
Capítulo 1 
CONTEXTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTE CONSTRUTIVO 

PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MADEIRA DE TERCEIRA DE PINUS



1
1.1 INTRODUÇÃO

O problema habitacional brasileiro sempre foi uma preocupação, não somente 

do poder público, mas também dos pesquisadores que encontram no tema um 

vasto campo para o desenvolvimento de suas pesquisas, tanto na área 

tecnológica como das ciências sociais.  

De uma maneira geral, os estudos realizados como contribuição para a 

minimização do problema habitacional, focalizam especificamente, ora as 

questões políticas como forma de possibilitar o acesso à moradia para as 

classes de baixa renda, ora as questões tecnológicas como alternativa para a 

redução dos custos de produção da habitação. Raramente são encontrados 

estudos que tratam do tema de maneira mais global, na qual esses dois fatores 

são analisados conjuntamente levando em conta a grande diversidade sócio-

econômica e cultural do país. 

1.1.1 O Déficit Habitacional 

Estima-se que o déficit habitacional brasileiro1 atualmente esteja em torno de 

6,6 milhões de novas moradias (FJP, 2002), cuja maior parte – 81,3% do 

montante nacional – encontra-se na área urbana. De acordo com o mesmo 

estudo, em termos relativos, o déficit habitacional é ligeiramente maior na área 

                                           
1 O conceito de déficit habitacional adotado pela Fundação João Pinheiro considera a necessidade 

de novas moradias seja por reposição, que leva em conta a precariedade das construções, seja por 

incremento de estoque, que corresponde ao somatório dos domicílios improvisados (locais 

construídos sem fins residenciais servindo como moradia), co-habitação familiar (soma das 

famílias conviventes secundárias com famílias que vivem em cômodos cedidos ou alugados) e 

domicílios com ônus excessivo de aluguel (aqueles cujas famílias possuem renda familiar mensal 

média inferior a três salários mínimos e que despendem mais de 30% dessa renda com aluguel). 

No cômputo das necessidades habitacionais, a Fundação João Pinheiro inclui, além do déficit 

habitacional, o conceito de moradias inadequadas, que considera aquelas habitações que não 

proporcionam condições desejáveis de habitabilidade sem, contudo implicar na construção de 

uma nova moradia. Tal conceito restringe-se às áreas urbanas e regiões metropolitanas. 
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rural, com a necessidade de aproximadamente 1,2 milhões de novas moradias, 

sendo equivalente a 16,5% dos domicílios particulares permanentes contra 

14,5% da área urbana.  

Um dado muito importante que o estudo da Fundação João Pinheiro revela 

também, é que a maior demanda por novas habitações encontra-se entre as 

famílias cuja renda familiar média é inferior a três salários mínimos mensais. 

São 4,4milhões de famílias de baixa renda, concentradas principalmente nas 

áreas urbanas.

A maior parte dos programas habitacionais brasileiros sempre estiveram muito 

longe de atender a essa faixa da população. Mesmo programas mais atuais 

como o PSH – Plano de Subsídio à Habitação, do Ministério das Cidades, que 

oferece um subsídio máximo de R$4.500,00 para a construção de moradias em 

regime de mutirão, que muito embora já seja um grande avanço dentro das 

políticas públicas para habitação social, ainda não são suficientes para 

proporcionar moradia de qualidade para a população de baixa renda.  

A redução do déficit habitacional deve ser então, compreendida como uma face 

do combate à pobreza, já que essa população não dispõe de recursos 

financeiros para viabilizar a própria habitação, dispondo apenas de sua força de 

trabalho para ser usada como forma de pagamento, como coloca a FJP (2002). 

Cabe então, aos planejadores elaborar formas para “viabilizar a superação de 

entraves legais/burocráticos e baratear os custos das obras, principalmente as 

de menor porte, através de inovações tecnológicas e de gestão viáveis” (FJP, 

2002, p.11, grifos nossos). 

No contexto atual, no qual está presente o debate da sustentabilidade, 

entendida aqui no sentido colocado por Acselrad e Leroy (2003) onde o uso do 

conceito de sustentabilidade é compreendido pela inter-relação de suas 

múltiplas dimensões: ambiental, social, política, econômica e cultural; o 

desenvolvimento de novos produtos, no caso componentes para habitação, deve 

contemplar, não somente os requisitos técnicos e econômicos, como também 

todas as suas etapas de produção, desde a obtenção da matéria prima até o 

descarte final e a forma como se relacionam entre si e com os agentes da cadeia 

produtiva.
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1.1.2 O Potencial Florestal e Madeireiro Brasileiro e da Região Sudoeste do 
Estado de São Paulo 

Sendo o Brasil um país com uma vocação natural para as atividades florestais e 

madeireiras, explora muito pouco tais potencialidades, tanto para a produção de 

madeira serrada como para a produção de habitação em geral e popular em 

especial, principalmente se compararmos com os países do hemisfério norte.  

Dos seus 851 milhões de hectares de área, pouco mais da metade (53,4%) é 

coberta por áreas de floresta. São 454,8 milhões de hectares entre florestas 

nativas e florestas plantadas as quais somam 4,8 milhões de hectares, sendo 

3,0 milhões com plantios de Eucalipto e 1,8 milhões de plantios de Pinus (SBS,

2003).

