
 

 

Capítulo 3 
A MADEIRA SERRADA DE PINUS COMO MATERIAL CONSTRUTIVO PARA 

PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 



 

 

3  
Este capítulo apresenta algumas considerações mais gerais a respeito da 

madeira de pinus, seus produtos e subprodutos, especialmente no que se refere 

aos problemas e potencialidade quanto à aplicação na construção civil e na 

produção de componentes construtivos. 

Também são abordadas neste capítulo algumas das possíveis técnicas que 

permitem o aproveitamento da madeira serrada de bitola baixa15 e comprimento 

reduzido na composição de peças estruturais.  

O texto busca mostrar a viabilidade da madeira de pinus na produção de 

habitação, bem como embasar a escolha da técnica adotada para os 

componentes construtivos desenvolvidos nesta pesquisa. 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA MADEIRA DE PINUS PARA A CONSTRUÇÃO 

O pinus é um gênero originário do hemisfério norte e pertence à classe das 

coníferas. Ocorre principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. Sua 

introdução no Brasil remonta ao início do século XX e sua implantação foi feita 

inicialmente com fins ornamentais e, posteriormente, silviculturais, para suprir a 

escassez de madeira nativa, especialmente a araucária, no sul do país 

(VOINSON e CASTAGNÉ, 1988; PEREIRA apud BORTOLETTO JUNIOR, 1993). 

Com uma densidade que varia entre 400 e 520 Kg/m³ (ALFONSO et al apud 

BORTOLETTO JUNIOR, 1993), o pinus é considerado uma madeira leve, de fácil 

manuseio e maior trabalhabilidade, isto é, de fácil processamento mecânico. 

Tais características acabam se refletindo na economia de equipamento, pois 

requer menos manutenção e, conseqüentemente, menor tempo de 

processamento.  

                                            
15 Conforme informado pelos proprietários das serrarias pesquisadas em março de 2004, a “bitola 

baixa” refere-se à madeira serrada com espessura inferior a 10”ou 25cm. 



  

 

80

A baixa densidade implica ainda numa maior permeabilidade, o que facilita 

tanto o processo de secagem como a impregnação por substâncias imunizantes, 

favorecendo o emprego de métodos preservativos de baixo custo, como 

pincelamento, imersão ou substituição de seiva, entre outros (BORTOLETTO 

JÚNIOR, 1993; ARRUDA, 2000). Desse modo, contrariam-se as afirmações 

recorrentes que consideram o pinus como uma madeira de baixa durabilidade. 

Outra característica do pinus é sua grande capacidade higroscópica, o que em 

alguns aspectos pode ser uma característica positiva, mas em outros se torna 

desfavorável, pois as constantes trocas com o meio ocasionam grandes 

variações dimensionais nas três direções: longitudinal, radial e tangencial. Além 

disso, altos teores de umidade reduzem também a resistência mecânica e 

aumentam a condutividade térmica e elétrica da madeira (BORTOLETTO 

JÚNIOR, 1993; ARRUDA, 2000). 

Em relação às características mecânicas16, o pinus apresenta propriedades de 

resistência bastante inferiores em relação a outras espécies, motivo pelo qual 

Arruda (2000) considera a madeira de pinus viável para a produção de 

construções habitações de pequeno porte, nas quais a madeira seja submetida a 

baixas solicitações mecânicas. O pinus é viável especialmente para habitação 

social produzida em regime de construção por ajuda mútua, onde se requer o 

emprego de sistemas construtivos leves e processos semi-industrializados.  

Para efeito de comparação, a tabela 7 apresenta resumidamente os valores 

referentes ao Pinus sp e ao Eucalyptus citriodora. 

