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Plaina é ferramenta para finalizar formato. Mais comum é plano, mas curva, chanfro ou 
acabamento decorativo... antigamente formato final de moveis são finalizados com 
plaina boa parte. Hoje boa parte de plaina são substituído com ferramentas elétricas, 
mesmo assim tem várias tarefas são feitos com plaina manual com vários motivos. As 
vezes para dimensionar 1 peça, pode ser plaina é mais rápido e mais preciso além de ter 
superfície melhor. Se precisar aparelhar prancha de 1m x 2m, no geral precisa aparelhar 
com plaina manual mesmo tirando parte grosso com outra ferramenta elétrica como 
plaina elétrica. Eu acredito que mesmo hoje plaina é uma das ferramentas essenciais da 
marcenaria. Eu coloquei várias plainas aqui com desenho para ter ideia de variedade e 
possibilidade de plaina, e pode ser que dar outro opção no seu escolhe de ferramenta 
no futuro. Felizmente existem outros paises no mundo que manter fabricação de 
ferramentas tradicionais, e criando novos ferramentas manuais. Eu acho que 
ferramentas era melhor até segunda guerra mundial no mundo e caiu qualidade muito, 
mas hoje melhorou bastante e continua melhorando. Vale a pena conhecer antigo e 
novo ferramentas.  
 
Para entender plaina mais fácil, pode ser que separar em 3 categorias ajuda. Primeira é 
mais comum fazer plano, e segunda é fazer superfície curvado. Terceira categoria é 
Guilherme que faz acabamento no canto interno. Outro jeito de separar é pelo modo de 
cortar. Fora plaina normal, existe plaina de raspar, e este caso lâminas fica quase em pé 
ou inclinado para frente. Dar para separar por chanfro da lâmina, fica em cima ou baixo. 
As plainas com chanfro da lâmina ficam baixo são mais comum e em inglês chama 
“bench plane” significa plaina de bancada ou “bevel-down” (chanfro para baixo). Outros 
são chamado “block plane” ou “bevel-up”. Outro aspecto interessante é lamina simples 
ou dupla. As plainas com lamina dupla é sempre chanfro para baixo, e com ajuda da 
capa, acabamento é bem mais garantido. As vezes plaina com lamina simples tem 
ângulo de corte elevado para descartar capa para ter acabamento melhor. Por exemplo, 
plaina para fazer moldura com desenho complexo são difícil de afiar e se tiver capa, fica 
bem mais difícil de fazer mesmo formato, e no geral aumentar ângulo de corte para 
eliminar capa e cortar pouco para não lascar madeira.   
 
 
Plaina de metal tipo Stanley(smoothing plane, 
smother) é hoje mais comum no Brasil. Plaina mais 
usado na marcenaria é tipo Stanley numero 4 de 
complemento de  23cm . Mas numero 3 também é 
muito usado. Numero 3 e 4 são bem parecido mas 
grande diferencia entre dois é largura da lamina. 
Numero 4 tem lamina de 2 polegada (51mm) mas 
numero 3 tem lamina mais estreito de 1-
1/4”(45mm). como maioria das trabalho de 



marcenaria de hoje são feitos com maquinas, e plainas são usado para acabamento e 
tirar degrau pequena entre madeiras montados, 
plaina numero 4 é muito útil para esses tipo de 
trabalho.  As plainas de Stanley são copiados 
largamente em mundo inteiro. Ela tem regulagem 
fácil de lamina tanto na profundidade como no 
alinhamento. Fora isso não precisa ajustar base 
sempre como plaina de madeira. Tradicionalmente 
base de plaina é feito com ferro fundido frágil, mas 
hoje maioria das base de plaina de alta qualidade mudou para “ductile iron”(ferro 
fundido resistente para choque) ou de Bronze. Stanley começou fabricar desde numero 
1, mas como muito pequeno para uso em geral (14cm), não fui muito comum. Stanley 
fabricou numero 1 ate 8 com mesmo característica em tamanho variado antigamente. 
Hoje infelizmente alguns numero do Stanley são difícil de comprar mesmo seja usado, 
mas outros fabricantes fazem. Depois Stanley fabricou plaina de tamanho intermediário 
e colocou numero com fração como 4-1/2. Plaina numero 4-1/2 é interessante para 
quem faz acabamento de tabua larga, por que tem lamina largura de numero 6 e 7 
(60mm) mas mais curto do que #5 
 
 
Plaina de madeira (wood smoothing plane, smother) é 
feito para alisar superfície plana da madeira. 
Normalmente é 20 a 30 cm de compremento. Quase 
todas plainas tem capa para fazer acabamento na 
madeira revezada. Antigamente plaina de madeira era 
comum no Brasil, mas hoje é mais raro como no EUA. 
Mas em varias paises da Europa, plaina de madeira é 
mais usado do que de ferro. Maioria das plainas são 
ajustado com batida de macete, mas existe plaina de madeira com regulamento de 
lamina tanto no profundidade e no alinhamento. Plaina de madeira são maioria é feito 
com própria marceneiro com alguns formatos variados, e ralamente  
 tem cabo. Plaina europeu costuma ter pegador chifre na frente. 
 