No setor das indústrias de base florestal, embora a análise da evolução recente 

do segmento de produtos de madeira sólida indique uma redução no número de 

empresas envolvidas no setor de transformação primária, como é o caso das 

serrarias, mesmo assim, segundo a ABIMCI (2003a) existem no Brasil 10.000 

indústrias que atuam no setor de serrados. Números esses que devem ser bem 

maiores, se considerarmos também as empresas que atuam na informalidade. 

Segundo a SBS (2003) a atividade florestal no Brasil beneficia 600 municípios, 

gerando 500 mil empregos diretos e 2,0 milhões de empregos indiretos. Porém, 

ao contrário que tenta provar a instituição, Acselrad e Leroy (2003) colocam que 

na atividade florestal brasileira o número de empregos gerados é, 

proporcionalmente, ínfimo, nos quais prevalecem as formas de trabalho 

desumanas e, além disso, o setor não contribui para o desenvolvimento local nas 

regiões de floresta.  

Segundo os autores, o setor florestal brasileiro pode, a partir dos usos múltiplos 

da floresta, contribuir para a transição para a sustentabilidade no Brasil. 

Contudo isso ainda está muito longe de acontecer, pois predominam ainda um 

modelo de exploração predatório, onde os impactos sócio-ambientais são 

negligenciados, as relações de trabalho são injustas e onde não há uma 

distribuição eqüitativa de riquezas.

Como de fato, esse cenário pode ser verificado na prática, a partir do contexto 

da região Sudoeste do Estado de São Paulo, onde se desenvolve a presente 

pesquisa (figura 1) 
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Figura 1 - Mapa de localização 

(Fonte: Adaptado de Kronka et al, 2002) 

Apesar de apresentar uma concentração de riquezas naturais e grandes áreas de 

plantios florestais, sendo detentora de uma das maiores concentrações de Pinus 

e Eucalipto, e apesar de concentrar também um grande número de empresas do 

setor de transformação da madeira (serrarias, laminadoras e indústrias de 

painéis de partículas) entre pequenos, médios e grandes empreendimentos, a 

Região Sudoeste se caracteriza como uma das mais pobres do Estado de São 

Paulo, pois apresenta um dos mais baixos indicadores de desenvolvimento 

econômico e social2. Uma rápida visita às pequenas e médias serrarias da região 

revela as precárias condições de trabalho a que são submetidos os 

trabalhadores do setor. 

                                           
2 De acordo com o Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS, os municípios pertencentes 

à região de governo de Itapeva, estão classificados no Grupo 5: “de baixo desenvolvimento 

econômico e social.” O IPRS é obtido a partir de uma combinação de indicadores sintéticos de 

riqueza, longevidade e escolaridade e classifica os 645 municípios do Estado de São Paulo em 5 

grupos assim denominados: Grupo 1 – Municípios-pólo: composto por municípios de grande porte, 

com longevidade média e escolaridade superiores à média do estado e níveis médios de riqueza 

municipal; Grupo 2 – economicamente dinâmicos e de baixo desenvolvimento social: composto por 

municípios localizados no entorno das regiões metropolitanas e que caracterizam-se por relativa 

riqueza municipal e precárias condições de longevidade e escolaridade; Grupo 3 – Municípios 

saudáveis e de baixo desenvolvimento econômico: municípios de pequeno porte, baixo nível de 

riqueza municipal, escolaridade próxima da média do Estado e elevada condição de longevidade; 

Grupo 4 – Municípios de baixo desenvolvimento econômico e em transição social: municípios que, 

apesar do baixo nível de riqueza municipal, logram significativos avanços em alguns campos da 

área social; Grupo 5 – Municípios de baixo desenvolvimento econômico e social: formado por 

localidades tradicionalmente pobres, caracterizadas simultaneamente pelos baixos níveis de 

riqueza municipal, longevidade e escolaridade, cujos níveis são significativamente inferiores à 

média do Estado. (disponível em http://wwwinfopoliticas.sp.gov.br/spd/iprs-def.htm, acesso em 

14/5/2004). 

Assent. Faz. 
Pirituba 

R.A. Sorocaba 
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1.1.3 A Sub-utilização da Madeira 

A presente pesquisa mostra ainda que, apesar do grande potencial florestal e 

madeireiro, a maior parte da madeira proveniente de plantios florestais 

produzida no País, bem como na região Sudoeste do Estado de São Paulo, 

destina-se ao setor de carvão vegetal, celulose e papel, seguidos pelo setor de 

serrados, o que indica uma ausência de planejamento e manejo desses plantios, 

visto que os dois primeiros setores não requerem um controle de qualidade da 

madeira muito rigoroso.  

Ao mesmo tempo, não é comum no Brasil a prática de manejo para usos 

múltiplos da floresta, o que poderia melhorar a qualidade, aumentar a 

produtividade e a rentabilidade dos plantios florestais. 

Mesmo a madeira que é destinada às serrarias não é utilizada de forma a 

aproveitar todo seu potencial. Além da baixa qualidade, é comum a utilização de 

toras de grandes diâmetros, que poderiam fornecer madeira para serem 

empregadas como peças estruturais por exemplo, na fabricação de produtos de 

baixo valor agregado.  

O mesmo acontece com a madeira que se destina à exportação. Em geral, 

prefere-se destinar a madeira mais nobre para o mercado externo, em razão da 

política de exportação de matéria prima, em vez de produtos acabados, que 

desde sempre esteve presente na economia brasileira (SZÜCS, 1992b).  