Tabela 7- propriedades mecânicas do Pinus sp e do Eucalyptus Citriodora 

Espécie 
Compressão 

 (kgf/cm²) 

Flexão 

(kgf/cm²) 

Módulo de Elasticidade 

(Mpa) 

Pinus sp 173 (baixa) 417 (baixa) 5.480 (baixa) 

Eucalyptus Citriodora 611 (alta) 1.301 (alta) 16.860 (alta) 

Fonte: IPT apud Arruda (2000) 

                                            
16 As características mecânicas referem-se ao conjunto de características que a madeira apresenta 

quando submetidas às diferentes solicitações possíveis. Podem ser subdividas em Características 

Mecânicas Paralelas, nas quais os esforços são exercidos no sentido axial ou das fibras da 

madeira (compressão, tração, flexão estática e flexão dinâmica); e Característica Mecânicas 

Perpendiculares, onde os esforços são exercidos perpendicularmente às fibras (compressão e 

tração normal às fibras, cisalhamento e fendilhamento) (URIARTT apud BENEVENTE, 1995) 
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A madeira de pinus pode ser utilizada na construção civil em diferentes 

aplicações, como mostra Bortoletto Júnior (1993) no quadro 7 a seguir.  

O autor estudou seis diferentes espécies (bahamensis, caribaea, hondurensis, 

elliotti, oocarpa e taeda) mais comumente encontradas no Brasil e, a partir da 

caracterização de suas propriedades físicas e mecânicas, indicou o uso mais 

apropriado para cada uma delas. 

 

Espécies* 
Grupos Aplicações 

1 2 3 4 5 6 

Mourões  • •  • • 
Pontaletes  • •  • • 
Porteiras  • •  • • 
Andaimes  • •  • • 
Longarinas  • •  • • 
Calhas  • •  • • 
Elementos de cobertura  • •  • • 
Esquadrias  • •  • • 

Construção Civil 
Leve Externa 

Tabuado  • •  • • 
Decorativa: Lambris, Molduras, 
Perfilados e Guarnições 

• • • • • • 

Utilidade geral: Cordões, forros, 
Guarnições, Rodapé 

• • • • • • Construção Civil 
Leve Interna 

Estrutural: Terças, Vigas, Caibros e 
Ripas 

 • •  • • 

Utilidade Geral: Divisórias de 
Móveis, Forros, Usos Generalizados 

• • • • • • 

Compensados Construção: Formas, Coberturas, 
Anteparos, Divisórias, Usos 
Generalizados 

• • • • • • 

Decorativa: laminação • • • • • • 
Lâminas 

Utilidade Geral: Miolo de Chapas 
Compensadas, Portas 

• • • • • • 

Aglomerado 
Utilidade Geral: Divisórias, Painéis 
de Fechamento de Móveis 

• • • • • • 

*1-bahamensis; 2-caribaea; 3-hondurensis; 4-elliotti; 5-oocarpa; 6-taeda 

Quadro 7 -Viabilidade do uso da madeira de pinus na construção civil.  

Fonte: Adaptado de Bortoletto Junior (1993) 

 

Além das propriedades físicas e mecânicas, o fato de ser um material 

proveniente de fonte renovável, os altos índices de produtividade e a idade de 

corte reduzida, proporcionados pelas condições de solo e clima brasileiros que 

desde o início mostraram-se apropriados aos plantios de pinus e demais 

espécies de reflorestamento, constituem-se importantes argumentos favoráveis 
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para a utilização do pinus na produção de habitação social, na medida em que 

contribuem para reduzir as pressões sobre os remanescentes das florestas 

nativas. 

Não obstante todos os aspectos colocados acima, Arruda (2003) aponta alguns 

cuidados e características que devem ser observados para uma correta 

utilização da madeira de pinus, especialmente no que diz respeito à produção 

de habitação social em regime de mutirão, dentre os quais destacam-se: 

 Proceder, sempre que possível, a caracterização da espécie que será 

utilizada de forma a se obter dados mais precisos para a elaboração de 

cálculos estruturais, bem como para a definição do sistema construtivo e das 

etapas de produção; 

 Caso haja controle sobre a etapa de desdobro, este deverá ser orientado 

pelas dimensões da tora e pelos elementos e componentes construtivos, 

especificados no projeto, buscando o máximo rendimento; 

 Direcionar o uso da madeira de acordo com suas características de 

desempenho mecânico, uma vez que numa mesma tora é possível obter-se 

peças com diferentes características; 

 As peças provenientes do desdobro, raramente ultrapassam os 3m de 

comprimento que corresponde, em geral, à largura das carrocerias dos 

caminhões utilizados para transporte das toras. Este aspecto deverá ser 

considerado no projeto dos elementos e componentes construtivos; 

 Empregar, preferencialmente, o processo de secagem natural que, embora 

seja mais lento, não requer emprego de equipamentos sofisticados e nem de 

mão de obra especializada. Também não implica em gastos energéticos. 

