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RESUMO

A pesquisa que segue apresenta a proposta de um componente de vedação vertical moldado 
em madeira particulada de bracatinga e adesivo à base de lignina. Para construir a base de 
conhecimento sobre a qual se desenvolveu a proposta, adotou-se duas abordagens: a 
primeira investiga a tecnologia construtiva em madeira no Brasil com ênfase nas soluções 
adotadas nas casas de tábuas e mata-juntas que receberam a denominação de Casas de 
Araucária. Suas técnicas de construção tiveram origem e disseminaram-se principalmente 
nos estados da região Sul do Brasil, entre o final do século XIX e a primeira metade do século 
XX. A segunda abordagem diz respeito à caracterização de compósito de partículas de 
madeira de bracatinga e adesivo alternativo à base de lignina residual. A bracatinga é uma 
espécie nativa que integra o sub-bosque da araucária e pode constituir formações puras 
denominadas bracatingais. A lignina contida no adesivo adotado na pesquisa, por sua vez, é 
proveniente do refugo do processo de obtenção de celulose para fabricação de papel e vem 
sendo testada como substituta parcial do fenol em formulações do adesivo fenol- 
formaldeído. Como etapa prévia a da proposição projetual, os materiais selecionados foram 
testados em laboratório na forma de chapas de madeira aglomerada, tendo em vista avaliar 
as propriedades físicas e mecânicas do compósito gerado. Uma vez caracterizado o material, 
iniciou-se o desenvolvimento da proposta de produto, adotando-se como conceito de 
referência a tecnologia construtiva da Casa de Araucária. O componente de vedação vertical 
projetado foi prototipado em escala real para avaliação do processo de moldagem e da 
qualidade final do produto. Os resultados preliminares obtidos com o experimento piloto 
revelaram que o compósito à base de partículas de madeira de bracatinga e adesivo lignina- 
fenol-formaldeído apresentou propriedades muito semelhantes às de compósito 
testemunha formulado com adesivo convencional fenol-formaldeído. Para a maioria das 
propriedades analisadas, os valores obtidos atenderam aos requisitos da norma brasileira 
NBR 14810-2:2013 -  Painéis de partículas de média densidade, para painéis estruturais para 
uso em condições úmidas (tipo P5). Em relação ao experimento principal -  prototipagem, 
identificou-se a conformação das saliências como o ponto crítico na moldagem do produto, 
resultando em variações na densificação das diferentes seções das peças moldadas. O 
posicionamento horizontal do molde para formação do colchão de partículas e a pré- 
prensagem a frio levaram a uma maior consolidação do compósito e ao melhor acabamento 
superficial.

Palavras-chave: Arquitetura em madeira. Design de produto. Projeto de componentes 
construtivos. Produtos moldados. Madeira reconstituída.



ABSTRACT

The research presents the proposal of a particulate wood molded component for vertical 
wrapping of contemporary houses. In order to build the knowledge base on which the 
proposal was developed, two approaches were adopted: the first one investigates wood 
constructive technology in Brazil with emphasis on the solutions adopted in Araucaria 
Houses. Its construction techniques originated and were mainly disseminated in southern 
states of Brazil, between the end of 19th century and the first half of 20th century. The second 
approach concerns the study of bracatinga particles composite and residual lignin-based 
alternative adhesive. Bracatinga is a native species that integrates araucaria sub-forest and 
can constitute pure formations denominated bracatingais. Lignin contained in the adhesive 
used in the research, in turn, comes from cellulose obtainment process scrap for papermaking 
and has been tested as a partial substitute for phenol in formulations of phenol-formaldehyde 
adhesive. As a preliminary step to design proposal, selected materials were tested in 
laboratory in agglomerated wood sheets form, in order to evaluate physical and mechanical 
properties of the generated composite. Once the material was characterized, product design 
development was started, adopting Araucaria House constructive technology as a concept 
reference. The vertical wrapping component designed was prototyped in real scale for 
evaluation of the molding process and final product quality. Preliminary results obtained with 
pilot experiment revealed that the composite based on bracatinga particles and lignin
phenol-formaldehyde adhesive had properties very similar to those of control composite 
formulated with conventional phenol-formaldehyde adhesive. For most properties, values 
obtained met the requirements of Brazilian standard NBR 14810-2: 2013 - Medium density 
particleboards for structural panels for use in humid conditions (P5 type). Regards the main 
experiment - prototyping, protrusions conformation was identified as the critical point in 
product molding process, resulting in densification variance in product different sections. 
Horizontal positioning ofthe mold to form the particle mattress and cold pre-pressing led to 
a better composite consolidation and also better surface finish.

Key words: Wood architecture. Product Design. Constructive components design. Molded 
products. Reconstitutedwood.
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i  INTRODUÇÃO

í . i  CONTEXTUALIZAÇÃO

Pouco mais de um século após a edificação de seus primeiros exemplares nos 

estados da região Sul do país, são raros os remanescentes da arquitetura popular de madeira 

que recebeu a designação de Casa de Araucária. A madeira da árvore da araucária, abundante 

nesse território até meados do século XX, forneceu as premissas técnicas para o 

desenvolvimento de um sistema construtivo singular, pautado nos saberes em carpintaria 

detidos pelos imigrantes europeus que se estabeleceram nesses estados (BATISTA, 2011).

O conhecimento acerca das técnicas de trabalhar a madeira advindo de culturas 

diversas levou ao que Imaguire Jr. (1993) denominou sincretismo construtivo, mescla do 

"saber-fazer" que culminou com o sistema de construir com tábuas e mata-juntas. Um 

conjunto de técnicas de fácil execução que, a partir de peças de madeira serradas em seções 

padronizadas nas recém instaladas serrarias a vapor, possibilitou a rápida disseminação de 

habitações das mais diversas configurações espaciais.

Os atributos de simplicidade construtiva e expressividade estética presentes na Casa 

de Araucária denotam virtudes que devem ser valorizadas para evitar que esta tradição 

pereça. O estudo crítico da arquitetura popular é capaz de fornecer valiosas lições aos 

arquitetos e designers contemporâneos, como defende Berriel (2009):

Essas lições estão presentes na maneira de resolver problemas com poucos 
recursos, ou com recursos locais, de criar uma relação entre 0 novo e 0 que 
já existe na memória e no imaginário popular, e, portanto, 0 que pode ser 
compreendido e assimilado (BERRIEL, 2009, p.61).

Do discurso de Berriel (2009) infere-se que a investigação da arquitetura popular, na 

qual se insere a Casa de Araucária, é relevante na medida em que se origina da atitude de 

gerar soluções criativas a partir dos recursos disponíveis. Tal atitude mostra-se 

providencial face o agravamento dos problemas ambientais verificado nas últimas décadas e 

as alarmantes projeções para o futuro próximo.

Nesse cenário, a indústria da construção civil, segundo o Conselho Internacional da 

Construção (CBI), desponta como o setor de atividades humanas que mais consome recursos 

naturais e energia, além de concorrer para a geração massiva de resíduos. Diante disso,



evidencia-se a necessidade de refletir acerca do uso racional dos recursos e de propor 

soluções que deem suporte a práticas mais sustentáveis.

Assim, esta pesquisa volta-se, num primeiro momento, para o estudo das técnicas 

construtivas presentes na arquitetura popular da Casa de Araucária, com o intuito de extrair 

lições compatíveis com o edificar contemporâneo. Busca-se também com a investigação 

contribuir para a valorização e salvaguarda deste bem cultural, que ainda permeia o 

imaginário popular nos locais onde figurou. Sugere-se que a tradição construtiva da casa de 

tábuas e mata-juntas seja revisitada por meio do resgate de sua funcionalidade, a partir da 

identificação de suas limitações e potencialidades e apoiado no desenvolvimento 

tecnológico, fator propiciado pela contemporaneidade.

O resgate da funcionalidade da Casa de Araucária diz respeito ao segundo momento 

desta pesquisa: o de proposição projetual de componente de vedação vertical para a casa de 

madeira contemporânea. A vedação vertical compreende o conjunto de elementos e 

componentes que configuram as paredes de uma edificação e consiste, segundo Mascaro 

(2010), no item de maior custo na execução de uma obra. A vedação vertical de madeira, por 

sua vez, apresenta especificidades inerentes ao material que devem ser cuidadosamente 

consideradas no projeto de seus componentes. No sistema de tábuas e mata-juntas da Casa 

de Araucária, o desenho e a configuração dos componentes de vedação vertical agregam 

vantagens como o fácil escoamento da água da chuva -  pela disposição vertical das peças -  

e desvantagens como o baixo conforto térmico decorrente da falta de estanqueidade das 

juntas.

Além disso, no Brasil, a cultura do construir em alvenaria de pedras herdada dos 

colonizadores portugueses, somada ao culto do concreto armado instituído pelo movimento 

moderno brasileiro, legou à madeira um papel secundário, atuando ora como revestimento 

em pisos e forros, ora com caráter provisório na função de escoras, formas e tapumes nos 

canteiros de obras. Não obstante se destaque, por vezes, em elementos estruturais como 

coberturas e pórticos, na vedação vertical a madeira ainda é pouco explorada.

Em relação a casas de madeira, ainda, no Brasil, são muitas as ressalvas: -quero uma 

casa de material, não de madeira; -  casas de madeira não são duráveis; -  casas de madeira são 

frias noinverno e quentesno verão. Tais ressalvas baseiam-se em experiências negativas com 

construções de madeira que, em sua maioria, não atendem a exigências básicas de conforto, 

durabilidade e segurança de seus usuários. Nesse sentido, esta tese pretende apresentar a
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madeira como uma alternativa técnica e ambientalmente promissora enquanto componente 

de vedações verticais.

Para isso, é preciso promover a maior industrialização dos processos de obtenção de 

produtos de madeira para a construção, nos quais ainda predominam métodos artesanais, de 

modo a torná-los mais economicamente viáveis e elevar a qualidade do produto final. 

Requer, também, o envolvimento de toda a cadeia produtiva da construção civil, como 

profissionais responsáveis pelo design de componentes, pelo projeto de edificações, 

encarregados da produção e montagem das obras, além de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias.

Diante do exposto, esta pesquisa visa gerar conhecimento aplicado de modo a 

estimular o incremento da madeira reconstituída no mercado nacional da construção. Tal 

contribuição deve abarcar a investigação de uma tradição construtiva característica do 

estado paranaense, a da arquitetura popular da Casa de Araucária. Além disso, volta-se para 

o desenvolvimento tecnológico do setor a partir da discussão sobre componentes de vedação 

vertical industrializados em madeira reconstituída. Na sequência, apresenta-se a delimitação 

do escopo da tese.

1.2 DELIMITAÇÃO

A pesquisa que segue trata dotema da casa de madeira contemporânea, com ênfase 

em sistemas de vedação vertical. Tais sistemas são descritos pela N BR15575-4: Edificações 

habitacionais -  Desempenho -  como "partes da edificação habitacional que limitam 

verticalmente a edificação e seus ambientes, como as fachadas e as paredes ou divisórias 

internas" (ABNT, 2013b).

O tema é explorado a partir dos aspectos histórico e tecnológico. O primeiro volta- 

se ao estudo das contribuições técnicas legadas pela tecnologia construtiva da Casa de 

Araucária. Esse modo de construir, enraizado nos estados do Sul do país, foi amplamente 

disseminado nesse território entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, 

quando entrou em declínio, completando-se seu ciclo evolutivo, conforme apontou Batista 

(2007): "Atualmente, esta técnica ainda persiste, porém, sem a expressão arquitetônica e o 

apuro construtivo dos exemplares tradicionais e com madeiras de menor qualidade. Fica 

assim demonstrado que cumpriu seu ciclo evolutivo e por isso merece ser estudada e 

relatada" (BATISTA, 2007).
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A caracterização técnica da Casa de Araucária busca investigar o saber construtivo 

por detrás do sistema de construir com tábuas e mata-juntas. Embora o processo de 

montagem revele caráter artesanal, o sistema em si pode ser caracterizado como pré- 

fabricado aberto: as peças de madeira são pré-cortadas nas serrarias em bitolas padronizadas 

e sua disposição atende a uma modulação linear (BERRIEL, 2011). A configuração das tábuas 

e ripas atribui ritmo à composição da fachada, componente de estilo que aferiu identidade às 

obras resultantes. A caracterização técnica também pretende abordar a função prática, a 

qual se relaciona, segundo Gomes (2006), à adequação do produto às necessidades 

fisiológicas dos usuários, tais como: facilidade de uso, oferta de conforto, segurança e eficácia 

de utilização do objeto.

Já a abordagem tecnológica desta pesquisa é aplicada na fase de proposição 

projetual, na qual se propõe um componente de vedação vertical industrializado para a casa 

de madeira contemporânea.

Em relação aos materiais adotados, em vez de madeira maciça, adota-se a madeira 

reconstituída, obtida a partir do processamento da madeira sólida e consolidada por meio de 

ligação adesiva (IWAKIRI, 2005). No Brasil, a indústria da madeira reconstituída obtém sua 

matéria-prima principal a partir do cultivo de espécies exóticas, como o pinus e o eucalipto. 

Contudo, essas plantações são consideradas monoculturas, uma vez que não favorecem o 

desenvolvimento de outras espécies vegetais na mesma área de plantio, o que implica a 

redução da biodiversidade local (BERRIEL, 2009). Para minimizar esse impacto, uma 

alternativa é o fomento de pesquisas com espécies nativas, que possam ser cultivadas em 

sistema de manejo florestal e atender aos requisitos técnicos a que se destinam.

Assim, optou-se por especificar a madeira da árvore de bracatinga (Mimosa 

scabrella) como matéria-prima do compósito para o produto reconstituído. A bracatinga, 

conforme Franck Filho (2005), é uma espécie nativa da região Sul do país que integra o sub- 

bosque da Araucária, mas que é capaz de se desenvolver de forma autônoma em extensas 

matas, os chamados bracatingais. Em comparação com a madeira de pinus, a bracatinga 

apresenta maior densidade e durabilidade natural, o que a torna menos suscetível ao ataque 

de agentes xilófagos. Por outro lado, uma das desvantagens do emprego dessa espécie em 

componentes construtivos reside na incidência de defeitos em peças de comprimento 

superior a 1 m (CARVALHO, 2003). A utilização da madeira reconstituída, na forma de 

partículas, possibilita superar essa limitação, o que viabiliza a produção de componentes de
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maiores dimensões.

Adotou-se, como processo de produção para o produto proposto a moldagem por 

compressão a quente. Nas plantas industriais de produção de madeira reconstituída no país 

são empregadas, quase que exclusivamente, prensas planas contínuas na confecção das 

chapas, dado que estas constituem produtos planos. Uma vez que o objeto de estudo se trata 

de um modelo tridimensional, faz-se necessário o emprego de moldes para a conformação 

do produto em sua forma final.

A indústria de produtos moldados dispõe de outros métodos de moldagem para os 

compósitos denominados plástico/madeira, tais como a extrusão e a injeção. Estes métodos, 

porém, demandam uma proporção de polímeros (componentes de adesão e consolidação do 

material final) muito superior à proporção de madeira no processo (RAZERA, 2006). Tendo 

em vista que esta pesquisa busca a especificação da maior proporção possível de 

componentes de fonte renovável, optou-se, pois, pelo método de moldagem, por permitir a 

utilização da madeira em quantidade superior à de polímero.

Por fim, em relação ao polímero responsável pela consolidação do material a ser 

moldado, propõe-se testar a utilização de adesivo de menor impacto ambiental. Na produção 

de painéis de madeira reconstituída para aplicação externa, as resinas fenólicas são as mais 

empregadas, por suas propriedades como estabilidade térmica e dimensional, resistência à 

chama e resistência química (RAMIRES, 2010). No entanto, a matéria-prima utilizada na 

preparação desta resina (à base de fenol e formaldeído) é obtida de fonte não-renovável. 

Assim, estudos vêm sendo conduzidos no sentido de substituir parcialmente estes 

componentes por equivalentes naturais, como otanino e a lignina (DIAS, 2014; ZHANG et a i, 

2013; BERTAUD et al., 2012; RAMIRES, 2010; TEODORO, 2008). Tendo em vista o 

aproveitamento de resíduos dessas macromoléculas de origem vegetal, substitui-se o fenol 

na preparação de resinas fenólicas do tipo resol: lignofenólica (lignina-fenol-formaldeído), 

lignina-formaldeído e tanino-fenólica (RAMIRES, 2010). Embora os estudos em 

desenvolvimento atestem as boas propriedades dessas formulações alternativas em chapas 

de madeira reconstituída, ainda inexistem pesquisas de sua aplicação em produtos 

moldados.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA
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compósito de madeira de bracatinga e adesivo à base de lignina para a casa contemporânea?

1.4 OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa tem como objetivo principal desenvolver o projeto de componente de 

vedação vertical moldado a partir de compósito de madeira de bracatinga e adesivo à base 

de lignina, adotando como conceito de referência a tecnologia construtiva da Casa de 

Araucária.

1.5 OBJETIVOS ESPECfFlCOS

Para alcançar o objetivo geral, faz-se necessário o estabelecimento de alguns 

objetivos específicos, a saber:

• Estudo da tecnologia construtiva da Casa de Araucária para identificação de 

suas limitações e potencialidades, com ênfase nas soluções adotadas para a 

vedação vertical;

• Identificação das condicionantes de projeto para a proposta de componente

de vedação vertical com o compósito estudado;

• Caracterização do compósito particulado de madeira de bracatinga e adesivo

à base de lignina, para determinação de suas propriedades físicas e mecânicas;

• Prototipagem do componente proposto.

1.6 ESTADO DA ARTE E INEDITISMO

Ao observar o cenário atual da construção residencial em madeira no Brasil, 

evidencia-se o descompasso da produção deste país em relação a de nações como os Estados 

Unidos, o Canadá e a Alemanha, em que grande parte das habitações unifamiliares são 

edificadas com o emprego de componentes de madeira (MELLO, 2007).

De acordo com Batista (2007), no edificar contemporâneo com madeira no Brasil 

ainda há predomínio de processos artesanais, em que as operações de montagem da 

edificação se dão majoritariamente no canteiro de obras. Ainda, segundo Berriel (2009), é 

incipiente o uso da madeira em elementos estruturais como pilares e vigas, bem como em 

elementos de vedação vertical.

Um estudo realizado por Silva e Ino (2008) constata a estagnação tecnológica dessa
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produção e o afastamento entre o setor produtivo e os centros de pesquisa:

De um lado encontra-se uma grande produção de habitações vernaculares, 
construídas enquanto havia matéria-prima disponível a baixo custo; de 
outro, uma modesta produção de protótipos e experiências de implantação 
em grande escala (SILVA e INO, 2008).

Em relação aos estudos acadêmicos conduzidos no país, César (2002) traça o 

seguinte panorama:

As linhas de pesquisas dos centros de estudos brasileiros que trabalham com 
a madeira enfatizam bastante as propriedades físicas e mecânicas e sua 
aplicação em estruturas e habitação de interesse social, porém a pesquisa é 
escassa no que tange à utilização da madeira em produção de elementos ou 
de componentes construtivos industrializados, principalmente referentes a 
elementos de vedação vertical industrializados (CÉSAR, 2002).

Diante disso, a relevância desta pesquisa reside na tentativa de buscar aproximar 

teoria e prática, meio científico e setor produtivo. De um lado, dirige-se ao aprofundamento 

de questões técnicas relativas à caracterização de compósito, a processos de moldagem de 

produtos de madeira e ao desempenho de componente construtivo. A prática, por sua vez, é 

contemplada pela proposição projetual de um produto que articule os aspectos técnicos com 

os culturais, por meio do resgate de uma tradição construtiva popular, a da Casa de Araucária.