 
Rebote de metal (jack plane) é maior do que plaina 
de alisar para uso geral como dimensionamento e 
alisar madeira. Rebote é plaina mais usado em 
maioria das marceneiros, ele é comprido suficiente 
para desempenar face, mas serve como plaina de 
acabamento também, E pode ser usado para 
desbaste com capa afastado antes de usar plaina 
maior. Para mim, plaina chave que funciona para 
maioria das tarefas da marcenaria.   Caso ter uma plaina só, pode ser este plaina. Outro 



rebote interessante é #5-1/2, um pouco mais comprido e largo (60mm), que preferia 
maioria dos casos do que #5. Outro rebote com numero fracionado é #5-1/4 que fui 
direcionado para treinamento da escola ou aprendizes da marcenaria. Ele tem 
comprimento intermediário do #4 e #5, e tem mesma lamina do #3. Hoje acha numero 5 
facilmente na loja de ferramenta, original do Stanley “Bailey” é melhor do que Stanley 
normal, mas Stanley normal com lamina dupla funciona o suficientemente bem entre 
outras marcas.  
 
 
 
Rebote de madeira (jack plane) medi normalmente 
300mm a 400mm de comprimento com lamina de 50 a 
60mm. acostuma ter cabo como no desenho e alguns 
tem pegador como plaina de ferro. Alguns modelos tem 
rebaixo no parte de trás para ter mais conforto. 
Normalmente laterais são retos para usar deitado em 
caso de acertar lado de tabua. Rebote de madeira 
tradicional não tem mecanismo como plaina de metal, e 
ajuste de lamina é feito com batida de macete, mas 
alguns modelos tem ajuste mecanismo de alinhamento 
e profundidade como no desenho. Base vai precisar ser 
aplainada para deforma do madeira mesma ou desgaste do uso. Alguns casos 
marceneiro coloca outra madeira mais duro na base para consertar cepo. Mas tem 
marceneiro coloca madeira dura e oleoso na plaina nova para evitar desgaste e 
melhorar alisamento. Existe varias rebote fabricado com base de madeira dura e lisa.    
 
 
Garlopa de Ferro (Junteira, jointer, try plane) é maior de todo.  Ele é ideal para 
dimensionar peça maior como tampo de mesa. Também muito usado para fazer 
emenda de lado a lado de tabuas. Garlopa de ferro da Stanley são numero 6 
(18”=457mm)(fore plane), numero 7 (22”=559mm) e numero 8 (24”=610mm). 
Atualmente vende nas lojas de Brasil são só numero 6. 
Quem tem opção para comprar numero outros, bom 
comprar numero 7, maioria das marceneiros que usa 
numero 7 acho que numero 6 não é muito boa. Mas 
bastante marceneiros acho numero 6 é ideal para ajustar 
tamanho de porta. Eu acho ate comprimento de 2ms 
numero 6 faz corte reto suficiente para emenda de tabua. 
Para melhorar atrito entre plaina e madeira, existe modelo de base corrugada 
(corrugated). 
 
Garlopa de madeira (jointer) é entre 500mm a 800mm de 
comprimento. Caso fazer de madeira, tamanho adequado 



é entre 500mm a 800mm. Costumar usar lamina dupla largo como 56 ou 60mm e quase 
sempre tem algum cabo para segurar. Este cabo é importante tanto na hora de 
empurrar e como na hora de segurar na saída. Alguns casos faz rebaixo do cepo para 
abaixar cabo como mostrado no desenho. Garlopa de maeira costuma não ter pegador 
de frente.   
 
