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• Destaque para produtos à base de painel de 
madeira  do tipo MDP (medium density 
articleboard) e MDF (medium density fiberboard) 
(Garcia e Motta (2006); Leão e Naveiro (2009)) 

 

Contextualização 



Contextualização 

• 73% da produção mundial de 
panéis reconstituídos está 
concentrada em 10 países, 
sendo o Brasil o 6º colocado 
(Biazus et al., 2010). 

 

• O aglomerado/MDP é o mais 
consumido e produzido no 
mundo (Silva, 2012; Thoemen et 
al. 2010). 



• Necessidade de maior conhecimento o 
desempenho energético de produtos – consumo e 
perdas de energia (Schweinle 2007; Kumar e 
Murthy 2012; Wu et al., 2012) 

 

• Perspectiva de ciclo de vida com foco nas 
questões ambientais (Avaliação de Ciclo de Vida - 
ACV) 

 

 

Contextualização 



Objetivo 

• Realizar uma análise energética do ciclo de vida 
produtivo do painel MDP, sendo propostas 
melhorias visando à otimização no uso de energia 
no ciclo de vida do produto. 

 Chapas do painel MDP
sem revestimento

Visualização das 3 camadas do painel 
no sentido da espessura

Modelo
(Fonte: Iwakiri, 2005)

Situação real

Silva (2012) 



• Aplicação de ACV (ISO (2006); ABNT (2009)) 

 

Metodologia 



• Processos elementares 
– Obtenção das matérias primas 

– Manufatura 

 

• Critério de corte: 1% em relação à massa 
 

Sistema de Produto 



Sistema de Produto 
 

 

PRODUÇÃO FLORESTAL 

- PRODUÇÃO DE MUDAS 
 

- PREPARO DO SOLO 
 

- PLANTIO DE MUDAS  
 

- MANUTENÇÃO DA FLORESTA 
 

- COLHEITA E TRANSPORTE DA 
MADEIRA 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

- ESTOCAGEM DA MADEIRA 
- GERAÇÃO DE PARTÍCULAS 
- SECAGEM DE PARTÍCULAS 
- CLASSIFICAÇÃO DE PARTÍCULAS 
- ENCOLAGEM 
- FORMAÇÃO DO COLCHÃO 
- PRENSAGEM À QUENTE 
- CORTE DO PAINEL 
- ACABAMENTO 

 

   
RECURSOS NATURAIS, QUÍMICOS, COMBUSTÍVEIS & ELETRICIDADE 

Ciclo de vida cradle-to-gate do MDP  

 
MADEIRA 

EMISSÕES AO 
AR, ÁGUA E 

SOLO 

MEDIUM DENSITY 
PARTICLEBOARD (MDP) 

Legenda: 

Transporte 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
  

 
 



• Aspectos qualitativos 
– a unidade funcional foi igual ao fluxo de referência, no 

caso, a produção de 1m³ de painel MDP, in natura, 
com espessura nominal de 15 mm, densidade média 
de 630 kg/m³, e produzido em consonância com os 
requisitos de qualidade previstos em padrões técnicos, 
como a norma brasileira ABNT NBR 14810:2006.  

Unidade Funcional e Fluxo de Referência 



• Modelagem atribucional (ILCD, 2010) 

 

• Dados secundários 
– Dissertação de mestrado - Silva (2012), que inclui a 

produção florestal e industrial do produto e a 
produção de diversos produtos auxiliares; 

– e base de dados do software GaBi Education 4.4) 

Inventário do ciclo de vida (ICV)  



• Método Cumulative Energy Demand (CED) 
(Frischknechtet al., 2003) 

 

• Etapas: não incluída a avaliação do impacto 
potencial (etapa de AICV) 

 

Inventário do ciclo de vida (ICV)  



Resultados 

Recursos energéticos 
Subsistema de 

produção florestal 
Subsistema de produção 

industrial 
Renováveis (MJ/m³)     
   - Energia hidroelétrica 
   - Biomassa 
   - Energia solar 

9,2 
6,3 
0,8 

684,3 
- 

63,5 
Não renováveis (MJ/m³) 
   - Óleo cru 
   - Gás natural 
   - Carvão mineral 

  
278,4 
60,0 
10,6 

  
1007,6 
558,47 

84,0 

Recursos renováveis: consumo de energia elétrica na produção do fertilizante sulfato de 
amônio;  
 
Recursos não renováveis: consumo de óleo cru na produção de diesel e óleo tipo BPF. 



Resultados 

Emissões 
Subsistema de 

produção florestal 
Subsistema de 

produção industrial 
Emissões ao ar (MJ/m³)     
   - Perdas em calor 16,4 349,9 
Emissões a água (MJ/m³)     
   - Perdas de energia primária 1,3 116,3 
   - Perdas em calor 1,0 36,1 

Emissões ao ar: produção de energia elétrica durante a conversão de energia primária em 
eletricidade (prod. industrial), e consumo de diesel no campo (prod. florestal);  
 
Emissões a água: produção de energia elétrica. 



Resultados 



• Sugestões de melhoria: 
– Reduzir o consumo de energia elétrica no processo 

industrial de manufatura do produto - sistemas de 
cogeração de energia 

 

– Reduzir o consumo de combustíveis fósseis nas plantas 
de energia - óleo BPF. 

Considerações Finais 
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