
 

 

Capítulo 5 
PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS MODELOS EXPERIMENTAIS DOS 

COMPONENTES CONSTRUTIVOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL UTILIZANDO 

MADEIRA DE TERCEIRA DE PINUS.
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Este capítulo contém a descrição do processo de produção experimental dos 

modelos de painel laminado pregado e laminado cavilhado. Ambos os processos 

compreenderam basicamente as etapas de preparação das peças de madeira e 

montagem do painel. 

Procurou-se observar nesta fase, dentre outros aspectos, especialmente o grau 

de complexidade das etapas e procedimentos adotados além dos equipamentos 

necessários para a fabricação dos componentes. 

Primeiramente, ressalta-se que a madeira utilizada nesta experimentação, 

apresentava como características, peças com as dimensões de 2,1cm de 

espessura, considerada de “bitola baixa”26, largura variando entre 5; 7,5 e 10cm 

e comprimentos de, no máximo, 2,50m e com grande incidência de defeitos 

como: nós, empenamentos, rachaduras, desbitolamentos, rachaduras, dentre 

outros, de modo que, para promover uma utilização mais otimizada, houve a 

necessidade de proceder a uma seleção prévia das peças a serem utilizadas.  

Uma forma de tornar essa seleção mais criteriosa e assim, garantir um uso mais 

racional da madeira é através da classificação visual, atividade para a qual 

existem diversas normas e métodos nacionais e estrangeiros, mas que são de 

aplicação dificultada para pessoas com baixa capacidade de compreensão. 

Assim, antes de iniciar a produção dos painéis foi necessário promover uma 

adaptação dos métodos de classificação visual da madeira, de forma a tornar 

sua aplicação mais simplificada e, ao mesmo tempo, mais adequado às 

características da madeira utilizada. 

Os itens apresentados a seguir, tratam das etapas de produção experimental 

dos painéis em madeira laminada cavilhada, incluindo-se a proposição desse 

método para classificação visual da madeira serrada de coníferas, de terceira. 

                                            
26 Ver nota 15, na pagina 79 
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5.1 CLASSIFICAÇÃO VISUAL DA MADEIRA SERRADA DE CONÍFERAS 

A madeira, de uma maneira geral, é um material que apresenta características 

que variam de acordo com as espécies e até mesmo numa mesma espécie. Após 

desdobrada, é bastante comum encontrar peças com grandes variações de 

propriedades físicas e mecânicas num mesmo lote. 

Um máximo de aproveitamento da madeira pode ser obtido se as peças 

utilizadas possuírem as características o mais semelhante possível e, de acordo 

com tais características, definidos os usos mais apropriados.  

Uma forma racional de se assegurar a correta utilização da madeira é agrupá-las 

por semelhança de propriedades, dividindo-as em classes. Nesse sentido a 

atividade de classificação da madeira é uma ferramenta de suma importância 

(CARREIRA, 2003).  

Existem basicamente dois tipos de classificação da madeira: a visual e a 

mecânica. Na classificação visual, como o próprio nome já indica, é realizado 

um exame visual das peças identificando os defeitos que podem afetar a 

resistência da madeira, segundo o tipo, tamanho e localização. E assim, dentro 

de limites pré-determinados, a madeira é selecionada em classes de qualidade.  

Na classificação mecânica a madeira é avaliada por meio de testes não 

destrutivos, seguidos de uma inspeção visual para avaliar aspectos que não 

podem ser avaliados pela máquina. São três os tipos principais de classificação 

mecânica da madeira: A classificação Mecânica por tensões (MSR), a avaliação 

mecânica da madeira (MEL) e a E-rated.  

Maiores detalhes sobre a classificação mecânica da madeira podem ser 

encontrados no trabalho de Carreira (2003), segundo o qual, esse tipo de 

classificação permite uma melhor avaliação da madeira para aplicação em 

estruturas. 

5.1.1 As regras Para Classificação Visual da Madeira Serrada de Coníferas 

De acordo com Carreira (2003), a classificação visual é composta por duas 

etapas: 

a) Atribuição de uma classe a partir da identificação visual em cada peça, de 

determinadas características de crescimento; 
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b) Determinação das propriedades de resistência e rigidez, realizada a partir de 

testes em pequenos corpos de prova isentos de defeitos. 

A classificação visual é feita por meio de regras, que determinam os limites 

aceitáveis para cada classe. Quase todas as regras existentes são baseadas na 

norma americana ASTM D245-93, que define os critérios de como medir e 

limitar os defeitos em função de uma razão de resistência, bem como os 

princípios que regem o estabelecimento de tais regras. Dentre aquelas 

existentes e internacionalmente conhecidas, destacam-se: 

 NGR (National Grading Rule) norma nacional americana, que estabelece as 

classes visuais para caibros e pranchas; 

 AS 2858-86 (Timber – Softwood – Visually stress-graded for structural purposes), 

da Austrália; 

 NCh 1207-90 (Pino Radiata – Classificacion visual para uso estructural – 

especificaciono de los grados de calidad), do Chile; 

 NLGA (National Lumber Grades Authority), do Canadá. 

Já o Brasil, segundo Carreira et al (2004), carece de procedimentos 

normatizados para a classificação de peças estruturais de madeira. Os autores 

verificaram então a adequabilidade das regras de classificação visual do 

Southern Pine Inspection Bureau (SPIB)27 para aplicação na madeira de pinus 

provenientes dos plantios brasileiros, a partir de sua aplicação num lote de 600 

peças proveniente da região de Lages, SC, donde concluíram serem 

perfeitamente aplicáveis.  

Em relação às normas brasileiras, o que se tem conhecimento é da NB-1381 

que, juntamente com a PB-1560 e CB-205, estabelecem as condições para a 

medição dos defeitos, bem como define os padrões de dimensões e os 

procedimentos para a classificação das madeiras serradas de coníferas para uso 

geral. Tais regras, no entanto, estão voltadas muito mais para a definição das 

                                            
27 Agência norte americana responsável pelas regras de classificação das espécies de pinus 

pertencentes ao grupo Southern Pine. A maioria das espécies norte-americanas estão agrupadas 

por semelhanças de propriedades e estão sujeitas às mesmas regras de classificação, dadas por 

agências específicas (GREEN E KRETSCHMANN apud CARREIRA, 2003) 
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características da madeira com vistas à comercialização do que preocupadas 

com sua aplicação. 

Para a classificação da madeira serrada de coníferas para uso estrutural, 

segundo informações obtidas junto aos pesquisadores do LaMEM, está em 

desenvolvimento um projeto de norma brasileira. Além disso, Carreira e Dias 

(2003) elaboraram uma proposta de método para classificação visual estrutural 

de coníferas. 

A identificação e limitação dos defeitos e características considerados para 

efeito de classificação da madeira, propostos pelas normas brasileiras bem 

como pela norma americana ASTM D245-93, na qual se baseia a proposta de 

Carreira e Dias (2003) estão apresentados no item 5.1.2 que se segue. 