 
Plaina de Metal Tipo Infill (Infill Plane, Norris Type Plane) 
Fora Stanley ou copia dele existe outros plaina de metal 
melhores como Norris ou Spiers.  Elas tem ajuste de 
lamina diferente do Stanley que um parafuso ajusta 
profundidade e alinhamento. Melhores de esse tipo de 
plaina são feito de bronze nos lados e fundo de ferro e 
junção de rabo-de-andrinha no dois sentidos. E 
acostuma ter pegador e cabo de madeiras melhores 
como Jacarandá, e por isso chamado infill-planes. Elas 
tinham lamina largas e ângulo de corte era mais 
levantado em 50º para melhorar acabamento na 
madeira de veio transada. Antigamente custava algumas 
vezes mais caro do que Stanley. Hoje também esse tipo de plaina custa bem mais caro, 
ate mais de $5000.    
 
 
 
Plaina de transição  (transition plane) é hibrido de 
mecanismo de plaina de ferro com base de madeira. 
Stanley fabricou para atender demanda dos 
marceneiros que gosta de base de madeira mas gosta 
de facilidade de ajuste de plaina de ferro. Tinha varias 
tamanhos equivalente do Stanley numero 2 a 8. Alguns 
modelos tinha degrau para abaixar cabo como Stanley 
No.35 do desenho. Hoje existe plaina de madeira 
europeu que tem mecanismo de ajuste bem melhor do que tipo Stanley. 
 
 
 
Desbastador (scrub plane) é feito para tirar cavaco grosso em fim de 
endireitar madeira muito curvada ou torta. Este plaina costuma não 
ter capa e usa no sentido diagonal da fibra de madeira. Boca de plaina 
é bem mais aberto para não entupir cavaco grosso. Lamina é 
normalmente afiado em curvado para não rascar em canto da lamina 
Desbastador de madeira tem vantagem de ser mais liso do que de 
ferro. Plaina de madeira estreito velho que boca fico aberto é bom 



para mudar para desbastador afastando capa. Plaina de ferro No.5 ou No.5-1/4 com 
lamina convexo e capa afastado também serve como desbastador.    
 
 
 
 
Plaina de Topejar de ferro, Stanley No.9 (cabinetmaker’s block plane,miter Plane) é 
plaina de uma lamina para acertar topo de madeira. 
Para acertar topo em 90º usando plaina deitado na 
bancada deslizando, dois laterais e base da plaina é 
usenado em 90º. Lamina é colocado em ângulo 
baixo de 20º mas com chanfro para cima, por isso 
em ângulo de corte não muda tanto com outros 
como #5. E na pratica maioria dos marceneiros usa 
#5 ou #7 para este função, simplesmente afastando capa. Essa plaina tem       ajuste de 
abertura de boca para melhorar acabamento para lado ou face. Na embocadura pode 
colocar alça de formato de salsicha para  facilitar movimentar da plaina deitado na 
bancada. Mas como eu nunca usei esta plaina, não sei exatamente, eu uso #62 para este 
função. 

 
 
Plaina de topejar de ferro, plaina compacta ou plaina “Block”(Stanley No.9 ½ e outros) 
(block Plane) é plaina pequena (volta de 15cm) de lamina simples (sem capa), e lado 
chanfrado de lamina fica para cima como #9. Esse tipo de 
plaina é uma das plainas mais usadas do marceneiro. Ele 
é muito bom para tirar canto ou aplainar peça pequena. 
Modelo profissional tem ajuste de abertura de boca e 
possibilita passar plaina em face da madeira com 
acabamento. Mais comum são Stanley No.9-1/2 e No.60-
1/2 e copias delas. Grande diferença entre dois é ângulo 
de folga, No.9-1/2 é 21 graus e outro é 12 graus. Como esses plainos colocam chanfro 
de lamina para cima, ângulo de corte  de No.9-1/2 fica 
volta de 50 graus, e este ângulo alta ajuda para fazer 
acabamento na face. Em contrario disso, No.60-1/2 é 
muito melhor no acabamento de topo. No.60-1/2 da 
Stanley é pouco menor do que No.9-1/2, e este redução 
de tamanho dar mais conforto nas maioria das mão. 
Antigamente Stanley fabricava varias modelos de plaina 
compacta e varias modelos são feitos mais simples para 
abaixar custos. Uma desses plaina compacta é numero 
110 que não tem ajuste, e esse plaina é parecido com maioria das plaina compacta do 
Brasil. Mas vale a pena comprar modelo Professional como No.60-1/2  que tem ajuste 



de lamina tanto no profundidade e alinhamento e abertura de boca. Lie-Nielsen fabrica 
modelo menor No.102 (Low angle) e No.103 que Stanley não fabrica mais. 
 