No entanto, o setor madeireiro enfrenta ainda alguns entraves, dentre os quais 

destacam-se as condições precárias das pequenas e médias serrarias, que 

operam com equipamentos ultrapassados e obsoletos, o que, juntamente com  a 

falta de planejamento e manejo adequados da floresta, são os principais 

responsáveis pela baixa qualidade dos produtos madeireiros e pelos baixos 

índices de rendimento em madeira por tora.  

Além disso, as serrarias estão ainda sujeitas às variações do mercado que, face 

ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda, é controlado pelos detentores das 

florestas e fornecedores de toras. As freqüentes elevações de preço impostas por 

estes agentes, dificultam o re-investimento de capital tanto no aprimoramento 

do parque industrial, bem como na recompra de matéria prima e, 

conseqüentemente, compromete a sobrevivência dos pequenos e médios 

empreendimentos.



7

1.1.4 A Madeira na Construção Civil 

Mesmo apresentando um grande potencial florestal e madeireiro, como já 

mencionado, no Brasil não é comum a utilização da madeira como material 

construtivo. Verifica-se no País uma ausência de tradição construtiva em 

madeira, que se explica tanto pela herança deixada pelos colonizadores 

portugueses, quanto pelo preconceito em relação ao material.  

Das poucas habitações que existem, a maior parte delas é construída sem 

observar os requisitos técnicos que garantem uma maior durabilidade das 

edificações e com  isso, acabam depondo contra o uso da madeira como 

material construtivo. Além disso, a construção em madeira geralmente é vista 

como habitação provisória, como no caso das favelas, ou como habitação 

secundária, como as casas de campo ou de praia das famílias mais abastadas. 

O mau uso da madeira bem como o preconceito quanto à sua utilização como 

material construtivo denota um desconhecimento em relação às suas 

potencialidades e à tecnologia da madeira no Brasil (SZÜCS, 1992a e 

BITTENCOURT, 1995) e reforça o forte tabu existente contra a utilização 

intensiva da madeira, especialmente a de pinus que carrega o estigma de 

madeira de baixa resistência (SZÜCS, 1992a).  

Voinson e Castagné (1998) afirmam que mesmo que os custos dos componentes 

em madeira no Brasil sejam bem mais baratos do que na Europa, muito embora 

a qualidade também seja bastante inferior e o custo do cimento seja bem mais 

alto, há ainda a preferência pela construção em alvenaria de tijolos cerâmicos e 

estrutura em concreto.

De acordo com os autores, isso se deve ao preconceito que existe em relação à 

casa de madeira, que é vista pela população como uma habitação precária, de 

caráter provisório, enquanto que as casas pré-fabricadas são vistas como de alto 

padrão, geralmente empregadas nas habitações secundárias, como casas de 

praia ou de campo. Ao mesmo tempo a casa com estrutura em madeira é pouco 

conhecida e de custo muito alto, não competitivo em relação à casa de 

alvenaria. Para Bittencourt (1995) tal preconceito tem origem 

fundamentalmente cultural. 

Contribuindo para aumentar o preconceito existente, há também o clima quente 

e úmido do Brasil que também não favorece o emprego da madeira em 
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revestimentos externos, onde fica exposta às intempéries, facilitando o ataque 

de fungos e insetos (VOINSON e CASTAGNÉ, 1998).  

A utilização de preservativos que garantem uma boa durabilidade da madeira 

acaba elevando demasiadamente o custo da construção, além de serem 

altamente nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Por outro lado, 

tratamentos menos onerosos e menos nocivos são, conseqüentemente, menos 

eficientes. 

Não bastassem todas as barreiras técnicas e de preconceito, enfrentam-se 

também as barreiras institucionais, nas quais os mecanismos de financiamento 

da habitação no Brasil privilegiam a indústria do tijolo e do cimento. Szücs 

(1992b) coloca que tais restrições evidenciam uma decisão política, velada sob a 

atitude preconceituosa em relação à utilização da madeira como material 

construtivo. O que se viu, e ainda se vê, é um crescente incentivo e uma 

orientação para o estudo e para a utilização de outros materiais construtivos.

Entretanto, quaisquer argumentações em favor da utilização da madeira nas 

construções, devem ser cautelosamente utilizadas, procurando evitarem-se 

argumentações inconsistentes que contribuem  tanto quanto o preconceito para 

a manutenção do status quo da madeira na construção civil, como coloca 

Bittencourt (1995). 

Mesmo assim, a construção ainda é o maior mercado para a madeira serrada, 

composto por indústrias direta ou indiretamente ligadas ao setor. Contudo, o 

maior volume empregado se constitui de madeiras que não são incorporadas à 

edificação como andaimes e formas, que utilizam madeira de baixa qualidade; 

ou madeiras que são incorporadas, mas não aparentes (como nas coberturas 

por exemplo), constituindo-se em componentes semi-acabados. Nesses casos, 

em geral são utilizadas madeiras nativas, de media densidade ou leves, 

consideradas de baixo valor comercial (Voinson e Castagné, 1998). No entanto, 

verifica-se também a utilização, embora em menor escala, de madeiras de 

maiores densidades e valor comercial, principalmente nas peças estruturais, 

como as peças de cobertura, supracitadas. 

Os dados apresentados por Szücs (1992b) apontam que, em dezembro de 

1986, 40% de toda a produção de madeira serrada de pinus era utilizado na 
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construção civil, na forma de componentes como tacos e lambris, mas 

principalmente nas construções provisórias. 