5.1.2 Critérios e Limites Para Classificação Visual da Madeira Serrada de 

Coníferas Propostos pelas Normas Brasileiras e pela ASTM 

Conforme colocado no item anterior, a atividade de classificação visual da 

madeira é composta basicamente das etapas de atribuição de uma classe para 

cada peça, com base nas suas características de crescimento; e da 

determinação de suas propriedades de resistência e rigidez.  

Na presente pesquisa optamos por nos ater somente à primeira parte, ou seja 

atribuição de uma classe a partir da avaliação visual de cada peça, visto que 

nosso objetivo aqui, mais do que definir uma classe para a madeira que está 

sendo utilizada, é desenvolver um método de classificação que possa ser 

aplicado em locais, onde não haja a disponibilidade de equipamentos para a 

realização dos testes necessários para a segunda etapa e nem tampouco mão de 

obra qualificada. 

5.1.2.1 Classificação em Razão da Limitação dos Defeitos e Características 
das Peças de Madeira 

A classificação da madeira é realizada pelo exame visual das quatro faces e das 

extremidades das peças, sendo avaliada a localização, intensidade e extensão 

dos defeitos e características por todo o comprimento da peça.  

De uma maneira geral as regras existentes consideram para avaliação as 

seguintes propriedades: 
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a. Inclinação das fibras: 

Pode ser resultante de serragem diagonal, fibras espiral ou torcida na árvore. A 

inclinação é a medida pela inclinação da fibra em relação à extremidade da peça 

(figura 47).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Medição e quantificação da inclinação das fibras 

Fonte: ABPMEX (1990b) 

 

b. Nós: 

Ponto a partir do qual o galho se fixa na árvore. É um dos defeitos naturais que 

mais interferem na fase de usinagem, bem como na resistência estrutural da 

madeira.  

Existem basicamente dois tipos de nós: os “vivos” provenientes de galhos que 

estavam vivos quando a árvore foi cortada; e os nós “mortos”, provenientes de 

galhos que estavam mortos no momento do corte. Os nós causam prejuízos 

estéticos e limitações no uso estrutural da madeira.  

Para efeito de classificação da madeira são considerados os nós de maior 

diâmetro, localizados no centro (figura 48) ou no canto (figura 49) da face larga 

e na face estreita (figura 50) das peças. Um nó de canto é aquele cuja distância 

do centro à borda seja inferior a 2/3 (dois terços) do diâmetro do nó, enquanto 

que um grupo de nós é considerado como sendo um nó individual, desde que 

não haja inclinação de fibras em torno de cada um individualmente.  

 

 

 

L1 = comprimento real da peça 
L2 = largura real da peça 
l2 / l1 = cálculo da inclinação das fibras 

L1 
l1 

L2 

l2 
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Figura 48 - Exemplo de nó no centro da face larga  

Fonte: ABPMEX (1990b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Exemplo de nó no canto da face larga  

Fonte: ABPMEX (1990b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Nó na face estreita  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

c. Racha anelar e fenda: 

Separação dos elementos constituintes da madeira no sentido longitudinal da 

grã (figura 51). Normalmente são defeitos provenientes tanto do processo de 

secagem, como a partir da liberação das tensões de crescimento no momento 

do corte das árvores e desdobro das toras. É geralmente medida pela sua 

extensão paralelamente ao comprimento da peça. 
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Figura 51 - Exemplo de Fenda  

Fonte: Arruda (2000) 

 

d. Empenamento 

Termo que se refere a qualquer desvio na forma geométrica inicial de uma peça. 

São defeitos provenientes do processo de secagem da madeira, mas também 

está relacionado com as características da madeira (juvenalidade, desvios de 

grã, presença de lenho inicial e tardio) (JANKOWSKY apud ARRUDA, 2003). São 

quatro os tipos mais comuns de empenamento e estão apresentados no quadro 

13 . 

Tipo Característica Aspecto 

Encanoamento 
Empenamento transversal da face; 
curvatura através da largura de uma 
peça de madeira 

 

 

Encurvamento 

Empenamento longitudinal da face; 
curvatura ao longo do comprimento da 
peça de madeira num plano 
perpendicular à face 

 

 

Arqueamento 

Empenamento longitudinal das bordas; 
curvatura ao longo do comprimento da 
peça de madeira num plano paralelo à 
face 

 

 

Torcimento 
Empenamento helicoidal ou espiral no 
sentido do eixo da peça de madeira 

 

 

Quadro 13 - Tipos mais comuns de empenamento da madeira 

Fonte: adaptado de ABPM – TB 397 (1990), Ponce e Watai apud Arruda (2003) 
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e. Densidade 

É dada pela taxa de crescimento da madeira, medida pela quantidade de anéis 

de crescimento presentes em 2,5cm de comprimento, tomados em uma linha 

radial representativa. A tabela 10 a seguir apresenta as classes de densidade 

definidas pela ASTM D245-93. 

Tabela 10 - Classes de densidade definidas pela ASTM D245-93 

Classe Anéis / 2,5cm Quantidade de madeira de inverno 

Densa 
≥6 

≥4 

>1/3 

>1/2 

Média ≥4  

Baixa <4  

Fonte: ASTM D245-93 apud Carreira (2003) 

 

O quadro 14 apresenta outros defeitos considerados pela norma ABPM-NB1381.  

Tipo Característica Aspecto 

Bolsa de Resina 
Cavidade mais ou menos alongada e 
bem delimitada, que contém resina 

 

 

Medula 

Parte central do tronco, de pequeno 
diâmetro, constituída por tecidos 
menos resistentes do que os do lenho 
que a circunda 

 

 

Esmoado 
Ausência de madeira, originada por 
qualquer motivo, na quina da peça de 
madeira; quina morta 

 

 

Fendilhado 

Pequenas rachas superficiais, em geral 
alinhados longitudinalmente, que 
aparecem durante a secagem da 
madeira 

 

 

Furos de insetos 
Perfuração na madeira causada por 
inseto, podendo contê-lo ou não. 

 

 

Quadro 14 - Outros defeitos considerados pela norma brasileira para efeitos de classificação 
comercial da madeira. Fonte: adaptado de ABPM – TB-397 apud Arruda (2003) 
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Interferem também na comercialização da madeira, as características de 

“variabilidade”, que é a falta de uniformidade nas características físicas, 

mecânicas e sensoriais (cor, brilho e aparência) e a presença de “madeira 

juvenil”, que é a madeira formada nos primeiros anos de vida de uma árvore, e 

que apresentam excessiva contração, empenamentos e baixa resistência 

mecânica (CESAR, 2003). 

Segundo Carreira, (2003) a norma americana ASTM D245-93 estabelece os 

princípios básicos para avaliação de qualquer peça estrutural, em função de 

uma razão de resistência28 para cada propriedade avaliada conforme é 

apresentado na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Classes visuais descritas na National Grading Rule 

Dimensões Classe 
Razão de Resistência à flexão 

(%) 

Caibros e Pranchas 

Select Structural 

Nº1 

Nº2 

Nº3 

67 

55 

45 

26 

Postes 

Select Structural 

Nº1 

Nº2 

Nº3 

65 

55 

45 

26 

Fonte: National Grading Rule apud Carreira (2003) 

 

A norma ASTM estabelece as classes em função da razão de resistência pelo 

fato de considerar sua aplicação estrutural, para a qual a presença de 

determinados defeitos e/ou características interferem na resistência da peça.  