Neste trabalho, optou-se pela madeira reconstituída para a proposição do 

componente de vedação vertical, em vez da madeira serrada. A utilização de madeira na 

forma de partículas permite, por meio do processo de moldagem, a confecção de peças 

tridimensionais de diferentes formatos e medidas na indústria. Como o componente 

construtivo já sai pronto para a montagem na obra, minimiza-se a necessidade de cortes e 

ajustes, o que agiliza a construção e reduz desperdícios.

Além da argumentação apresentada, acrescenta-se que o Brasil possui uma vasta 

área de florestas plantadas e de manejo, além de uma indústria madeireira forte, capazes de 

suprir a demanda por produtos de base florestal.

Na Figura 1 pode-se observar o crescimento da participação dos painéis de madeira 

reconstituída em relação a de serrados no mercado global. O consumo mundial de serrados 

encontra-se estagnado, ao passo que o de madeira reconstituída apresentou elevação 

constante no período de 1995 a 2012, superando o valor do PIB.



Para atender a essa crescente demanda, Trianoski (2010) discorre acerca da 

necessidade de se ampliaras áreas de plantio, não somente com asespéciesjá utilizadas, mas 

também com espécies alternativas de crescimento rápido. Espécies não convencionais 

podem contribuir quantitativa e qualitativamente para suprir a demanda das indústrias, ao 

mesmo tempo que favorecem a manutenção da biodiversidade. Ainda para Trianoski (2010), 

poucos estudos foram conduzidos nos últimos anos com o objetivo de avaliar a viabilidade de 

utilização de espécies alternativas na indústria de madeira reconstituída. O conhecimento 

das características dessas espécies e da tendência de seu comportamento é fundamental 

para a adequabilidade a esse tipo de produto. Diante disso, justifica-se mais uma vez a 

atenção que esta tese dedica à madeira da árvore da bracatinga.

Observa-se, na Figura 1, que o desempenho do cimento ainda é superior ao de 

madeira, em sua forma sólida ou reconstituída (VIDAL e DA HORA, 2014). Contudo, com o 

crescente apelo ambiental pela utilização de materiais de fonte renovável e o avanço da 

indústria madeireira, a tendência é de que a madeira possa competir diretamente com o 

cimento em um futuro próximo.

Figura 1 1 Crescimento global do PIB, da produção de cimento e do consumo de serrados e painéis de
madeira, base 100 em 1995

26

- 4“  Cimento PIB - O  Painéis de madeira "O* Serrados
5,9% a.a 3,7% a.a 4,7% a.a 0,3% a.a

Fonte: VIDAL e DA HORA (2014), com base em FAO, UNECE, IMS e Minerais USGS.

Apesar do crescimento registrado, o consumo de produtos de madeira reconstituída
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no Brasil, como os painéis MDF1 e aglomerados, está praticamente restrito ao setor 

moveleiro (VIDAL e DA HORA, 2014). Mesmo os painéis OSB2, tipo de painel aglomerado, 

cuja resistência estrutural e à umidade permite sua aplicação como componente construtivo, 

ainda são pouco empregados para este fim no mercado nacional. Batista (2007) acrescenta 

ainda que:

Não há uma produção significativa que utilize os painéis de madeira hoje 
disponíveis no mercado, e quando estes são usados resultam em uma 
arquitetura importada com referências à arquitetura tradicional europeia e 
norte-americana. O que se encontra com maior frequência são as casas com 
0 sistema de tábuas horizontais empilhadas que possuem pouca variação 
volumétrica e sua concepção formal nãotem caráter urbano, pois não possui 
relação direta com 0 lote como no caso da "Casa de Araucária" (BATISTA, 
2007).

O relato de Batista (2007) chama a atenção também para a necessidade de se buscar, 

por meio do design de componentes e elementos construtivos, a conformação de uma 

identidade nacional para a produção de habitações em madeira no Brasil. A Casa de Araucária 

constitui-se em exemplo de produção genuína brasileira, mesmo que em âmbito regional, e 

daí se extrai a importância de seu estudo e valorização defendida por esta pesquisa. Berriel 

(2009) argumenta que são inúmeras as possibilidades de utilização deste sistema construtivo 

em projetos contemporâneos: "trata-se, as tábuas e mata-juntas, de um esquema flexível que 

permite evoluções e releituras" (BERRIEL, 2009).

A originalidade desta tese emerge, pois, da valorização da tradição construtiva da 

Casa de Araucária por meio do estudo crítico e da proposição de solução melhor adaptada às 

demandas da sociedade contemporânea. Além do aspecto histórico, esta proposição está 

pautada no desenvolvimento tecnológico, refletido em processos ainda não consolidados 

que envolvem a madeira reconstituída e materiais mais sustentáveis como os adesivos 

alternativos.

1.7VISÃO GERAL DO MÉTODO

Para atingir o objetivo traçado estruturou-se esta pesquisa em quatro etapas 

distintas.

1 M ed ium  d e n sity fib e rb o a rd
2 O riented stra n d  board
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Na e t a p a  1 [ R e v is ã o  d e  l it e r a t u r a ], traça-se o estado da arte acerca de três temas 

fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, definidos como blocos temáticos. São 

eles: a) A tecnologia construtiva da madeira; b) A vedação vertical na casa de madeira e; c) 

Produtos de madeira reconstituída.

Na e t a p a  2 [E x p e r im e n t o  p il o t o - t e s t e s  p r e l im in a r e s ], são confeccionadas chapas 

a partir de partículas de madeira de bracatinga e adesivo lignina-fenol-formaldeído e 

executados ensaios de propriedades físicas e mecânicas para definição do melhortratamento 

para o experimento principal.

Na e t a p a  3 [F a s e  d e  p r o p o s iç ã o  p r o j e t u a l ], o projeto do componente de vedação 

vertical é desenvolvido. O processo de projeto percorre as etapas de (a) mapeamento e análise 

do problema, em que, a partir de pesquisa bibliográfica, são identificados os requisitos para o 

produto; (b) definição de objetivos para o produto por meio da definição das condicionantes 

de projeto; (c) proposição de possíveis soluções e avaliação; e (d) detalhamento da solução final 

e teste. O conceito de referência -  A Casa de Araucária -  é explorado ao longo do processo 

criativo, com a identificação de suas potencialidades e limitações que devem auxiliar no 

processo de tomada de decisões sobre o produto desenvolvido.

Na e t a p a  4  [E x p e r im e n t o  p r in c ip a l ], são realizados a moldagem do produto 

proposto e avaliação do processo de produção e caracterização qualitativa do resultado 

obtido.

1.8 ESTRUTURA DA TESE

A presente tese está organizada em sete capítulos, conforme segue:

Capítulo 1 | Introdução: neste capítulo o teor da pesquisa é exposto e contextualizado, 

argumenta-se acerca de sua relevância e suas fronteiras são delimitadas. É apresentada 

também uma visão geral do método de pesquisa, a estrutura da tese e suas principais 

contribuições sociais, econômicas e ambientais, bem como ao campo do design.

Capítulo 2 | A tecnologia construtiva em madeira: os três capítulos que seguem tratam da 

fundamentação teórica da pesquisa. Neste primeiro capítulo teórico traça-se um panorama 

da tecnologia construtiva em madeira no Brasil: algumas contribuições representativas de 

um passado próximo são destacadas para revelar uma visão geral de como o mercado atual



da construção com madeira se delineia, quais são as técnicas construtivas empregadas, que 

tecnologias estão disponíveis e qual é o grau de industrialização presente no setor. Discute- 

se também sobre a madeira enquanto matéria-prima para a construção, suas características 

e propriedades, de modo a explorar as especificidades inerentes ao seu emprego na 

arquitetura e no design.

Capítulo 3 | A vedação vertical na casa de madeira: são analisados, neste capítulo, os 

sistemas construtivos em madeira com ênfase nas soluções para vedação vertical. Para isso, 

os sistemas são classificados à luz da relação Estrutura x Vedação que apresentam. Na 

sequência, são apresentadas pesquisas desenvolvidas em universidades brasileiras que 

culminaram com propostas de elementos de vedação vertical de madeira. Após o estudo 

desses casos e com base na literatura técnico-científica, discute-se que funções se espera que 

a vedação vertical de madeira desempenhe na edificação, funções que devem ser 

consideradas nas etapas propositiva e experimental da pesquisa.

Capítulo 4 | Produtos de madeira reconstituída: neste capítulo, discorre-se acerca dos 

produtos de madeira reconstituída. Apresenta-se, em primeiro lugar, as matérias-primas 

empregadas, seguidas do processo de produção. Este último é dividido em painéis de 

madeira reconstituída e produtos moldados de madeira.

Capítulo 5 | Método: neste capítulo apresenta-se a caraterização da pesquisa do ponto de 

vista metodológico. A pesquisa foi dividida em duas fases principais: fase propositiva e fase 

experimental, em que ocorre o desenvolvimento do projeto do produto proposto -  

componente de vedação vertical -  e testes, respectivamente. As fases são constituídas por 

diferentes etapas, esmiuçadas neste capítulo, apresentando-se os materiais e procedimentos 

para o seu desenvolvimento.

Capítulo 6 | Resultados e discussão: neste capítulo são apresentados, em um primeiro 

momento, os resultados obtidos com o experimento piloto, no qual é realizada a 

caracterização do compósito estudado. Na sequência apresenta-se o processo de projeto do 

componente de vedação vertical, que culminou com duas propostas e, finalmente, descreve- 

se o experimento principal, que consiste na prototipagem do produto desenvolvido.
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Capítulo 7 | Conclusão: neste capítulo são feitas as considerações finais sobre a pesquisa 

desenvolvida, apontando se o objetivo central foi atendido e quais as recomendações para 

pesquisas posteriores.
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2 A TECNOLOGIA CONSTRUTIVA DA CASA DE MADEIRA

2.1 MATERIALIDADE: CARACTERÍSTICAS, LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DA 

MADEIRA

2.1.1 Caracterização da matéria-prima madeira

À medida que cresce o interesse na madeira enquanto material construtivo 

emergem os questionamentos acerca de seu emprego adequado, sobretudo nos 

profissionais que encaram pela primeira vez a tarefa de conceber uma obra de madeira. E são 

muitos os equívocos cometidos por esses profissionais, seja no projeto ou na execução, 

justificáveis, em parte, por se tratar de material sem tradição construtiva no país, salvo raras 

exceções.

Para Bittencourt e Hellmeister (1995), o desconhecimento da tecnologia construtiva 

da madeira tem levado a seu uso inadequado. Para reverter esse quadro, deve-se almejar, 

segundo os autores supracitados: o domínio das técnicas, dos métodos e dos processos da 

tecnologia da madeira; um corpo normativo capaz de subsidiar o uso da madeira com vistas 

à qualidade do produto; uma indústria madeireira forte, associada à tecnologia incorporada 

à produção florestal; a capacitação dos recursos humanos.

Entende-se que, em primeira instância, o domínio dos processos construtivos que 

envolvem a madeira requer o pleno conhecimento do material. Como descreveu Pinon 

(2006): "não há concepção sem técnica, nem projeto sem matéria". Benevente (1995) 

aconselha que ao conceber o projeto de uma edificação em madeira, o pensamento seja 

guiado pelo conhecimento acerca de suas características anatômicas, higroscópicas e 

anisotrópicas, de modo a tirar partido de suas propriedades e respeitar suas limitações. O 

mesmo vale para o projeto de componentes construtivos em madeira. Não convém, alerta 

ainda Benevente (1995), adaptar soluções destinadas a qualquer outro material, pois a 

madeira constitui uma classe de material específico e com características peculiares.

Mesmo entre as espécies de madeira, as características são bastante variadas. 

Nahuz (2013) exemplifica que, ao teor de umidade de 15%, a madeira de balsa (Ochroma 

pyramidale), com massa específica aparente de 200 kg/m3, e a de aroreira (Astronium lecointei 

Ducke), com 1100 kg/m3, são materiais com propriedades físicas e mecânicas absolutamente 

distintas.



Desse modo, ao especificar uma espécie de madeira em um projeto, deve-se 

deliberar acerca da adequação de suas propriedades ao uso a que se destina, para que o 

material possa apresentardesempenho satisfatório. Berriel (2009) explica que madeiras leves 

-  ou menos densas -  são indicadas, por exemplo, para componentes de vedação vertical que 

atuem de modo dissociado da estrutura, pois prescindem de grande resistência mecânica e, 

nesse caso, madeiras pesadas solicitariam a estrutura além do necessário. Por outro lado, 

madeiras mais densas em geral são mais resistentes ao ataque de agentes xilófagos e 

recomendadas, portanto, a usos que exponham o material a risco de deterioração por esses 

agentes.

Na sequência discorre-se sobre as principais propriedades da madeira que devem ser 

consideradas no projeto de habitações de madeira.

(a) Características anatômicas

Por se tratar de material orgânico, a madeira possui uma complexa estrutura 

anatômica que a torna heterogênea e anisotrópica. Essa condição representa uma grande 

limitação prática da madeira enquanto matéria-prima para uso industrial. Além disso, a 

madeira apresenta grande variabilidade. Ao tomar duas seções de madeira de uma mesma 

espécie, verifica-se que elas são nitidamente distintas. Essas diferenças podem ser atribuídas, 

segundo Burger e Richter (1991), às condições ambientais do local em que o vegetal cresce, 

à localização da amostra no tronco (altura e distância da medula), aos defeitos da madeira, 

entre outros.

Em relação às características anatômicas, distinguem-se dois grandes grupos de 

espécies arbóreas que, por apresentarem diferenças significativas em suas estruturas 

macroscópicas e microscópicas, diferem também em suas propriedades. São eles o grupo das 

gimnospermas, coníferas, ou ainda softwood, representado, por exemplo, pela araucária 

(espécie nativa) e pelo pinus (espécie exótica) e o grupo das angiospermas, folhosas, ou 

hardwood, de cujos representantes se pode citar a peroba-rosa (espécie nativa) e o eucalipto 

(espécie exótica).

As coníferas, que em geral se desenvolvem em regiões de clima temperado, onde se 

distinguem as estações do ano, apresentam anéis de crescimento bastante evidentes 

(FIGURA 2). Os anéis de crescimento indicam o desenvolvimento anual da árvore: a cada ano
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um novo anel, configurado por lenho inicial e tardio, é incorporado ao tronco.

Figura 2 | Anéis de crescimento em uma conífera

fig. a fig. b
Fonte: fig. a - BURGER E RICHTER (1991)/ fig. b - OARQUIVO.

O lenho inicial, ou primaveril, é configurado por células de parede fina e lúmen 

grande, que em conjunto revelam uma coloração clara, como se observa na Figura 2-a. Essas 

características são atribuídas ao crescimento da árvore no início do período vegetativo, em 

geral na primavera, quando as plantas despertam do período de latência e reassumem suas 

atividades fisiológicas. À medida que chega ao fim o período vegetativo, em geral no outono, 

as células diminuem gradativamente sua atividade fisiológica e, em consequência, suas 

paredes tornam-se mais espessas e seus lúmens, menores. Com isso, seu conjunto revela 

uma coloração mais escura, o que o distingue do lenho anterior. É essa alternância de cores 

que evidencia os anéis de crescimento em muitas espécies, sobretudo nas que integram o 

grupo das coníferas (FIGURA 2-b).

Nas angiospermas, os anéis de crescimento são menos evidentes a olho nu que nas 

coníferas, porém, algumas diferenças anatômicas podem ser apreciadas em sua estrutura 

microscópica, tais como: parênquima marginal (visto macroscopicamente como uma linha 

tênue de tecido mais claro) e alargamento dos raios no limite dos anéis; concentração ou 

maior dimensão dos poros no período vegetativo; espessamento das paredes das fibras no 

fim do período vegetativo; alteração no espaçamento das faixas tangenciais do parênquima 

axial (FIGURA 3-a). Na Figura 3-b é possível observar uma nítida diferenciação entre o cerne 

e o alburno nas angiospermas, o que não ocorre nas gimnospermas.
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Figura 3 | Anéis de crescimento em folhosas

C D

fig. a fig. b
Fonte: fig. a - BURGER e RICHTER (1991)/ fig. B - W IKIMEDIA3

A diferença de tonalidade entre cerne e alburno se deve ao fato de que, com exceção 

das células parenquimáticas que permanecem ativas até a uma distância próxima da medula, 

apenas as camadas mais periféricas da árvore mantêm atividade fisiológica. Assim, à medida 

que a árvore cresce, as partes internas perdem sua função vital e adquirem coloração mais 

escura em decorrência da deposição de taninos, resinas, gorduras, carboidratos e outras 

substâncias resultantes da transformação dos materiais de reserva contidos nas células 

parenquimáticas (BURGER e RICHTER, 1991). Essa característica das angiospermas faz com 

que apresentem maior massa específica no cerne, o que resulta em uma madeira mais 

resistente em seu lenho interno. As coníferas, por sua vez, apresentam uma maior 

densificação em seus anéis mais externos, o que torna a madeira mais resistente nessa 

região.

No sentido longitudinal, a massa específica é menor próximo à copa das árvores e 

aumenta em direção à base do tronco, onde assume seus valores máximos haja vista haver 

ali tecidos rígidos de sustentação. No Quadro 1, são ilustradas as variações na massa 

específica de coníferas e folhosas nos sentidos transversal e longitudinal.

3 D isponível em  < h ttp s://co m m o n s.w ikim ed ia .o rg >. A cesso em  01/12/2016.

https://commons.wikimedia.org
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Quadro 1 1 Variações da massa específica nos dois grandes grupos de espécies arbóreas

[Cortetransversal] 
Enquanto que, nas 
folhosas, o valor
máximo da densidade 
está próximo à medula.

[Corte longitudinal]

< massa específica

> massa específica

[Cortetransversal]
Para as coníferas, em 
geral, a parte externa 
do lenho costuma ser 
mais densa.

[Corte longitudinal]

< massa específica

> massa específica

Fonte: A autora (2016), adaptado de BERRIEL (2009).

A estrutura microscópica das coníferas, consideradas exemplares primitivos, é mais 

simples e menos especializada que a apresentada pelas folhosas. Estas são constituídas por 

vasos (transporte), fibras (sustentação), parênquimas (reserva) e traqueoides (pouco 

frequentes) (FIGURA 4). As coníferas (FIGURA 5), por sua vez, são constituídas pelos 

traqueoides, que desempenham, ao mesmo tempo, as funções de transporte e sustentação, 

e pelos parênquimas (reserva).
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Figura g 1 Estrutura microscópica de uma folhosa Figura 5 | Estrutura microscópica de uma conífera

Fonte: BUTERFIELD (1972).

(b) Massa específica aparente

Relação entre massa de matéria lenhosa e volume, ao teor de umidade padrão de 

12%, a massa específica aparente representa a característica tecnológica mais notória da 

madeira (MORESCHI, 2012). Isso porque dela dependem estreitamente outras propriedades, 

tais como a resistência mecânica e o grau de instabilidade dimensional pela perda ou 

absorção de água. A Tabela 1 apresenta algumas espécies de madeira e suas respectivas 

massas específicas aparentes.

Tabela 1 1 Espécies de madeira e valores médios de massa específica

Nome comum Nome científico Grupo r i 5%u (g/cm3)
Cumaru Dipteryx odorata Folhosa 1,09
Peroba-rosa Aspidosperma polyneuron Folhosa 0,79
Bracatinga Mimosa scabrella Folhosa 0,67
Imbuia Ocotea porosa Folhosa 0,65
Araucária ou Pinheiro do 
Paraná

Araucaria angustifolia Conífera 0,55

Cedro Cedrela spp. Folhosa 0,53
Eucalipto Eucalyptus grandis Folhosa 0,5
Pinus Pinus elliottii Conífera 0,48
Balsa Ochroma lagopus Folhosa 0,15

Fonte: IPT (2016).