Deve-se, contudo, proceder a um rigoroso controle, de modo a reduzir a 

incidência de defeitos provenientes do processo de secagem; 

 A usinagem dos componentes e elementos construtivos deve considerar os 

defeitos característicos da madeira de pinus e iniciar-se somente quando 

esta atingir o teor de umidade adequado, evitando o apodrecimento por 

fungos, bem como problemas posteriores, causados pela retração da 

madeira; 
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 Na elaboração do projeto dos elementos e componentes, devem-se 

considerar os materiais e equipamentos disponíveis; 

 Garantir maior precisão possível na fase de pré-fabricação, implicando na 

economia de tempo na montagem; 

 Utilizar preferencialmente, processos caseiros de tratamento preservativo, 

por permitir o emprego de mão de obra não qualificada e ser de baixo custo; 

 Considerar em todas as etapas, a disponibilidade de recursos humanos, 

financeiros, materiais, de equipamento e infra-estrutura do canteiro. 

3.2 OS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA MADEIRA SERRADA DE PINUS 

A partir do beneficiamento da madeira é possível se obter uma gama muito 

variada de produtos e subprodutos, destinados aos mais diversos fins. As 

principais atividades que utilizam as madeiras de coníferas agregando-lhes 

valor, são as atividades tradicionais como a indústria moveleira e a construção 

civil, conforme Nahuz (2004). 

Dentre os produtos consolidados no mercado estão os chamados “produtos de 

madeira sólida” que são constituídos principalmente pelos compensados, 

serrados e pelos produtos de maior valor agregado, também chamados de 

PMVA. De acordo com a ABIMCI (2004), os compensados são constituídos 

basicamente por dois tipos:  

 as chapas multilaminadas, que são compostas exclusivamente por lâminas 

obtidas a partir do torneamento ou faqueamento das toras e que são 

sobrepostas em camadas perpendiculares, sempre em número ímpar e  

 as chapas sarrafeadas, que são constituídas por sarrafos estreitos de  

madeira justapostos, formando uma espécie de “tapete” em cujas superfícies 

são aplicadas lâminas de madeira. 

Os compensados são utilizados principalmente pela indústria moveleira (45%) e 

de embalagens (17%) (NAHUZ, 2004). 

A madeira serrada, por sua vez, oferece uma grande variedade de produtos, que 

assumem diversas denominações de acordo com o formato e dimensões, 

podendo se classificar como pranchas, caibros, vigas, vigotas, tábuas, sarrafos, 

dentre outros.  
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Tanto a madeira serrada como os compensados, são considerados produtos de 

tecnologia básica, portanto de menor valor unitário, especialmente quando se 

trata do mercado de exportação que, segundo Nahuz (2004), requer peças 

homogêneas e livre de defeitos e secas em estufas. Isso faz com que as grandes 

empresas, em busca de maiores lucros, focalizem sua atenção nos PMVA, onde 

podem conseguir melhores preços. 

Todavia, a madeira serrada constitui-se na base dos PMVA, uma vez que estes 

são obtidos a partir do seu rebeneficiamento dando origem a produtos como os 

blocks & blanks, molduras, painéis e portas. Os blocks & blanks são produtos 

típicos da madeira de pinus utilizados na fabricação dos demais PMVA, ou seja, 

são produtos intermediários que ainda sofrerão processamento (ABIMCI, 2004). 