Já a norma brasileira para classificação de madeira serrada de coníferas para 

uso geral, define as classes em função das características de comercialização da 

madeira e considera, portanto, basicamente as propriedades que interferem nas 

suas características aparentes. Dessa forma, a CB-205, da ABPMEX define as 

seguintes classes de madeira: Super, Extra, Primeira Classe, Segunda Classe e 

                                            
28 “De acordo com a ASTM245-93 a razão de resistência é uma relação hipotética entre a 

resistência de uma peça de madeira com características visíveis de crescimento que reduzem a 

sua resistência e a resistência de um corpo de prova isento de defeitos desta mesma madeira” 

(CARREIRA, 2003). 
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Terceira Classe, definidas de acordo com o tipo, intensidade e extensão dos 

defeitos apresentados. O quadro 15 ilustra os aspectos de aparência física das 

classes consideradas pela ABPMEX. 

O resumo dos limites admissíveis para as classes definidas na proposta de 

Carreira e Dias (2003), que foi elaborada com base nos critério da norma ASTM 

D245-93 e nos critérios do SPIB; e da norma brasileira CB-205, supracitada 

estão apresentados no anexo 1. 

 

Classes de qualidade Aspecto 

Super 

 

 

Extra 

 

 

Primeira 

 

 

Segunda 

 

 

Terceira 

 

 

Quadro 15 - Aspectos físicos das classes de qualidade consideradas pela ABPMEX 
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Maiores detalhes a respeito dos critérios de medição e limitação das 

características para a classificação visual para madeira serrada de coníferas, 

destinada a aplicações estruturais, determinadas pela ASTM D245-93 podem 

ser obtidas no trabalho de Carreira (2003).  

No que se refere às normas brasileiras, nos anexos 2 e 3 encontram-se o projeto 

de norma para a classificação visual que está em fase de elaboração e o 

conjunto de normas da ABPM (1990): NB-1381, PB-1560 e CB-205 que definem 

as condições para medição, dimensões de procedimentos adotados para a 

classificação da madeira serrada de coníferas para uso geral. 

5.1.2.2 Classificação quanto ao uso 

Além das características, extensão e localização dos defeitos, uma classificação 

eficiente da madeira deve considerar também as dimensões das peças e 

condições de uso. 

Conforme Carreira (2003) a norma americana ASTM D245 classifica as peças 

estruturais segundo as dimensões e uso em: 

 Caibros e pranchas: são peças de seção retangular, com espessura variando 

entre 38 e 89mm e com largura maior ou igual a 89mm. Estas peças são 

classificadas principalmente para resistirem a esforços de flexão em relação 

aos eixos de maior e menor inércia; 

 Vigas e longarinas: peças de seção retangular com espessura igual a 

114mm e tendo altura superior a 165mm. Estas peças são classificadas para 

resistirem a esforços de flexão em relação ao eixo de maior inércia. 

 Postes e colunas: peças de seção retangular em que ambos os lados são 

maiores ou iguais a 114mm, sendo que o maior lado deve ser menos de 

38mm superior ao menor lado. Essas peças são classificadas para resistirem 

aos esforços de compressão. 

 Tábuas: peças de seção retangular em que a espessura é inferior a 38mm, 

sendo que a largura é superior a 38mm, porém inferior a 140mm. Estas 

peças são classificadas para serem usadas em aplicações tanto estruturais 

como não estruturais. 

Já a norma brasileira PB 1560, padroniza as peças conforme apresentado na 

tabela 12. 
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Tabela 12 - Dimensões padronizadas da madeira serrada de coníferas para uso geral. 

Tipo de Peça Espessura nominal – e (mm) Largura Nominal – l (mm) 

Caibro 50 ≤ e ≤ 100 50 ≤ l ≤ 100 

Pontalete e = 75 l = 75 

Prancha ou Pranchão e ≥ 50 l > 150 

Pranchinha e = 38 l ≥ 100 

Quadradinho e = 25 l = 25 

Ripa e < 25 l < 100 

Sarrafo 25 ≤ e < 50 25 ≤ l ≤ 100 

Tábua 12 ≤ e < 38 l ≥ 100 

Fonte: ABPM (1990) 

 

A madeira utilizada na experimentação desta pesquisa, por suas dimensões, 

conforme os critérios americanos e a padronização brasileira, foi classificada na 

categoria das tábuas. 

Muito embora existam todas essas regras ora apresentadas, a classificação 

visual da madeira é uma atividade bastante subjetiva e a inclusão de uma peça 

nesta ou naquela classe pode variar conforme o olhar do classificador. 

5.1.3 Adaptação do Método de Classificação Visual da Madeira Serrada de 
Coníferas Para Aplicação num Lote Proveniente de Engenheiro Maia, 
Itapeva, SP. 

Como colocado por Carreira (2003), no Brasil existe uma lacuna de 

conhecimento em relação aos estudos e normas para a classificação visual de 

madeira serrada de coníferas para uso estrutural, de modo que, para a presente 

experimentação optamos por uma adaptação do projeto de norma que está em 

fase de elaboração e que dispõe sobre a classificação visual da madeira serrada 

de coníferas destinada a aplicações estruturais e da “Proposta de Método para 

Classificação Visual Estrutural de Coníferas”, elaborada por Carreira e Dias 

(2003). Foram consideradas também as regras colocadas por ABPMEX (1990). 

Entretanto, essa adaptação teve como objetivo não somente sua adaptação às 

necessidades da pesquisa, como também simplificá-lo para que a atividade de 

classificação pudesse ser executada com rapidez e eficiência por mão de obra 

pouco qualificada. 
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5.1.3.1 Classificação Quanto ao Uso:  

De acordo com os critérios apresentados no item 5.1.2.2, o lote analisado foi 

classificado quanto ao uso como tábua e, numa análise expedita, como madeira 

de terceira, conforme as regras da ABPMEX.  

As tábuas podem ser usadas tanto para aplicações estruturais como para 

aplicações não estruturais, motivo pelo qual, optamos por realizar uma nova 

classificação, agora mais minuciosa, na qual fosse possível definir para cada 

peça, a utilização mais adequada.   

O método adaptado que estamos propondo, classifica as tábuas em três classes 

de uso distintas, mostradas no quadro 16 a seguir: 

 

Classe Uso 

A Estrutural 

B Não estrutural 

R Refugo, com algumas peças passíveis de reclassificação como B 

Quadro 16 - Classificação proposta para as tábuas de pinus 

 

As peças classificadas como A são recomendadas para aplicações em peças 

estruturais, como na composição de pilares, vigas, tesouras, lajes, etc. Deverão, 

porém, ser tomados alguns cuidados, principalmente em relação ao 

posicionamento dos defeitos apresentados, de acordo com os esforços a que 

serão submetidos os componentes. 