Segundo relata Chimelo (2007), na análise de lâminas com cortes histológicos 

transversais de madeiras, ao se constatar fibras de paredes delgadas, infere-se que a madeira 

é pouco densa (leve), macia e de baixa resistência mecânica. As de paredes grossas, por sua



vez, serão de alta densidade (pesadas), duras e de resistência mecânica superior. Ainda de 

acordo com o autor supracitado, entre os elementos celulares, as fibras são os que mais se 

relacionam com massa específica (densidade), dureza e resistência mecânica da madeira. Há 

uma estreita relação entre o volume de fibras, a massa específica e a resistência mecânica da 

madeira. A densidade responde, por si só, a mais de 70% das propriedades da madeira 

(CHIMELO, 2007).

(c) Durabilidade natural

A durabilidade natural relaciona-se ao grau de suscetibilidade da madeira ao ataque 

de agentes deterioradores -  os organismos xilófagos -  tais como fungos, insetos, brocas 

marinhas, etc. e à ação das intempéries. Tal atributo da madeira varia conforme a espécie e 

as características anatômicas.

Conforme Burger e Richter (1991), as madeiras de massa específica elevada 

apresentam estrutura anatômica mais comprimida e as paredes de suas células são 

impregnadas por alto teor de substâncias especiais como a sílica e os taninos, o que as torna 

mais resistentes à ação dos agentes biodeterioradores. A presença de tais substâncias, em 

geral de incidência mais acentuada no cerne, aumenta a durabilidade natural da madeira em 

virtude do efeito tóxico que costumam apresentar sobre os organismos xilófagos. Além disso, 

essas substâncias agregam à madeira coloração escura, e é por isso que madeiras escuras são 

em geral mais duráveis.

A baixa durabilidade natural de certas espécies pode ser compensada com a 

aplicação de tratamento preservativo adequado às peças, de modo a obter níveis de 

durabilidade próximos dos apresentados pelas espécies naturalmente resistentes.

(d) Permeabilidade

A permeabilidade de uma madeira diz respeito ao quão facilmente ela absorve ou 

elimina água e outras substâncias líquidas. O conhecimento dessa característica é relevante 

sob o aspecto da secagem, preservação (tratabilidade da madeira) e fabricação de polpa e 

papel. Para Burger e Richter (1991), madeiras de massa específica elevada em geral oferecem 

maior resistência aos processos de secagem e impregnação com soluções preservantes, uma
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vez que são constituídas por menos espaços vazios para circulação de fluidos.

A maior absorção ou eliminação de líquidos nas madeiras se dá pelos elementos 

estruturais que desempenham a função de condução no lenho: os traqueoides nas coníferas, 

os vasos nas folhosas e os raios em ambas. Além disso, pode-se afirmar também, segundo 

Burger e Richter (1991), que a permeabilidade é maior no sentido axial do que no sentido 

transversal, dado que a maior parte dos elementos que configuram a estrutura da madeira 

está disposta verticalmente no tronco.

Uma prática simples para impedir a rápida perda de umidade de um tronco abatido 

-  o que poderia ocasionar rachaduras de secagem -  consiste em vedar suas faces transversais 

extremas pela aplicação de produtos impermeabilizantes (BURGER e RICHTER). O mesmo 

princípio aplica-se na construção com madeira. Pilares de madeira devem ter suas faces 

inferiores livres do contato direto com o solo ou até mesmo com o concreto, pois, caso 

contrário, a umidade irá facilmente ascender pelo material, o que pode levar ao seu 

apodrecimento precoce. A esse risco estão sujeitas também peças verticais de madeira cujo 

topo fique exposto à água das chuvas. Ao incidir no topo, a água encontrará fácil acesso para 

penetrar na madeira e, caso não seja sistematicamente eliminada, a deterioração da peça 

entrará em curso. Ao se construir com madeira, essas questões devem ser previstas e 

solucionadas. Como soluções de projeto, pode-se citar a especificação de dispositivos 

metálicos que façam a interface entre a madeira e o solo/concreto (ganho de água 

ascendente), como ilustrado na Figura 6 ou o desenho de pingadeiras que promovam o 

escoamento eficiente da água (ganho de água descendente).
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Figura 6 | Pilares de madeira danificados em função do contato direto com o solo (à esquerda) e solução
preventiva com componente metálico (à direita).

Fonte:

(e)Trabalhabilidade

O grau de facilidade de se processar a madeira com ferramentas manuais e 

mecânicas é o que indica o atributo de trabalhabilidade. A trabalhabilidade de uma madeira 

revela-se também no acabamento superficial obtido com as operações de usinagem 

realizadas pela indústria de transformação secundária da madeira, tais como aplainar, lixar, 

tornear, colar, laminar, entre outras.

De acordo com Burger e Richter (1991), a grã4 da madeira é um fator que influencia 

no acabamento superficial das peças. Madeiras de grã reta -  aquelas que possuem os tecidos 

axiais orientados paralelamente ao eixo principal do tronco -  não oferecem resistência ao 

desdobro e processamento. Já as de grã irregular, cujos elementos axiais apresentam 

variações de inclinação em relação ao eixo longitudinal do tronco, revelam superfície áspera 

nas regiões em que a ferramenta passa em sentido contrário à direção normal dos tecidos.

Ainda conforme os autores supracitados, madeiras excessivamente macias (de baixa 

massa específica) dificultam a obtenção de superfícies lisas. Isso decorre do desprendimento

4O term o  grã refere-se à o rientação geral dos elem entos verticais constituintes do lenho em relação ao eixo da árvore (ou 
p eças de m adeira). Em decorrência do processo de crescim ento, sob as m ais diversas influências, há um a grande variação 
natural no arranjo e direção dos tecid os axiais, originando v á rio stip o s  d e g rã s  (B U R G ER  e R ICH TER, 1991).
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das células desses tecidos frágeis, quando transformados, o que proporciona um acabamento 

aveludado. Por outro lado, espécies com massa específica muito elevada são difíceis de 

serem trabalhadas e provocam grande desgaste das ferramentas em função de sua 

acentuada dureza.

(f) Teorde umidade

O lenho de uma árvore recém abatida contém umidade sob três formas: como água 

livre, ou de capilaridade, contida nos espaços celulares (lúmens) e intercelulares (> 25% U); 

como água impregnada nas paredes das células (água de impregnação -  de 25 a 6% U); e 

como parte da constituição química da árvore, denominada água de adsorção química (de 6 

a 0% U) (MORESCHI, 2012).

De acordo com Szücs et al. (2008), após o abate, a madeira começa a perder água 

livre por evaporação até atingir o ponto de saturação das fibras (PSF), quando seu teor de 

umidade equivale a aproximadamente 25%, para espécies brasileiras. A partir do PSF, tem- 

se início a perda de água de impregnação, de modo mais lento que na fase anterior. O teor 

de umidade da madeira tende então a equilibrar-se com o teor de umidade do ambiente em 

que se encontra e por isso é caracterizada como um material higroscópico.

Aeliminação de água livre não altera significativamente as propriedades da madeira, 

com exceção de seu peso próprio. Com a perda de água de impregnação -  que preenche os 

espaços submicroscópicos entre os componentes estruturais da parede celular -, contudo, a 

madeira retrai-se e se torna mais rígida. Assim, somente a variação da umidade presente nas 

paredes celulares, na faixa de 0% U ao PSF, altera o volume e interfere na resistência 

mecânica da madeira, como demonstrado na Figura 7. Nela, o comportamento de certas 

propriedades mecânicas da madeira é apresentado em função do teor de umidade (SZÜCS 

etal., 2008).

Para fins de aplicação estrutural da madeira e de classificação de espécies, a norma 

brasileira NBR 7190:1998 -  Projeto de estruturas de madeira -  estabelece em 12% o teor de 

umidade da madeira como referência para a realização de ensaios laboratoriais e para a 

adoção de valores de resistência e rigidez nos cálculos.
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Figura 7 | Relação entre propriedades mecânicas e 0 teor de umidade da madeira (U%)

1 Módulo de elasticidade ( +/- 1.800 kg/cm2 a 1.300 kg/cm2 . 102) 
- flexão -

2 Resistência à flexão ( + / -1.220 kg/cm2 a 520 kg/cm2)

3 Dureza Brinell - topo (+/- 8.5 kg/mm2 a 2,7 kg/mm2)
4 Resistência à Com pressão (+/- 900 kg/cm2 a 220 kg/cm2)
5 Dureza Brinell - lateral (+/- 3 kg/mm2 a 1 kg/mm2)

Obs.: A estabilidade de todas as curvas inicia entre 0,2 a 0,3 de teor de umidade, ou seja, entre 20%U e 30%U 
ou nos PSF correspondentes.

Fonte: MORESCHI (2012).

(g) Instabilidade dimensional

Conforme se elucidou acima, a perda de umidade no intervalo de 0% U ao PSF faz 

com que a madeira tenha suas dimensões reduzidas -  contração - e  sua resistência mecânica 

incrementada. Quando a umidade do ambiente em que se encontra armazenada a madeira 

se eleva, ocorre o fenômeno contrário: a inclusão de moléculas de água nos espaços 

submicroscópicos das paredes celulares faz com que estas se expandam, provocando o 

aumento de volume da madeira -  inchamento -  e consequente queda em seus valores de 

resistência mecânica.

De acordo com Burger e Richter (1991), uma vez que a contração e o inchamento são 

desencadeados pela entrada e saída de água das paredes celulares, espécies de madeira de 

massa específica elevada, nas quais há alta concentração de células de paredes espessas, 

tendem a sofrer esses fenômenos em grau mais acentuado.

Por se tratar de um material orgânico e heterogêneo, essas variações volumétricas 

na madeira, decorrentes da perda e absorção de umidade, dão-se em proporções diferentes 

conforme o sentido analisado, o que a caracteriza como um material anisotrópico. A maior 

alteração dimensional da madeira, segundo Moreschi (2012), manifesta-se no sentido 

tangencial, seguida do sentido radial e, por último, no sentido longitudinal (FIGURA 8). Este 

último, por apresentarvalores muito baixos, é normalmente desprezado para fins práticos.



Figura 8 | Diferentes sentidos anatômicos da madeira
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A relação de grandeza entre as contrações tangencial, radial e longitudinal é 

apresentada na tabela abaixo:

Tabela 2 | Diferentes contrações da madeira conforme 0 sentido analisado

ßt ßr RI
contração tangencial contração radial contração longitudinal

1,6 - 2 1 0,1

Fonte: A autora (2016).

Assim, para que o emprego da madeira se dê adequadamente é fundamental o 

controle do seu teor de umidade, de modo a evitar o aparecimento de defeitos como 

empenamentos, arqueamentos, torções, etc. A incidência de tais defeitos também varia 

segundo os planos anatômicos da madeira, conforme ilustrado na Figura 9.
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Figura 9 | Características de retração e distorção de peças de madeira afetadas conforme posicionamento
dos anéis de crescimento

Conforme já mencionado, a madeira é um material higroscópico e tende a variar seu 

teor de umidade para entrar em equilíbrio com as condições ambientais em que se encontra. 

Peças de madeira empregadas na construção, por exemplo, ao absorver uma quantidade de 

água muito superior ao previsto para seu funcionamento em obra e sem uma rápida secagem, 

além de variações dimensionais, podem sofrer degradação por agentes xilófagos. Estes 

agentes, tais como fungos manchadores e apodrecedores, podem comprometer a 

integridade física do material e levará perda de suas funções.

Até aqui discorreu-se sobre as propriedades físicas mais importantes da madeira. A 

seguir serão apresentadas suas propriedades térmicas, acústicas e mecânicas.

(h) Propriedadestérmicas

São quatro as propriedades térmicas da madeira que devem ser consideradas na 

concepção de edificações em madeira.

A condutividade térmica (1) é a taxa de fluxo de calor conduzido através da madeira 

quando esta é submetida a um gradiente de temperatura. O coeficiente de condutividade 

térmica (ou de condutividade calorífica) indica a quantidade de calorquetranspassa um cubo 

de im 3 de dado material, quando a este se submete uma diferença de temperatura de i°  C 

entre suas faces opostas, em sentido anatômico pré-estabelecido. Em virtude de sua 

porosidade, o coeficiente de condutividade térmica da madeira é relativamente baixo, o que 

a caracteriza como bom isolante térmico.



De acordo com Moreschi (2012), a condutividade térmica de peças de madeira 

representa em geral uma pequena parcela da condutividade térmica total das peças que 

compõem uma edificação (considerando os principais materiais). Tal propriedade destaca-se 

em situações nas quais se deseja isolamento de temperatura (calor ou frio) em edificações, 

bem como em processos industriais que envolvem a madeira, nos quais se adotam 

procedimentos de aquecimento, vaporização ou cozimento (secagem artificial, moldagem, 

obtenção de fibras, etc.).

Haja vista ser um material heterogêneo, a condutividade térmica da madeira 

também difere segundos seus sentidos anatômicos. No sentido radial é de 5 a 10% maior que 

no sentido tangencial, porém, no sentido da grã essa propriedade é de 2,25 a 2,75 vezes maior 

que nos demais sentidos anatômicos (MORESCHI, 2012).

Além de variar em função da anisotropia, outras variáveis interferem no fluxo de 

calor que atravessa a madeira. Quanto maior o teor de umidade da madeira, maior será a 

condutividade térmica (coeficiente de condutividade térmica da água = 0,5). Quanto maior a 

massa específica, maior será a condutividade térmica, pois é menor a proporção de ar por 

unidade de volume e maior a quantidade de material lenhoso. Isso explica, segundo Berriel 

(2009), porque madeiras de baixa densidade são indicadas para emprego em vedações, do 

ponto de vista calorífico, visto que representam um incremento em termos de conforto 

térmico no interior da edificação.

A Tabela 3 apresenta os coeficientes de condutividade térmica de alguns materiais 

empregados na construção civil.
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Tabela 3 | Coeficientes de condutividade térmica de materiais empregados na construção civil

Material Kcal/m.h.°C
Vácuo 0,0
Ar 0,0216
Poliestireno expandido (isopor) 0,035
Lã de vidro seca (2okg/m3) 0,05
Lã de vidro encharcada (2okg/m3) 0,10
Madeira balsa 0,054
Chapa de madeira aglomerada 0 ,0 7 -0 ,1 2
Madeira de araucária ou pinheiro do Paraná 0,12
Tijolo 0,4
Água 0,5
Concreto armado i ,75
Cobre 50,0
Alumínio 230,0
Ferro 330,0

Fonte: M O RESCHI(20i2).

O calor específico (2) de um material é dado pela relação entre a capacidade de 

aquecimento de um material e a capacidade de aquecimento da água. A capacidade de 

aquecimento de um material representa a quantidade de energia térmica demandada no 

aumento de uma unidade de temperatura em uma unidade de massa desse material.

Pelos valores apresentados na Tabela 4, observa-se que a madeira possui um calor 

específico elevado se comparado aos demais materiais, o que significa que é necessária uma 

quantidade maior de calor para aquecê-la. O calor específico da madeira oscila conforme a 

temperatura e o teor de umidade do material, porém, essa propriedade não apresenta 

relação com a massa específica ou a espécie florestal.

Tabela 4 1 Valores médios de calor específico para alguns materiais

Material Kcal/Kg.°C
Metais (ferro, aço, alumínio) 0,1
Concreto, tijolo, pedras 0 ,1 8 -0 ,2
Ar(o°C) 0,24
Madeira (o%U) 0,324
Água 1,0

Fonte: M O RESCHI(20i2).

Já a propriedade de transmissão térmica (3) da madeira mede o quão rápido ela é 

capaz de absorver calor de suas imediações e é inversamente proporcional à densidade e ao 

teor de umidade do material. Em função da baixa condutividade térmica e do calor específico, 

a irradiação do calor na madeira é muito inferior que em outros materiais construtivos como



os metais, as pedras e os tijolos. Enquanto a transmissão térmica da madeira é de 0,0015 

cm2/seg, a do aço é de 0,129 cm2/seg (MORESCHI, 2012). Por isso não se percebe ao tato que 

a madeira seja extremamente fria ou quente.

Por fim, o coeficiente de expansão térmica (4) refere-se às alterações dimensionais 

decorrentes das variações de temperatura. Segundo Moreschi (2012), a madeira é 

considerada um material de baixa expansão térmica. Tal propriedade é importante na 

fabricação de madeira reconstituída (compensado, chapas aglomeradas e de fibras, etc.), 

uma vez que durante o processo de aquecimento da madeira, as alterações dimensionais 

decorrentes da variação da temperatura (expansão) praticamente se anulam pelas alterações 

dimensionais decorrentes da variação do seu teor de umidade (contração). Além disso, sua 

baixa expansão térmica faz com que a madeira ofereça maior segurança em caso de incêndio. 

Isso porque peças estruturais de madeira tendem a expandir menos que outros materiais 

construtivos, o que diminui o risco de desabamentos.

(i) Propriedades acústicas

Em função da pouca massa constituinte da madeira, se comparado com a de 

materiais como o tijolo e o concreto, paredes simples (de única camada) construídas desse 

material apresentam isolamento acústico deficiente. Em contrapartida, paredes compostas 

de várias camadas, contendo ar entre elas, reduzem consideravelmente as oscilações das 

partes sólidas constituintes. O isolamento acústico pode ser aprimorado ainda pela 

incorporação de materiais absorventes de som, moles e porosos, tais como lã de rocha e 

isopor.

(j) Propriedades mecânicas

As propriedades mecânicas da madeira relacionam-se às suas características de 

elasticidade e plasticidade. A elasticidade da madeira lhe possibilita retornar ao seu estado 

original, uma vez cessada a carga que provocou deformação temporária. As propriedades 

elásticas ou reversíveis são características de corpos sólidos, constatadas quando a 

deformação provocada pela carga aplicada se situa abaixo do limite proporcional de 

elasticidade. Quando a carga se situa acima desse limite, ocorrem deformações plásticas

46



(irreversíveis), seguidas pela ruptura do material.

O limite proporcional de elasticidade de uma madeira sofre grande influência da 

direção de aplicação da carga -  em relação à direção das fibras da duração de aplicação da 

carga, da massa específica, do teor de umidade e da temperatura da madeira. Ele é 

representado pelo módulo de elasticidade (E). Quanto maior for o E, maior será a resistência 

da madeira, menor a sua deformabilidade e mais vantagens irá oferecer como material 

estrutural.