Os chamados blocks são blocos de pequenas dimensões17, sem defeitos, 

destinados à “confecção de molduras, esquadrias, revestimentos, partes e peças 

aparentes de móveis, ou vendidos diretamente ao consumidor para usos do tipo 

‘do it yourself’ ou bricolagem” (NAHUZ, 2004). Quando emendados de topo por 

meio de finger-joints18, formando peças mais longas, são conhecidas como 

blanks. Por suas características, os blocks & blanks proporcionam um grande 

rendimento, em torno de 75%, da madeira seca em estufa.  

As molduras são obtidas a partir do reprocessamento da madeira serrada ou 

dos blocks & blanks. A construção civil é o maior mercado consumidor de 

molduras que as utiliza como rodapés e arremates de forro, por exemplo. São 

bastante conhecidas as molduras do tipo meia-cana, meia-lua e o cordão 

(ABIMCI. 2004). 

Nahuz (2004) explica ainda, que é crescente o mercado para os produtos de 

maior valor, confeccionados com pinus, dentre os quais podem ser destacados, 

além dos já citados, os painéis do tipo blockboard, painéis colados lateralmente 

(edge glued panels), tábuas para cercas (fence boards), portas, janelas, 

esquadrias e vigas laminadas, entre outros, mas que no entanto, a oferta de 

pinus no mercado não acompanha o crescimento da demanda, de modo que a 

                                            
17 Os blocks possuem entre 33 e 38mm de espessura, 47 e 143mm de largura e comprimento 

acima de 150mm. 
18 Também conhecidas por “emendas dentadas”. 
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expansão deste mercado se dará, necessariamente, pelo aperfeiçoamento dos 

processos de industrialização da madeira. 

Contudo, essa lógica da exploração madeireira que privilegia produção de 

produtos de maior valor e, conseqüentemente a utilização das partes mais 

nobres da madeira é, ainda que em parte, responsável pela geração de um 

grande volume de resíduos e peças de rejeito comercial proveniente das 

diferentes etapas da cadeia produtiva da madeira (SILVA et al, 1998).  

Também a ausência de planejamento e manejo adequados, que vise a 

multiplicidade de usos da floresta não permite a obtenção de um máximo de 

aproveitamento das árvores. 

Por esta razão, os grandes grupos empresariais investem em tecnologia 

aumentando os índices de aproveitamento das toras serradas, reduzindo a 

geração de resíduos em níveis próximos de zero.  

Ao mesmo tempo, nas pequenas serrarias, o emprego de equipamentos 

ultrapassados, aliado ao baixo poder de articulação favorece a produção de 

resíduos e de peças fora dos padrões aceitos pelo mercado, reduzindo o índice 

de aproveitamento das toras e gerando produtos de baixo valor agregado. Tal 

fato acaba comprometendo a sua sobrevivência, visto que o preço das toras de 

pinus tem aumentado paulatinamente.  

Estima-se que no Brasil, das toras colocadas nos pátios das serrarias e 

laminadoras, menos de 50% são aproveitadas. Em média, cerca de 51% 

transformam-se em resíduos e, se considerarmos toda a cadeia produtiva, esse 

percentual pode ser ainda maior (SILVA, et al, 1998 e BRITO, 1995).   

De acordo com BRITO (1995), a lenha é o tipo de resíduo de maior 

representatividade dentre aqueles produzidos pelo desdobro e beneficiamento 

das toras, seguida pela serragem e cepilhos ou maravalhas. Em geral, a lenha é 

composta por resíduos como costaneiras, refilos, aparas e cascas, entre outros.  

Há ainda as peças curtas e com alta incidência de defeitos como: nós, 

rachaduras, empenamentos e esmoamentos, que, por estarem fora dos padrões 

de qualidade, são classificadas como peças de terceira e não alcançam preços 

competitivos no mercado (em média 20% menores em relação à madeira de 

primeira, de acordo com levantamento que realizamos na região de Itararé, SP, 

em março de 2004). 
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Muitas vezes, as peças de menor valor, assim como os resíduos da floresta e das 

serrarias são empregados na produção de derivados de madeira ou 

comercializadas como biomassa para a produção de energia.  