As peças classificadas como B são recomendadas para uso em aplicações que 

não sofram solicitações, tais como em revestimentos de parede, peças de 

arremates e acabamentos, etc. 

As peças classificadas como R, são aquelas que não apresentam condições de 

uso, devendo, portanto, serem descartadas. Porém, em alguns casos pode haver 

a possibilidade de reaproveitamento para aplicações em que possam ser 

utilizadas peças com dimensões mais reduzidas.  

5.1.3.2 Classificação em Razão da Limitação dos Defeitos e Características 
das Peças de Madeira 

Para a avaliação da madeira segundo os defeitos e características apresentados, 

serão consideradas as seguintes propriedades: 
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a) Presença de Nós: 

Os nós deverão ser classificados quanto à localização e pela face em que se 

apresentam, sendo identificados e medidos somente os maiores nós, de acordo 

com os seguintes critérios: 

 Nós que aparecem somente em uma das faces largas: 

São medidos pelo diâmetro de maior dimensão. 

 

Figura 52 - Medida dos nós em uma face larga  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

 Nós que aparecem nas duas faces largas: 

O diâmetro do nó é calculado pela média dos maiores diâmetros 

apresentados nas duas faces. 

 

Figura 53 - Medida dos nós em ambas as faces largas  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

Os nós que aparecem nas faces largas serão identificados ainda, de acordo com 

sua localização, como de centro ou de canto. 
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Figura 54 - Localização dos nós nas faces largas 

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

 Nós que aparecem somente em uma das faces estreitas: 

São medidos pela maior dimensão (D) apresentada pelo nó. 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Medida do nó em uma face estreita  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

 Nós que aparecem em uma face larga e uma estreita: 

Podem conter ou não a interseção entre as duas faces. Em ambos os casos, 

são medidos os diâmetros nas duas faces e considerado aquele que for de 

maior dimensão. 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Medida dos nós que aparecem em uma face larga e uma face estreita  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 
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 Nós que aparecem em três faces. 

O diâmetro do nó é igual à média aritmética dos maiores diâmetros tomados 

nas faces largas. 

 Conjunto de nós: 

Um conjunto de nós é medido como um nó individual, porém, para ser 

considerado como um conjunto, não deverá haver desvio de grã em torno de 

cada nó individualmente. 

 

(a)     (b) 

Figura 57 - Diferença entre nós individuais (a) e conjunto de nós (b)  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

Os nós nas peças que se destinarão a uso estrutural, deverão ser 

posicionados somente nas regiões onde sofrem esforços de compressão 

ou na linha neutra. 

b) Bolsas de resina: 

Na classificação das peças dever ser apenas acusada a existência ou não de 

bolsas de resina, sendo as mesmas medidas por sua extensão (figura 58). 

 

 

 

 

Figura 58 - Medida da bolsa de resina 

Fonte: ABPMEX (1990b) 

 

c) Casca: 

Deverá ser avaliada pela presença ou ausência. 
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d) Racha Anelar e Fenda: 

Os defeitos apresentados por rachaduras das peças, inicialmente foram 

divididos em rachas, fendas e fendilhado. Prevendo uma certa dificuldade por 

parte dos futuros classificadores na identificação e classificação deste tipo de 

defeito, optou-se por uma generalização, classificando apenas em: 

 Rachaduras: 

Foram considerados dois tipos de rachadura: as de topo e as de superfície. 

De topo: 

São aquelas que aparecem nas extremidades da peça, podendo ou não 

atravessá-la em espessura. O tamanho de uma rachadura de topo é igual à 

sua extensão medida paralela ao comprimento da peça. Para a classificação 

da madeira deverá ser medido o comprimento da maior rachadura 

apresentada. 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Medida de uma rachadura de topo  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

De superfície: 

Para esta adaptação do método, chamamos de rachaduras de superfície o 

que o projeto de norma considera como fendilhado. Normalmente são 

resultantes do processo de secagem e, para efeito de classificação, será 

considerado somente o grau de incidência, sendo identificado como: muito 

(M), pouco (P) ou nenhuma (-).  

Uma peça com muitas rachaduras deverá apresentar mais de 50% da 

superfície fendilhada. Para ser considerado como pouco, este índice deverá 

estar abaixo dos 50%. Uma peça com nenhuma rachadura, ou não apresenta 

fendilhados ou estes são praticamente imperceptíveis.  
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e) Empenamentos: 

Somente serão tolerados os defeitos por encurvamento e arqueamento. O 

encanoamento e torcimento não serão tolerados, pelo fato de que no 

aparelhamento as peças sofreriam uma redução de seção que provavelmente 

inviabilizaria o uso, especialmente para aplicações estruturais. No entanto, as 

peças que apresentarem tais defeitos não deverão ser totalmente descartadas. 

Será necessário avaliar a possibilidade de uso em aplicações onde possam ser 

utilizadas peças menores.  

Os defeitos por empenamento deverão ser medidos da seguinte forma: 

 Encurvamento: 

O encurvamento será medido no ponto de maior deslocamento em relação à 

linha reta que une as duas extremidades da peça. 

 

 

 

 

Figura 60 -Medida do encurvamento  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 

 

 Arqueamento: 

O arqueamento será medido no ponto de maior deslocamento em relação à 

linha reta que une as duas extremidades da peça. 

 

 

 

 

Figura 61 - Medida do arqueamento  

Fonte: Carreira e Dias (1993) 
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f) Desbitolamento: 

O desbitolamento de cada peça deverá ser medido pela média aritmética de três 

medições tomadas nas extremidades e no centro de cada uma das faces. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Medida da seção 

 

Outros defeitos que eventualmente possam se apresentar nas peças, e que não 

tenham sido contemplados nesta proposta, deverá ser considerado conforme a 

avaliação do classificador. O quadro 17 a seguir apresenta um resumo dos 

critérios de medição para cada um dos defeitos considerados. 

 

Defeito Critério de medição 

1 face larga Maior diâmetro 

2 faces largas Média dos maiores diâmetros 

1 face estreita Maior diâmetro 

1 face larga e 1 estreita Maior diâmetro em uma das faces 

3 faces Média dos maiores diâmetros nas faces largas 

N
ós

 

Conjunto de nós Medido como nó individual 

Bolsas de resina Medida pela extensão 

Topo Medida pela extensão paralela ao comprimento da peça. 

R
ac

h
ad

u
ra

s 

Superfície Medida Pela Intensidade (Muito, Pouco, Nenhuma) 

Encurvamento 

E
m

p
en

am
en

to
 

Arqueamento 

Maior deslocamento em relação à linha reta que une as 
duas extremidades 

Desbitolamento Média de três medidas tomadas no centro e extremidades 

Quadro 17 - Resumo dos critérios de medição dos defeitos considerados para efeito de 
classificação da madeira. 
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5.1.3.3 Critérios Para Limitação das Características de Crescimento e defeitos 
Apresentados pelas Peças de Madeira 

Os limites estabelecidos para os defeitos e características considerados para a 

classificação visual da madeira de pinus de terceira, são apresentados no 

quadro 18. 