Na prática, o módulo de elasticidade pode ser usado para a classificação de madeiras 

para a construção e é determinado por meio de equipamentos especiais dotados de 

dispositivos para avaliar essa propriedade. Existem, ainda, diversos métodos para 

determinação do módulo de elasticidade estático (por flexão, compressão ou tração da 

madeira) ou dinâmico. Deve-se sempre indicar que tipo de teste foi empregado, haja vista 

que os resultados obtidos podem apresentar variações numéricas decorrentes de condições 

específicas de realização dos testes -  velocidade, tipos de corpos de prova, etc. (MORESCHI, 

2012). Nas Tabelas 5 e 6 são relacionados os valores médios de resistência de madeiras de 

folhosas nativas e exóticas e de madeiras de coníferas nativas e exóticas, respectivamente.
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Tabela 5 | Valores médios de resistência de madeiras de folhosas nativas e exóticas

Nome
comum

Nome
científico

l )  Pap(i2%)
Kg/m3

2) fco
MPa

3)fto
MPa

4) ftgo 
MPa

5)fv
MPa

Eucalipto
dunnii

Eucalyptus
dunnii

6go 48,9 139,2 6,9 9,8

Eucalipto
saligna

Eucalyptus
saligna

640 40,3 70,2 2,6 7,o

Ipê Tabebuia
serratifolia

1068 76,0 96,8 3, i 13,1

Jatobá Hymenaea
spp

1074 93,3 157,5 3,2 15,7

Sucupira Diplotropis
spp

1106 95,2 123,4 3,4 11,8

Bracatinga Mimosa 670 54,5 - - -
scabrella

Fonte: N B R 7ig o :ig g 7-P ro je to d e e stru tu rasd e m ad e ira  (ABNT, íg g 7).
PaP(i2%) é a massa específica aparente a 12% de umidade
fco é a resistência à compressão paralela às fibras
ft0 é a resistência à tração paralela às fibras
ft9o é a resistência à tração normal às fibras
fvé a  resistência ao cisalhamento
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Tabela 6 | Valores médios de resistência de madeiras de coníferas nativas e exóticas

Nome Nome 1) P a p 2 )  fc o 3) f t o 4) ftg o 5) f v

comum científico (12%) Kg/m3 MPa MPa MPa MPa
Araucária ou Araucaria 580 40,9 93, i 1,6 8,8
Pinheiro do angustifolia
Paraná
Pinus elliottii Pinus elliottii 560 40,4 66,0 2 , 5 7,4
Pinustaeda Pinus taeda 645 44,4 82,8 2,8 7,7

Fonte: N B R 7ig o :ig g 7-P ro je to  de estruturas de madeira (ABNT, 1997).
1) PaP(i2%) é a massa específica aparente a 12% de umidade
2) fco é a resistência à compressão paralela às fibras
3 )ftoé a resistência à tração paralela às fibras
4) ftgoéa resistência àtração normal às fibras
5)fv é  a resistência ao cisalhamento

Algumas madeiras são mais apropriadas para estruturas pois são mais resistentes, 

ao passo que outras são mais indicadas para vedação por serem leves e fáceis de serem 

trabalhadas. Para Berriel (2009), a normalização representa um avanço no sentido de facilitar 

o emprego da madeira pelos profissionais e fixar as condições gerais que devem ser seguidas 

no projeto, na execução e no controle de qualidade das estruturas de madeira. As classes de 

resistência das madeiras (TABELAS 7 e 8), definidas pela NBR 7190:1997 -  Projeto de 

estruturas de madeira -, têm por objetivo o emprego de madeiras com propriedades 

padronizadas de modo a orientar a escolha do material para a elaboração de projetos 

estruturais.

Tabela 7 | Classes de resistência das folhosas (valores na condição padrão de referência U = 12%)

Classe l ) f c o

MPa
2) f v

MPa
3) Eco,m

MPa
4 )  P b as,m (i2% )

Kq/m3
5)  P a p (i2 % )

Kq/m3
C 20 20 4 9500 500 650
C 30 30 5 14500 650 800
C 40 40 6 ígso o 750 950
C 6 0 60 8 24500 800 1000

Fonte: N B R 7ig o :ig g 7-P ro je to d e e stru tu rasd e m ad e ira  (ABNT, igg7).
1 ) f coé a  resistência à compressão paralela às fibras
2 )fvé a  resistência ao cisalhamento
3) Eco,m é 0 valor médio do módulo de elasticidade paralelo às fibras
4) Pbas,m(i2%) é a massa específica básica média a 12% de umidade
5) PaP(i2%) é a massa específica aparente a 12% de umidade
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Tabela 8 | Classes de resistência de coníferas

Classe l)fco 2) f v 3) Eco,m 4) Pbas,m(i2%) 5) Pap(i2%)
MPa MPa MPa Kg/m3 Kg/m3

C 20 20 4 3500 400 500
C 25 25 5 8500 450 550
C 30 30 6 14500 500 600

Fonte: N B R 7ig o :i9 9 7-P ro je to d e e stru tu ra sd e m a d e ira  (ABNT, 1997).
1 ) f coé a  resistência à compressão paralela às fibras
2 )fvé a  resistência ao cisalhamento
3) Eco,m é 0 valor médio do módulo de elasticidade paralelo às fibras
4) Pbas,m(i2%) é a massa específica básica média a 12% de umidade
5) PaP(i2%) é a massa específica aparente a 12% de umidade

Por se tratar de material orgânico, a madeira possui características como direção da 

grã, existência de nós e outros defeitos e anisotropia que a tornam um material heterogêneo. 

Além disso, suas dimensões são limitadas. Como alternativa à utilização da madeira sólida, 

tem-se os produtos engenheirados. Estes podem ser produzidos a partir da laminação da 

madeira e dar origem aos laminados, como a madeira laminada colada (MLC), os painéis de 

lâminas cruzadas (CLT5) e os painéis compensados. Podem também ser obtidos a partir de 

um grau maior de desagregação da madeira, que é recomposta na forma de produtos de 

partículas ou de fibras -  os painéis de madeira reconstituída, como o MDP6 ou o MDF, e os 

produtos moldados em madeira. Nos produtos citados, obtém-se um material de 

propriedades homogêneas, mais estáveis dimensionalmente e com maior ou menor 

resistência mecânica, conforme o uso a que irá se destinar. A engenharia da madeira permitiu 

a destinação de espécies pouco resistentes para fins mais nobres, além de possibilitar o 

aproveitamento de resíduos de madeira, que seriam empregados na queima e geração de 

energia, por exemplo, na confecção de novos produtos de maior valor agregado.

2.1.2 A madeira como material de projeto

Uma vez expostas as características físicas e mecânicas da madeira, no item 

anterior, faz-se necessário apontar de que modo elas se relacionam com o projetar em 

madeira. Segundo Berriel (2009), o projeto arquitetônico -  assim como o projeto de 

elementos e componentes construtivos -  é crucial para o desempenho de funções vistas com 

desconfiança em uma casa de madeira, tais como durabilidade, conforto térmico e acústico

5 Cross la m in ated tim ber
6 M edium  d en sity p a rtic íe b o a rd



e segurança em situação de incêndio. Bittencourt e Hellmeister (1995) compilaram, a partir 

de diversos autores, princípios gerais para a concepção arquitetônica da habitação em 

madeira, os quais são apresentados na sequência.
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(a) Umidade x Durabilidade

O primeiro princípio destacado por Bittencourt e Hellmeister (1995) diz respeito à 

ação da água sobre a madeira. O CTBA7 resume na seguinte frase o que considera como regra 

básica da construção em madeira: "A água não deve penetrar na madeira, mas se penetrar, 

deve ser eliminada rapidamente". Isso porque a madeira é um material higroscópico que 

tende a absorver ou eliminar umidade conforme as condições do meio em que se encontra e, 

assim, inchar ou retrair-se, variando suas dimensões. O CTBA apresenta recomendações para 

minimizar a variação dimensional na madeira, das quais algumas são listadas a seguir:

• Ao utilizar a madeira e seus derivados, sua umidade deve ser a mais próxima 

possível daquela com a qual deverá se equilibrar durante o uso;

• No projeto dos componentes construtivos, estudar a geometria das peças 

expostas às intempéries e as ligações (junções) de modo a promover a 

sistemática eliminação da água;

• No projeto arquitetônico, prever a proteção das paredes e dos pisos da ação da 

água;

• Evitare eliminar a condensação nas paredes.

O CTBA adverte ainda sobre a necessidade de disposições complementares às 

recomendações acima listadas, consideradas nesta tese de suma importância para o projeto 

de componentes construtivos em madeira:

• Os componentes conectados devem possibilitar pequenas acomodações do 

material;

• As ligações de diferentes materiais em madeira devem permitir ligeiros 

deslizamentos nos apoios;

• As vedações internas e externas devem ser independentes da estrutura 

principal.

7 C TBA  -  C en tre T echnique du B ois et de l ’A m eublem ent. M aison à ossa ture bois ou à colom bage. Paris, C ah ier du CTBA, n. 170, 
1990.



Para finalizar, Berriel (2009) argumenta que as construções em madeira podem 

apresentar grande durabilidade e que essa durabilidade é determinada, em primeiro lugar, 

por decisões projetuais. Para a autora supracitada, soluções como afastar a madeira do solo 

por meio de uma base mineral, criar dispositivos eficazes de drenagem, desenhar 

pingadeiras, garantir a ventilação eficiente das peças e evitar zonas de acúmulo de umidade 

promovem a proteção das peças de madeira.

(c) Princípio da dissociação entre as partes

Além do cuidado com a umidade, Bittencourt e Hellmeister (1995) prescrevem que 

a concepção de edificações em madeira rege um modo de pensar diferente da construção em 

alvenaria, por exemplo. Na construção tradicional em alvenaria, estrutura e vedação muitas 

vezes aparentam ser um único elemento e as partes não apresentam uma autonomia 

funcional evidente: a parede é tomada como um elemento abstrato. "O fechamento e o 

paramento adquirem nas construções em madeira um valor e significado inexistente nos 

sistemas construtivos em alvenaria, pois é necessário definir, especificar e detalhar estas 

partes do edifício (...)" (BITTENCOURT e HELLMEISTER, 1995).

Assim, os autores supracitados descrevem que esse modo de pensar a construção 

em madeira deve considerar a dissociação entre estrutura, fechamento -  ou vedação -, e 

paramento -  ou acabamento.

Tal princípio, que pode parecer elementar, exige do profissional pleno domínio sobre 

a madeira e seus derivados, dos materiais passíveis de serem a ela conjugados, dos detalhes 

construtivos -  em especial das ligações -, dos sistemas estruturais e dos processos de 

produção da edificação. Por outro lado, o princípio da dissociação dos componentes torna os 

sistemas construtivos de madeira leves e flexíveis, conferindo-lhes a facilidade de serem 

modificados a capacidade de evoluir funcional e formalmente (BITTENCOURT e 

HELLMEISTER, 1995).

(c) Rigorconstrutivo

Os sistemas construtivos em madeira são menos tolerantes que outros. As 
exigências técnicas, principalmente dimensionais, determinam a tolerância 
permitida na execução das edificações em madeira. As ligações na alvenaria
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não possuem a mesma importância e função, como as dos sistemas
construtivos em madeira, estas exigem rigor, sendo inadmissíveis as
aproximações (BITTENCOURT e HELLMEISTER, 1995).

Outro princípio destacado por Bittencourt e Hellmeister (1995) refere-se ao rigor 

construtivo. O rigor de execução, descrito na passagem acima destacada, deve estar 

associado ao rigor de projeto e de produção para o sucesso da obra, o que inclui o processo 

de produção industrial dos componentes, tema tratado nesta tese. Para os autores 

supracitados, os conceitos aplicados às construções industrializadas devem integrar a 

concepção dos sistemas construtivos em madeira.

Assim, alinhado à ideia de rigor construtivo, o projeto de componentes e sistemas 

de madeira que pretenda à industrialização deve considerar dois conceitos, que costumam 

ficar em segundo plano nos métodos construtivos convencionais: a fabricação e a montagem. 

Desse modo, o projeto de componentes deverá prever desenhos para a execução de

componentes em fábrica e desenhos para a montagem em canteiro (BERRIEL, 2009).

Para promover o rigor construtivo em uma obra de madeira, os autores Bittencourt 

e Hellmeister (1995) ressaltam a importância do detalhamento desde o início de sua 

concepção. Para eles, o detalhe construtivo deve deixar de ser uma especificação para a 

execução e assumir a função de assegurar a compatibilidade entre os diferentes elementos e 

componentes construtivos. Resolver os pormenores da construção no papel, sem deixar para 

decidir como proceder na hora da montagem da obra, conduz a uma obra de melhor 

qualidade, com menos retrabalho e desperdício de material.
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2.2 PANORAMA DA TECNOLOGIA CONSTRUTIVA DA MADEIRA

O reconhecimento de que um sistema construtivo em 

madeira requer uma nova prática técnica, refletindo nas 

formas e nos produtos da prática arquitetônica e rompendo 

com os sistemas de construção convencionais em alvenaria 

e tradicionais em madeira (BITTENCOURT e 

HELLMEISTER, 1995).

2.2.1 A produção nacional de casas de madeira

Apesar de ser o segundo país com maior área de cobertura florestal -  58% de seu

território segundo o Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF, 2016) não há no

Brasil uma tradição construtiva em madeira.

Conforme discorre Berriel (2009), a colonização portuguesa legou ao país as 

construções com pedra e barro e as taipas de pilão e de sopapo, ou pau-a-pique. À madeira 

coube, via de regra, o papel de complemento, nas tramas do pau-a-pique, na estrutura dos 

telhados, na confecção de pisos, forros, escadas e esquadrias. No século XX, a madeira 

passou a ser empregada, ainda, como forma e escora para o concreto armado, função 

mantida até hoje. Tradição construtiva em madeira, tal qual revelada nas Casas de Araucária 

(IMAGUIRE JR., 1993) e nas casas de peroba-rosa do norte do Paraná (ZANI, 1989), deu-se 

isoladamente na região Sul do país e durante um exíguo período de tempo.

Esse período corresponde, segundo Zani (2013), ao final do século XIX até meados 

do século XX. Para ele, detrás da ocorrência de construções em madeira por todo o território 

paranaense está uma cultura arquitetônica que não foi provisória ou transitória, pois serviu 

de abrigo à população por várias décadas. Cultura essa que não apresentou, todavia, 

evolução, vivenciando seu apogeu arquitetônico com a Casa de Araucária na década de 1930 

e com as casas de peroba-rosa duas décadas depois.

A técnica explorada na referida tipologia construtiva ainda persiste na 

contemporaneidade, porém, como descreve Batista (2011), sem a expressão arquitetônica e 

o apuro construtivo dos exemplares mais antigos e com espécies de madeira de menor 

qualidade. Assim, uma vez concluído o seu ciclo, emerge a relevância da investigação e relato 

da Casa de Araucária.



Nas próximas páginas são destacados alguns casos notórios no cenário da 

construção em madeira no Brasil, compreendidos em um período que vai do final do século 

XIX até a atualidade. Em primeiro lugar, discorre-se sobre a herança cultural e arquitetônica 

da casa de tábuas e mata-juntas legada pelos estados do Sul do país, para então destacar 

uma produção em madeira autêntica e singular em meio à profusão de obras em concreto 

armado do período modernista. Por fim, citam-se empresas que atuam no mercado atual da 

construção em madeira no Brasil, com tecnologias construtivas distintas. Não se pretende 

abarcartoda a produção nacional em madeira desenvolvida no período supracitado mas, sim, 

destacar obras, arquitetos e empresas que contribuíram para a conformação do cenário 

contemporâneo.

(a) Casa de Araucária -  Primeira metade do século XX

O grande produto cultural do ciclo econômico da madeira no 

Paraná fo i a arquitetura popular (IMAGUIRE JR. E 

IMAGUIRE, 2011).

O produto ao qual se referem Imaguire Jr. e Imaguire (2011) é a Casa de Araucária, 

designação atribuída por Imaguire Jr. (1993) à tipologia de residências construídas em 

Curitiba - e e m  grande parte dos estados do Sul do Brasil -, durante o ciclo econômico da 

madeira8, que teve quase que exclusivamente o pinheiro do Paraná {Araucaría angustifolia) 

como material construtivo. Conforme destacaram Imaguire Jr. e Imaguire (2011), não se trata 

de fenômeno curitibano ou paranaense -  embora a cidade de Curitiba tenha sido pólo do 

processo e por isso reuniu grande parte dos exemplares. A ocorrência da Casa de Araucária 

deu-se ao longo de praticamente toda a extensão da mata de araucária, que abrangia os 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Zani (2013) relata que essa tipologia 

sofreu modificações com o passar do tempo, como no Norte Novo9 em que a madeira da 

araucária foi substituída pela da peroba-rosa. Apesar das variações regionais, atesta-se que, 

em essência, as características construtivas mantiveram-se as mesmas.

8 O ciclo econôm ico de exploração da m adeira da araucária, cuja incidência abrangia do sul de M inas G erais até o norte do 
Rio G rande do Sul, teve início no final do século XIX, com  a instalação das serrarias a vapor, e se estendeu até 1950, com  a 
e xaustão das florestas.
9 N orte Novo é com o se designou a região paranaense ocupada a partir da década de 1920 ao longo da estrada de ferro, onde 
surgiram  cidades com o Londrina, M aringá e A p ucaran a (Batista, 2011).
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Quanto aos antecedentes históricos da Casa de Araucária, é difícil relatar sua origem 

com precisão. Conforme argumenta Batista (2011), os portugueses e os indígenas brasileiros 

não empregaram essa técnica por aqui, tampouco os imigrantes a trouxeram de seus países 

natais, dado não haver registros de remanescentes na Itália, Alemanha, Ucrânia, Polônia e no 

Japão datados da época da imigração. O sistema construtivo teria surgido de modo intuitivo, 

a partir da combinação de dois fatores centrais: o conhecimento técnico para trabalhar a 

madeira trazido pelos imigrantes e a facilidade de manuseio da araucária em virtude de suas 

propriedades físicas e mecânicas. Para o autor supracitado, "a matéria-prima presume a 

técnica", e o sistema de tábuas e mata-juntas teria sido o mais adequado à madeira da 

araucária.

O conhecimento acerca das técnicas de trabalhar a madeira advindo de culturas 

diversas levou ao que Imaguire Jr. (1993) denominou sincretismo construtivo, mescla do 

"saber-fazer" que culminou com o sistema de construir com tábuas e mata-juntas. Um 

conjunto de técnicas de fácil execução baseado em peças de madeira serradas em seções 

padronizadas nas então recém instaladas serrarias a vapor. A simplicidade construtiva e a 

padronização dos componentes favoreceram a absorção da tecnologia por um expressivo 

contingente de construtores, o que levou à rápida disseminação do sistema cujo resultado foi 

a multiplicidade de exemplares que se tem registro hoje.

Apesar da aparente baixa tecnologia, Batista (2011) destaca a expressividade 

arquitetônica que alcançou a Casa de Araucária, constatada pela riqueza de detalhes 

decorativos e variações tipológicas que tornaram cada residência uma obra singular. É 

possível afirmar que foi justamente a facilidade de se construir no sistema que possibilitou 

aos mestres carpinteiros direcionarem sua criatividade para a execução esmerada dos 

acabamentos, conforme descreve Batista (2011):

Estes elementos decorativos, juntamente com os outros aspectos 
construtivos, individualizaram este sistema. Há somente uma tecnologia 
construtiva, uma pequena disponibilidade de bitolas, uma única madeira 
usada, todavia a variedade de soluções encontradas atesta que esta 
arquitetura possibilitou tanto 0 apuro técnico quanto a liberdade criativa de 
seus construtores e moradores. A proximidade entre 0 proprietário e 0 
construtor também foi um dos fatores que contribuíram para tal 
diversificação. Os mestres carpinteiros deixavam sua marca em suas 
construções, detalhes que iam se aprimorando à medida em que a 
experiência construtiva ia aumentando (BATISTA, 2011, p. 36).



A diversidade de soluções pode ser ilustrada, por exemplo, nos oitões, trecho 

superior das paredes em que se apoia a cumeeira nos telhados de duas águas. Nas casas de 

tábuas e mata-juntas, o oitão se destaca do plano da parede e forma uma espécie de 

pingadeira, protegendo, assim, o topo da tábua da parede (FIGURAS 10 e 11).
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Figura 10 | Detalhe de oitão na casa da Família Figura 1 1 1 Desenhos de tipos de oitão utilizados nas
Stenzel em Curitiba-PR (Fotografia de Key Casas de Araucária
Imaguire)

Fonte: Imaguire Jr. e Imaguire (2011). Fonte: Batista (2011).

Esses recursos decorativos presentes na Casa de Araucária são, em sua maioria, 

elementos funcionais aos quais se atribui um tratamento estético diferenciado. Assim como 

os oitões, os lambrequins (FIGURA 12) também cumpriram função relacionada à durabilidade 

da madeira. Embora concebido como elemento para conter a neve, em sua origem, nas casas 

de madeira sul-brasileiras ele figurou como pingadeira, protegendo as tábuas externas dos 

beirais de telhados. Na capital paranaense, atribuiu-se a ele denominação popular de 

"pingadeira de polaco" (IMAGUIRE JR e IMAGUIRE, 2011).
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Figura 12 | Detalhe de lambrequim em telhado de casa de madeira

Fonte: Batista (2011).

As Figuras 13 e 14 ilustram variações do acabamento de varandas e fachadas.