A ABPM apud Voinson e Castagné (1988) estima os percentuais de destinação 

da madeira serrada em: 

- Edificações: 25% 

- Indústrias de transformação (principalmente lambris): 11% 

- Mobiliário: 44% 

- Indústrias de embalagens: 14% 

- Edificações (diretamente): 6% 

De acordo com a ABIMCI apud CESAR (2002) o consumo de madeira serrada de 

coníferas e folhosas está vinculado basicamente a três setores: às indústrias 

moveleira, de embalagens e da construção civil. Estima-se que atualmente a 

construção civil seja responsável por 21% do consumo nacional. Índice ainda 

muito baixo, se compararmos com outros países de maior tradição construtiva 

em madeira. 

O baixo consumo de madeira na construção, também pode ser explicado pela 

desarticulação dos setores florestal e madeireiro que não se esforçam em 

promover uma maior utilização, dado que os grandes produtores têm mercado 

garantido no exterior, enfraquecendo dessa forma os pequenos 

empreendimentos. Também não se verifica um esforço conjunto das indústrias 

em discutir o grau de penetração da madeira no setor da construção civil. 

Existem apenas esforços isolados das indústrias de transformação através dos 

vendedores de grandes indústrias de compensado, de marcenaria e de parquet. 

Já na década de oitenta, Voinson e Castagné (1988) alertavam para a 

necessidade de uma ação conjunta das indústrias de madeira para promover o 

desenvolvimento do setor, e também como mecanismo para pressionar o 

governo a tomar medidas de forma a incentivar a ampliação da superfície de 

reflorestamento. Contudo, note-se que esse era um cenário que se encontrava 

em 1988 quando os autores realizaram um diagnóstico do setor madeireiro na 

região Sul do Brasil, estudando os casos dos Estados do Paraná e Santa 

Catarina. De lá para cá, pouca coisa mudou. 
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Além do baixo consumo, a madeira no Brasil também é sub-utilizada. Um 

exemplo disso pode ser observado na região administrativa de Sorocaba 

(Sudoeste de Estado de São Paulo) onde, de acordo com os dados do último 

Inventário Florestal das Áreas Reflorestadas do Estado de São Paulo existem 

cerca de 300.000ha, entre florestas de pinus e eucalipto, correspondentes à 

quase metade de toda a área reflorestada do Estado de São Paulo, dos quais 

15%, em média, são utilizadas para atividades de resinagem, portanto não 

disponíveis para as serrarias (HABIS, 2001).  

Pouco mais da metade (51,2%) está nas mãos das indústrias de papel e 

celulose (KRONKA et al, 2002) e cerca de 17.000ha de áreas florestadas, que 

pertencem a organismos governamentais como IF e IBAMA que, segundo HABIS 

(2001) poderiam ser então, direcionados para a produção de componentes para 

habitação social. 

Vale ressaltar que, de acordo com Kronka et al (2002) nessa região é que se 

encontram os plantios mais idosos do Estado, com floresta cujas idades são 

superiores a 15 anos, indicando a existência de árvores aptas a fornecer madeira 

com características mecânicas de resistência e densidade adequadas para a 

produção de madeira serrada, bem como para aplicação na construção civil. A 

idade superior a 15 anos, também garante, a princípio, um maior 

aproveitamento da tora na serraria.  

1.1.5 A Madeira no Meio Acadêmico 

A baixa utilização da madeira na construção civil brasileira também pode ser 

explicada a partir da formação acadêmica dos profissionais responsáveis pelas 

tomadas de decisões numa obra.  

Segundo Voinson e Castagné (1988) nas classes média e alta, a escolha do 

material construtivo pode ser influenciada pelo engenheiro ou arquiteto. Na 

autoconstrução em grande parte são utilizados materiais doados e na 

construção de conjuntos habitacionais são escolhidos pelos engenheiros civis 

que não estão aptos a utilizarem a madeira em suas obras visto que não 

possuem conhecimento suficiente para tanto. Segundo Galinari (2003), as 

dificuldades em utilizar a madeira que esses profissionais enfrentam são 

provenientes da má formação acadêmica que recebem. 
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Uma das críticas de Voinson e Castagné (1998) era justamente a escassez de 

profissionais especializados, tanto em nível médio como superior. Comentam 

que, na década de oitenta, os cursos eram insuficientes e as pesquisas voltadas 

principalmente para os plantios florestais. De lá para cá, têm ocorrido, embora 

lenta e timidamente, algumas mudanças, principalmente no que diz respeito às 

pesquisas desenvolvidas nos cursos de pós graduação, com destaque para os 

trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores do LaMEM, na Escola de 

Engenharia da USP São Carlos.

Em relação aos cursos de graduação, o cenário permanece praticamente 

inalterado. Campos (2000) coloca a forma superficial com que o assunto 

madeira é tratado nos currículos dos cursos de engenharia e arquitetura, 

formando profissionais sem conhecimento suficiente para utilizarem 

eficientemente a madeira em seus projetos, como um dos fatores que explicam 

o baixo grau de utilização da madeira no Brasil.

Bittencourt e Terni (1994) identificam diversas lacunas no ensino da madeira 

nas escolas técnicas e de ensino superior e apontam que o assunto, quando 

abordado nas disciplinas dos cursos técnicos e de Engenharia Civil e 

Arquitetura, é colocado de forma superficial e bastante fragmentada. 

