va

Sociedade civil/comercial sem fins lucra#vos.

Sindicato

Sociedade civil/sindical sem fins lucra#vos.

FINALIDADE

Associação

- Representar e defender os interesses dos
associados.
- Es#mular a melhoria técnica, profissional,
econômica e social dos associados.

Coopera"va

- Viabilizar e desenvolver a#vidades de
consumo, produção, credito, prestação de
serviços e comercialização de acordo com os
interesses de seus cooperados.
- Atuar em nível de mercado.
- Formar e capacitar seus integrantes para o
trabalho e a vida em comunidade.

Sindicato

- Promover a defesa dos direitos e interesses
individuais e cole#vos de determinada
categoria de trabalho, representando-a em
questões judiciais ou administra#vas.



Representação

Associação

Pode representar os associados em ações

cole#vas de seu interesse.   São representadas

por federações e confederações.

Coopera"va

Pode representar os associados em ações

cole#vas de interesse.   São representadas,

conforme lei vigente, nacionalmente, pela

organização das coopera#vas Brasileiras e no

nível estadual , pela Organização das

Coopera#vas Estaduais.

Sindicato

Pode representar toda a categoria, mesmo os

não-associados, em questões 16 trabalhistas.

Nas demais ações, cole#vas ou individuais,

pode representar um ou todos os associados.

São representados por federações e

c o n fe d e r a ç õ e s . P o d e m t a m b é m s e r

organizados em centrais sindicais.

Responsabilidades

Associação

Os resultados das a#vidades da associação são

de responsabilidade dos associados.

Coopera"va

Os resultados das a#vidades da coopera#va

são de responsabilidade dos associados .

Sindicato

Os resultados das a#vidades do sindicato são

de responsabilidade dos associados.

ASSOCIAÇÃO



A geração e o aproveitamento
de resíduos

Como o setor moveleiro de San#ago trabalha

com móveis sob medida existem as inevitáveis

sobras cujas perdas podem ser minimizadas se

levar em consideração:

Planejamento do móvel com modulação

específica de portas e gavetas e a inserção de

nichos (garrafeiros, toalheiros, espaços

diferenciados) de fechamento;

Uso de so"ware de corte de chapas que

indicam os melhores cortes e fazem a

catalogação de peças possíveis de serem

usadas em outros moveis (ex: Corte Certo e

Maxcut);

Implementação de setor com funcionário

responsável e especializado em cortar a

matéria prima para os montadores;

Rec ip ientes de co leta : O uso destes

disposi#vos (tonéis, tulhas, caixas, padiolas,

exaustores,...) próximos dos equipamentos de

corte permite a equipe visualizar as sobras e

encaminhar as peças para a sua des!nação

final (Estoque ou trituração);

- Adegas

- Bandejas

- Cachepôs diversos

- Caixas para abelha sem ferrão

- Casas para cachorro

- Chapas engrossadas

- Engradados para bebidas pequenas

- Expositores

- Jardins ver#cais

- Luminárias pendentes e de canto

- Maleta para churrasco

- Mesa aparador

-Mesas auxiliares e de centro

- Mesas de apoio e de canto

- Molduras

- Painéis Divisórios

- Porta canetas

- Porta garrafas

- Porta gravatas

- Porta meias

- Quadros em relevos

- Tabuleiro de xadrex

O que fazer com os
inevitáveis resíduos

Resíduos

separados e catalogados

representam geração de

emprego e renda.