Figura 13 | Desenhos de tipos de 
varandas na Casa de Araucária 
(Fonte: Batista, 2011).
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Figura 14 | Desenhos de tipos de fachadas na 
Casa de Araucária (Fonte: Batista, 2011).

H.

1
1—

T

■/TVip p e m

I

A pré-fabricação das peças e a modulação de 30 cm -  baseada na largura das tábuas 

de vedação vertical -  promoveu diversidade de composição espacial e permitiu à Casa de 

Araucária transformar-se, acompanhando as mudanças do modo de morar ao longo do 

tempo.

Uma das possíveis classificações para a Casa de Araucária relaciona-se à pré- 

fabricação. Podem ser identificados, na malha urbana da cidade de Curitiba, diversos 

exemplares singulares que, embora tenham se utilizado de peças pré-fabricadas, foram 

executados de modo artesanal, sem previsão de reprodução da edificação em outra 

localidade. Por outro lado, o sistema de tábuas e mata-juntas também se adaptou à produção 

seriada. Produzidas em série nas próprias serrarias, as casas eram pré-cortadas, 

transportadas em kits ao local de implantação e ali montadas. Implantadas em um mesmo 

terreno, configuraram condomínios ou espalharam-se pela cidade em terrenos isolados, 

porém, com o mesmo módulo construtivo e volumetria. Mesmo as unidades seriadas 

apresentaram, conforme relatou Batista (2011), rigor construtivo e rico acabamento, 

atributos raros nas construções em série contemporâneas no Brasil.

No capítulo 3, o funcionamento do sistema de tábuas e mata-juntas será explicitado, 

com foco nas soluções estruturais e de vedação vertical.
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(b) Intercorrências no modernismo -  Segunda metade do século XX

As restrições impostas ao uso da madeira, mediante a urgência de minimizar a 

extração predatória em curso, concorreram para a ocorrência ainda menor de casas de 

madeira nas últimas décadas. Hoje, grande parte da produção nacional situa-se, de acordo 

com Batista (2007), nos extremos da construção improvisada dos barracos nas favelas, feita 

com sobras de material recolhidas de obras e demolições, e de exemplares sofisticados, 

direcionados para um público de maior poder aquisitivo. Nestes, a madeira é de origem 

certificada e emprega-se alta tecnologia, porém, não há preocupação com a racionalização 

construtiva, a produção se dá conforme a demanda de cada projeto.

Vale a menção de alguns arquitetos modernistas que empregaram a madeira em 

produções ímpares, como é o caso do projeto do Park Hotel São Clemente, de Lúcio Costa, 

em Nova Friburgo (FIGURAS 15 e 16). Construído na década de 1940, o projeto tirou partido 

da exigência de se construir em estilo campestre e empregou uma estrutura mista de 

alvenaria e madeira, à base de toras roliças de eucalipto que configuraram um esqueleto 

independente. Sem negar a origem modernista de seu criador, a obra revelou seu caráter de 

cabana -  que remete à ideia de moradia primitiva e efêmera -  por meio do uso da madeira, 

ao mesmo tempo que evidenciou a independência moderna entre estrutura e vedação 

(COMAS, 2010).
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Figura 15 | Park Hotel, Lúcio Costa

Fonte: Arquivo SPHAN (WISNIK, 2001).10 

Figura 16 | Park Hotel, Lúcio Costa

Fonte: Foto de Nelson Kon (COMAS, 2010).11

Outro respiro ao concreto armado que marcou o período modernista foi a Casa 

Valéria Cirell, de Lina Bo Bardi, projetada em 1958 (FIGURA 17). Ao mesclar técnicas 

construtivas mais avançadas para a época e técnicas vernaculares12, a arquiteta ítalo- 

brasileira explorou a potencialidade da cultura popular sem, contudo, dar as costas para os

10 D isponível em : < h ttp s://w w w .arch d aily.co m .b r>. A cesso em : 16/11/2016.
11 D isponível em : < h ttp ://w w w .vitru vius.co m .b r>. A cesso em: 16/11/2016.
12 O te rm o  vernacular, segundo o dicionário Houaiss (2001), refere-se a algo próprio de um lugar ou região. A arquitetura 
ve rn a cular utiliza-se de m ateriais e recursos do próprio local em que a obra se insere. Por tra b a lh a r com  os recursos 
dispo níveis costum a ap resentar soluções criativas e e streitam ente relacionad as com  a cultura local.

https://www.archdaily.com.br
http://www.vitruvius.com.br


desafios tecnológicos da modernidade. A experimentação, segundo Carranza (2014), 

associou uma estrutura de alvenaria portante de tijolos de barro, troncos de madeira e laje 

mista de vigotas de concreto e blocos cerâmicos a um revestimento rústico de pedras, cacos 

de cerâmica e seixos rolados aplicados nas paredes. O aspecto do revestimento externo da 

casa remete à textura e cor da taipa de pilão e é uma clara referência à obra de Gaudí13. A 

incorporação dos muxarabis às esquadrias de madeira é um recurso vinculado à arquitetura 

colonial brasileira, que o herdou, porsua vez, da cultura árabe. Com a Casa Valéria Cirell, Lina 

explora o conceito nacional-popular para fazer a ponte entre antigo e moderno-tensão que 

marcava o período em que atuou como arquiteta -  em um projeto que alia os saberes erudito 

e popular (CARRANZA, 2014).
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Figura 17 | Casa Valéria Cirell, Lina Bo Bardi

Por fim, destacam-se as obras do arquiteto Severiano Porto no estado do Amazonas 

(FIGURAS 18, 19 e 20), tombadas em 2016 por seu interesse arquitetônico, histórico e 

cultural, conforme relacionado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do estado do 

Amazonas. Mais do que pelo intensivo e habilidoso uso que fez da madeira enquanto material 

construtivo, a obra de Severiano Porto é sublinhada nesta tese por seu regionalismo eco-

13Antoni G audí é um arquiteto catalão de renom e internacional, cuja obra de estilo orgânico singular teve inspiração na 
natureza. G audí introduziu novas técn icas no tratam ento  de m ateriais com o o trencadís, baseada em frag m ento s cerâm icos. 
Sua obra m ais fam osa é a inacabada Sagrada Fam ília.
14 Disponível em: <https://www.flickr.com >. Acesso em: 16/11/2016.

https://www.flickr.com
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eficiente. Tendo se evidenciado aqui a importância do resgate de lições da arquitetura popular 

para uma construção mais sustentável, o regionalismo eco-eficiente do arquiteto mineiro é 

valioso pois aplica estratégias de concepção que levam em conta o rigor do clima e a 

racionalização construtiva em prol da economia de recursos. O conceito de sustentabilidade 

em seu regionalismo eco-eficiente, para Rovo e Oliveira (2004), é tomado em seu sentido 

mais amplo ao considerar e promover, a diversidade e a flexibilidade da interação humana 

com o mundo. Desse modo, ele vai além da mera aplicação de técnicas contextualizadas 

para, por meio de uma abordagem holística, converter estratégias em "poéticas da 

adequação", conforme descrevem Rovo e Oliveira (2004):

Ele tem 0 olhar alargado pela sensibilidade humanista e chega a soluções de 
projeto só alcançadas pela síntese dos poetas. (...) Sua compreensão do 
conceito de identidade cultural fez com que nunca 0 confundisse com 0 de 
identidade nacional. Isto permitiu a vigência, em seus projetos, de uma 
memória aberta às transformações motivadas pela mobilidade do mundo 
contemporâneo. A eco-eficiência na obra de Severiano, está em sua 
capacidade de corresponder aos vários níveis de exigência de uma cultura 
móvel, dinâmica e, portanto, viva. Caracteriza-se pelo alargamento e 
aprofundamento do conceito de adequação, apoiado por uma inatacável 
conduta ética. Sem dúvida, é este Decoro aplicado em todos os níveis da 
intervenção arquitetônica que, longe de situar sua obra em um 
funcionalismo ortodoxo, faz com que possa ser chamado de um 
regionalismo eco-eficiente no melhor sentido de uma poética da adequação 
(ROVO E OLIVEIRA, 2004).

Figura 18 | Residência Recife, Severiano Porto Figura 19 | Residência Robert Schuster, Severiano
Porto

Fonte: Foto de Humberto Barata Neto Fonte: Acervo Severiano Porto.16
(ARCHDAILY).15

15 D isponível em : < h ttp s://w w w .arch d aily.co m .b r>. A cesso em: 17/11/2016.
16 D isponível em : < h ttp s://w w w .arch d aily.co m .b r>. A cesso em : 17/11/2016.

https://www.archdaily.com.br
https://www.archdaily.com.br


Figura 20 | Centro de Proteção Ambiental de Balbina, Severiano Porto
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Fonte: Acervo Severiano Porto.17

As obras acima ilustradas tratam-se de exemplares singulares, concebidos para 

atender a uma demanda específica de projeto e situadas, em geral, em localidades afastadas 

dos centros urbanos. Batista (2007) pondera que é raro encontrar casas de madeira feitas para 

a classe média em meio à malha urbana das cidades brasileiras. O mercado da construção 

civil volta-se, segundo ele, para projetos com referências rurais, executados em geral em 

chácaras ou locais de veraneio, ou, ainda, que remetem ao estilo Colonial Americano, "que 

têm como referência as casas de alvenaria ou até mesmo casas em alvenaria, que nos 

lembram as edificações de madeira" (BATISTA, 2007, p.125). A mera reprodução de soluções 

consagradas em outros países não assegura seu sucesso neste, como seria óbvio afirmar. É 

preciso buscar, como fez Severiano Porto, adequação a cada território e suas peculiaridades, 

conforme sugere Batista (2007):

Não é aconselhável simplesmente importar um sistema construtivo e sim 
analisar criticamente se ele atende as necessidades do brasileiro, se ele se 
adapta ao modo de morar e viver do país. A repetição de elementos 
provenientes da arquitetura colonial americana ou da Europa, coloca a 
construção civil brasileira em posição passiva, que não corresponde a sua 
história de criatividade e arrojo (BATISTA, 2007, p.146).

(c) Quadro atual do setor

A atuação de algumas empresas do ramo merece destaque, todavia, por sua

17 Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>. Acesso em: 17/11/2016.

http://www.vitruvius.com.br


contribuição a uma maior visibilidade da arquitetura em madeira no Brasil. Seja por meio da 

oferta de kits de casas pré-fabricadas em madeira maciça, pelos quais se destacou a Caserna 

-  Casas Especiais de Madeira -  no Brasil, seja pela introdução do sistema plataforma semi- 

industrializado na produção de casas com a Tecverde, seja ainda pelo emprego de madeira 

industrializada em obras com elevado requinte construtivo, como é o caso da ITA 

Construtora.

O sistema construtivo comercializado pela empresa Caserna (FIGURA 21) é baseado 

na sobreposição de tábuas de madeira maciça encaixadas entre si por meio de entalhe macho 

e fêmea e fixadas nas extremidades em montantes (pilares que servem como guias de 

montagem) (FIGURA 22). O conjunto de tábuas e montantes configura um sistema de 

paredes portantes responsáveis pela vedação vertical da casa e, ao mesmo tempo, auxiliares 

na absorção das cargas impostas à estrutura. As tábuas possuem seção transversal de 4,5 x 

14 cm e comprimento que varia conforme a disposição dos montantes. Estes, por sua vez, de 

seção equivalente a 11 x 11 cm, apresentam canaletas de 2,5 cm de profundidade para encaixe 

das tábuas e são dispostos nos encontros entre paredes definidos no projeto arquitetônico.
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Figura 2 1 1 Residência no sistema de tábuas Figura 22 | Montagem de paredes no sistema de
horizontais empilhadas tábuas horizontais empilhadas

Fonte: Foto de Nuno Rebocho (CASEMA)18. Fonte: CASEMA.

O público alvo desse tipo de casas é predominantemente de classe média a alta, na 

maioria das vezes adquirido como segunda moradia (casa de veraneio). Para César (2002), a 

opção por esse sistema se dá sobretudo pela rapidez de montagem, se comparada ao 

processo construtivo de uma casa em alvenaria e concreto armado, porexemplo.

A relativa rapidez de execução da obra apresentada pelo sistema se deve à 

preparação prévia das peças de madeira em fábrica e transporte ao canteiro em kits. Em 

função disso, o processo construtivo é considerado tradicional racionalizado, conforme 

classificação proposta por Martucci (1990). Embora os componentes construtivos cheguem 

ao canteiro já cortados nas seções e comprimentos previstos, com os devidos entalhes e 

furações, ainda são muitas as operações de montagem necessárias à conclusão da obra. No 

caso das paredes portantes, primeiro executa-se a fixação dos montantes à base e depois são 

encaixadas, uma a uma, as tábuas, deslizando-as pelas canaletas dos montantes de cima para 

baixo. Trata-se de um processo lento, quando confrontado ao de sistemas construtivos com 

painéis pré-fabricados, agravado pelo atrito entre as peças horizontais e verticais, segundo 

relata César (2002). Além disso, o encaixe do tipo macho e fêmea entre as tábuas e o seu 

arremate nos montantes por meio de canaletas dificulta a retirada de peças para substituição 

ou manutenção.

Por se tratar de um sistema de vedação de tábuas de madeira maciça, as tubulações 

de instalações hidráulicas e elétricas devem ficar aparentes ou recobertas por canaletas 

apropriadas. Pela mesma razão, a incorporação de componentes de isolamento térmico e

18 Disponível em: <https://www.casema.pt>. Acesso em: 17/11/2016.

https://www.casema.pt


acústico à vedação não é exequível, embora desejável já que a pouca espessura final das 

paredes não promove um isolamento satisfatório. De acordo com César (2002), o isolamento 

torna-se ainda mais crítico pela incidência comum de frestas entre as tábuas após a conclusão 

da obra. Isso decorre do fato da madeira ser posta em serviço com o teor de umidade elevado 

e, ao atingir o teor de equilíbrio, o material costuma retrair-se, ocasionando o aparecimento 

de frestas (CÉSAR, 2002).

Por fim, destaca-se ainda como aspecto limitante do sistema comercializado pela 

Caserna a pouca flexibilidade de uso dada a impossibilidade de alterações ulteriores nas 

paredes portantes.

Aempresa Tecverde executa casas no sistema construtivo plataforma em madeira19. 

O processo construtivo apresentado pela empresa é classificado como semi-industrializado 

pré-fabricado parcialmente (MARTUCCI, 1990), com até 70% das etapas construtivas 

alocadas em ambiente fabril (TECVERDE, 2016). Os painéis de parede portantes têm seu 

quadro estrutural montado por meio de processo automatizado que responde, ainda, pela 

fixação das chapas OSB e de gesso acartonado para fechamento e pela usinagem das 

aberturas. As instalações hidráulicas e elétricas, embutidas no quadro estrutural (FIGURA 23), 

também podem ser executadas previamente, assim como os acabamentos externos e 

internos.
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Figura 23 | Quadro estrutural e instalações

Fonte: TECVERD E(20i6).

19 O sistem a construtivo plataform a em m adeira será apresentado no capítulo 3, quando fo ra b o rd a d a  a vedação vertical na 
casa de m adeira. Por ora, é suficiente saber que se trata de um sistem a construtivo de paredes portantes baseado na 
repetição de peças verticais de m adeira de pequena seção transversal, pouco e spaçadas entre si e contraventad o s p o rtá b u a s 
ou chapas de m adeira. N este sistem a a plataform a de piso auxilia no contraventam ento  de toda a estrutura da casa e serve 
de base para a execução do pavim ento im ediatam ente superior.



Na face externa da edificação, as chapas OSB recebem membrana hidrófuga -  que 

funciona como barreira à um idade- eo  acabamento é executado com chapascimentíciase 

aplicação de textura a qual, segundo o material de promoção veiculado no site da empresa, 

"promove estética similar à alvenaria" (FIGURA 24) (TECVERDE, 2016).

Figura 2 4 1 Casa Space, projeto de Bacoccini Arquitetura, Curitiba-PR
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Fonte: TECVERD E(20i6).

Assim, os elementos construtivos como painéis de parede, treliças pré-fabricadas e 

plataformas de piso chegam ao canteiro semi-acabados onde são içados por meio de 

equipamentos especiais e devidamente posicionados. Uma vez fixados em suas posições 

definitivas, são concluídas as demais operações construtivas necessárias.

Em relação ao público alvo, o sistema comercializado pela Tecverde ainda se destina 

majoritariamente a consumidores de alto poder aquisitivo. Contudo, diversos estudos 

acadêmicos vêm sendo conduzidos no sentido de avaliar a viabilidade de adoção deste 

sistema como opção para habitação de interesse social (ESPfNDOLA, 2010; KRAMBECK, 

2006; JESUS etal., 2010).

A Ita Construtora, por sua vez, é uma empresa que atua no mercado da construção 

com a oferta de casas de alto padrão em madeira desde a década de 1980, quando fundada 

por Hélio Olga pai e filho. A Ita se destaca pelo domínio da tecnologia construtiva da madeira 

e pela qualidade do projeto de engenharia, que desenvolve seu próprio método construtivo 

conforme rege cada novo projeto (MARTINS, 2005) (FIGURA 25). Isso só é possível graças ao 

estreito vínculo estabelecido entre arquitetura, design e engenharia, ao longo de todo o 

processo de concepção da obra, que se traduz na harmonia entre intenção (projeto) e



materialização (construção). O desenho e a articulação coerentes dos componentes 

industrializados nas obras da construtora denota racionalidade ao mesmo tempo que 

evidencia toda a beleza intrínseca da madeira.

6 8

Figura 25 | Perspectiva do conjunto estrutural da Casa Hélio Olga Jr., composto por peças estruturais em 
madeira, tirantes de aço e fundação em pilares de concreto. Projeto de Marcos Acayaba e execução da Ita

Construtora.

Talvez a obra mais proeminente da Ita, responsável pela alavancagem da 

construtora no cenário nacional, ainda seja a Casa Hélio Olga Jr., concluída em 1990 (FIGURA 

26). Projeto do arquiteto Marcos Acayaba, a obra, erguida em um terreno com acentuado 

declive, representou a oportunidade de desvelar ao público brasileiro as possibilidades 

tecnológicas da construção com madeira, até então marcada por seu caráter rústico e 

artesanal. A casa de quatro pavimentos, que alcançou projeção internacional, possui 

estrutura composta portreliças de madeira, em módulos de 3,30 x 3,30 m. Foi projetada com 

apenas seis pontos de apoio, de modo a interferir minimamente no terreno. O uso inteligente 

da técnica, que culminou com o sistema misto de madeira e aço -  este empregado nos 

tirantes -, tornou aproveitável um lote urbano praticamente inviável e a u m  custo baixo 

(MARTINS, 2005).

20 Disponível em: <http://www.itaconstrutora.com .br>. Acesso em: 22/11/2016.

http://www.itaconstrutora.com.br
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Figura 26 | Casa Hélio Olga Jr., Marcos Acayaba

Fonte: Fotos de Sebastián Crespo (ITA).2

Destaca-se, porfim, na produção nacional corrente em madeira, o sistema de tábuas 

e mata-juntas comercializado atualmente no Brasil. A despeito de sua origem, com a Casa de 

Araucária, numa manifestação autêntica de um povo que aliou os saberes construtivos de 

seus antepassados, os recursos então disponíveis e a urgência de construir suas próprias 

moradias na produção criativa de exemplares, não se pode afirmar que o sistema ofertado 

hoje no mercado representa uma evolução do que fora esse tipo de construção em seus 

primórdios (ZANI, 2013).