Para Pletz (2002) é importante investir na formação de recursos humanos aptos 

a trabalhar com a madeira como forma de ampliar o uso e reduzir os problemas 

gerados pela utilização inadequada que depõe contra o material. O autor 

ressalta também a importância do papel do arquiteto enquanto profissional 

responsável pela especificação do material a ser utilizado na construção, donde 

que “dotar o arquiteto dos necessários conhecimentos sobre a madeira, é uma 

das mais importantes e estratégicas tarefas para o desenvolvimento do setor no 

Brasil”.

Atualmente existem alguns esforços, ainda que esparsos e tímidos, no sentido 

de incluir o ensino da madeira como material construtivo nas grades 

curriculares. Há que se ressaltar o trabalho de Bono e Canisso (2004) que 

conseguiram implementar mudanças curriculares no curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNIGRAN, culminando na realização de uma semana temática e 

na execução de um protótipo em madeira, utilizando eucalipto roliço tratado. 



12

Bittencourt e Terni (2004) também apresentam uma proposta de uma disciplina 

on-line, para os alunos da Faculdade de Engenharia da UNESP de Guaratinguetá, 

como forma de ampliar as discussões sobre o assunto madeira. A proposta se 

baseia no Decreto nº 2.494/98 que regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, o qual possibilita que até 20% da carga horária 

dos cursos presenciais possam ser ministradas pela modalidade de ensino à 

distância.

É interessante destacar também, a pesquisa de Galinari (2003) que 

identificando as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de projeto, propõe 

indicações de procedimentos com o objetivo de orientar a escolha do sistema 

construtivo na concepção de projetos voltados para a habitação de baixo custo. 

Em relação à pesquisa, são encontrados diversos trabalhos voltados 

especificamente para o “produto” madeira, suas características e diferentes 

aplicações. Mas mesmo assim, ainda existem poucos pesquisadores no Brasil 

que estudam a madeira e a maior parte deles focaliza principalmente o estudo 

das propriedades físicas e mecânicas e sua aplicação em estruturas. Somente 

uma parcela muito pequena estuda a madeira como material para a produção 

de habitação social e, dentro desse grupo, o desenvolvimento de componentes 

para habitação, é pouco focalizado.  

Os estudos sobre utilização de resíduos (serragem, cavacos, refilos e aparas) ou 

peças de rejeito, normalmente estão voltados para a produção de painéis de 

partículas ou como agregados na composição com outros materiais. 

Além disso, faltam também dados mais confiáveis para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre as possibilidades de utilização da madeira de reflorestamento 

para a produção de habitação social.  

SHIMBO e INO (1995) já denunciavam a ausência de indicadores importantes 

como idade e diâmetro das árvores, nas estimativas sobre as áreas de plantios 

no Brasil, bem como dados sistematizados e acessíveis referentes ao setor de 

serrarias, fabricantes de componentes e de casas pré-fabricadas em madeira de 

reflorestamento. O único avanço nesse sentido pode ser observando em Kronka 

et al (2002), em que apresenta para o Estado de São Paulo, dados sobre as 

áreas de reflorestamento com pinus e eucalipto, nos quais constam a idade e as 

condições de manejo de parte dos plantios existentes. 
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Dentre as pesquisas que abordam o tema da produção de componentes para 

vedação vertical em madeira, a maior parte utiliza sistemas compostos por 

estrutura em madeira maciça, e vedação utilizando derivados de madeira como 

painéis de chapas compensadas e painéis de partículas (MDF, OSB e 

aglomerados) como pode ser encontrado em Szücs (1992b) e Della Noce (1996) 

que desenvolvem sistemas de vedação vertical com a utilização de chapas de 

compensado.  

Também é mais comum encontrar a madeira serrada utilizada como 

revestimentos do tipo siding ou lambris. Raramente são encontradas paredes de 

madeira maciça. As exceções ficam por conta das casas de tora que começam a 

serem introduzidas no Brasil, mas de custo bastante elevado, acessível somente 

às classes mais abastadas. Mesmo assim, somente é utilizada na moradia 

secundária.

Campos (2000) estuda o comportamento estrutural de painéis portantes 

verticais e horizontais, constituídos por chapas de madeira compensada e 

aglomerada, com ossatura em peças serradas de pinus e cedrinho quando 

submetidos a esforços de compressão de maneira a avaliar sua capacidade de 

resistir às solicitações de uma edificação. As chapas utilizadas foram ensaiadas 

também quanto à durabilidade. Segundo a autora em ambos os casos os 

resultados indicaram a viabilidade técnica da utilização dos componentes 

estudados em edificações de uso habitacional. 

Já os sistemas construtivos que empregam madeira maciça serrada são pouco 

conhecidos. Faz-se um destaque para o estudo de César (2002) que desenvolve, 

em nível de projeto conceitual, um componente construtivo para vedação vertical 

utilizando madeira serrada de eucalipto, unidas lateralmente por adesivo. 

Segundo o autor, o projeto conceitual procura estabelecer princípios para o 

desenvolvimento de novos produtos, considerando as exigências dos usuários, 

diferenciando-os daqueles existentes no mercado.  

Para desenvolver o componente o autor considerou também os aspectos de 

ergonomia (dimensões, peso, transporte e ambiente de inserção) e 

antropometria (relação entre produto e medidas físicas das pessoas), a partir da 

análise de três sistemas construtivos existentes: tábua e mata-junta, paredes 

portantes em tábuas horizontais e o Sistema Plataforma. 