A i n d ú s t r i a d e m ó v e i s s o b m e d i d a

inevitavelmente produz resíduos. Esses por

sua composição e natureza são danosos ao

meio ambiente. Então podemos fazer deles

matéria prima para artesanato e produtos

industriais como:



Paineis:

Painel de placa maciça com retalhos

Painel de placa maciça com material triturado

Painel semi oco

Tipos de encaixe:

Com perfis de alumínio

Com macho e fêmea

Uso das placas:

Indústria moveleira

Divisórias para escritórios

Divisórias para habitação

de interesse social

Vantagens:

Ambientais

Matéria prima pra#camente gratuita

Diminuição de custos;

Divisórias com maior isolamento térmico e acús#co

Geração de emprego e renda

Formação de preços

Para que os negócios prosperem é necessário uma boa administração do

negócio e cuidados com a gestão dos processos produ#vos levando em

conta:

Buscar apoio e qualificação junto a Ins#tuições como universidades,

SEBRAE, SENAI e secretaria de indústria e comercio;

Cuidar da contabilidade através do apoio de um bom escritório contábil;

Observar os custos de matéria prima, de mão de obra, de transportes, de

propaganda e marke#ng, desgaste de equipamentos e dos impostos

per#nentes além do lucro esperado.

Produção de painéis para divisóriasProdução de chapas
engrossadas

Os moveis planejados necessitam muitas vezes

de chapas de diferentes espessuras que são de

preço elevado.

Com o uso de prensa pode-se produzir as

chapas a par#r do aproveitamento de resíduos

de diferentes tamanhos, composições e

espessuras necessários ao projeto.

Chapa #po sanduiche:

Empregam-se duas chapas de 5 mm, superior e

inferior e entre elas coloca-se tantos quantos

retalhos sejam necessários para a#ngir a

espessura desejada. Calcula-se uma redução

de 40% no custo final da chapa.

Obs: Para uma perfeita colagem todas as peças

colocadas neste miolo devem ser lixadas dos

dois lados.

Para evitar empenamento, deixar espaço

lateral de 3 a 5mm entre os retalhos.

Chapa maciça com

retalhos de resíduos

Chapa maciça com

resíduos triturados
Chapa semi oca

Toda estrutura interna e externa das chapas é feita
de material reaproveitado a partir dos resíduos.



Equipamentos Utilizados

- Triturador

- Plaina Desengrossadeira

- Serra Circular

- Prensa

- Tupias

- Lixadeiras

- Plaina Moldureira

- Seccionadora

Tipos de Encaixes

Encaixe #po ‘’L’’ Encaixe #po

macho e fêmea

Encaixe de perfil

metálico

Etapas de fabricação
dos painéis

Planejamento das dimensões das peças
(tamanho e espessura)

Escolha do tipo de chapa (semi oca ou
maciça);

Seleção dos resíduos a serem cortados ou
triturados;

Definir tipo de cola (para chapa maciça a
partir de resíduos triturados usar cola com
catalisador, resina à base de uréia, formol e
aditivos tipo Redemite - BD e para os
outros tipos de chapas uso de cola para
madeira de qualquer especificação);

Montagem do painel com os resíduos em
superfície plana;

Prensagem

Refilagem e preparação do tipo de encaixe
escolhido;



É muito fácil e rápido trabalhar com o Corte
Certo. Você começa cadastrando o material
que vai usar, o MDF ou aglomerado, coloca as
quan#dades e dimensões configura a
espessura da serra, sen#do do veio da madeira
ou não.
Assim você vai montando seu estoque, na
próxima vez que você for usar o mesmo
material não precisará digitar novamente.
O passo seguinte é o projeto, você cadastra a
lista de peças com suas dimensões e depois é
só calcular. Os planos para cada chapa são
apresentados no menu de miniaturas e para
abrir um deles é só clicar. Os planos de corte
apresentam as peças, as sobras (geralmente
em cor azul) e os retalhos (amarela) que são as
s o b r a s d e b o m t a m a n h o p a r a
reaproveitamento.

Você reduz o desperdício. Alguns cálculos
indicam que os desperdícios da matéria-prima
podem chegar à 20% e a outra vantagem é que
você vai ter um controle de seus retalhos e não
precisará comprar chapas a mais por erro de
cálculo ou ficar ocupando espaço com um
monte de retalhos que não irá usar.Pode ficar
ainda melhor. Mudar manualmente os planos
de corte. Relatórios supercompletos com
informações claras e precisas.