As peças de terceira, por sua vez destinam-se à fabricação de produtos de baixo 

valor agregado como pallets e containeres, quando poderiam ser melhor 

aproveitadas na fabricação de produtos mais valorizados, como os componentes 

para a construção civil, por exemplo.  

No entanto, dada a grande diversidade de produtos e de características que a 

madeira serrada de pinus apresenta, especialmente da madeira de terceira que 

apresenta algumas limitações para o emprego em usos mais nobres, sua 

utilização requer uma etapa anterior à aplicação, que é a de seleção e 

classificação das peças de forma que se obtenha um máximo aproveitamento da 

madeira, assunto que será tratado no capítulo 5. 

O item a seguir trata das possibilidades de aproveitamento das peças de terceira 

na composição de peças para a construção civil, e avalia as vantagens de 

desvantagens de cada uma segundo critérios que indiquem a facilidade de 

execução, uso de materiais facilmente encontrados e custo reduzido.  

3.3 POTENCIALIDADES E LIMITES PARA A UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE 

TERCEIRA DE PINUS SP PARA A PRODUÇÃO DE COMPONENTES 

PARA HABITAÇÃO SOCIAL. 

A máxima utilização dos materiais como forma de reduzir desperdícios, é uma 

das metas que devem ser perseguidas para se alcançar a sustentabilidade 

ambiental na construção civil. Desse modo muitas pesquisas têm se voltado 

para o estudo do aproveitamento de resíduos e materiais que normalmente 

seriam descartados. 

No caso da madeira, como foi citado no item 3.2, os resíduos (cepilhos, 

maravalhas, refilos e cascas), têm sido utilizados como matéria-prima para a 

produção de derivados de madeira, como chapas de partículas ou para a 

produção de energia. Algumas pesquisas estudam a utilização dos resíduos 

como compósitos na produção de componentes.  

As peças de terceira por sua vez, são utilizadas para a confecção de produtos de 

baixo valor agregado, geralmente de curto ciclo de vida. As características desse 
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tipo de madeira, de baixa resistência mecânica  e grande incidência de defeitos 

dificultam sua aplicação em usos nos quais sejam submetidas a grandes 

esforços. 

Uma possibilidade para o aproveitamento seria a simples eliminação dos 

defeitos, o que produziria peças de comprimentos menores, mas isso ainda 

dificultaria o aproveitamento principalmente para aplicações estruturais. 

Voison e Castagné (1988) em seu estudo sobre a cadeia produtiva da madeira 

na Região Sul do Brasil, identificavam a necessidade de valorização das peças 

de pequenas dimensões e rejeitos de serraria, cujo processamento não era  

rentável pela dificuldade de comercialização que havia na época. Foi constatada 

na época a necessidade de utilização de técnicas que permitissem elaborar 

produtos que integrassem os diferentes agentes da cadeia.  

Como exemplos de aproveitamento eram apresentados os laminados colados, 

painéis sarrafeados e madeira colada (tipo finger joint ou outra forma de colagem 

de topo), sendo para tanto necessária a aquisição de equipamentos 

especializados, adaptados à essa realidade. Segundo os autores, o rendimento 

aumenta quando se consegue utilizar as “madeiras pequenas” (peças curtas 

serradas ou não).  

Dessa necessidade de otimizar o uso da matéria prima, surgiu então, o processo 

de finger-jointing19, que consiste na junção de pequenas peças de madeira por 

meio de um sistema de ligação por entalhes múltiplos – finger-joint – formando 

peças de maiores dimensões. Os segmentos de madeira sofrem um 

fresamento20 no topo e em seguida são unidos com a aplicação de uma fina 

película de adesivo (figura 29). 

Neste processo, aproveitam-se os segmentos de madeira existentes entre os nós 

e outros defeitos, para formar sarrafos que, segundo Opções...(2004), possuem 

qualidade e resistência tais que, no caso de quebra, o ponto de ruptura tende a 

ser na madeira e não na junta. 