 

Defeitos Classe A Classe B 

Nós Menor diâmetro e quantidade limites máximos estabelecidos 

Bolsas de Resina ≤25% da extensão da peça Sem limites 

Cascas Não será admitida ≤30% da largura da peça 

de topo 1,5 vez a largura da peça 1/6 do comprimento da peça 

R
ac

h
ad

u
ra

 

de superfície ≤ 50% da área superficial Sem limites 

Encurvamento 0,5% do comprimento da peça 1% do comprimento da peça 

Arqueamento 0,5% do comprimento da peça 1% do comprimento da peça 

Encanoamento Não será admitido 

E
m

p
en

am
. 

Torcimento Não será admitido 

A maior Sem limites 

Na 
espessura 

5mm 10mm 

D
es

b
it

ol
am

n
en

to
 

A
 m

en
or

 

Na largura 10mm Sem limites 

Quadro 18 - Limitação proposta para os defeitos e características da madeira, para efeito de 
classificação visual da madeira serrada de pinus de terceira. 

 

Essas limitações foram definidas com base no projeto de norma em 

desenvolvimento, bem como na proposta de Carreira e Dias (2003). As peças 

cujos defeitos ultrapassarem os limites estabelecidos, serão consideradas como 

peças de refugo. 

Em relação aos nós, os limites estabelecidos são os mesmos para ambas as 

classes, assim, o que vai definir a que classe pertence cada peça, será a 

quantidade de nós, bem como o seu diâmetro. Desse modo, deverão ser 

classificadas como do tipo “A”, as peças que contiverem os nós de menor 

diâmetro, em menor número e que se apresentem distribuídos ao longo da peça, 

segundo uma mesma linha ou faixa imaginária.  

As peças que apresentarem um número excessivo de nós, bem como de 

diâmetros bastante superiores aos limites propostos, apresentados na tabela 13, 



 

 

155

e associados a outros tipos de defeitos, deverão ser classificadas como sendo do 

tipo “R”. As demais peças, que estiverem dentro dos limites estabelecidos, serão 

classificadas como “B”. 

 

Tabela 13 - Limites relativos à área e diâmetro dos nós, em função da seção transversal das peças 
a serem classificadas. 

Face Larga Face Estreita 

Seção (cm) Área Máxima 
(cm²) 

Ø máximo (cm) Área Máxima 
(cm²) 

Ø máximo (cm) 

2 x 5 4,7 2,5 2,7 1,8 

2 x 7,5 7,1 3,0 3,9 2,2 

2 x 10 9,5 3,5 5,3 2,6 

 

5.1.3.4 Comentários Adicionais 

O método adaptado proposto neste item, refere-se a uma adequação inicial das 

propostas de classificação visual da madeira serrada de coníferas existentes e 

que são de nosso conhecimento. Esta proposta foi elaborada para aplicação no 

caso específico desta experimentação, não tendo sido realizados estudos muito 

aprofundados, dado que este não era o escopo principal do trabalho. Há, 

portanto, ciência de que a proposta ainda é muito incipiente e de que não trata 

do assunto da classificação visual com a profundidade que lhe é pertinente. Há 

necessidade de, futuramente, melhor desenvolver a proposta e aprimorar ou 

mesmo elaborar novos critérios para a classificação de madeiras com 

características semelhantes às que são tratadas nesta pesquisa, a partir de 

estudos mais específicos, podendo ser, inclusive, um dos desmembramentos do 

trabalho ora apresentado. 

5.1.4 Aplicação do Método Proposto em um Lote Experimental 

Para melhor definir as características da madeira utilizada na experimentação 

realizada nesta pesquisa, foi efetuada a aplicação do método de classificação 

visual proposto, em um lote recolhido na Serraria Jaime Medeiros, localizada no 

distrito de Engenheiro Maia, em Itapeva, SP. 

A madeira foi recebida contendo ainda um alto teor de umidade, de forma que 

foi necessário aguardar a secagem, até atingir a umidade de equilíbrio. Esse 

processo, tendo sido feito pelo método natural ou ao ar livre, despendeu cerca 
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de 30 dias, após os quais iniciou-se a atividade de classificação visual da 

madeira. 

Inicialmente foi realizada uma classificação visual quanto ao uso, baseada nos 

critérios da norma americana ASTM D245 e da PB 1560, da ABPM, 

apresentados no item 1.3.2.1. Em seguida procedeu-se a uma classificação em 

razão dos defeitos e características da madeira, para a qual estabeleceram-se 

novos critérios, adaptados a partir das propostas de Carreira e Dias (2003), do 

projeto de norma que está sendo desenvolvido e da norma CB-205, da ABPM. 

A classificação das peças foi realizada no pátio do Laboratório de Madeiras e 

Estruturas em Madeira – LaMEM, da Escola de Engenharia de São Carlos / 

Universidade de São Paulo. 

5.1.4.1 Materiais 

Foi examinado um lote de madeira do gênero pinus sp (figura 63) doado pela 

Serraria Jaime Medeiros, do distrito de Engenheiro Maia, em Itaberá, SP. 

O volume total era de 2,73m³ de pinus tratado por imersão em fungicida, 

contendo 688 peças com dimensões nominais de 21mm de espessura, 50, 75 e 

100mm de largura, sendo 143 peças com 50mm de largura, 261 com 75mm e 

284 com 100mm. Os comprimentos eram bastante variados sendo que a menor 

peça tinha 0,80m e a maior 2,67m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Aspecto do lote de madeiras classificado 

Fonte: da autora 
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5.1.4.2 Método 

Inicialmente as peças foram classificadas quanto ao uso tendo sido aplicados 

tanto os critérios estabelecidos pela ASTM D-245 quanto aqueles adotados pela 

ABPMEX. Em seguida, procedeu-se uma pré-classificação empírica do lote, de 

acordo com os limites colocados na proposta de Carreira e Dias (2003), bem 

como pelos apresentados por ABPMEX. Nesta pré-classificação o lote foi 

analisado superficialmente, de maneira global, isto é, sem uma verificação 

detalhada dos defeitos e características de cada peça. 

Assim, o lote foi classificado quanto ao uso, como tábuas e, quanto aos defeitos 

e características, como madeira de terceira. 

Em seguida as 688 peças foram avaliadas de acordo com os critérios e limites 

estabelecidos a partir da adaptação do método proposto por Carreira e Dias 

(2003), descrita no item 5.1.3.  

A classificação se deu a partir do exame visual das quatro faces de cada peça, 

nas quais foram avaliados a incidência de nós, bolsas de resina, rachaduras e 

fendilhados, o empenamento e o desbitolamento das peças (figura 64). Os 

dados coletados foram anotados na planilha de classificação elaborada 

especialmente para esta experimentação (anexo 4). 

