
 

 

 

 

Capítulo 8 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE
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Os resultados obtidos com desenvolvimento da presente pesquisa, vêm 

confirmar a hipótese inicial que considera a possibilidade de utilizar madeira de 

terceira de pinus para produzir componentes construtivos para habitação social 

e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico 

valorizando as potencialidades locais e ampliando as oportunidades de geração 

de trabalho e renda . 

Através da produção de modelos experimentais e de ensaios realizados em 

laboratório, a pesquisa demonstrou que, do ponto de vista técnico, é possível 

obter componentes construtivos com desempenho estrutural satisfatório e de 

aspecto estético agradável, a partir de uma madeira considerada de baixa 

qualidade e resistência mecânica, geralmente utilizada na produção de produtos 

de baixo valor agregado e de curto ciclo de vida. 

O estudo para aproveitamento da madeira de terceira de pinus, resultou na 

elaboração de um componente construtivo para vedação vertical, em Madeira 

Laminada Cavilhada, cuja execução é bastante simplificada e não requer 

conhecimentos muito específicos de carpintaria e de marcenaria, podendo 

portanto, ser executado por mão-de-obra pouco qualificada. Além disso, o 

processo produtivo prevê também a utilização de  equipamentos simples e 

maquinário comum, facilmente encontrado em qualquer marcenaria que esteja 

minimamente equipada. 

Contudo, verifica-se ainda a necessidade de um maior aprofundamento dos 

estudos, no sentido de aprimorar o processo de produção dos componentes de 

forma a torná-lo menos rudimentar, reduzindo, dessa forma o esforço físico 

empregado e, conseqüentemente, aumentando a produtividade diária na etapa 

de pré-fabricação. 

Outro aspecto importante para o qual os resultados da pesquisa apontaram, foi 

a necessidade de se investir em melhorias ainda na fase de plantio, a partir da 

introdução de plantas melhoradas geneticamente e da adoção de manejo 

adequado, visando a melhoria da qualidade da madeira para serraria. Dessa 
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forma, seria possível aumentar o índice de aproveitamento da madeira, 

melhorando ainda mais o desempenho do componente e reduzindo o consumo 

em volume de toras.  

Ressalta-se também a importância da adoção de um método para classificação 

prévia da madeira, que seja de simples e rápida aplicação mas que possa, ao 

mesmo tempo, agilizar o processo de produção de componentes, na medida em 

que viabilize uma seleção prévia da madeira e garanta uma utilização mais 

otimizada ao destinar cada peça para o uso mais adequado, neste caso, para 

uso estrutural ou não estrutural. 

No que se refere à análise da viabilidade econômica, o estudo aponta para a 

necessidade de uma mudança de comportamento no sentido de se estabelecer 

novos padrões de relacionamento entre os diferentes agentes da cadeia 

produtiva da madeira.  

O estudo indicou que para que a produção dos componentes construtivos em 

madeira de terceira de pinus possa proporcionar uma redução nos custos de 

produção da habitação e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento local, 

é fundamental a articulação de parcerias de produção, desde o início da cadeia.  

Entretanto, a experiência relatada por HABIS (2004) mostrou que isso nem 

sempre é possível, visto que não prescinde da pré-disposição dos agentes em 

estabelecer um cenário em que os benefícios sejam distribuídos de maneira 

mais eqüitativa. 

Não obstante a importância da formulação de parcerias de produção, existe um 

aspecto, ressaltado pela análise do setor florestal e madeireiro, apresentada no 

capítulo 2 e que, juntamente com a simulação dos diferentes cenários de 

produção, realizada no capitulo 6, revelou também ser fundamental para a 

viabilidade econômica da produção dos componentes construtivos em madeira 

de terceira de pinus. Trata-se do aumento da taxa de reposição florestal.  

