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Problema

Causas

Efeito/Consequências

Objetivos
Características da espécie

O estudo trata da resolução de problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos em uma indústria
de piso de madeira utilizando a ferramenta de planejamento estratégico situacional “diagrama da

Defeitos
na matéria
prima

Métodos / Procedimentos
Através do estudo de caso realizado em uma indústria de piso de madeira localizada no município de
Tietê – SP foi possível identificar os principais problemas envolvendo a gestão de resíduos, definir

- Procedimentos para compra e seleção da madeira
em função do tipo de produto/componente que será
processado (dimensões e exigências físicomecânicas)
- Procurar espécies com características físicomecânicas e visuais similares e substituir a espécie de
baixo rendimento

Condições de colheita

Defeitos diversos, perda de matéria prima,
aumento da geração resíduos

- Adoção de critérios de qualidade para compra e
recebimento da madeira serrada bruta

Falta adoção de critérios de qualidade
para compra e recebimento de matéria
prima

Perda de matéria prima, aumento na
geração resíduos

- Adoção de critérios de qualidade para compra e
recebimento da madeira serrada bruta.
- Inspeção visual para avaliação de defeitos na madeira,
definindo um critério para aceitação ou rejeição.

Faltam especificações com relação às
medidas das peças brutas

Perda de matéria prima, aumento na geração
resíduos

- Adoção de critérios de qualidade para compra e
recebimento da madeira

árvore”.
Perda na
matéria
prima

Nós, madeira estrondada, grã, rachaduras e
colapsos, empenamentos, perda de matéria
prima, aumento na geração resíduos

Ação

Aumento
geração de
resíduos
Falta de controle do empilhamento e
armazenamento da madeira bruta

Rachaduras de superfície, rachaduras de
topo, rachaduras em favos, colapso,
empenamentos, perda de matéria prima,
aumento na geração resíduos

Condições e programas de secagem

Rachaduras de superfície, rachaduras de
topo, rachaduras em favos, colapso,
empenamentos, perda de matéria prima,
aumento na geração resíduos

- Armazenar em local bem ventilado, seguindo as
normas para empilhamento em função da espessura
da peça de madeira.
- Os separadores devem possuir dimensões uniformes
e ser alinhados no sentido vertical da pilha.
- Fazer a separação e identificação das espécies na
área de armazenamento.

suas causas e efeitos e propor ações corretivas, estruturadas de acordo com o Diagrama da Árvore.

Resultados

Figura 1 – Diagrama de árvore para resolução de problemas relacionados à matéria prima
Problema

Os problemas relacionados à gestão de resíduos na indústria de piso de madeira estão ligados
principalmente à matéria-prima, ao processo e ao produto. A partir da identificação e análise dos
problemas, foi possível desenvolver três diagramas, um para cada tipo de problema, caracterizando as

prioridades, metas e soluções para os diferentes problemas, que poderão compor um plano de

valorização de seus resíduos, buscando redução de custos, aumento da qualidade, maior eficiência nos

- Definir programa de controle de qualidade

Falha na relação entre as dimensões da
peça de madeira serrada

Perda de matéria prima, redução do rendimento,
aumento da geração de resíduos

- Adotar critérios no dimensionamento da matériaprima, em função do produto

Falhas na operação de maquinário

Aumento da formação de cavaco, perda de
matéria prima, redução do rendimento,
aumento da geração de resíduos

Utilização pedaços com defeitos ou
superdimensionar a peça a ser cortada

Decisão arbitrária quanto ao plano de
corte

Perda de matéria prima, redução do
rendimento, aumento da geração de resíduos

Perda de matéria prima, redução do
rendimento, aumento da geração de resíduos

- Adotar critérios no dimensionamento da
matéria-prima, em função do produto para
definição do plano de corte
- Valorizar defeitos lançando nova linha/produtos

Perda de matéria prima, redução do
rendimento, aumento da geração de resíduos

Problema

Causas

Efeito/Consequências

Diminuição da
qualidade

Aumento do número de operações, maior
geração de resíduos, perda de matéria prima,
gasto de energia, de tempo e de mão-deobra, aumento gastos, perda de
competitividade

Decisão arbitrária quanto à seleção da
espécie em função do produto

Perda de matéria prima, maior geração de
resíduos, aumento gastos, diminuição da
qualidade, perda de competitividade

- Procedimentos para compra e seleção da
madeira em função do tipo de
produto/componente que será processado
(dimensões e exigências físico-mecânicas)
- Valorizar defeitos no produto

Não há aproveitamento dos resíduos
resultantes da fabricação do produto

Perda de matéria prima, maiores custos com
disposições, gastos com multas e outras
sanções legais, perda de credibilidade

Falhas no dimensionamento da
matéria-prima em função do produto

Perda de
competitividade

possibilitando traçar um plano de ação que envolva processos de melhoria continua.
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Ação

- Capacitação da mão-de-obra
- Satisfação do funcionário no ambiente de
trabalho
- Estabelecer protocolos de ações que
definam:
a) atribuição de funções/responsabilidades;
b) acompanhamento e treinamento
constante;
c) aplicação de sistemas de gestão baseados
na qualidade e no controle ambiental

A ferramenta “Diagrama da Árvore” aplicado à gestão de resíduos na indústria de pisos de madeira se
mostrou um instrumento bastante eficaz para a identificação dos problemas, causas e efeitos,

- Adotar critérios no dimensionamento da matériaprima, em função do produto para definição do
plano de corte

Figura 2 – Diagrama de árvore para resolução de problemas relacionados ao processo

processos e melhoria da imagem da empresa perante o mercado consumidor.

Conclusões

- Manutenção máquinas e ferramentas em
função tempo de operação e características da
matéria-prima processada
- Plano de troca de ferramentas
- Rotinas para a afiação e a manutenção das
máquinas devem ser estabelecidas, assim como
a definição do(s) funcionário(s) responsável(is)
pelo controle desse procedimento

- Manutenção máquinas e ferramentas em função
tempo de operação e características da matériaprima processada
- Plano de troca de ferramentas
- Cursos e treinamento aos operadores de
máquina

Aumento da
geração de
resíduos

maquinário; desenvolvimento de novos produtos e valorização de defeitos na madeira como algumas

Ação

Perda de matéria prima, redução do rendimento,
aumento da geração de resíduos

Perda de
matéria
prima

redução de perdas; capacitação da mão de obra; plano para manutenção, afiação e substituição de

das soluções envolvendo a gestão de seus resíduos com foco em estratégias para a minimização e

Efeito/Consequências

Condições de processamento

Afiação das ferramentas de corte e da
substituição de maquinário de maneira
aleatória

gerenciamento de resíduos para a indústria. As ações indicadas foram: implementação de programa de
controle de qualidade na compra e recepção da matéria prima para seleção de fornecedores, espécies e

Causas

Baixo
Rendimento

causas e efeitos de cada um. Isso permitiu um mapeamento completo do sistema de produção e as
dificuldades quanto à gestão dos resíduos. A análise subsidiou a tomada de decisão sobre as

- Mensurar teor de umidade através de amostragem e
definir o programa ideal de secagem em estufa.
- Definir um programa de secagem adequado às
características das peças e da espécie de madeira.
- Analisar as espécies previamente

Aumento gastos
- Desenvolver nova linha de produtos
- Adotar plano de gerenciamento de
resíduos, monitoramento e revisão periódica
deste

Paulo: Editora EPSE, ano XIII, n. 142, março 2004, p. 78-82.
Figura 3 – Diagrama de árvore para resolução de problemas relacionados ao produto