                                            
19 Junta através de dedos 
20 Segundo Gonçalves (2000) as operações de corte para beneficiamento da madeira podem ser 

classificadas em: Corte Ortogonal, quando a aresta de corte é perpendicular ao movimento 

relativo entre a ferramenta e a peça; e Fresamento Periférico, que é o processo rotativo no qual 

a madeira é removida em cavacos na forma de vírgula. 
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Figura 29 – Exemplo de peças com finger-joint  

Fonte: Opções...(2004) 

 

Existem dois tipos principais de juntas, destinadas a diferentes mercados: 

aquela aparente na lateral e a aparente na superfície  (figura 29). A primeira é 

executada quando se quer obter um máximo de produtividade e, em geral, 

destina-se ao mercado da construção civil (forros, cercas, molduras, etc.). A 

segunda geralmente é destinada ao mercado de mobiliário (OPÇÕES..., 2004). 

 

 (a) (b) 

Figura 30 - Diferentes tipos de junta: aparente na lateral (a) e na superfície (b) 

Fonte: Götz et al (1995) 

 

A execução desse tipo de junção requer o emprego de maquinário específico e 

dever ser muito bem executado para assegurar um perfeito acabamento, 

principalmente nas peças destinada à fabricação de móveis. Muito embora o 

processo possa parecer bastante simples, exige maquinário de alta qualidade e 

diferenciado para cada tipo de junta (“aparente” ou “lateral”) para não alterar a 

qualidade das junções. 

Uma outra opção também pode ser a madeira laminada. Trata-se de uma 

composição de peças de madeira, obtidas a partir de tábuas que compõem as 

lâminas, solidarizadas entre si, com as fibras das lâminas paralelas ao eixo 

longitudinal do elemento produzido. Este sistema permite obter elementos 

estruturais com uma significativa variedade de formas e tamanhos, que na 
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maioria das vezes são limitados apenas pelas questões de transporte (BONO, 

1996).  

As ligações entre as peças de madeira podem ser obtidas de diferentes 

maneiras: pregos, parafusos e adesivos, entre outros. As peças produzidas em 

madeira laminada, sejam elas pregadas, aparafusadas ou coladas, apresentam 

alta resistência a solicitações mecânicas.  A figura 31 mostra os elementos 

componentes de uma peça de madeira laminada. 

 

 

 

 

Figura 31 - Madeira laminada e seus elementos  

Fonte: Calil Junior et al (2003) 

 

As lâminas numa peça de madeira laminada normalmente têm espessura 

variável em função da geometria da peça a ser constituída e podem ser 

constituídas por uma ou mais tábuas, que podem ser unidas longitudinalmente 

por meio de emendas que podem ser de topo, biseladas ou dentadas. Alguns 

estudos indicam que, por razões de economia, tal espessura deve situar-se entre 

¾” e 2” (PEREZ GALAZ apud BONO, 1996).  

Existem dois tipos de laminação: horizontal, quando as lâminas são 

posicionadas paralelamente ao plano neutro de flexão; e vertical onde as lâminas 

são posicionadas perpendicularmente ao plano neutro de flexão (figura 32). 

 

 

 

 

 

        (a)                                         (b) 

Figura 32 - tipos de laminação: horizontal (a) e vertical (b) 

Fonte: Bono (1996) 
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Uma das grandes vantagens da utilização da madeira laminada é, sem dúvida, a 

possibilidade de se compor estruturas com as mais variadas formas e 

dimensões, a partir de peças de madeira de dimensões reduzidas. Dentre outras 

vantagens, de acordo com BONO (1996) podemos citar: 

 a redução de rachaduras e outros defeitos comuns em peças de grandes 

dimensões, dada a pequena espessura das lâminas;  

 a possibilidade de se utilizar lâminas de qualidade inferior nas zonas de 

menor solicitação (próximas à linha neutra) 

 relação peso/resistência bastante reduzida, se comparada com a madeira 

maciça; 

 possibilidade de pré-fabricação, implicando em canteiros mais limpos e 

rapidez na montagem da estrutura; 

 manutenção praticamente nula para ambientes internos; 

 dispensa revestimento, devido ao aspecto visual agradável; 

As desvantagens colocadas por Bono (1996) residem basicamente no custo dos 

componentes que, no caso da madeira laminada colada, estudada pela autora, é 

influenciado principalmente pelo adesivo utilizado e pela mão de obra que 

precisa ser treinada tanto para selecionar a madeira quanto para produzir as 

peças estruturais. 