Diante da escassez da madeira da araucária, extraída à exaustão na primeira metade 

do século XX, a continuidade de produção no sistema de tábuas e mata-juntas deu-se, 

sobretudo, com o uso da espécie exótica Pinus spp., obtida a partir de plantios florestais 

(CÉSAR, 2002). Bittencourt (1987) identificou e investigou edificações de tábuas e mata- 

juntas executadas em madeira de peroba-rosa no município de Presidente Prudente-SP,

21 Disponível em: <http://www.itaconstrutora.com .br>. Acesso em: 22/11/2016.

http://www.itaconstrutora.com.br
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como opção ao pinheiro do Paraná. De acordo com César (2002), a peroba-rosa é uma espécie 

nativa que foi amplamente empregada em construções no norte do Paraná e estados do 

Sudeste do Brasil, por sua abundância e baixo custo. Porém, ao longo de anos de extração 

indiscriminada, tal qual se deu com a araucária, tornou-se rara e cara, o que levou à sua 

substituição por espécies de menor resistência e com preços mais acessíveis, como o pinus.

O sistema de tábuas e mata-juntas é ofertado em kits pré-fabricados de baixo custo, 

voltados principalmente para a autoconstrução ou construção em mutirão de habitações de 

interesse social. O método construtivo assemelha-se ao que se empregou na Casa de 

Araucária, a edificação é elevada do solo de 30 a 50 cm sobre pilaretes de alvenaria, sobre os 

quais se monta a estrutura de piso e fixam-se os pilares e as vigas principais de madeira. 

Diferentemente do sistema original, este intercala vigotas de seção 6 x 6  ou 6 x 5  cm à meia 

altura da parede, para auxiliar no travamento da estrutura principal (CÉSAR, 2002). Sobre o 

conjunto estrutural são pregadas as tábuas e mata-juntas para vedação da casa.

O acabamento externo é feito apenas com pintura comum, quando a madeira não é 

deixada in natura (FIGURAS 27 e 28). Arruda e Ino (2000) investigaram residências 

construídas no sistema de tábuas e mata-juntas na região da Grande Florianópolis-SC e 

relataram não haver sequer aplicação de tratamento superficial na madeira empregada. 

Segundo os autores supracitados, a falta de cuidado com o acabamento e a preservação da 

casa decorre do fato de, em muitos casos, os moradores encararem esse tipo de construção 

como uma moradia provisória, além do baixo poder aquisitivo para investir em melhorias. 

Batista (2007) faz um relato do sistema de tábuas e mata-juntas contemporâneo:

"(...) resultam em uma construção de má qualidade e com pouca 
durabilidade. As madeiras utilizadas não são adequadas ao uso e nem 
devidamente tratadas. Na cobertura, são utilizadas telhas de fibrocimento, 
sem nenhum isolamento térmico/acústico. A reprodução desta arquitetura, 
sem a qualidade construtiva adequada, é também um dos fatores que 
denigrem a arquitetura tradicional. Estas construções contemporâneas 
caracterizam uma moradia transitória, construída quando há falta de 
recursos para a aquisição de uma casa de melhor qualidade. A 
industrialização se limita ao corte da madeira, em tábuas e vigas, que são 
serradas e ajustadas na obra, 0 que resulta em sobras e perda de material" 
(BATISTA, 2007, p.143).
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Figura 27 | Casa de madeira pré-fabricada com Figura 28 | Casa de madeira pré-fabricada com
acabamento em pintura acabamento in natura

Apesar de tampouco ter sido explorado por uma parcela abastada da sociedade 

paranaense, o mesmo sistema construtivo, vislumbrado na Casa de Araucária, revelou 

grande zelo no que tange ao tratamento estético e ao acabamento da edificação. Para atestá- 

lo basta observar a profusão de cores vivas nas fachadas das "casas polacas" e a riqueza de 

detalhes decorativos adornando beirais, almofadas de portas e peitoris de varandas. Para 

Batista (2007), porsetratarde um sistema simples, "os mestres carpinteiros direcionaram sua 

liberdade criativa na produção dos detalhes de acabamentos, individualizando cada 

construção".

A questão que paira é, em que momento e por que a expressividade da Casa de 

Araucária se perdeu e foi convertida na produção sem identidade e rigor construtivo das casas 

de tábuas e mata-juntas de hoje? A resposta para essa indagação pode estar no movimento 

moderno e o culto ao concreto armado que levou muitos moradores de centros urbanos a 

desejarem uma "casa de material". Pode estar no desconforto térmico gerado pelas paredes 

delgadas e com vedação precária. São muitas as vertentes e não se pretende discuti-las nesta 

tese. Porém, fica a reflexão de que se houve, em algum momento, preocupação com a 

estética e a personalização dessas casas é porque seus usuários apropriaram-se delas. A 

apropriação decorre da identificação e desejo de tornar seu um objeto ou espaço. Disso se 

extrai a importância do incentivo ao desenvolvimento do design com características locais 

para as casas de madeira. Defende-se, nesta tese, que um possível caminho seja o projeto de 

componentes industrializados para a construção de madeira, que incorporem as novas 

tecnologias disponíveis para a performance ideal do produto e com um design familiar,

22 Disponível em: <http://www.casasmaracana.com.br>. Acesso em: 22/11/2016.

http://www.casasmaracana.com.br
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atrativo e funcional.

2.2.2 A Indústria de painéis de madeira reconstituída X a Indústria da construção civil no 

Brasil

Neste item será traçado um paralelo entre as indústrias madeireira e da construção 

civil nacionais, com o intuito de vislumbrar como e em que estágio a madeira se insere, hoje, 

no mercado brasileiro da construção. Tal análise é relevante na medida em que dados 

apontam para a estagnação da indústria da construção civil brasileira, em face da evolução 

apresentada por outras indústrias, tais como a de eletrônicos e a automobilística.

Por outro lado, a produção e o consumo de madeira industrializada ou reconstituída 

apresentaram o maior crescimento médio anual entre os produtos florestais do Brasil, no 

período de 2002 a 2012, com grande demanda do setor moveleiro. Isso se deve, segundo a 

Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (ABIPA), ao incremento do consumo 

doméstico e aos massivos investimentos das empresas do setor madeireiro, que dobraram a 

capacidade nominal instalada de suas fábricas na última década (ABRAF, 2013).

Entre os principais segmentos associados ao setor de florestas plantadas, o de 

painéis de madeira industrializada obteve o terceiro maior Valor Bruto da Produção 

Florestal23 (VBPF) no ano de 2012, de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de 

Florestas Plantadas (ABRAF, 2013). Atrás apenas dos segmentos de celulose e papel e de 

móveis, o segmento superou inclusive o de madeira processada mecanicamente (TABELA 9).

23 O V alo r Bruto da P rodução Florestal (VBP F) é um índice obtido a partir da m ultiplicação do preço dos produtos florestais 
pela respectiva q uantidade produzida e representa um dos principais indicadores do desem penh o  econôm ico do setor de 
flo restas p lantadas (A BR A F, 2013).



73

Tabela 9 | Estimativa do Valor Bruto da Produção Florestal, segundo os principais segmentos associados ao 
setordeflorestas plantadas, 2011-2012

Valor bruto da produção florestal (BRL Bilhões)
Segmento 2011 % 2012 %
Celulose e papel 30,8 57,3 30,2 53,7
Painéis de madeira industrializada 5,3 9,9 6,5 11,6
Siderurgia a carvão vegetal 2,2 4, i 2,3 4, i
Madeira processada 
mecanicamente

5,2 9,6 5,8 10,3

Móveis 10,3 19,1 11,4 20,3
Total 53,8 100,0 56,3 100,0

Fonte: A autora (2016), adaptado de ABRAF (2013).

Ainda em comparação com o segmento de madeira processada mecanicamente, no 

qual figuram os serrados, é possível observar na Tabela 9 a estagnação deste em relação ao 

segmento de painéis de madeira industrializada. Uma explicação para o fato reside na 

dificuldade crescente de obtenção de madeira sólida nas dimensões usualmente 

demandadas pelos setores moveleiro e da construção civil, dada a pressão sobre a extração 

de madeiras nativas. Como alternativa ao uso de madeiras nativas, espalham-se pelo 

território nacional as áreas de plantios de espécies exóticas como o pinus e o eucalipto, de 

rápido crescimento, porém com baixa resistência mecânica e durabilidade natural. Essas 

espécies adequam-se bem aos processos de produção de painéis de madeira reconstituída, 

nos quais a madeira sofre uma série de processos químicos e mecânicos para redução de suas 

dimensões, para então ser reconstituída na forma de chapas. Obtém-se, desse modo, um 

produto final com propriedades homogêneas e de qualidade controlada, o que não se verifica 

na madeira sólida uma vez que se trata de material orgânico de estrutura complexa e 

heterogênea.

Observa-se também na Figura 29 que o crescimento no consumo de painéis de 

madeira reconstituída foi superior ao crescimento global do PIB no período de 1995 a 2012, 

porém, ainda menor que o consumo de cimento. Em 2013, o Brasil ocupou a quinta posição 

no ranking de países consumidores de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da 

Indústria do Cimento (SNIC), o que se justifica em função do predomínio do concreto armado 

em suas práticas construtivas. Contudo, a tendência que se observa nos países desenvolvidos, 

com destaque para os europeus, é a redução no consumo de cimento na construção civil, 

dada a opção por materiais e tecnologias de menor impacto ambiental, como é o caso dos 

sistemas construtivos em madeira (GAUZIN-MÜLLER, 2005). Nesses países, a madeira



industrializada tem sua participação no mercado da construção ampliada a cada ano com 

pilares e vigas de madeira laminada colada, painéis CLT na composição de paredes e chapas 

OSB no contraventamento de estruturas e na alma de vigas de perfil "I".

Figura 29 | Crescimento global do PIB, da produção de cimento e do consumo de serrados e painéis de
madeira
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-4“ Cimento PIB - O  Painéis de madeira "O* Serrados
5,9% a.a 3,7% a.a 4,7% a.a 0,3% a.a

Fonte: VIDAL e DA HORA (2014), com base em FAO, UNECE, IMF e Minerais USGS.

Os painéis de madeira reconstituída têm como maior consumidor no Brasil o setor 

moveleiro (VIDAL e DA HORA, 2014). Sua participação no mercado nacional da construção 

ainda é incipiente (FIGURA 30) e se dá principalmente em usos provisórios nos canteiros de 

obras, como em tapumes e formas para o concreto. Na última década, a demanda por chapas 

OSB aumentou em função da introdução de sistemas construtivos que prescrevem o seu uso 

no contraventamento de estruturas de pisos, paredes e coberturas, como o sistema 

plataforma em madeira e o sistema steelframe.
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Figura 30 | Aplicações das vendas domésticas de PMR24 no Brasil em 2012 (em %)

Aplicações
dom ésticas

M DP M D F Chapa de 
fibra

Total

Indústria de 
móveis

95 45 42 68

Revenda 4 46 9 25

Constaiçào
civil

0 1 14 1

Pisos 0 3 0 2

Outros 1 5 35 4

Vendas 
dom ésticas 
(mil nr')

3.230 3.563 263 7.056

Fonte: VIDAL e DA HORA (2014), com base em ABIPA.

A despeito da baixa expressividade dos painéis de madeira reconstituída na indústria 

brasileira da construção civil, salta aos olhos o potencial madeireiro que este país apresenta. 

Seja com espécies coníferas ou folhosas, o Brasil sobressai-se na produtividade florestal em 

relação a demais países produtores, conforme ilustrado na Figura 31. De acordo com o IBÁ 

(2014), apesarde deter uma pequena área de plantios florestais do mundo, o Brasil contribui 

com 17% de toda a madeira colhida a cada ano, dada a elevada produtividade dos plantios de 

árvores no país. A China, os Estados Unidos e a fndia, embora respondam juntos pela maior 

área de plantios de árvores do mundo, apresentam baixa produtividade florestal (IBÁ, 2014). 

Para a ABRAF (2013), concorreram para a elevada produtividade florestal brasileira as 

condições edafoclimáticas e fundiárias, aliadas aos fatores política de investimento em 

pesquisa e desenvolvimento, verticalização do setor e qualidade da mão de obra.

24 Painéis de m adeira reconstituída
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Figura 3 1 1 Comparação da produtividade florestal de coníferas e de folhosas no Brasil no ano de 2012 com
países selecionados

4S 

40 

3S 

30
o
5 2S
ti

|  20 
15 
10 
5 
0

■  Folhosas ■  Coníferas

Fonte: ABRAF (2013), com base no anuário ABRAF (2012) e Associadas da ABRAF (2013).

Em relação à oferta de painéis de madeira reconstituída, a maior parte da 

capacidade produtiva -  em torno de 60% -  concentra-se nos estados da região Sul do país, 

com as fábricas em geral instaladas próximas aos pólos moveleiros. O Paraná é o estado que 

hospeda mais empresas -  cinco das doze principais empresas do país Arauco, Berneck, 

Masisa, Repinho e LP, produtora de OSB. Somente a Arauco e a Berneck detêm quase 80% 

da capacidade instalada do estado.

40,7 «0.1

Suécia Finlândia Portugal USA South Á frica do Sul Chile Austrália Indonésia China New Zeland B ra sil1
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3 A VEDAÇÃO VERTICAL NA CASA DE MADEIRA

Todo arquiteto que já  teve alguma experiência com

arquitetura de madeira reconhece que as paredes são a 

grande dificuldade nos projetos (BERRIEL, 20og, p.62).

3.1 ESTRUTURA X VEDAÇÃO NA CASA DE MADEIRA

Embora possa parecer elementar, a dissociação da

estrutura, do fechamento e do paramento, exige do 

profissional conhecimento pormenorizado do material e 

derivados, dos materiais passíveis de serem conjugados com 

a madeira, dos detalhes construtivos, principalmente das 

ligações, dos sistemas estruturais, do processo de produção 

da edificação: seus agentes e meios produtivos (Bittencourt, 

1995 , P- 7)-

Ao se optar por um sistema construtivo, seja ele em madeira ou não, uma questão 

crucial sobre a qual se deve deliberar diz respeito ao funcionamento da estrutura e de sua 

relação com os elementos de vedação. A estrutura de uma edificação deve ser capaz de 

sustentar o peso próprio e as cargas permanentes e ocasionais que sobre ela incidam. Isso se 

torna possível por meio de um conjunto de elementos (pilares, vigas, lajes, etc.) que

direcionam as solicitações impostas da cobertura até o solo. Já os elementos de vedação, na

descrição da norma brasileira NBR15575-1: Edificações habitacionais -  Desempenho (ABNT, 

2013a), envolvem e delimitam verticalmente a edificação e os seus ambientes.

Os sistemas construtivos em madeira podem ser divididos em dois grandes grupos, 

segundo a relação -  de dependência ou não -  entre os elementos estruturais e de vedação 

que configuram a edificação. Em um grupo são reunidas as edificações cuja estrutura, 

composta em geral por pilares e vigas, atua de modo independente da vedação. Esta não é 

solicitada estruturalmente e cumpre apenas a função de fechamento. São os sistemas



construtivos dissociados. De outro lado se encontram os sistemas construtivos ditos 

integrados, que são aqueles cujos elementos estruturais e de vedação agem em conjunto 

para prover rigidez e resistência à edificação. Neles, via de regra, não é possível distinguir 

visualmente elementos estruturais e de vedação, como é o caso das casas de troncos 

(FIGURA 32), em que as peças de madeira horizontais que configuram as paredes respondem, 

ao mesmo tempo, pelas cargas impostas à estrutura.
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Figura 32 | Cabana em toras empilhadas em Femunden, Noruega, do escritório de arquitetura AHA (Aslak
Haanshuus Arkitekter)

A opção por um sistema construtivo dissociado ou integrado sempre esteve 

associada a tradição construtiva de um local. A construção com madeira, que por muito 

tempo foi calcada em processos artesanais e no saber-fazer de seus construtores-artesãos, 

refletiu as características dos locais em que se desenvolveu, tais como abundância ou não de 

madeira, espécies cultivadas, outros materiais de construção disponíveis para serem 

conjugados com a madeira, entre outras. Refletiu também as necessidades e peculiaridades

25 Disponível em: < http://ahaa.no/portfolio>. Acesso em: 03/11/2016.

http://ahaa.no/portfolio


de cada povo que a explorou, como os nórdicos que para se abrigar do inverno rigoroso 

ergueram casas de paredes espessas de madeira maciça. Ou como as tradicionais casas 

japonesas, cuja estrutura de madeira e painéis leves de papel de arroz expressam a relação 

harmônica deste povo com a natureza (FIGURA 33).
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Figura 33 | Casatípicajaponesa para a cerimônia do chá

Fonte: JAPANESEBEDS.26

Com o avanço da tecnologia e o mercado globalizado, praticamente inexistem 

barreiras ao emprego dos mais variados materiais e técnicas de construção. O problema é 

que se perdeu o vínculo com o local, que cada povo tinha ao construir. As lições da arquitetura 

popular, que promoviam construções racionais no uso dos recursos e eficazes no 

atendimento às demandas de seus usuários, parecem ter ficado esquecidas no passado. É 

preciso resgatar esse modo de pensar a construção, se desejamos prover obras mais 

sustentáveis. A escolha do sistema construtivo deve, portanto, ser conduzida com critério, 

guiada, não por modismos, mas pela demanda real de cada projeto e de acordo com as 

características do local em que a obra se insere.

Conforme já mencionado, o subsistema vedação vertical representa o item de maior 

custo na execução de uma obra residencial. Para que haja economia nesse item, em primeiro 

lugar, a escolha do tipo de vedação deve refletir as intenções de projeto. Não é razoável

26 Disponível em <https://japanesebeds.org>. Acesso em: 03/11/2016.

https://japanesebeds.org


conceber uma casa com planta livre, ambientes integrados e amplas aberturas e especificar 

um sistema construtivo integrado, em que a vedação é crucial para o desempenho da 

estrutura de toda a casa. É o caso do sistema plataforma, cujo funcionamento estrutural se 

dá pela repetição de peças esbeltas, pouco espaçadas entre si, associadas a determinados 

tipos de fechamentos. Nesse caso, ambos os componentes contribuem para a rigidez e 

estabilidade da edificação. Construir grandes vãos livres nesse sistema demandaria a 

especificação de peças auxiliares para reforço estrutural, o que acarretaria custos adicionais 

na obra.

Além das intenções de projeto, a escolha de um sistema construtivo integrado ou 

dissociado depende das características locais e regionais de implantação da obra. No caso de 

sistemas construtivos em madeira, tais características referem-se a: (a) proximidade de 

florestas plantadas ou manejos florestais que assegurem o fornecimento de matéria-prima; 

(b) espécies disponíveis, dado que a espécie de madeira deve ser apropriada ao sistema 

construtivo adotado -  no sistema plataforma, podem ser empregadas espécies de menor 

densidade e baixa resistência mecânica; (c) existência de indústrias de beneficiamento da 

madeira e disponibilidade de mão de obra capacitada; entre outras.

A seguir são apresentados, de modo mais detalhado, os sistemas dissociados e os 

sistemas integrados em madeira.

3.1.1 Sistemas dissociados

Os sistemas dissociados em madeira são aqueles cujos elementos estruturais e de 

vedação desempenham funções distintas. Aos elementos estruturais cabe o papel de 

promover o equilíbrio estrutural da edificação. Os elementos de vedação, por sua vez, são 

responsáveis por envolver e delimitar a edificação e tem como funções específicas promover 

abrigo e regular a interação exterior-interior, seja ela visual, térmica ou acústica.

Nessa classificação enquadra-se o sistema construtivo "enxaimel", no qual se pode 

observar uma nítida dissociação funcional entre estrutura e vedação (FIGURA 34). Sua 

estrutura principal consiste em um entramado estrutural, composto por peças robustas de 

madeira dispostas na vertical e travadas na horizontal e diagonal. A vedação pode ser 

executada em pedra, tijolo ou barro amassado, assentados de modo a preencher os vazios 

deixados pelo entramado (RABAROUX, 1988). Segundo Mello (2007), as construções em 

enxaimel surgiram da necessidade de otimizar o uso dos recursos florestais, dada a menor
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disponibilidade de madeira em algumas regiões da Europa e a inviabilidade de construir as 

casas de toras empilhadas. No Brasil, a definição de enxaimel pode ser aplicada às 

construções em taipa de pilão e sopapo, ou pau-a-pique, nas quais o barro é socado sobre 

uma trama de madeira.