 

 

Figura 64 - Exame visual das peças 

Fonte: da autora 

 

As peças foram numeradas seqüencialmente e subdivididas conforme a classe 

em que se inseriam (figura 65), de modo que uma mesma peça poderia ser 
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classificada parte como estrutural (A), parte como não estrutural (B) e parte 

como refugo (R). Os limites entre as classes de uma mesma peça eram 

marcados com giz de cera, tomando-se o cuidado de que as partes consideradas 

não tivessem comprimentos inferiores a 90cm.  

Por serem consideradas peças de descarte, não foram anotadas na planilha de 

coleta de dados as características das peças classificadas como refugo (R).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 65 - Numeração das peças 

Fonte: da autora 

 

A incidência de nós foi verificada a partir da contagem numérica e, em seguida 

os mesmos foram classificados pela sua localização em relação à face que se 

apresenta. Posteriormente, foi medido o diâmetro do maior nó encontrado em 

cada peça, conforme os critérios propostos no método adaptado.  

As bolsas de resina, assim como as rachaduras de topo foram identificadas e 

avaliadas visualmente e, em seguida, medidas pela sua extensão. Porém, para 

as rachaduras de superfície, foi realizada uma simples avaliação visual da peça, 

o que, no entanto, trata-se de uma avaliação bastante subjetiva, devendo sofrer 

bastantes variações, conforme o olhar do classificador. 

A verificação dos empenamentos foi feita pelo exame visual seguido da medição 

conforme os critérios estabelecidos na proposta para cada tipo de defeito, 

utilizando-se para tanto, uma peça de madeira desempenada como referência 

para a linha de união entre as duas extremidades. 
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Muito embora a aplicação experimental do método tenha se mostrado um 

processo lento e minucioso, a intenção é que, na prática a classificação seja 

incorporada nas etapas de usinagem e montagem dos componentes, 

configurando-se como um processo simplesmente visual. 

5.1.4.3 Resultados Obtidos 

A tabela 14 mostra um resumo dos resultados obtidos com a aplicação dos 

critérios propostos para a classificação da madeira de terceira utilizada nesta 

experimentação. 

Tabela 14 - Resultado da classificação visual das peças 

Classificação A B A e B* R** Total 

Nº de peças 154 371 155 8 688 

* referem-se às peças que tiveram parte incluída na classe A e parte na classe B. 

** dados referentes às peças que foram inteiramente refugadas. Não estão computadas as peças que 
continham partes refugáveis 

 

O resultado da classificação mostra que a maior parte da madeira foi 

considerada adequada para uso não estrutural, tais como peças de revestimento 

e acabamentos, entre outros. Outra observação que se pode fazer, é que muito 

embora o lote aparentemente permita um mínimo de aproveitamento, poucas 

foram as peças totalmente refugáveis, ou seja, se despendermos um pouco de 

tempo na seleção das peças a serem utilizadas, pode-se ganhar no índice de 

aproveitamento da madeira, o que , como veremos mais adiante, é um fator de 

suma importância. 

Em seguida à atividade de classificação, teve início a produção experimental dos 

componentes, cujo processo será descrito nos próximos itens. 

5.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MODELO DE PAINEL LAMINADO 

PREGADO 

Como uma primeira experimentação de utilização da madeira de pinus de 

terceira para a produção de componentes para habitação social, foi 

confeccionado um modelo experimental de painel em laminação vertical 

pregada, com as dimensões de 7,5 x 40 x 100cm. 
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5.2.1 Material utilizado 

Na confecção do modelo de painel em laminação vertical pregada, foram 

utilizadas 11 peças de madeira de pinus de terceira, com seção de 21 x 75mm e 

comprimentos variados, recolhidas no mesmo lote proveniente da Serraria Jaime 

Medeiros, do distrito de Engenheiro Maia em Itaberá, SP, que foi utilizado na 

atividade de classificação. 

Foram utilizados também, aproximadamente 90 pregos do tipo anelado, na 

bitola de 2,5 x 38mm, distribuídos a cada 15cm, conforme o esquema da figura 

66. 

 

Figura 66 - Esquema de distribuição dos pregos no modelo de painel laminado pregado 

 

5.2.2 Equipamentos Utilizados 

O modelo de painel laminado pregado, foi confeccionado na marcenaria do 

LaMEM e utilizou os seguintes equipamentos: 

 Serra esquadrejadeira; 

 Plaina desempenadeira; 

 Serra Circular; 

 Compressor e  

 Pinador pneumático MORBACH – Modelo M83; 

 Metro e Lápis de carpinteiro. 

Além desses equipamentos, foi necessária a confecção de um gabarito de 

madeira para auxiliar o posicionamento das peças de madeira durante a 

montagem final. 

Um outro gabarito foi confeccionado para orientar a fixação dos pregos e utilizou 

uma régua de madeira na qual efetuaram-se marcações no espaçamento de 
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15cm. Uma vez colocado sobre as peças, o gabarito definia o ponto em que 

cada prego deveria ser fixado naquela linha. A figura 67 mostra o esquema de 

montagem do modelo do painel laminado pregado utilizando os gabaritos 

mencionados acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Esquema de montagem final do modelo de painel laminado pregado 

 

5.2.3 Etapas de produção 

O processo de produção do modelo de painel laminado pregado compreendeu 

as etapas de seleção e aparelhamento da madeira e montagem final do painel. O 

quadro 19 sintetiza os procedimentos adotados em cada etapa, apresentando os 

equipamentos utilizados e o produto obtido em cada uma delas. 
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  Operação29 Equipamento Produto final 

S
el

eç
ão

 d
a 

m
ad

ei
ra

 
Exame visual - 

Peças selecionadas em 
comprimentos que permitissem 
um maior aproveitamento da 
madeira 

Serramento circular  
(destopo) Esquadrejadeira 

Peças seccionadas no 
comprimento de 1m, ou em 
comprimentos menores, de 
modo a totalizar 1m. 

Fresamento periférico 
(regularização de uma face 
estreita) 

Desempenadeira Peças com uma das faces 
estreitas regularizada 

P
re

p
ar

aç
ão

 d
a 

m
ad

ei
ra

 

Serramento circular 
(refilo) 

Serra Circular 
Peças com largura variando 
entre 7,0 e 7,5cm. 

P
ro

ce
ss

o 
M

on
ta

ge
m

 
d
o 

p
ai

ne
l 

Pregação 

Compressor e 
Pinador 
pneumático 
MORBACH – 
Modelo M83 

Modelo de painel montado 

P
ro

d
ut

o 
fi

na
l 

 
Modelo de painel laminado pregado 

Quadro 19 - Processo de produção do painel laminado pregado 

 

Depois de montado modelo de painel, foram necessários ainda alguns ajustes 

finais, que foram realizados com auxílio da esquadrejadeira e da 

desempenadeira, de modo a  regularizar as extremidades e a superfície do 

painel. 