Uma terceira possibilidade de aproveitamento desta madeira, seria na 

composição de peças estruturais, que consiste na obtenção de um elemento por 

meio de ligação de duas ou mais peças de madeira. Esta ligação pode ser de 

forma contínua (seções T, I ou caixão) ou descontínua (por meio de espaçadores 

ou chapas laterais). As ligações entre as peças pode ser feita por meio de 

adesivos, pinos metálicos (pregos ou parafusos), chapas metálicas de dentes 

estampados (gang-nail), anéis metálicos, entalhes ou cavilhas. 

De acordo com Calil Júnior, et al (2003), as ligações por pinos metálicos são 

utilizadas com mais freqüência. Neste tipo de ligação, a transferência de 

esforços entre as peças de madeira causa um efeito de cisalhamento no pino. As 

cavilhas funcionam de forma semelhante, com a vantagem de poderem ser 

utilizadas em ambientes agressivos aos pinos metálicos. A utilização das chapas 

com dentes estampados, por sua vez, é mais favorável em madeiras de menor 
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densidade e as ligações por entalhes devem ser utilizadas apenas para 

transmitir esforços de compressão, como no caso das estruturas de cobertura. 

Existem inúmeras possibilidades de composição de peças estruturais a partir da 

ligação de peças de madeira de dimensões reduzidas. A figura 33 apresenta 

alguns exemplos mais comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Exemplos de peças compostas  

Fonte: Santana (1997) apud Calil Junior et al (2003) 

 

Tratando especificamente da madeira utilizada nesta experimentação, suas 

características não favoreciam, a princípio, o emprego na produção de peças 

estruturais como pilares, vigas e tesouras, principalmente por serem peças 

curtas, bem como pela qualidade aparente de cada peça isoladamente.  

As possibilidades de aproveitamento da madeira colocadas neste item,  foram 

avaliadas, com base nas vantagens e desvantagens de cada uma, conforme 

apresentado na tabela 8. 
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Tabela 8 - Possibilidades de aproveitamento da madeira: vantagens e desvantagens. 

Processo Vantagens Desvantagens 

Finger-jointing 

 Maior aproveitamento da 
madeira 

 Possibilidade de produzir peças 
de maior comprimento 

 Uso de maquinário específico 
para execução das juntas 

 Uso de adesivo de custo elevado 

Colada 
 Uso de maquinário específico 

(prensa)  

 Uso de adesivo de custo elevado 

Pregada 
 Alto custo do prego 

 Corrosão pelo contato do prego 
com preservativo 

Aparafusada 
 Alto custo dos parafusos 

 Corrosão pelo contato do 
parafuso com preservativo M

ad
ei

ra
 l
am

in
ad

a 

Cavilhada 

 Minimização dos defeitos pelas 
dimensões reduzidas e pela 
solidarização entre as peças de 
madeira 

 Obtenção de grandes 
estruturas a partir de peças de 
madeira de dimensões 
reduzidas 

 Possibilidade de utilizar 
madeira de qualidade inferior 

 Permite pré-fabricação dos 
componentes  uso de maquinário específico 

para a produção das cavilhas 

Peças compostas 

 Aproveitamento de peças 
menores 

 Peças de execução um pouco 
complexa 

 As emendas constituem-se em 
pontos fragilizados da estrutura 

 

Essa avaliação busca subsidiar a escolha do processo mais adequado para o 

aproveitamento da madeira, considerando-se as características apresentadas 

neste capítulo, assim como os requisitos propostos para a concepção dos 

componentes, que serão apresentados no capítulo 4 a seguir. 