Figura 34 | Representação gráfica de casa enxaimel de imigrantes alemães na região Sul do Brasil
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Fonte: WEIMER (2005).

O enxaimel, tal como se configurou de início, é pouco explorado na arquitetura 

contemporânea em madeira, sobretudo por sua estética bastante associada a construções 

típicas de origem germânica. Rabaroux (1988) sustenta, todavia, que é possível relacionar 

quase todos os sistemas construtivos contemporâneos em madeira ao sistema de entramado 

estrutural, cujo princípio de dissociação entre estrutura e vedação prevaleceu.

A partir do enxaimel desenvolveram-se, por exemplo, os sistemas hierarquizados, 

também considerados sistemas dissociados. Os sistemas hierarquizados caracterizam-se por 

empregar um número menorde elementos portantesque configuram estruturas com poucos 

pontos de apoio e maiores vãos livres (FIGURA 35). Os planos de fechamento não possuem 

função estrutural e podem ser compostos por elementos artesanais ou industrializados. 

Representados pelo sistema "pilar-viga", sua solução construtiva reside na disposição de 

vigas e pilares que atuam como pórticos e são travados horizontalmente por estruturas
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secundárias de pisos e cobertura (MELLO, 2007).

Figura 35 | Casa Hélio Olga em São Paulo, do arquiteto Marcos Acayaba, executada pela Ita Construtora

O princípio da estrutura independente da vedação perpetuou-se na medida em que 

possibilita que se altere, mesmo após a obra concluída, a posição das paredes. Isso agrega 

flexibilidade ao edifício e o habilita a adaptar-se a usos distintos ao longo de sua vida útil. 

Merece destaque, porém, uma ressalva a respeito desse sistema levantada por Berriel (2009), 

que se refere à quantidade de madeira empregada em sua execução. Haja vista que a 

estrutura deve ser capaz de suportar as solicitações a que a edificação está sujeita sem o 

auxílio da vedação, seus elementos estruturais -  pilares e vigas -  devem apresentar seções 

transversais maiores. Isso implica o aumento do custo de execução da obra e esbarra na 

dificuldade atual de obtenção de madeira de grandes bitolas. Como alternativa ao uso da 

madeira maciça na composição dos sistemas hierarquizados, Berriel (2009) cita os elementos 

de madeira reconstituída, como os pilares e vigas laminados colados, cujas dimensões 

tornam-se praticamente ilimitadas.

A Casa deAraucária

Integra o grupo dos sistemas dissociados o sistema de tábuas e mata-juntas, que

27 Disponível em: <http://www.itaconstrutora.com .br>. Acesso em: 22/11/2016.

http://www.itaconstrutora.com.br
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teve sua expressão na Casa de Araucária e é objeto de estudo pormenorizado desta tese. A 

relevância dessa e de tantas outras manifestações da arquitetura popular (FIGURA 36) reside 

no estreito vínculo que possuem com o seu criador e seus usuários, por vezes a mesma figura. 

Essa ligação se reflete na inventividade com que são resolvidos os problemas de projeto e 

obra, quase sempre baseados em recursos escassos.

Figura 36 | Manifestações da arquitetura popular: Casa de Araucária no estado do Paraná (à esquerda) e 
casa em barro e estrutura de pau-a-pique, segundo a técnica da taipa de mão, no estado do Pernambuco (à

direita)

A necessidade de aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e a proximidade 

entre criador e criação resulta em obras criativas, funcionais e racionais. Obras essas que 

merecem ser observadas de perto sob pena de perdermos valiosas lições para uma 

construção mais sustentável. A esse respeito Berriel (2011), com base em Mascaro30 (1985), 

escreve o seguinte:

O uso racional de formas e materiais de construção sempre foi uma das 
características mais importantes dos edifícios e assentamentos 
vernaculares, geralmente produzidos em situação de escassez econômica, 
na qual a necessidade de sobreviver e otimizar ao máximo os recursos 
disponíveis exerce forte influência nas decisões arquitetônicas. O 
desperdício não existe na produção vernacular, nas obras erigidas pelo povo, 
que são exemplos paradigmáticos de edificações economicamente corretas 
e mais sustentáveis (BERRIEL, 2011).

As Casas de Araucária são erguidas de 50 cm a 1 metro do solo sobre uma fundação

28 D isponível em : < h ttp s://ke yim ag u irejun io r.w o rd p re ss.co m >. A cesso em : 03/11/2016.
29 D isponível em  < h ttp s://co m m o ns.w ikim ed ia.o rg >. A cesso em: 08/11/2016.
30 M ascaro, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. São Paulo: Edição Nobel, 1985.

https://keyimaguirejunior.wordpress.com
https://commons.wikimedia.org


de pilaretes de alvenaria. A elevação da construção foi uma imposição do Código de Posturas 

do município de Curitiba de 1919, período em que o sistema se disseminou (IMAGUIRE JR. e 

IMAGUIRE, 2011). Tal medida contribuiu para a durabilidade dos exemplares, pois um dos 

princípios da construção em madeira é evitar o contato direto da madeira com o solo para 

que não a umidade não ascenda e danifique as peças (BITTENCOURTe HELLMEISTER, 1995).

Sobre os pilaretes de alvenaria monta-se o baldrame, quadro horizontal em madeira 

responsável pela amarração inferior da edificação. Essas peças -  de pinho dito "de primeira", 

sem nós ou rachaduras, segundo Imaguire Jr. e Imaguire (2011) -juntamente com os esteios 

ou pilares e o quadro horizontal superior (frechai), configuram o conjunto estrutural do 

sistema de tábuas e mata-juntas (FIGURA 37).
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Figura 37 | Conjunto estrutural do sistema de tábuas e mata-juntas

As peças estruturais são encaixadas entre si por meio de sambladuras simples, cuja



função é a de evitar o deslocamento das peças entre si. Na execução das sambladuras, não se 

deve reduzir a seção das peças em mais de um terço, de modo a evitar pontos de fragilidade 

(IMAGUIRE JR. e IMAGUIRE, 2011).

As tábuas de vedação, de seção equivalente a 2,5 x 30 cm e altura a partir de quatro 

metros (outra recomendação do Código de Posturas de 1919), são pregadas no baldrame e 

no frechai e auxiliam no contraventamento da estrutura, sem, contudo, absorverem as cargas 

verticais. Entre uma tábua e outra é deixado um espaço em torno de 1 cm, como junta de 

dilatação. Imaguire Jr. e Imaguire (2011) destacam que o espaçamento entre tábuas pode 

variar de modo que cada plano de parede seja composto por peças inteiras, o que evita cortes 

longitudinais nas tábuas e a quebra da modulação. Essasjuntas são cobertas por ripas de 1,2 

x 5 cm de seção -  as ditas mata-juntas -  pregadas nas tábuas em ambas as faces da parede 

(FIGURA 38).

Figura 38 | Detalhe em planta de um canto após pregação das tábuas e mata-juntas
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Fonte: BERRIEL (2011).

De acordo com Berriel (2011), esse modo de compor a vedação vertical na Casa de 

Araucária a torna um sistema linear, "em que uma das dimensões dos componentes 

prevalece sobre as outras e determina a modulação" (BERRIEL, 2011, p. 23). No caso, a largura 

padronizada das tábuas (de 20 a 30cm) dita as dimensões dos ambientes. Ainda segundo a 

autora supracitada, trata-se também de um sistema aberto, em que outros materiais de 

construção disponíveis no mercado podem ser conjugados.

A textura gerada pela vedação de tábuas e mata-juntas é o que caracteriza, à 

primeira vista, a Casa de Araucária (FIGURA 39). Sua disposição na vertical favorece ainda o
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escoamento das águas das chuvas e evita o apodrecimento da madeira. Berriel (2011) 

discorre sobre a poética presente no desenho das fachadas:

"À flexibilidade e facilidade construtiva soma-se a beleza gerada pelo ritmo 
das linhas verticais que se repetem nas superfícies, as mata-juntas que estão 
geralmente em primeiro plano recebem mais luz, provocando uma linha de 
sombra em constante transformação ao longo do dia sobre as tábuas que, 
associado ao ritmo dos pregos, transformam casas singelas em arranjos 
bem orquestrados, reproduzidas empiricamente e anonimamente por 
carpinteiros quejá não existem" (BERRIEL, 2011, p. 23).

Figura 39 | Detalhes das tábuas e mata-juntas

Fonte: BERRIEL (2011).

A despeito das características positivas elencadas, o sistema de vedação em tábuas 

e mata-juntas apresenta uma grande fragilidade: a pouca espessura final das paredes leva à 

impossibilidade de embutir as instalações hidráulicas e elétricas e ao baixo desempenho 

térmico e acústico.

Além disso, César (2002) destaca que a pregação das tábuas e ripas, feita uma a uma 

no canteiro de obras, torna a montagem da obra mais lenta, se comparada a processos 

industrializados. Ainda, sem o devido cuidado com a disposição correta dos pregos -  que 

deve respeitar um espaçamento mínimo das bordas -  as peças podem vir a apresentar 

defeitos como rachaduras. Berriel (2009) resume as questões levantadas: "O interessante 

seria utilizar as tábuas e mata-juntas por toda sua expressão arquitetônica e funcionalidade 

em relação às águas das chuvas e, ao mesmo tempo, resolver as questões de isolamento 

térmico" (BERRIEL, 2009, p.241).
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3-1.2 Sistemas integrados

Nos sistemas construtivos integrados a integração entre os elementos estruturais e 

de vedação é crucial para o desempenho estrutural da edificação. Dentre os sistemas 

construtivos integrados em madeira, distinguem-se aqueles nos quais os papéis de estrutura 

e vedação são desempenhados por um único elemento apenas. É o caso da "casa de troncos", 

designação atribuída ao sistema baseado na superposição ou empilhamento de peças de 

madeira maciça, na forma roliça ou serrada (SÁNCHEZ etal., 1995). Na casa de troncos, as 

paredes de toras desempenham ao mesmo tempo três funções: a de vedação ou fechamento, 

a estrutural e, ainda, a de isolamento térmico.

Embora implique elevado consumo de material, a principal vantagem do sistema de 

toras empilhadas reside em explorara propriedade física da madeira de baixa condutibilidade 

térmica. Assim, seu uso deu-se, sobretudo, nas nações de florestas abundantes e inverno 

rigoroso como o Canadá e os países nórdicos (RABAROUX, 1988). Segundo Mello (2007), esse 

sistema teria sido introduzido nos Estados Unidos por colonizadores escandinavos, onde 

obteve grande aceitação e difusão. Suas adaptações resultaram nas tradicionais log cabins e 

na sua evolução, as atuais log homes (FIGURA 40). Estas últimas integram atualmente um 

amplo mercado nos estados do norte dos Estados Unidos e no Canadá, voltado 

principalmente a habitações de alto padrão.

Figura 40 | Log home comercializada no mercado norte-americano

Fonte: IMAGINEYOURHOMES.31

31 Disponível em: <https://im agineyourhom es.wordpress.com >. Acesso em: 03/11/2016.

https://imagineyourhomes.wordpress.com


Também considerados sistemas integrados, os sistemas nervurados -  sistema balão 

e sistema plataforma -  diferem-se das casas de troncos por serem constituídos por 

componentes construtivos estruturais e de vedação individualizados, mas que atuam de 

forma integrada para prover resistência e rigidez ao conjunto da edificação.

A origem dos sistemas nervurados remonta ao século XIX, na América do Norte, e 

seu desenvolvimento foi propiciado por dois principais fatores: a produção industrial de peças 

de madeira e dispositivos de ligação (pregos e cavilhas) em dimensões padronizadas e a 

necessidade de dispor de um sistema rápido e eficaz de construção para a colonização do 

oeste norte-americano (SÁNCHEZ etal., 1995).

Nos sistemas nervurados, a estrutura é composta por um entramado de peças 

esbeltas de madeira -  os montantes -, espaçadas de 40 a 60 cm entre si, sobre as quais são 

pregadas as tábuas ou chapas de fechamento para formar as paredes, os pisos e a cobertura 

da edificação. As cargas são distribuídas através dos montantes e das travessas 

(componentes horizontais) e a "pele", ou o fechamento, age em conjunto resistindo às forças 

horizontais, ou seja, contraventando a estrutura.

De início, a técnica recebeu a denominação de sistema balão (FIGURA 41) ou balloon 

frame, pois como empregava montantes contínuos de um pavimento a outro, transmitindo 

os esforços diretamente para o solo, funcionava como um diafragma de parede, de modo 

semelhante a um balão. Os componentes horizontais, as travessas, entalhados nos 

montantes, atuam como cinta de amarração da edificação. As vigas secundárias repousam 

sobre esses componentes e são pregadas lateralmente contra os montantes (FIGURA 42).

8 8
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Figura 4 1 110 operários na construção de uma casa Figura 42 | Detalhe da reconstrução do primeiro
no sistema balão. Estado do Nebraska, Estados hotel da cidade de Naperville, Estados Unidos
Unidos, 1877

Fonte: Foto de William Henry Jackson (NEH). Fonte: NAPERSETTLEMENT.32

A necessidade de peças de madeira de grandes comprimentos para a montagem da 

estrutura levou ao declínio do sistema, que apresentou como desvantagens, ainda, estas 

citadas por Mello (2007): difícil obtenção de rigidez no sistema, problemas de montagem no 

canteiro e segurança contra incêndio, uma vez que as peças contínuas facilitavam a 

propagação do fogo.

Não obstante as dificuldades enfrentadas, o sistema balão foi responsável por 

impulsionaro desenvolvimento da indústria de casas pré-fabricadas em madeira na América 

do Norte. Seu aprimoramento culminou com o sistema plataforma, ou platform system, ou 

ainda woodframe, hoje o sistema construtivo mais empregado nas edificações residenciais 

norte-americanas (MELLO, 2007).

Em relação ao seu antecessor, a principal evolução do sistema plataforma reside na 

restrição do comprimento dos montantes à altura de um pavimento, que passaram a atuar 

em conjunto com a plataforma de piso para proporcionar rigidez à estrutura (FIGURA 43). 

Sobre os montantes, cujo comprimento equivale ao do pé-direito, apoiam-se as travessas, 

sobre as quais se apoiam, por sua vez, as vigas secundárias. Sobre as vigas secundárias é 

executado o revestimento contínuo do piso (tábuas do piso ou chapas) e disposta outra 

travessa, que servirá de base para a elevação de um novo pavimento (FIGURA 44). Essa 

mudança possibilitou a construção de edificações com um maior número de pavimentos.

32 Disponível em: <https://napersettlem ent.oncell.com >. Acesso em: 03/11/2016.

https://napersettlement.oncell.com
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Figura 43 | Comparação esquemática entre 0 
sistema balão e 0 plataforma

Figura 44 | Esquema de construção no sistema 
plataforma

montantes 

entrepiso

guias de ancoragem 

Fonte: A autora (2013).
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O vazio gerado entre os componentes de ossatura e de fechamento, nos sistemas 

nervurados, permite a passagem de tubulações das instalações hidráulicas e elétricas e o 

preenchimento com materiais de isolamento térmico e acústico. Como principal vantagem 

desse sistema, Berriel (2009) elenca o emprego de peças de madeira com pequenas seções, 

o que promove um melhor aproveitamento da matéria-prima. Acrescenta-se a aptidão que o 

sistema revela, dada sua simplicidade construtiva e possiblidade de padronização dos 

componentes, à incorporação em esquemas racionalizados de produção industrial. A este 

respeito, Batista (2007), pondera:

O Sistema Plataforma é 0 que oferece maior possibilidade criativa e de 
projeto, contudo, em muitos casos, ele resulta em casas com característica 
colonial americana. Este sistema é aberto, como a Casa de Araucária, sua 
modulação é linear (baseado no tamanho da placa de OSB ou Chapa
Compensada). Mas esta tecnologia é ainda desconhecida ou pouco 
explorada pelos projetistas e arquitetos brasileiros (BATISTA, 2007, p.151).

Por outro lado, destaca-se como desvantagem do sistema plataforma justamente o 

fato de estrutura e vedação atuarem juntas. Isso torna eventuais reformas em edificações

executadas nesse sistema mais complexas e onerosas do que naquelas executadas no

sistema pilar-viga.



Por fim, conclui-se que os sistemas nervurados, conforme evidenciou Berriel (2002), 

constituem uma transição entre a construção tradicional em madeira -  representada pelos 

sistemas dissociados - e a  construção com painéis, que será apresentada na sequência.

3.1.3 Construção com painéis industrializados em madeira

A construção com painéis industrializados tem sua origem nos sistemas nervurados 

acima apresentados: possuem a mesma concepção estrutural do sistema plataforma, mas 

distinguem-se em função do alto grau de industrialização envolvido em seu processo 

produtivo (BITTENCOURT, 1995). Esse sistema demanda alta tecnologia e uma indústria da 

construção em avançado estágio de desenvolvimento, o que restringe bastante a sua 

viabilidade.

Ino (1992) cita a classificação francesa para a construção com painéis portantes, 

estabelecida pelo Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), segundo a qual dois 

tipos podem ser identificados: os painéis estreitos e os painéis largos.

Classificam-se como painéis estreitos aqueles cuja largura não ultrapasse 240 cm. 

São estruturados por montantes espaçados de 30 a 60 cm, em geral, que recebem amarração 

horizontal por meio de travessas pregadas na base e no topo dos montantes. A largura final 

dos painéis é definida em função do material de fechamento adotado que, por se tratar de 

produto industrial, podem ser chapas de compensado ou OSB.

Em 1941, os arquitetos Walter Gropius e Konrad Wachsmann desenvolveram um 

sistema de construção a partir de painéis de parede produzidos em série, confeccionados em 

madeira, alumínio e chapas de cimento-amianto. Os painéis deveriam ser aplicados no 

projeto de arquitetura por meio de um reticulado espacial modular, que considerava uma 

junta universal para união dos elementos. Desse modo, o sistema, que chegou a ser 

comercializado no mercado com o nome de Packaged House System, poderia ser empregado 

em uma infinidade de escalas e configurações espaciais (FIGURA 45).
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Figura 45 | Packaged House System de Gropius e Wachsmann

Fonte: Fotos de Jörg Zimmermann (STYLEPARK).33

Os painéis largos, por sua vez, diferem dos primeiros por serem produzidos a partir 

de uma demanda específica de projeto e sua largura, em geral, é superior a 240 cm. O 

transporte e a montagem desses painéis exigem equipamentos especiais como gruas e 

guindastes (FIGURA 46). Os painéis largos são também referenciados como sistema 

panelizado de construção (VELLOSO; TEREZO; SZÜCS, 2008).

33 Disponível em: <https://www.stylepark.com >. Acesso em: 03/11/2016.

https://www.stylepark.com


93

Figura 46 | Etapas de montagem de uma edificação no sistema de panelizado

Fonte: NAHB.34

Ambos os tipos de painéis são fabricados segundo um sistema modular e podem ser 

do tipo semifechados (ossatura + fechamento externo ou interno) ou do tipo fechados 

(ossatura + fechamento externo e interno + componentes hidráulicos e elétricos) 

(BITTENCOURT, 1995).

Os sistemas construtivos em madeira mais adotados na atualidade representam 

variações dos sistemas hierarquizados ou nervurados, tendo agregado ao longo do tempo 

avanços tecnológicos que geraram novas soluções para os elementos de ligação, fundação e 

isolamento térmico e acústico.

34 Disponível em: <https://www.nahb.org>. Acesso em: 16/05/2013.

https://www.nahb.org


3-2 EXPERIÊNCIAS COM PROPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL EM 

MADEIRA NO ÂMBITO ACADÊMICO
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Na sequência são apresentadas propostas para elementos de vedação vertical 

desenvolvidas em programas de pós-graduação de universidades brasileiras. Não se 

pretendeu aqui explorar toda a produção acadêmica nacional, mas, sim, relatar experiências 

cujos aspectos investigados são relevantes para esta pesquisa.