 

 

 

                                            
29 Foi adotada a definição dada por GONÇALVES (2000) na qual as operações de corte para 

beneficiamento podem ser classificadas em corte ortogonal – quando a aresta de corte está 

perpendicular à direção do movimento relativo entre a ferramenta e a peça e se divide em 

serramento circular e serramento contínuo – e fresamento periférico – processo rotativo no qual a 

madeira é removida em cavacos em forma de vírgula. 
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5.3 PRODUÇÃO DOS MODELOS DE PAINEL LAMINADO CAVILHADO 

Após a avaliação da adequação do painel laminado pregado aos critérios 

propostos no item 4.4, que foi apresentada no item 4.5 inferiram-se duas 

indicações básicas (ver item 4.5.2), que resultaram na concepção dos painéis 

portantes em laminação vertical cavilhada. 

A partir dessa nova concepção, testou-se então, a produção destes painéis, a 

partir da produção de quatro modelos experimentais em escala 1:1 (figura 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 – Modelos de Painéis em Madeira Laminada 
Cavilhada, produzidos na ESALQ. Fonte: da autora 

 

Os modelos foram confeccionados obedecendo-se as dimensões nominais de 

projeto, que indicavam 7,5 x 30 x 240cm.  Dos quatro modelos dois foram 

produzido tendo como ligação entre as peças somente cavilhas de madeira e, 

em outros dois,  foram utilizadas cavilhas com associação de adesivo. 

5.3.1 Material utilizado 

Na confecção dos modelos de painel em laminação vertical cavilhada, foram 

utilizadas as peças de madeira de pinus de terceira, com seção de 21 x 75mm e 

21 x 100mm, com comprimentos variados, remanescentes do mesmo lote 

proveniente da Serraria Jaime Medeiros, do distrito de Engenheiro Maia em 

Itaberá, SP, que foi utilizado na atividade de classificação e na confecção do 

modelo de painel laminado pregado. Além da madeira de pinus de terceira, 

também foi utilizada madeira de eucalipto para a confecção das cavilhas e 

adesivo PVA.  



 

 

164

5.3.2 Equipamentos Utilizados 

Os modelos de painel laminado cavilhado, foram confeccionados na marcenaria 

do Laboratório de Madeiras do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ – 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba e utilizou os 

seguintes equipamentos: 

 Serra de fita 

 Plaina desengrossadeira; 

 Plaina desempenadeira; 

 Serra Circular; 

 Serra destopadeira 

 Furadeira Horizontal 

 Estufa 

 Tupia 

 Lixadeira 

 Grampos “C”, metro e lápis de carpinteiro 

5.3.3 Etapas de produção 

O processo de produção experimental dos painéis laminados cavilhados se deu 

basicamente em três etapas distintas:  

a) Preparação das peças de madeira; 

b) Preparação das cavilhas e 

c) Montagem definitiva do painel. 

Os itens subseqüentes descrevem sucintamente os procedimentos adotados 

para cada uma dessas etapas. 

5.3.3.1 Preparação das peças 

O principal objetivo desta etapa foi obter peças com seções regularizadas e 

selecionar a madeira que seria utilizada na montagem do painel, a fim de que se 

obtivesse o máximo rendimento possível. A preparação das peças envolveu 

atividades de aparelhamento da madeira, pré-montagem dos painéis e furação 

das peças. 
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a) Aparelhamento da madeira 

O aparelhamento iniciou-se com a seleção da madeira, na qual as peças eram 

destopadas de maneira aleatória, descartando-se as partes defeituosas. Em 

seguida procedeu-se o processo de usinagem que permitiu obter peças com 

seções padronizadas. O quadro 20 a seguir, apresenta a seqüência do 

processamento para esta etapa.  

 

  Operação Equipamento Produto final 

S
el

eç
ão

 

 

Serramento 
contínuo 

Serra de fita 
Peças isentas de 
defeitos 

 

Fresamento 
periférico 

(regularização 
da espessura) 

Desengrossadeira 

Peças com 
espessura 
padronizada em 
2,0cm, com 
tolerância 
dimensional de 
0,1cm. 

 

Fresamento 
periférico 
(regularização 
de uma face 
estreita) 

Desempenadeira 
Uma face estreita 
regularizada 

P
ro

ce
ss

o 

ap
ar

el
h
am

en
to

 

 

Serramento 
circular 
(refilo) 

Serra Circular 
Peças com largura 
variando entre 7,0 
e 7,5cm. 

P
ro

d
ut

o 
fi

na
l 

 Peças padronizadas em 2 x 7,5 x comprim. var. 

Quadro 20 - seqüência das operações de aparelhamento da madeira com os respectivos 
equipamentos utilizados e resultado obtido em cada operação. 
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b) Pré-montagem dos Painéis 

Às operações de pré-montagem e furação das peças antecedeu uma etapa de 

estudos sobre a melhor forma de aproveitar a madeira na confecção dos painéis. 

Chamamos esse estudo de “Paginação dos Painéis”. 

O termo “paginação” é freqüentemente utilizado em tipografia e significa o ato 

de distribuir graficamente os textos e figuras nas páginas de uma publicação 

(FERREIRA, 1986). Aplicado à arquitetura e engenharia, “paginação” é o termo 

que designa o planejamento da distribuição das peças que compõem um todo, 

muito comumente utilizado para definir o projeto de distribuição de peças 

cerâmicas na composição de pisos e paredes, por exemplo.  

Apropriando-se dessa mesma definição, adotamos neste item, o termo 

“paginação dos painéis” como o planejamento da distribuição das peças de 

madeira na composição dos painéis ora estudados. 

Para atender os requisitos referentes à redução de custos e potencialização da 

capacidade tecnológica instalada, especialmente no que diz respeito à mão de 

obra, foram estabelecidos os seguintes critérios como direcionadores da 

paginação dos painéis: 

 Cada peça deveria receber no mínimo dois furos por onde passariam as 

cavilhas, de forma a garantir sua fixação no conjunto; 

 Seria admitida, no máximo, uma emenda em cada linha. Um número 

excessivo de emendas tende a reduzir a rigidez do componente; 

 Como conseqüência do pressuposto anterior, o número máximo de peças por 

linha, não poderia exceder a dois; 

 A emenda de uma linha não poderia coincidir com a de outra subseqüente ou 

anterior; 

 Os furos não poderiam coincidir com as emendas entre as peças; 

A partir desses critérios elaborou-se inicialmente um esquema de paginação que 

procurava combinar peças com comprimentos de 60, 90, 150 e 180cm, 

conforme ilustrado na figura 69 a seguir. 

 

 



 

 

167

 

 

 

 

 

 

Figura 69 -Peças de madeira a serem combinadas inicialmente com esquema de distribuição das 
cavilhas 

 

Teoricamente, essa padronização das peças permitiria um aproveitamento mais 

racionalizado da madeira e, ao mesmo tempo, agilizaria a montagem do painel, 

uma vez que favorecia a utilização de um gabarito para furação.  

Além disso, as combinações entre elas seriam previamente definidas (figura 70), 

dada a limitação na variação dos comprimentos, o que facilitaria a paginação, já 

que não seria necessário despender muito tempo estudando as diversas 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Combinações possíveis das peças com 60, 90, 150 e 180cm de comprimento e 
esquema de distribuição das cavilhas previsto. 