Somente com a ampliação da fronteira florestal é que será possível promover 

um equilíbrio entre os níveis de oferta e consumo de madeira no mercado e, 

conseqüentemente reduzir o custo de aquisição da matéria prima. Atualmente a 

demanda superior à oferta é um fato que tem emperrado o desenvolvimento do 

setor, especialmente no que se refere às pequenas e médias serrarias. Com a 

redução do preço do metro stéreo de toras, o custo de produção dos 
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componentes tornar-se-ia economicamente mais competitivo frente ao custo da 

alvenaria de tijolos cerâmicos, utilizada neste caso como parâmetro para a 

comparação. 

Dentre os cenários avaliados, aquele que prevê a utilização de madeira 

proveniente de reposição florestal em pequenas propriedades rurais associada à 

pré-fabricação em empreendimento coletivo autogestionário, foi o que se 

mostrou mais favorável à viabilidade econômica da produção dos componentes 

construtivos em madeira de terceira de pinus, visto que pode beneficiar um 

maior número de atores, desde o proprietário da floresta até o usuário da 

habitação.  

Também neste cenário é possível vislumbrar mais claramente os benefícios 

sociais e as diferentes oportunidades de trabalho e ampliação da renda, uma vez 

que, além de uma moradia de qualidade, os diferentes atores poderão obter 

ganhos extras com a atividade florestal e com a produção dos componentes.  

Além disso, este cenário beneficia também as pequenas serrarias que poderão 

comercializar a madeira a custos mais competitivos e ainda assim obter lucros, 

de maneira que passarão a operar em condições mais favoráveis. Com isso, 

poderão investir em melhorias de equipamentos e instalações, aumentando o 

rendimento em madeira serrada por tora, bem como ampliando suas linhas de 

produção e, conseqüentemente, ampliando também os postos de trabalho.  

Vimos na análise da viabilidade econômica que para realidades semelhantes ao 

Assentamento Fazenda Rural Pirituba, considerando a produção de 50 unidades 

habitacionais por ano, o cenário de produção de componentes com madeira 

proveniente de reposição florestal em pequenas propriedades rurais pode, em 

médio prazo, beneficiar cerca de 94 famílias somente com a atividade florestal, 

especialmente se considerarmos a implantação de sistemas agrossilvopastoris.  

Além disso, poderão ser criados também, no mínimo, 6 postos de trabalho a 

partir da unidade de pré-fabricação. 

Com essa análise, consideramos atingido o objetivo principal do presente 

trabalho, de identificar uma forma que seja, ao mesmo tempo, técnica e 

economicamente viável, de se utilizar madeira de pinus de terceira na produção de 

componentes construtivos para habitação social. 
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Os componentes de vedação vertical, produzidos a partir da técnica de 

laminação vertical cavilhada, foram considerados tecnicamente viáveis, pois 

apresentaram um bom desempenho estrutural e processo de produção 

simplificado. Além disso, a laminação vertical mostrou-se como a técnica mais 

adequada, dadas as características físicas e mecânicas da madeira. 

Em relação à viabilidade econômica, os estudos mostraram a vedação vertical 

como o subsistema que mais impacta no custo de produção da habitação, de 

forma que é de suma importância o desenvolvimento de sistemas de vedação 

vertical de baixo custo para habitação social. Além disso, os componentes 

utilizam materiais de baixo consumo energético, facilmente encontrados na 

região, valorizando as potencialidades locais. 

Contudo, a produção dos componentes só será efetivamente viável, 

principalmente no que se refere à competitividade do custo de produção e à 

contribuição para o desenvolvimento local, caso seja utilizada madeira oriunda 

de reposição florestal executada em pequenas propriedades rurais. 

Em relação aos objetivos secundários da pesquisa, comentários adicionais são 

colocados a seguir, de acordo com cada objetivo proposto inicialmente. 