Plaina de Topejar de ferro, Stanley No.62 (Low angle Jack plane) é bem parecido com 
#5, mas só com uma lamina para acertar topo de madeira. tem parafuso para ajustar 
profundidade, mas não tem mecanismo para ajustar 
alinhamento. Mesmo assim este plaina é muito 
versátil, tanto no topo e como no face da madeira com 
boca bem fechado. Boca bem fechado com ângulo de 
lamina bem maior como 65º, facilita acabamento de 
madeira dura com veio bem complicada.  Existe 
numero 64, bem parecido com #62, mas sem ajuste de boca não é bom para uso da 
marcenaria. Como #4 e #5 ou #10 e #10-1/2, existe versão menor do #62, chama #164, é 
bem raro mas Lie-Nielsen fabrica copia. Mas eu acho que tamanho de #62 é ideal para 
mim. 
 
Guilherme de ferro Stanley No.10, Bohre 5-G(bench 
rabbet plane) é bem parecido com rebote ou plaina 
mas lamina estende ate lado da base. Desenho de lado 
é Stanley No.10 ou Bohrer 5-G, tamanho parecido com 
Stanley No.5.  
Modelo menor é Stanley No.10 ½ que equivale 
tamanho de No.4. Largura de lamina é igual da largura 
de base para fazer acabamento no quina interna. Para 
fazer acabamento, capa deste plaina ajuda muita na 
madeira revezada. Tem modelo ralo da Stanley é numero 10-1/4 que possui riscador 
para evitar de rascar no corte transversal da fibra. Esta #10-1/4 tem pegador e cabo que 
inclina para dois lados para trabalhar no lugar apertado. Esse numero 10-1/4 é mais rala 
na serie mas Lie-Nielsen fabrica uma plaina baseado nesta plaina. Bohrer parou de 
fabricar 5G. Caso achar usado com preço bom, vale a pena ter esta plaina, mas bom 
trocar lamina da outra fabricante como Lie-Nielsen.  
 
Guilherme de ferro Stanley No.75 (bull nose rabbet plane) é 
parecido com numero 90 do Stanley. Mas modelo simples e 
barato, e não é cromado. Ponto mais fraco deste plaina é 
não dá para converter para plaina-formão como No.90. Mas 
tem ajuste de boca e faz serviço bom suficiente nos 
trabalhos da marcenaria em geral. Largura de corte é 26mm 
e complemento total de plaina é 100mm. Eu acho meio ruim 
de segurar. Vez em quando acha na loja do ferramenta no 
Brasil. 
 



Rebaixadeira, Guilherme de ferro Bohrer 8-G ou 
Stanley No.78 (fillister, rabbet plane) é única 
guilherme que acha no mercado nacional hoje com 
certa facilidade. Bohrer fabrica copia do Stanley No.78 
e vende com numero 8-G (Stanley não tem plaina 8-G, 
#8 da Stanley é garlopa maior). Esta guilherme é 
tamanho media, largura de lamina é 37mm e 
complemento de 210mm).  Mas este guilherme não 
tem capa como #10, nem ajuste de boca como #93, 
dificulta acabamento nos veios complicados. Eu acho 
ideal para acabamento e ajuste de rasgo nos sentido transversal.  (Tem dois lugares para 
colocar lamina mas só de trás tem regulagem de profundidade e principal lugar de 
lamina. Não possui ajustamento lateral nem um mas fácil de ajustar. Caso aparelhar ate 
próximo de frente, coloca lamina em frente, mesmo assim não chega ate final. Lado 
oposto do desenho tem lugar para colocar riscador para não lascar no corte transversal 
mas da Bohrer é mau temperado e não funciona. Mas este resolve facilmente cortando 
com serra na linha. Como difícil de achar #85, eu uso lamina  modificado (fazer chanfro 
para cima com ângulo de lamina  maior do que 45º) deste guilherme para ser raspador 
guilherme.  Plaina vem com guia lateral e limitador de profundidade para determinar 
rebaixo. Existe outros Stanley parecido com esta plaina como no.278 e 289.  
 
Guilherme de ferro Stanley No.90 (bull nose rabbet 
plane) é ideal para acabamento de canto. Caso tem 
que chagar ate canto, retirando parte de frente vira 
plaina formão como Stanley No.97.  Acabamento 
desta plaina é cromado como contracapa de maioria 
das plainas. Stanley fabricava este guilherme ate esses 
anos, mas não é muito certo continuar ou não. Tem 
varias fabricação da outra marca parecido com este 
guilherme.   
 
Guilherme de ferro Stanley No. 92,93 e 94 (rabbet plane) são destinado para trabalho 
delicado como ajuste de encaixe. Todas modelos muda para plaina-formão retirando 
parte de frente. Numero 92,93 e 94 são parecido mas 
tamanho diferente. Atualmente Stanley fabrica só 
numero 92 (complemento de 140mm e lamina de 
19mm) e 93 (165mm com lamina de 26mm). Numero 
94 é maior e difícil de achar.  
 