14

Na composição dos painéis foram utilizadas peças de eucalipto serrado, com as 

dimensões de 2,5 x 10 x 260cm em peças contínuas ou não, de madeira 

reconstituída, isto é, peças nas quais foram eliminados os defeitos e unidas 

novamente até atingir o comprimento desejado. A largura final adotada para o 

painel foi de 60cm. Também foram experimentados diferentes tipos de ligação 

entre as peças (quadro 1), das quais a do tipo A foi considerada a de execução 

mais simplificada e que utiliza uma menor quantidade de adesivo.  

Quanto ao desempenho, o autor coloca que não foi possível identificar o tipo de 

ligação mais adequado uma vez que, dos catorze painéis submetidos a ensaios 

de corpo mole, à exceção de um que apresentou defeitos do processo de 

colagem, todos se comportaram de forma semelhante, isto é, sem deformações 

visíveis.

Ligação Proposta Figura 

A- Ligação de topo

B- Ligação a meia seção 

C- Ligação macho-fêmea 

D- Ligação com lingüeta central 

E- Ligação com lingüeta na face 
oposta ao friso de acabamento 

Quadro 1 - Ligações propostas por Cesar (2002) 

Fonte: Adaptado de CESAR (2002) 
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Os painéis elaborados por César (2002) foram desenvolvidos a partir do conceito 

de introdução de novos produtos no mercado, ou seja, o objetivo principal é que 

o produto tenha características que os tornem mais atrativos para uma classe de 

consumidores pré-definida, no caso a classe média (o que está relacionado à 

aceitação do produto no mercado) e, ao mesmo tempo deve proporcionar 

retorno de capital para a indústria, com o mínimo de investimento possível 

(custos de produção).  

Com isso, observa-se que mesmo que tenham sido priorizados critérios de 

facilidade de execução, manutenção e reposição e redução dos custos de 

produção, foram adotadas técnicas e utilizados materiais cujos custos 

inviabilizam sua aplicação para a produção de habitação social, ou seja tais 

critérios embora visem a satisfação do usuário, carregam também 

intrinsecamente os anseios da indústria que objetiva obter ganhos com a 

introdução do produto no mercado.  

Raros são os trabalhos que estudam a madeira de pinus na produção de 

componentes para habitação, dadas suas características de baixa resistência 

mecânica e ao ataque de insetos.  Voison e Castagné (1988) apontam ainda 

outros aspectos negativos para utilização do pinus: 

Desconfiança dos técnicos e falta de conhecimento dos usuários potenciais; 

Menor resistência aos fungos; 

Propriedades mecânicas mal definidas (na década de 80); 

Dimensões reduzidas de corte: conseqüência da exploração de 

reflorestamentos jovens e inadequação dos processos de corte; 

Como potencialidades, são apresentados os seguintes argumentos: 

A cor clara (qualidade estética); 

Facilidade e homogeneidade no provimento (na década de 80); 

Preço; 

Facilidade de usinagem e tratamento; 

Facilidade de secagem  
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Baixa densidade (0,40g/cm3), o que confere sucesso no seu uso como 

embalagens, brinquedos e acessórios domésticos. Na indústria da 

construção informal essa característica tem um papel importante. 

Em relação à utilização da madeira de segunda e de terceira para a produção, 

tanto de componentes como da habitação propriamente dita, à exceção do 

trabalho desenvolvido pelo antigo GHab3, no qual foram construídas unidades 

habitacionais utilizando madeira de aproveitamento de serrarias, visando 

atender a uma demanda emergencial da prefeitura de Cuiabá, desconhece-se a 

existência de outros trabalhos semelhantes, abordando o mesmo tema. Além 

disso, não se encontram estudos sobre componentes construtivos em madeira 

que também visualize a totalidade da cadeia produtiva da madeira serrada. 

No projeto de Cuiabá, os pesquisadores do grupo GHab desenvolveram dois 

sistemas construtivos para habitação utilizando madeira de aproveitamento das 

serrarias da região de Marcelândia, situada a aproximadamente 670km de 

Cuiabá.

Como característica, a madeira disponível era proveniente de espécies nativas, 

com comprimentos inferiores a 2,50m e com uma oferta diária de cerca de 

320m³ produzidos por aproximadamente 80 serrarias. Foi desenvolvido um 

sistema em pórticos com painéis de fechamento auto-portantes, e outro em 

parede estrutural, baseado no sistema norte-americano platform de seções 

padronizadas, múltiplas de 1”. Ambos os sistemas compõem-se de 

componentes pré-cortados (vigas, cintas, terças e peças de acabamento) e pré-

fabricados (painéis piso, parede, forro e tesouras) conforme apresentados nos 

quadros 2 e 3 (ARAKAKI, et al, 1995 e BARATA e INO, 1995). 

                                           
3 Atual grupo de pesquisa HABIS 
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Quadro 2 – Lista de componentes básicos pré-fabricados e seqüência 
de montagem – protótipo 1.  

Fonte: Silva e Ino (1995) 
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Quadro 3 – Lista de componentes básicos pré-fabricados e seqüência 
de montagem – protótipo 2.  