 

 Identificar os principais problemas que dificultam o desenvolvimento da cadeia 

produtiva da madeira serrada na Região Sudoeste do Estado de São Paulo; 

De acordo com a análise apresentada no capítulo 2, os principais problemas 

que afetam o setor florestal e madeireiro são a falta de planejamento e 

manejo adequados da floresta, que resultam na baixa qualidade da madeira 

para as serrarias, e a baixa velocidade de reposição florestal, que causa um 

desequilíbrio entre a oferta e demanda e elevam os preços de metro estéreo 

de tora no mercado. A obsolescência dos equipamentos e as condições 

precárias em que operam as serrarias, também são outros entraves 

identificados para o desenvolvimento do setor. 
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 Identificar as potencialidades da cadeia produtiva da madeira serrada na Região 

Sudoeste do Estado de São Paulo; 

Como potencialidades, o capítulo 2 indica que na Região Sudoeste encontra-

se a maior concentração de plantios florestais do Estado de São Paulo, bem 

como as florestas mais idosas, com idades superiores a 15 anos. Além disso, 

a região concentra também diversas empresas do setor madeireiro 

evidenciando a sua vocação madeireira. 

 

 Propor um método simplificado para a classificação visual da madeira serrada de 

pinus proveniente da Região Sudoeste do Estado de São Paulo; 

No Capítulo 5 foi apresentada uma proposta de adaptação das normas de 

classificação existentes, para aplicação na madeira serrada de pinus, de 

terceira. O método proposto classifica a madeira quanto ao uso mais 

indicado, estrutural ou não estrutural, baseando-se nas características 

físicas, identificadas a partir da verificação dos principais defeitos 

apresentados em cada peça.  

Contudo, com o desenrolar da pesquisa, verificaram-se algumas deficiências 

no método proposto, especialmente em relação a alguns itens que 

inicialmente haviam sido negligenciados, mas que os resultados dos ensaios 

mostraram ser de suma importância, tais como a densidade de anéis e a 

inclinação das fibras. Desse modo será necessário no caso de novas 

aplicações deverá haver uma revisão do método proposto, de forma a incluir 

na avaliação tais aspectos. 

 

 Identificar as possíveis formas de aproveitamento da madeira a partir de suas 

características visuais; 

As formas tecnicamente possíveis de aproveitamento da madeira utilizada na 

experimentação foram apresentadas no Capítulo 3. Foram avaliadas as 

seguintes possibilidades: finger-jointing, madeira laminada colada, madeira 

laminada pregada, madeira laminada aparafusada, madeira laminada 

cavilhada e peças compostas. No balanço entre as vantagens e desvantagens 

de cada uma, considerando-se o contexto do estudo de caso, a técnica da 
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laminação vertical foi a que se mostrou mais adequada pela  simplicidade de 

execução, emprego de maquinário e equipamentos comuns e possibilidade 

de utilização de materiais facilmente encontrados na região e de mais baixo 

custo, questão pela qual foram descartadas, de pronto, as técnicas de 

laminação vertical colada e laminação vertical aparafusada.   

 

 Desenvolver um componente construtivo para habitação social, utilizando madeira 

serrada de pinus de terceira; 

Como já colocado anteriormente, o desenvolvimento da pesquisa resultou na 

proposta de um componente construtivo para vedação vertical em madeira 

laminada cavilhada, com as dimensões de 0,075 x 0,30m e comprimento 

variável, de acordo com o projeto. O processo de concepção do componente 

está apresentado no Capítulo 4 e as etapas de produção, bem como a 

avaliação de sua adequação aos critérios e requisitos propostos, constam do 

Capítulo 5.  

 

 Avaliar o processo de produção do componente desenvolvido: 

A avaliação do processo de produção dos componentes encontra-se no 

Capítulo 5 e foi realizada durante o acompanhamento das etapas de 

produção dos modelos experimentais e da oficina de capacitação realizada 

em janeiro de 2004, na ESALQ. O processo foi considerado extremamente 

rudimentar, com excessivo emprego da força física. É necessário portanto, 

que se estabeleçam parcerias junto à área de engenharia mecânica, no 

sentido de realizar estudos com o objetivo de desenvolver novos 

equipamentos que facilitem montagem dos componentes. Dessa maneira 

será possível otimizar o processo o processo de produção, reduzindo o 

esforço físico e aumentar a produtividade. 