 
Guilherme de madeira  
Guilherme de madeira é continua fabricado no 
Europa com boa qualidade. Guilherme de madeira 



com capa funciona muito bem na madeira de veio revesada. Desenho mostra guilherme 
simples, mas existe modelo com ajuste de lamina com parafuso ou com metal na base 
para reforçar e manter ângulo reto. Claro que pode fazer com próprio marceneiro 
também.  
 
Guilherme de ferro Stanley No.79 (side rabbet 
plane) é guilherme para alargar largura do rasgo 
estreito. No.79 tem duas laminas para dois sentidos 
para depende do veio e finalidade. Ela corta ate 
profundidade de 1/2 polegada(12.7mm). Guia de 
frente da lamina tem como dois jeito de colocar 
como no desenho, uma ponta é estreito e outra é 
como formato de bota para escorregar melhor. Mas 
caso quer cortar ate final do rasgo parado, pode retirar 
completamente. Outro lado da plaina tem guia de 
profundidade também. Existia outros modelos da outra 
marca mas basicamente mesma sistema. Stanley 
continua fabricação de No.79, é cromado. Record 
fabricava e Veritas fabrica guilherme com duas laminas, 
mas uma lamina para cada lado como no desenho do 
lado, e acho que melhor. 
 
 
Guilherme de ferro Stanley No.98 & 99 (side rabbet 
plane) são guilherme para alargar largura do rasgo 
estreito. No.98 e 99 são gêmeo espelhados. Esses 
modelos separados são mais fáceis de usar por que pode 
voltar plaina dentro do rasgo sem pegar outra lamina 
como No.79.  resto é todo igual ao No.79. Stanley parou 
de fabricar e atualmente Lie-Nielsen fabrica com base de 
bronze em vez de cromado do Stanley.  
 
 
Guilherme compacta, Stanley No.140 (Skew Angle 
Block Plane) tem um lateral removível para usar como 
guilherme como no desenho. Ela tem lamina inclinado 
que melhorar corte em vez de ser reto para que puxar 
guilherme no canto. Stanley parou de fabricar na época 
de segunda guerra mundial, mas Lie-Nielsen fabrica 
plaina baseado no este plaina com base de bronze. E 
lateral removida pode usar como guia lateral.    
 
 



Guilherme compacta, Sargent#507 (rabbeting block plane) é 
plaina compacta de ferro que usa principalmente com uma 
mão só. Ela é muito útil para rebaixo pequena no topo ou 
transversal. Sargent fabricava plainas boas, mas atualmente 
Lie-Nielsen fabrica plaina baseado nesta plaina.   
  
 
 
 
 
Plaina de Volta de ferro (circular plane,compass plane) 
é um tipo de plaina de lamina dupla com base flexível 
para fazer curva. Os dois modelos do desenho de lado 
têm ajuste de porca no meio do corpo para definir 
curvatura côncava ou convexa. Ela funciona como 
spokeshave grande, mas não lasca como spokeshave 
graças à capa. Stanley parou de fabricar todas plainas 
de volta. Atualmente Kunz da Alemanha fabrica #113, 
mas pode ser que acha #20 do Record por que 

fabricava ate poucos anos atrás. Em vez de ter varias 
plaina de volta de madeira para certo raio, estes 
plaina de ferro ajustável faz todo em uma plaina tanto 
no côncavo como no convexo. Na hora de ajustar para 
certo raio(côncavo ou convexo) bom ajustar para 
encostar mais na lamina do que duas pontas 
extremos, mas chapa de base tem certa flexibilidade e 
cômoda bem com curva. Mesmo com capa precisa 
acompanhar veio de madeira para ter acabamento 
melhor. 
 
Plaina de Volta de madeira (circular plane,compass plane) é normalmente feito por 
próprio marceneiro por necessidade de cada vez. Mas no Japão vende plaina de volta 
semi pronta. Eu tenho 4 plaina de volta mas sente falta. Talvez precisa 6 a 8 para fazer 
maioria das curvas côncavas. Para curva convexo, maioria 
dos marceneiros usa plaina normal curta apoiando com 
mão igual a spokeshave.  Plaina de volta de madeira tem 
vantagem de passar água na madeira para facilitar corte. 
 