Fonte: Silva e Ino (1995) 

Um dos grandes destaques do projeto de Cuiabá reside nas parcerias 

estabelecidas entre os setores público, privado e instituições de ensino e 

pesquisa, como forma de viabilizar técnica e economicamente a produção de 

unidades habitacionais destinadas à habitação. Entretanto, nesses casos é 

fundamental que sejam explicitados os papéis de cada entidade, definidas as 

atribuições, responsabilidades e contrapartidas de cada um dos envolvidos, por 

meio de “ações que privilegiem os usuários finais da habitação” (SHIMBO e INO, 

1995). 
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1.2 PERGUNTA DE PESQUISA

Considerando a abordagem do problema habitacional como uma das faces do 

combate à pobreza, como colocado anteriormente, o grupo HABIS atua na 

região Sudoeste do Estado de São Paulo, desde 1999, com a pesquisa Habitação 

Social em Madeira de Reflorestamento Como Alternativa Econômica para Usos 

Múltiplos da Floresta, na qual se busca a proposição de diretrizes de políticas 

públicas nas áreas de reposição florestal, de geração de trabalho e renda e de 

habitação.

Nessa pesquisa, o grupo HABIS espera que, com a valorização das 

potencialidades locais e da articulação entres os diferentes atores, possam se 

reduzir os custos de produção da habitação e fortalecer o desenvolvimento local. 

Foi a partir da pesquisa do grupo HABIS que se pôde verificar na região as 

condições favoráveis ao desenvolvimento da pesquisa de mestrado, ora 

apresentada: carência por habitação acessível à população de baixa renda e 

oferta de madeira de baixo valor agregado.  

A problemática da falta de moradia acessível à população de baixa renda, 

concomitantemente ao potencial florestal e madeireiro do país, que é pouco 

explorado, a falta de planejamento e manejo adequados dos plantios florestais 

brasileiro que resultam na baixa qualidade da madeira serrada e as condições 

precárias das serrarias que diminuem o rendimento em madeira serrada das 

toras e favorecem a obtenção de produtos de baixo valor agregado são fatores 

que configuram um cenário no qual foi possível formular a seguinte pergunta de 

pesquisa: 

Como é viável, técnica e economicamente, a utilização madeira de 

baixo valor agregado na produção de componentes construtivos para 

habitação social e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento 

sócio-econômico local, ampliando as oportunidades de geração de 

trabalho e renda? 



20

1.3 OBJETIVOS

Considerando a problemática colocada de maneira preliminar neste capítulo 

introdutório, o desenvolvimento da presente pesquisa tem como principal 

objetivo identificar uma forma que seja, ao mesmo tempo, técnica e economicamente 

viável, de se utilizar madeira de pinus de terceira classe de qualidade, na produção de 

componentes construtivos para habitação social.

Os objetivos secundários são: 

Identificar os principais problemas que dificultam o desenvolvimento da 

cadeia produtiva da madeira serrada na Região Sudoeste do Estado de São 

Paulo;

Identificar as potencialidades da cadeia produtiva da madeira serrada na 

Região Sudoeste do Estado de São Paulo; 

Propor um método simplificado para a classificação visual da madeira 

serrada de pinus proveniente da Região Sudoeste do Estado de São Paulo; 

Identificar possíveis formas de aproveitamento da madeira a partir de suas 

características visuais; 

Desenvolver um componente construtivo para habitação social, utilizando 

madeira serrada de pinus de terceira; 

Avaliar o processo de produção do componente desenvolvido; 

Verificar o desempenho estrutural do componente desenvolvido, através de 

ensaios em laboratório; 

Identificar o cenário economicamente mais favorável à produção do 

componente desenvolvido, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

local. 

1.4 METODOLOGIA

Para verificar a viabilidade técnica e econômica da utilização de madeira serrada 

de pinus de terceira na produção de componentes construtivos para habitação 

social, adotou-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso, tendo como 

unidade de análise o contexto do Assentamento Rural Fazenda Pirituba, situado 

em Itapeva, na Região Sudoeste do Estado de São Paulo. 
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O método empregado para o desenvolvimento da pesquisa compreende as 

etapas de:  

1. Revisão bibliográfica: divide-se em duas partes. A primeira, realizada com a 

finalidade de fornecer subsídios para avaliar a dinâmica do setor florestal e 

madeireiro do país, de uma maneira mais geral, e da Região Sudoeste do 

Estado de São Paulo, de uma forma mais específica.  

Além das publicações científicas, foram avaliados também sites e

publicações periódicas especializadas, editados por entidades do setor e 

organismos oficiais. A análise possibilitou o acesso a dados estatísticos e 

informações técnicas e econômicas, além das discussões que têm sido 

apresentadas por diferentes profissionais. Tais informações nos permitiram 

identificar as principais tendências e desafios que têm sido colocados 

atualmente para o desenvolvimento do setor e que podem interferir no 

fornecimento de madeira serrada para a produção de componentes 

construtivos para habitação social. 

Na segunda parte, buscaram-se informações sobre a aplicação da madeira 

serrada de pinus na construção civil, bem como de diferentes técnicas que 

possibilitam o aproveitamento de peças de madeira de dimensões mais 

reduzidas.

2. Coleta de dados das serrarias: Na ausência de registros atuais a respeito das 

condições operacionais das serrarias da região de Itapeva, recorreu-se a uma 

coleta de dados no local, realizada por meio de entrevistas junto aos seus 

proprietários e/ou encarregados. Buscou-se obter informações sobre a 

produtividade e a dinâmica de comercialização da madeira e subprodutos. 

Tais dados foram complementados a partir de consultas bibliográficas.  