 

 Verificar o desempenho estrutural do componente desenvolvido, através de 

ensaios em laboratório; 

A verificação do desempenho estrutural foi realizada por meio de ensaios 

exploratórios, não destrutivos, de resistência à flexão, executados no LaMEM. 
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A descrição dos ensaios, bem como os resultados obtidos, encontram-se 

detalhados no Capítulo 5, que trata da produção e avaliação dos 

componentes. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade técnica dos 

componentes como elementos portantes de vedação vertical.   

 

 Identificar o cenário mais economicamente favorável à produção do componente 

desenvolvido, de forma a contribuir para o desenvolvimento local. 

A partir da simulação de diferentes cenários de produção, apresentada no 

Capítulo 6, foi possível identificar o cenário mais viável para a produção dos 

componentes propostos. A avaliação foi realizada com base nos benefícios 

oferecidos, bem como a forma com que seriam distribuídos entre os 

diferentes atores. Assim, seria considerado mais viável o cenário que 

favorecesse um maior número de atores, bem como aquele em que os 

benefícios pudessem ser distribuídos mais eqüitativamente. 

Com isso, como já colocado inicialmente, o cenário que considera a 

utilização de madeira oriunda de reposição florestal executada a partir de 

pequenas propriedades rurais, e montagem em empreendimento coletivo 

autogestionário, foi identificado como o mais favorável pois além de 

beneficiar os pequenos produtores com as atividades florestais, favorecer a 

melhoria de condições das serrarias e criar postos de trabalho tanto nas 

serrarias como na unidade de pré-fabricação, reduz o custo de produção dos 

componentes a níveis mais competitivos e contribui para a tão necessária 

reposição florestal. 

 

Perspectivas de continuidade 

O trabalho ora apresentado não teve a pretensão de esgotar todas as 

possibilidades de estudo para a utilização da madeira de terceira de pinus na 

produção de componentes construtivos para habitação social, mas sim de 

mostrar que é possível, a partir da utilização de materiais de baixa qualidade é 

possível, com emprego de técnicas adequadas, produzir componentes 

construtivos de qualidade e desempenhos equiparáveis àqueles mais 

tradicionalmente utilizados e, com isso agregar valor, não a partir da elevação 
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do custo, mas sim com a possibilidade de alteração das estruturas dominantes 

e, assim contribuir para a formação de um cenário socialmente mais justo. 

As perspectivas de continuidade do presente estudo já foram, de alguma forma, 

colocadas tanto no desenvolvimento dos capítulos como também no desenrolar 

da presente explanação, tais como a necessidade de aprimoramento do método 

de classificação proposto, incluindo-se os aspectos que foram negligenciados e a 

necessidade de desenvolver novos estudos para aprimoramento do processo de 

produção dos componentes. A essas perspectivas, acrescentamos ainda: 

 O desenvolvimento de estudos que avaliem o índice de aproveitamento da 

madeira de terceira na produção de componentes, nos quais sejam 

comparados dados da produção com ou sem padronização das peças na 

montagem dos componentes, haja vista a constatação de que no esquema 

proposto, apresentado no Capítulo 5 de que a madeira teria um baixo 

rendimento adveio de uma observação puramente visual baseada no 

conhecimento empírico.  

 Desenvolvimento de novos estudos utilizando outros tipos de resíduos ou 

materiais, como as costaneiras, por exemplo;  

 Desenvolvimento do subsistema de vedação, bem como de todo o sistema 

construtivo, com detalhamento das interfaces entre os componentes e 

demais elementos da edificação, sistemas de fixação, etc; 

 Avaliação do atendimento aos demais critérios de desempenho apresentados 

no Capítulo 4; 

 Estudos sobre o desempenho térmico do sistema construtivo que utilize tais 

componentes; 

 Estudos sobre outras possibilidades de utilização da madeira, diferente da 

laminação vertical cavilhada, visando reduzir o volume de madeira utilizado e 

reduzindo custos. 