Raspadeira, Stanley No. 12 (Cabinet Scraper) é 
raspadeira mais antigo da Stanley. Tem regulagem de 
ângulo de lamina. E tem cabo torneado de madeira em 
cima do corpo. Tem modelo que tem madeira 
parafusado no base para melhorar alisamento ou 



para não machucar madeira. não fabrica mais 
mas não é difícil de achar usado no exterior. 
Aqui no Brasil mais fácil de achar é No.80.   
 
 
Raspadeira, Stanley No. 80 (Cabinet Scraper) é 
raspadeira mais comum na marcenaria. Stanley 
ainda continua fabricando também. Parecido 
com spork-shave mas usa mesmo tipo de lamina de 
raspilha. Parafuso de trás empurra lamina para 
frente é fazer curva na lamina. Não deforma 
superfície tanto como raspilha graças à base. 
Funciona no superfície pouco curvado como na 
superfície plana. Outro ponto bom é não queima 
dedos como raspilha. Afiação de lamina é 
normalmente afiado em 45º em vez de 90º de 
raspilha.  
 
Raspadeira, Stanley No. 85 (Cabinetmaker’s 
Scraper Plane) é mistura de guilherme #10-1/2 e 
raspadeira #112. Cabo e pegador dele são 
inclinável em dois lados para usar em canto como #10-1/4. 
Eu acho que única plaina de raspar canto. Como largura de 
lamina é 2” e base é mesma largura, este função de incrinar 
cabo ajuda na hora de passar canto apertado. Ângulo de 
lamina é fixo mas tem ajuste de boca movendo suporte de lamina. Stanley parou de 
fabricar mas Lie-Nielsen do EUA fabrica. 
 
Raspadeira, Stanley No. 112 (Scraper Plane) é versão raspadeira do Stanley No.4. 
ângulo de lamina é ajustável entre 90º a 70º para frente. Largura de lamina é largo de 2 
7/8” (73mm). Existe lamina dentada com varias frisos para riscar superfície da madeira 
para colagem de folha. Stanley não fabrica mais mas alguns fabricantes como Lie-
Nielsen e Kuntz faz copias.  
 
Raspadeira, Stanley No. 212 (Small Scraper Plane) é versão mini do No.112 em tamanho 
de plaina compacta. Largura de lamina é 35mm só, e feito para usa com uma mão só, 
intencionado para quem trabalha com peças menores como lutier.  Mesmo assim tem 
ajuste de ângulo de lamina. Pegador que normalmente fica em frente fica parte de trás 
em esta raspador. Não fabrica faz tempo e não fui fabricado muito, por isso difícil de 
achar usado. Mas Lie-Nielsen fabrica com base de bronze. 
 
 
 



 
 
 
Plaina de Rabo de Andorinha de matal Stanley No.444 
Acho que única plaina de metal que faz encaixe rabo de 
andorinha no dois lados. Ela faz corte em ângulo de 20º. Ela 
vem com duas guias, uma para cortar em 20º inclinado e 
outra de 90º. Para fazer rasgo de ganzepe, fixar régua de 
madeira e usa plaina como no desenho do lado. E para fazer 
lado macho do ganzepe, trocar com guia de 90º e usa guia 
inclinado com braço. Eu nunca usei, por isso não tem como 
comentar, mas quem usou fala que difícil de usar.  
 
Plaina de Ganzepe, Plaina de Rabo de Andorinha de 
madeira (dovetail plane) 
Essa plaina é feito para fazer encaixe de rabo de 
andorinha. Mas Normalmente feito para só no 
lado de macho. Para cortar fibra, tem riscador. 
Normalmente tem guia em baixo da plaina, e 
ocasionalmente tem limitador de profundidade. 
Ralamente existe guilherme estreito e base 
inclinado para fazer fêmea do ganzepe, mas 
normalmente feito com serrote especial com 
plaina de fundo.  
 
Plaina Japonesa de Rabo de Andorinha de madeira 
Essa plaina é feito para fazer encaixe de rabo de 
andorinha. Para fazer rasgo passante, vale a pena 
fazer com plaina ou fazer acabamento com plaina 
para ter melhor precisão e alisamento. Tem alguns modelos com guia ou sem, mas não 
é comum essa tipo de plaina hoje em dia que tupia manual é muito usado para fazer 
este encaixe. No desenho mostra plaina para macho, mas existe modelo sem guia móvel 
ou guia fixo.  Plaina para fêmea tem Limitador em outro lado normalmente no lado de 
lamina.  
 