Até aqui você já viu que ganha tempo,
economiza matéria-prima e aproveita melhor
os retalhos, mais organização, planejamento,
tempo para os clientes, para sua arte e no final
muito mais lucro.

Te m o s p o r e s s e B ra s i l a fo ra m u i to s
marceneiros talentosos. Muitos até usam o
computador para os seus projetos. Mas
quando chega a hora do plano de corte alguns
parecem voltar a época da pedra lascada.
Ficam queimando neurônios com uma
a#vidade que não é o talento deles, quando já
existem o so"wares apropriados como por
exemplo o e oCORTE CERTO MAXCUT.

O que se ganha com os so#wares?

Para começar tempo. Tempo precioso para
você aprimorar o seu talento. Para inves#r no
relacionamento com seus clientes, para aplicar
em seu negócio.

Planejamento

nos cortes

Que incrível!
Com o uso do so"ware, eu
economizei tempo e u#lizei

menos chapas para um plano
de corte.



Segurança do trabalho

O que é?

Ciência que atua na prevenção dos acidentes do trabalho
decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais.
Nos locais de trabalho existem inúmeras situações de risco
passíveis de provocar acidentes do trabalho. Logo, a análise de
fatores de risco em todas as tarefas e nas operações do processo é
fundamental para a prevenção.

O que é EPI?

A p a l a v r a E P I s i g n i fi c a
Equipamento de Uso Individual,
des#nado a neutralizar um agente
agressivo contra o corpo de um
trabalhador, evitar lesões ou
minimizar a gravidade que causam
as doenças ocupacionais.

Riscos de acidentes

- Eletricidade;
- Máquinas e equipamentos;
- Incêndios;
- Armazenamento e transporte

de materiais;
- Manuseio de produtos perigosos;
- Ferramentas manuais;
- Contato com agentes biológicos;
- Entre outros;

Qual a importância dos EPI’s?

O E P I é importante para proteger os
profissionais individualmente, reduzindo
qualquer #po de ameaça ou risco para o
trabalhador. O uso dos equipamentos de
proteção é determinado por uma norma
técnica chamada NR 6, que estabelece que os
EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao
trabalhador para o desempenho de suas
funções dentro da empresa.
É obrigação dos supervisores e da empresa
garan#r que os profissionais façam o uso
adequado dos equipamentos de proteção
individual. Os EPIs devem ser u#lizados
durante todo o expediente de trabalho,
seguindo todas as determinações da
organização.

Regras básicas de segurança

1 - Cumpra as instruções, não se arrisque, se
não sabe,pergunte ao supervisor.

2 - Coopere na limpeza, na ordem e na
prevenção de incêndios.

3 - Corrija ou comunique as condições
perigosas.

4 - U#lize, ajuste e repare o equipamento,
somente quando autorizado.

5 - Use ferramentas e equipamentos
adequados ao trabalho, use-os com segurança.



Processo de fabricação dos
painéis divisórios

1. Coleta e trituração dos resíduos inaproveitáveis para outros usos.

2. Planejamento do tamanho de chapas divisórias desejado,

marcação e colagem da estrutura externa e interna da chapa.

3. Preparação da massa interna com material triturado e cola

(cascamite, farinha de trigo e catalizador) de acordo com orientações

do fabricante.

4. Preenchimento interno da chapa com o material homogeneizado e

colocação da capa externa e posteriormente levada a prensagem.
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SOFTWARES PARA DOWNLOAD:

Corte Certo

Site: www.cortecerto.com

Maxcut

Site: www.maxcutso"ware.com

As chapas podem ser semiocas ou preenchidas com retalhos/ sobras de

chapas diversas colocadas lado a lado ( prever espaçamento de 3 a 5

milímetros entre elas para evitar empenamento). Observar que sejam

bitoladas e lixadas dos dois lados para obter uma boa colagem.

5. Depois de prensados, os painéis são refilados e neles executado o

#po de encaixe escolhido e a montagem dos mesmos. Abaixo

experiências em diferentes situações, como divisórias de laboratórios e

estandes de feiras.
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