 

Contudo, ao iniciar-se a pré-montagem dos painéis, dadas as características 

físicas da madeira utilizada, apresentadas no capítulo anterior, pode-se concluir 

que, muito embora o esquema adotado pudesse aumentar a produtividade dos 

painéis na medida em que facilitava o processo executivo, o critério de máximo 

aproveitamento do material, evitando perdas, não seria contemplado.  

Como um dos objetivos da pesquisa é obter um componente de custo reduzido 

que possa ser empregado em habitação produzida por sistema de mutirão, no 
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qual o custo da mão de obra tem pouca interferência, optamos por priorizar 

aquele critério. Tal opção implicou no abandono do esquema de paginação 

elaborado. Mantiveram-se, entretanto, os critérios estabelecidos. 

Cabe ressaltar aqui que, a constatação de que no esquema proposto a madeira 

teria um baixo rendimento, adveio de uma observação puramente visual, 

baseada no conhecimento empírico. Futuramente poderão ser desenvolvidos 

estudos que considerem o índice de aproveitamento da madeira de terceira na 

produção de componentes, nos quais possam ser comparados dados dos dois 

sistemas: com ou sem padronização das peças, a fim de verificar 

cientificamente esta hipótese. 

Abandonada a idéia de padronização, a pré-montagem dos painéis foi feita então 

a partir de uma combinação de peças até atingir o comprimento total dos 

painéis, no caso 2,40m, e compreendeu os seguintes procedimentos: 

- Composição da primeira linha; 

- Composição das demais linhas, até atingir a largura desejada (30cm), 

sempre considerando os pressupostos estabelecidos anteriormente; 

- Numeração das peças, definindo seu posicionamento e 

- Esquadrejamento das peças. 

A figura 71 apresenta um esquema da pré-montagem dos painéis com algumas 

observações relativas aos cuidados que foram tomados e aos critérios 

estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Esquema de pré-montagem dos painéis 
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c) Furação das Peças 

Após a pré-montagem, onde se definiu a paginação dos painéis, procedeu-se a 

etapa de furação, constituída pelas atividades de marcação dos furos e da 

furação propriamente dita.  

A marcação dos pontos de furação ao longo do comprimento do painel iniciou-se 

a partir da definição dos dois primeiros furos, distantes 10cm a partir das 

extremidades. Em seguida, eram marcados os demais pontos distribuídos 

eqüidistantemente no intervalo remanescente, de forma a totalizar sete furos. 

O Esquema de distribuição dos furos ao longo do painel pode ser compreendido 

a partir do esquema da figura 72 a seguir. 

Figura 72 - esquema de distribuição dos furos 

 

Seguindo-se a marcação dos furos, o processo de furação das peças foi 

realizado em três etapas. Em cada uma delas, era perfurado um conjunto de 

cinco linhas, uma vez que o equipamento disponível não possibilitava a furação 

de todas elas de uma só vez.  

O quadro 21 abaixo ilustra a seqüência de pré-montagem dos painéis e furação 

das peças, respectivos equipamentos utilizados e o resultado final obtido em 

cada operação. 
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  Operação Equipamento Produto final 

P
ré

-m
on

ta
ge

m
 

 

Distribuição 
das peças 

- 
Painel pré-
montado 

 

Numeração 
das peças  

Lápis de carpinteiro 
Posicionamento 

das peças definido 

 

Marcação dos 
furos 

Metro e lápis de 
carpinteiro 

Pontos de furação 
marcados 

P
ro

ce
ss

o 

fu
ra

çã
o 

 

Furação 
Furadeira horizontal 

e grampos “C” 
Peças furadas 

P
ro

d
ut

o 
fi

na
l 

 

Painel pré-montado 

Quadro 21 - seqüência de pré-montagem e furação das peças, com respectivos equipamentos 
utilizados e produtos obtidos. 

 

5.3.3.2 Preparação das cavilhas 

Para a ligação entre as peças foram utilizadas cavilhas de seção octogonal 

obtida a partir de uma seção quadrada, com diâmetro de, aproximadamente, 1”. 

O processo de fabricação das cavilhas (quadro 22) envolveu as etapas de 

aparelhamento, usinagem na tupia e destopo.  

12 12 
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  Operação Equipamento Produto final 
S

ec
ag

em
 

 

secagem Estufa 

 

Madeira seca a 
aproximadamente 
0% de umidade 

ap
ar

el
h
am

en
to

 

 

Serramento 
Circular e 
fresamento 
periférico 

Serra Circular e 
Desempenadeira 

 

Peças com seção 
quadrada 

 

Fresamento 
periférico 

Tupia 

 
 

Cavilhas com 
seção oitavada 

P
ro

ce
ss

o 

U
si

na
ge

m
 

 

Serramento 
contínuo 

Serra de fita 
Cavilhas com 
comprimentos 
uniformizados 

P
ro

d
ut

o 
fi

na
l 

 

     cavilhas prontas 
 

Quadro 22 - seqüência de preparação das cavilhas e respectivos equipamentos utilizados e 
resultados obtidos 

 

A madeira utilizada foi eucalipto, de maior densidade do que o pinus, 

conseqüentemente menos suscetível às prováveis deformações provocadas pelo 

atrito resultante da introdução das peças, além de mais resistente aos esforços 

atuantes no painel.  
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Essa madeira sofreu ainda um processo de secagem em estufa, de modo que o 

teor de umidade chegasse a níveis próximos de 0%. Tal procedimento foi 

tomado para proporcionar uma maior rigidez na ligação das cavilhas com as 

peças de madeira, uma vez que, ao atingir a umidade de equilíbrio, as cavilhas 

aumentando de volume, exercerão uma maior compressão nas paredes dos 

furos.  

5.3.3.3 Montagem final 

A montagem definitiva do painel foi feita a partir da linha central, por meio da 

aplicação de golpes nas peças de madeira. Esses golpes promoviam o 

deslizamento das peças ao longo das cavilhas, até que atingissem o 

posicionamento desejado. Em seguida eram montadas as linhas subseqüentes 

até completar a primeira metade e, por conseguinte, montava-se a outra metade 

do painel.  

Tais operações são melhor compreendidas a partir da figura 73que apresenta 

um esquema de montagem dos painéis e da figura 74, que ilustra as operações 

descritas neste item. 

Figura 73 - Esquema de montagem dos painéis laminados cavilhados 

 

 

 

 

 

Figura 74 – operações de montagem dos painéis laminados cavilhados: introdução das linhas 
centrais (a), primeira metade montada (b), montagem da segunda metade (b), paineis prontos (d) 
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O resultado final desta etapa foi a montagem de quatro painéis laminados 

cavilhados, com dimensões de 7,5 x 30,0 x 240,0cm, sendo dois com ligação 

por cavilhas simplesmente e dois com cavilha e adesivo PVA. 

A avaliação do processo de produção dos componentes, assim como da sua 

adequação aos critérios e requisitos propostos, estão apresentados no próximo 

capítulo. 

 