Guilherme de Ferro, Stanley No.39 (Dado Plane) são versão ferro do guilherme de 
madeira e tem varias larguras de 1/4" a 1”. Para não lascar fibra tem riscadores em dois 
lados. Não tem capa mas lamina é colocado em ângulo para melhorar em veio difícil e 
cortar leve. Tem limitador de profundidade.  Stanley parou de fabricar mais de 50 anos 
atrás e atualmente plaina de combinação substituiu todas desses gulhermes.  
 



Plaina de combinação (combination plane) é 
feito para fazer varias tipo de rasgo, rebaixo, 
friso e outros. Tem varias modelos e alguns 
fabricantes e existe laminas especiais. Idéia é 
uma plaina faz varias função trocando lamina 
em vez de ter monte de cepo. Ela tem guia 
paralelo e limitador de profundidade para 
uniformizar corte. Mas maioria das casos plaina 
especificado para cada serviço funciona melhor. 
Maiorias dos casos foram substituindo hoje com 
tupia com numeras fresas. Como este plaina 
tem muito ajuste, só feito com plaina de ferro.  
 
 
 
 
 
 
Goivete, Goveta (plow plane, dado palne) são ferramentas para fazer rasgo com guia 
móvel. Existe variedades de como fixar guia paralelo, alguns são fixado com cunha e 
outros são ajustados com parafusos como no 
desenho. Alguns modelos sofisticados são duas 
barras paralelas e uma barra com rosca para 
fazer ajuste. Para cada largura de rasgo precisa 
cada lamina. “Antigamente existia goivete 
vendendo com 8 laminas de 1/8” ate 5/8” de 
largura. Muito raro ter riscador por que tem 
varias largura de lamina e esse dificulta cortar 
madeira em transversal. Para cortar no sentido 
transversal da madeira sem lascar, precisa ter 
riscador em frente da lamina (dado plane). 
Caso largura e distancia (perto da velada) é 
determinado, chama cantil.  
  
 
Rebaixadeira de madeira (Fillister plane) é guilherme 
largo para fazer degrau no canto da madeira. 
normalmente tem guia paralela para fazer rebaixo certo 
e alguns tem ate limitador de profundidade. 
Alguns modelos tem riscador para ter corte limpo no 
lateral. 
 
 



 
Plaina de Ferro Stanley No.95(Edge Triming Block Plane) é feito para aplainar lateral de 
tabua em anglo reto (90º). Pode ser algum plaina pequena com guia faz mesmo serviço, 
mas este já vem com guia fixo. Lamina é inclinado para não lascar mas como não tem 
capa, pode ser que lasca corte no veio revesado. Guia do Stanley tem dois furos para 
colocar madeira, e pode cortar em ângulo desejado. 
Stanley fabricava só um lado como no desenho, mas Lie-
Nielsen e Veritas fabricam em modelo direita e esquerda.  
 
 
Junteira significa dois tipo de plaina, um é garlopa maior 
e outro é como no desenho de lado. Desenho de lado 
mostra degrau na base. Esse degrau funciona como guia 
para acertar lateral das tabuas para juntar. Ela é uma 
plaina de madeira mais comprida (volta de 90cm) e 
estreita com degrau saliente. Como maioria dos 
marceneiro são destros, este degrau fica no lado esquerdo baixo para ajuda alinhar 
passar plaina na velada das tabuas. Lamina é dupla para não lascar madeira. Tem 
Junteira é parece guilherme grande. Eu acho que não é muito fácil de ajustar base por 
caso de degrau, por que só com guilherme pode ajustar base.  Hoje muito difícil de ver 
esse plaina funcionando. Mais pratico é usar garlopa com guia lateral alto para manter 
ângulo. Por isso hoje tem gente chama garlopa como junteira  
 
 
 
 
 
 
Plaina de Chanfro de ferro, Chanfrador, Stanley No.72 
(chamfer plane) é feito para fazer chanfro de 45º em 
determinado largura. Como lamina é um só, pode ser 
difícil de usar em madeira com veio complicado. Eu 
prefiro usar plaina de chanfro japonesa por que tem 
capa para veio difícil. Stanley parou de fabricar mas 
Bridecity Toolworks Fabrica plaina parecido com 
melhor qualidade.  
 
Plaina de Chanfro de madeira, Chanfrador (chamfer 
plane) é feito para fazer chanfro de 45º em 
determinado largura. Tem alguns tipos. O tipo mais 
comum que mostrado no desenho de lado tem 
regulagem de corte em meio da plaina. Ainda tem 
gente faz para próprio uso. Caso tem interesse de 



fazer existe alguns livro em Inglês que explica como fazer.   
 