3. Classificação visual da madeira: Realizada com o objetivo de identificar suas 

características e, a partir delas, suas possibilidades de uso. Esta etapa foi 

dividida nas seguintes sub-etapas: 

a) Revisão bibliográfica sobre as normas e métodos de classificação visual da 

madeira serrada de coníferas, a fim oferecer bases para a elaboração de 

um método simplificado para a classificação visual da madeira serrada de 

pinus. Foram consultadas publicações científicas e as normas brasileiras 

existentes sobre o assunto.  
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b) Definição do um método simplificado de classificação visual de madeira 

serrada de coníferas, para adaptação à realidade estudada. O método foi 

elaborado com base na bibliografia consultada e nas normas existentes e 

está melhor detalhado no item respectivo. 

c) Aplicação do método em um lote experimental recolhido numa serraria no 

distrito de Engenheiro Maia, em Itaberá, distante cerca de 10km do 

Assentamento Rural Fazenda Pirituba. 

d) Coleta e análise dos dados obtidos a partir da aplicação do método. O 

procedimento de coleta se deu a partir o exame visual das peças de 

madeira para verificação da incidência e medição dos defeitos 

considerados no método e sua anotação em planilha elaborada 

especificamente para tal fim. A análise de tais dados permitiu definir, 

com base nos limites propostos no método de classificação, o uso mais 

indicado para cada peça. 

4. Concepção dos Componentes: realizada com base numa metodologia de 

projeto previamente definida e que está detalhada no capítulo 4, que trata da 

concepção dos componentes. Esta metodologia está dividida em duas fases: 

concepção e verificação. Na fase de concepção foram adotados, 

basicamente, os seguintes procedimentos: 

Revisão bibliográfica para escolha do componente a ser desenvolvido; 

Identificação de pressupostos a serem considerados na elaboração do projeto 

dos componentes 

Identificação dos requisitos e  critérios a serem atendidos e 

Detalhamento do projeto  

A fase de verificação engloba os itens de 5 a 8 a seguir.

5. Produção experimental:  inserida na fase de verificação dos componentes, 

consistiu na produção em laboratório, de modelos para verificação do 

desempenho do processo produtivo e das soluções adotadas. Foi realizada 

no Laboratório de Madeiras do Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ. 

6. Coleta e análise dos dados obtidos na produção experimental para 

determinação de indicadores de produtividade. A coleta dos dados foi feita 
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por meio de observação direta durante o acompanhamento da produção dos 

modelos experimentais.

7. Avaliação do modelo quanto à adequação aos requisitos e critérios 

propostos. Juntamente com a coleta e análise dos dados de produção, 

permitiu a retro-alimentação do processo de concepção dos componentes e, 

conseqüentemente, o aprimoramento da proposta. Como na etapa anterior, 

os dados para avaliação foram obtidos por meio de observação direta. 

8. Avaliação da rigidez, através de ensaios exploratórios de resistência à flexão 

da madeira e dos modelos experimentais, realizados no LaMEM. 

9. Análise da viabilidade econômica, através do estudo de diferentes cenários 

de produção dos componentes. Tais estudos consideraram os dados de 

produtividade dos componentes, o contexto sócio-econômico do 

Assentamento Rural Fazenda Pirituba e a dinâmica do setor florestal e 

madeireiro da Região Sudoeste do Estado de São Paulo.  

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A apresentação do conteúdo da dissertação está organizada em oito capítulos. 

No Capítulo 1 encontra-se uma explanação preliminar do conteúdo mais geral, 

onde é abordada a problemática de pesquisa. Além disso, apresenta também a 

pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia empregada e a estrutura da 

dissertação;  

O Capítulo 2 trata da dinâmica do mercado de madeira serrada no Brasil de 

uma maneira mais geral e, mais especificamente na Região Sudoeste do Estado 

de São Paulo. Apresenta dados sobre as áreas de plantios dando especial 

destaque aos plantios de pinus, além de abordar as questões relacionadas às 

condições em que se desenvolveram os plantios florestais brasileiros, à 

qualidade da madeira serrada e às condições de trabalho e de operação das 

serrarias; 

O Capítulo 3 aborda alguns aspectos gerais da madeira de pinus para a 

construção civil, bem como de seus produtos e sub-produtos, além de 

apresentar diferentes técnicas para utilização da madeira serrada de pinus na 

composição de peças estruturais;  
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O Capítulo 4 descreve o processo de concepção e apresenta o projeto elaborado 

para os componentes construtivos para vedação vertical; 

O Capítulo 5 contém a descrição do processo de produção experimental dos 

componentes do qual faz parte as etapas de classificação da madeira, incluindo-

se a definição do método de classificação, preparação das peças e montagem 

dos painéis;

No Capítulo 6 encontra-se uma avaliação dos modelos experimentais na qual 

está contida a avaliação do processo de produção dos componentes e seu 

desempenho face aos critérios propostos na etapa de concepção. Encontra-se 

também a avaliação do desempenho estrutural dos componentes construtivos, 

com a descrição e os resultados obtidos com os ensaios em laboratório; 

O Capítulo 7 apresenta o estudo de diferentes cenários de articulação entre os 

agentes da cadeia produtiva da habitação em madeira para viabilizar a produção 

dos componentes construtivos desenvolvidos na pesquisa; 

Finalmente, no Capítulo 8 encontram-se as considerações finais, as conclusões 

do trabalho e as perspectivas de continuidade da pesquisa. 