Plaina de Chanfro japonês (mentri-ganna,kirimen-ganna) é ainda fabricando em varias 
firmas pequenas no Japão. Tem grande vantagem de lamina dupla que plaina Stanley 
No.72 não tem. Outra vantagem desta plaina é 
aproveitar largura de lamina, por que possível 
deslizar plaina de lado. Regulagem mais comum de 
guia de 45º é parafuso, mas existe outro tipo 
também.    
 
Plaina de Ferro Stanley No.97(Chisel Plane) é cortar 
algum pedaço saliente no meio de superfície, como 
tirar excesso de tampa de parafuso no meio da 
tabua. Stanley No.90,92,93 e 94 também dá para 
usar como este plaina retirando parte de frente 
mas No.97 é tamanho bem maior (2-1/4”=67mm). 
Este ajuda bastante mesmo cortando com peça 
pequena por que em vez de empurrar reto 
movimenta em lado para cortar leve. Atualmente 
Lie-Nielsem esta fabricando este modelo em 
tamanho reduzido. Caso quer ter um, dá para fazer 
com pedaço de madeira também. Mas eu uso 
pedaço de ferro grosso para este serviço e gostando por que não precisa ajustar nada. 
Caso alguém quer este tipo de plaina pronto, Lee-Valley fabrica ferramenta sofisticado.    
 
Plaina de palma, Stanley No.100 & 100-1/2 (palm plane) são muito pequenas (88mm 
total), por isso tem cabo (parece rabo de esquilo)  saindo 
de trás para segurar em mão em vez de segurar corpo de 
plaina. Como muito pequena, não tem capa nem ajuste 
de lamina. Base do numero 100 é plana, mas do numero 
100-1/2 é curvado em dois sentidos. Curvatura de frente 
para trás é raio de 300mm e raio de paralelo para faca é 
raio de 22mm. Não tem outra plaina parecido com 
numero 100-1/2 de metal, bom para modelagem ou trabalho de lutelia.     
 
Cepo macho (round plane) tem base convexa para fazer canal côncavo. Tem varias 
tamanhos para determinada raio. Como normalmente não possui capa, lamina é 
colocado em 55º ou 60º para evitar de lascar.  
 
Cepo Fêmea (hollow plane) é contrario de cepo macho que faz certo formato cilíndrico. 
Mas maioria dos casos marceneiro usa plaina normal para este fim de uso.   
 



Rincão (beading plane) é cepo para fazer desenho cordão de meio circulo na cato da 
tabua. Por este razão, tem beirada maior para usar como guia.  
 
Replaino(panel raising plane) é cepo que faz degrau 
chanfrado grande como na vota da almofada. Alguns tem 
riscador em lado que fica dentro do almofada para evitar de 
lascar em corte transversal. 
 
Plaina de Fundo, Stanley No. 71,271 (router plane) são 
plaina para acertar fundo de certa profundidade. No.71 tem 
guia lateral para acompanhar certa distancia e possui três tipo de lamina. Os dois 
modelos tem dois lugares para colocar lamina, um 
para cortar em geral e outro para canto. No.271 é 
ideal para rebaixo de pequena marchetaria ou 
dobradiça pequena. Stanley continua fabricando esses 
dois modelos. Lie-Nielsen também fabrica plaina de 
fundo baseado no No,71. 
 
 
 
Spokeshave significa formar raio de roda de madeira. 
Mas não é mais só para raio. Tem modelo para côncavo em dois sentido também. 
Também chamado por “bokeshin” ou “poxi” mas origem é do palavra “sporkeshave”.  
Só Stanley fabricou mais de 60 tipos de sporkshave. Usar com duas mão pode ser 
puxando ou empurrando. Tendo 2 tipos mais comuns 
resolve maiorias das situações, um reto no dois sentido 
e outro com lamina reto mas base é curvado. Tem 
modelos de madeira as menos comum do que de 
metal.  Pode ser feito com madeira e lamina pequena.  
  
 
Raspadeira, Stanley No.66 (Hand Beader) é precede 
com spork-shave e No.80 mas função é diferente. Este 
ferramenta é feito para fazer desenho como cordão 
com lamina de raspar em vez de cortar. Tem varias 
modelos mas pode fazer seu próprio desenho 
também. Caso fazer só um tipo de desenho, bastante 
gente faz com base de madeira. Stanley parou de fabricar faz tempo mas Lie-Nielsen 
fabrica replica com melhor qualidade com base de bronze em vez de aço fundido do 
original. Tem guia para fazer desenho paralelo.Normalmente tem dois tipo de guia, um 
é reto e outro é curvado. Eu já vi nome Corteche em algum livro, mas não sei que usava 
este nome.  
 



 