Para seleção das propostas observou-se dois critérios centrais:

• A proposta não deve ser voltada exclusivamente para habitação de interesse 

social, haja vista que se pretende conceber um produto atrativo e competitivo 

no mercado da construção civil nacional sem, contudo, ter como principal 

determinante de projeto o seu custo final.

• Deve considerar, no processo de desenvolvimento do projeto do produto, a 

racionalização das etapas de produção do componente e de montagem na 

obra, bem como sua inserção em um esquema de produção industrializada.

3.2.1 Projeto modularem madeira UFRGS-PUCPR-EMBRAPA, Curitiba, Paraná, 2002

| Autora do projeto: Andrea Berriel 

I Ano: 2002

Fruto da parceria entre uma mestranda, sua instituição de ensino e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária -  EMBRAPA, este projeto teve como objetivo 

desenvolver um sistema modular para autoconstrução de casas a partir de componentes 

construtivos em madeira. Embora visasse a transferência de tecnologia ao pequeno e médio 

produtor, de modo que este pudesse otimizar o uso da madeira plantada em sua propriedade 

na construção de suas próprias casas, a proposta vislumbrava ainda a possibilidade de 

produção do sistema para terceiros, como forma de agregar valor à madeira e incrementar a 

renda do produtor.

Ao analisar o sistema proposto, contudo, constata-se a preocupação da 

pesquisadora com aspectos relativos à racionalização do processo construtivo como um 

todo, tais como a simplicidade construtiva, a modulação e a padronização dos componentes. 

Tal preocupação, refletida na configuração dos elementos de vedação vertical, traduz-se em



um sistema igualmente apto a ser incorporado a processos semi-industrializados e 

industrializados de produção.

Uma vez que, a priori, o sistema deveria ser passível de ser executado por 

autoconstrução ou mutirão, a partir de ferramentas e equipamentos elementares de 

marcenaria, o projeto dos componentes deveria ser simples. Para isso, seu desenho deveria 

ser isento de encaixes complexos que demandassem mão de obra especializada, bem como 

de materiais complementares de difícil obtenção. Assim, concebeu-se um sistema modular a 

partir do módulo espacial básico de [226 x 226 x 226 cm] (FIGURA 47), materializado por uma 

estrutura de eucalipto à qual seriam acoplados os painéis de vedação em madeira de 

bracatinga (FIGURA 48).
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Figura 47 | Módulo básico 226 x 226 x 226 m Figura 48 | Painel de vedação proposto 75 x 226 m

/ I

1/

Fonte: BERRIEL (2002).

A escolha da espécie de madeira, cuja conicidade acentuada leva ao desdobro da 

tora em peças de seções e comprimentos inferiores, determinou as dimensões exíguas dos 

painéis de vedação (75 x 226 cm) (BERRIEL, 2002). Essa premissa de projeto, definida graças 

ao conhecimento prévio das propriedades do material com que se constrói, favoreceu ainda 

a flexibilidade do sistema. Segundo a autora da proposta, buscou-se, ao lançar mão da 

modulação, um sistema construtivo flexível que possibilitasse ampla variedade de 

composições espaciais, da habitação mínima para um indivíduo a programas mais complexos 

de habitação multifamiliar (FIGURA 49). "O objetivo é que a casa possa ser modificada 

quantas vezes forem necessárias, com acréscimo e subtração de módulos, para atender às 

necessidades dos usuários" (BERRIEL, 2002).
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Figura 49 | Planta baixa de residência unifamiliar de 6om2 projetada no sistema modular

Fonte: BERRIEL (2002).

A proposta de sistema modular desenvolvida por Berriel (2002) abarca a resolução 

dos principais subsistemas de uma edificação: fundação, vedação vertical, áreas úmidas, piso, 

cobertura e instalações. Por se tratar do interesse maior desta tese será descrito, a seguir, 

apenas o subsistema vedação vertical, cuja proposta contemplou três tipos de painéis: painel 

cego externo e interno (a/a'), painel brisesoleil (b) e painel janela de guilhotina e ventarola (c). 

Todos os tipos apresentam o mesmo quadro estrutural configurado a partir de caibros de [5 

x 5 cm], o que os diferem são as formas de contraventamento e fechamento dos painéis.

(a) Painel cego externo

A face externa deste painel recebe fechamento no sistema de tábuas e mata-juntas 

(FIGURA 50). Conforme argumenta Berriel (2002), o posicionamento das tábuas na vertical 

aumenta a durabilidade dos componentes haja vista facilitar o escoamento das águas das 

chuvas e evitar um possível acúmulo de umidade. Por não estar exposta às águas das chuvas, 

a face interna, por sua vez, recebe tábuas na horizontal como fechamento, o que possibilita, 

ainda, otimizaro uso da bracatinga com a especificação de peças mais curtas.
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Figura 50 | Painel cego externo (a)

Jü . .___H.

Vistas (da esquerda para a direita): ossatura, fechamento externo Planta baixa
(tábuas e mata-juntas) e fechamento interno (tábuas horizontais)

Fonte: BERRIEL (2002).

(a') Painel cego interno

Os painéis cegos (FIGURA 51) que delimitam ambientes internos têm seu quadro 

estrutural revestido em ambas as faces portábuas pregadas na horizontal.

Tanto nos painéis cegos externos quanto nos internos ocorre a formação de um 

"colchão de ar" entre as duas faces de cada elemento, que funciona como um componente 

isolante. A autora da proposta especifica que a capacidade isolante do painel pode ser 

incrementada pela adição, nessa câmara gerada, de materiais como a lã de vidro e o isopor.

Figura 5 1 1 Painel cego interno (a')

I

Fonte: BERRIEL (2002).

(b) Painel brise soleil

Configurado pela disposição de ripas horizontais no quadro estrutural de caibros, 

este painel (FIGURA 52) foi concebido com o intuito de minimizar o ofuscamento gerado pela 

incidência dos raios solares, bem como oferecer a possibilidade de regular a permeabilidade



visual entre determinados ambientes da casa e o exterior.

Berriel (2002) sugere a utilização dos painéis brise soleil na forma fixa ou basculante. 

Fixos, eles são incorporados à estrutura principal da casa por meio de pregação, do mesmo 

modo que os demais tipos de painéis. Já aqueles basculantes devem dispor de um sistema de 

roldanas que permitam sua abertura para o exterior, convertendo-se em pergolados ou 

ripados.
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Figura 52 | Painel brise soleil (b)

Fonte: BERRIEL (2002).

(c) Paineljanela de guilhotina e ventarola

O quadro estrutural deste tipo (FIGURA 53) difere dos anteriores em função da 

necessidade de configurar o peitoril para as aberturas do painel. Os espaçamentos entre os 

caibros são alterados, embora as dimensões das peças permaneçam constantes. Até um 

terço de sua altura, o painel recebe fechamento em tábuas e mata-juntas e o restante 

constitui as aberturas. Estas são compostas por um modelo de guilhotina -  em referência, 

segundo a autora da proposta, às Casas de Araucária estudadas nesta tese -  e, sobre ele, um 

modelo basculante, denominado ventarola. A disposição da ventarola na parte superior do 

painel também revela reminiscências das bandeiras fixas sobre portas e janelas das casas de 

madeira de araucária na região de Curitiba (BERRIEL, 2002).
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Figura 53 | Painel janela de guilhotina e ventarola

A

s

Fonte: BERRIEL (2002).

O projeto dos painéis de vedação desenvolvido por Berriel (2002) denota grande zelo 

pela qualidade estética do produto, evidenciado no desenho cuidadoso dos componentes 

construtivos e na busca por um diálogo harmonioso com todo o sistema. Destaca-se também 

a preocupação da pesquisadora com a satisfação das necessidades e desejos dos usuários dos 

espaços gerados pelo seu sistema modular. Tal preocupação é expressa no dimensionamento 

e na variedade de configuração dos módulos que possibilitam ambientes flexíveis -  de fácil 

adaptação funcionais e com diversidade espacial.

Alguns problemas podem, contudo, ser identificados na proposta. Por se tratar de 

um sistema fechado, cujas medidas não atendem à coordenação modular decimétrica, sua 

conjugação com componentes construtivos externos ao sistema -  como os acabamentos -  

tende a demandar cortes e ajustes na obra, o que acarreta em desperdício de recursos. Além 

disso, a quantidade e diversidade de componentes reunidos por meio de ligações pregadas 

na composição dos elementos de vedação aumentam o tempo de execução das atividades 

de beneficiamento da madeira e montagem dos elementos.

3.2.2 Peças-sistema para vedação vertical em três espécies de madeira -  UFPR, Curitiba, 

2oog

| Autora do projeto: Andrea Berriel

Ano: 2009

Em sua tese de Doutorado, a autora da proposta acima apresentada, dá 

continuidade à reflexão sobre a construção com componentes padronizados em madeira. 

Desta vez, porém, seu foco recai sobre a resolução de peças-sistema em madeira para a



100

montagem de paredes, sem o comprometimento com a resolução de todo o sistema 

construtivo. Em contraponto à proposta de sistema modular fechado defendida em seu 

mestrado, na tese a autora concebe elementos a serem produzidos em um esquema de pré- 

fabricação aberto, passíveis de serem incorporados aos mais diversos projetos de arquitetura 

e em associação com materiais e tecnologias variados.

As peças-sistema devem ser pensadas, em uma analogia proposta pela própria 

autora, tais quais tijolos de madeira, ou seja, seu funcionamento se dá como o de 

componentes construtivos industrializados. Berriel (2009) elenca as seguintes qualidades 

incorporadas aos componentes quejustificam o seu desenvolvimento:

1-) possuem uma propriedade aditiva que permite que se construa uma série 
de medidas em longitude e altura com apenas 4 componentes; 2-) utilizam 
recurso renovável; 3-) podem ser transportados em veículos domésticos; 4
) geram paredes mais leves que as paredes de tijolos; 5-) as paredes são 
montadas rapidamente e a seco (BERRIEL, 2009, p. 292).

Como premissas para o desenvolvimento do projeto, a autora buscou a otimização 

do uso da matéria-prima, agilidade na execução da obra, conforto térmico e elevada 

qualidade formal e de acabamento. Desses, Berriel considerou crucial a qualidade plástica e 

funcional do produto a qual, segundo ela, "pode ser resumida em bom desenho e capacidade 

de facilitar o processo de projeto arquitetônico, construção e manutenção da obra" (BERRIEL, 

2009, p. 288).

Na elaboração do projeto do produto, Berriel vai além das fases de concepção e de 

detalhamento do produto para atestar sua viabilidade na forma de protótipos em escala real.

Os protótipos dos elementos propostos foram executados em um primeiro 

momento em madeira de bracatinga (Mimosa scabrella), espécie nativa da região sul- 

brasileira de média densidade. Após, optou-se por construir protótipos também em outras 

duas espécies, com densidades diferentes: uma exótica proveniente de florestas plantadas, 

de baixa densidade, o pinus (Pinus spp.); e uma nativa amazônica de elevada densidade, o ipê 

(Tabebuia spp.). A prototipagem da proposta no pinus e no ipê para comparação com a 

primeira em madeira de bracatinga visou verificar o quanto as peças-sistema seriam flexíveis 

em relação à matérias-primas de características e propriedades distintas. De fato, os 

produtos finais apresentaram variações em relação a: preço, peso, resistência e durabilidade, 

segundo atestou Berriel (2009).



Assim, a partir da apropriação de ferramentas projetuais como retícula de projeto e 

coordenação modular, a solução se materializa em painéis configurados por peças curtas de 

madeira maciça (com comprimento inferior a 70 cm).

O processo de configuração do produto partiu do estabelecimento de uma relação 

matemática simples que deveria governar as dimensões finais das peças-sistema: [(x.m)] e 

[(x+i).m], Essas relações definiram as medidas modulares dos componentes, baseados em 

uma coordenação modular decimétrica. Conforme pode ser assimilado na Figura 54, ao 

atribuir a "x" e a "m" valores inteiros e positivos e com "m" igual a íocm, de preferência, são 

geradas quatro possibilidades de peças-sistema, ou elementos modulares. O "e" indica a 

espessura final do elemento modular, variável, que pode ser menor, maior ou igual a "m": 

m/4; m/2; im ; i,5m; 2m; 2,5m (...) nm, de preferência.

A Figura 55 ilustra a aplicação da relação matemática descrita acima: se "x" equivaler 

a 5 e "m" a 10 cm obtém-se medidas modulares de 50 cm e 60 cm para 5 m e 6 m, 

respectivamente. A espessura dos painéis, neste caso, seria igual a 1,5 m ou 15 cm.
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Figura 54 | Perspectiva isométrica dos quatro Figura 55 | Perspectiva isométrica que ilustra um
componentes construtivos com as medidas exemplo da aplicação da relação matemática
modulares (largura x altura x espessura) estabelecida.

FONTE: BERRIEL (2009).

A partir da disposição das peças-sistema (elementos modulares) gera-se uma 

infinidade de vãos construídos em longitude, como também em altura, o que permite a 

composição de ambientes e pés-direitos variados, conforme demonstrado na Figura 56.



103

Figura 56 | Composições com os elementos modulares gerados a partirda aplicação da relação matemática
definida inicialmente.
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Fonte: BERRIEL (2009).

As medidas modulares indicadas são via de regra maiores que a medida de projeto 

dos componentes, uma vez que se deve considerar, ainda, os ajustes e tolerâncias 

decorrentes das propriedades de cada material. Para os painéis de madeira propostos, faz-se 

necessário um ajuste de 0,15 cm de cada lado do painel. Quando da união lateral de dois 

painéis tem-se, portanto, uma junta modular de 0,3 cm. A Figura 57 demonstra a medida de 

projeto dos componentes para os painéis A e B2 (vide FIGURAS 54 e 55), para x = 5 e m = 10 

cm, dada pela fórmula [(mPcomp) = (x.m) - 2.am], Com a aplicação da fórmula aos painéis 

indicados obtém-se a medida do componente, que equivale a [50 cm -  0,3 cm = 49,7 cm].
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Figura 5 7 1 Fórmula para obtenção das medidas de projeto dos componentes e aplicação da fórmula para os
painéis A e B 2  indicados na Figura 55.

4 b  Medida modular = (nM) =  (x . m)
Módulo

(MPcomp)=(x.m)-2.am
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(do componente)
r
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junta modular = 0,3cm ajuste modular = 0,15cm

Fonte: BERRIEL (2009).

Na Figura 58 apresenta-se o projeto executivo do painel A, com as medidas de 

projeto dos componentes. Para a formação do quadro estrutural dos painéis, foram 

especificadas peças de seção transversal equivalente a [3 x 10 cm], para os painéis em 

bracatinga e em ipê, e a [4 x 10 cm] no caso da madeira de pinus. A atribuição de uma maior 

espessura para as peças de pinus visou aumentar sua resistência estrutural, dada a baixa 

densidade da espécie. Para o fechamento dos painéis foram empregadas duas camadas de 

tábuas intercaladas com acabamento de topo em ângulo de 45o, para facilitar o escoamento 

das águas da chuva. Foram previstos, conforme se observa na Figura 58, furos de 1" o u ie  W  

para passagem dos conduítes da rede elétrica. De acordo com Berriel (2009), os painéis que 

compõem paredes hidráulicas (instalações sanitárias, cozinha e lavanderia) devem dispor de 

furos maiores, conforme o dimensionamento dos canos, ou de prumadas dentro dos painéis, 

o que resulta em peças estruturais intermediárias.
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Figura 58 | Projeto executivo do painel A.
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Fonte: BERRIEL (2009).
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A Figura 59 retrata em vista as variações das peças-sistema propostas (A, Bi, B2 e

C).

Figura 59 | Arranjo com as peças-sistema propostas.

Fonte: BERRIEL (2009).

Figura 60 | Arranjo com as peças-sistema propostas.

Fonte: BERRIEL (2009).
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A Figura 61 representa a aplicação das peças-sistema (painel de 50 cm + painel de 60 

cm) em uma reticula projetual de [110 x 110 cm], A partir das quatro variações dos painéis é 

possível adotar diversas retículas projetuais, tais como de [100 x 100] ou de [120 x 120].

Figura 6 1 1 Reticula projetual de 110 x 110 preenchida com elementos modulares de 50 e 60 cm de largura.
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Fonte: BERRIEL (2009).

A proposta de peças-sistema apresentada acima atende aos requisitos definidos 

pela autora como cruciais no desenvolvimento do projeto do produto. Para Berriel, por meio 

de um design belo e funcional, é possível responder à demanda por componentes de madeira 

para a construção que facilitem a montagem e a manutenção da obra e minimizem os 

desperdícios a um custo acessível. O produto proposto torna-se competitivo no mercado na 

medida em que é visualmente atrativo, incorpora soluções para acomodar instalações 

hidráulicas e elétricas e componentes de isolamento, possibilita a aplicação de acabamentos 

diversos nas faces internas e favorece a flexibilidade de projeto.

No que tange ao desempenho estrutural e à durabilidade dos painéis, a análise do 

projeto indica que, se executados com precisão, aqueles estariam aptos a responder 

adequadamente às solicitações estruturais previstas, bem como à exposição às intempéries. 

Isso, porém, só poderia ser confirmado por meio de ensaios laboratoriais nos protótipos e da



colocação dos painéis em serviço.

Por fim, aponta-se como possíveis inconvenientes da proposta a existência de 

muitos componentes dissociados que constituem, por meio de ligações pregadas, os painéis 

de vedação. O beneficiamento da madeira para obtenção das peças e a pregação para 

montagem dos elementos finais tornam-se atividades menos ágeis, bem como a união dos 

painéis em obra para conformação da parede, haja vista suas pequenas dimensões. Outro 

inconveniente observado refere-se à manutenção dos painéis, uma vez que o seu arranjo para 

a montagem da parede leva à sobreposição de componentes, o que dificulta sua remoção em 

caso de substituição de peças.

3.2.3 Chapas industrializadas de madeira sarrafeada para vedação vertical -  UFSC, 

Florianópolis, 2002

| Autor do projeto: Sandro Fábio César 

| Ano: 2002

A proposta apresentada por César (2002) para elementos de vedação vertical em 

madeira, em sua tese de Doutorado, é motivada pela defasagem tecnológica constatada no 

setor de casas de madeira no Brasil, que se reflete no produto e na satisfação do consumidor. 

Segundo o autor, trata-se de um ciclo depreciativo da madeira na construção civil: a baixa 

qualidade dos produtos disponíveis no mercado gera a insatisfação dos consumidores e a não 

propensão à aquisição desses produtos, o que desestimula empresas e centros de pesquisa a 

investirem no desenvolvimento de inovações e resulta, porfim, na defasagem tecnológica do 

setor. César (2002) propõe a seguinte aproximação da questão levantada:

As inovações tecnológicas agregadas aos elementos construtivos da casa de 
madeira também contribuem para ampliar sua competitividade no mercado 
da construção civil, fazendo a madeira se impor como material de boa 
qualidade e durabilidade, esta última muito contestada em relação a outros 
materiais como tijolos e 0 concreto (CÉSAR, 2002, p. 18).

Sob a ótica da industrialização da construção, que leva à tona a discussão sobre a 

racionalização das operações construtivas, e com uma abordagem do Design de Produto, 

César (2002) apresenta uma caracterização do consumidor de casas de madeira no Brasil e 

das principais técnicas construtivas empregadas por empresas nacionais de casas de madeira
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pré-fabricadas. A partir desse cenário, o autor aplica método de projeto do produto para 

delinear a sua proposta de chapas de vedação vertical em peças serradas de madeira de 

eucalipto. As fases percorridas foram projeto conceituai, configuração do produto, protótipo 

e projeto detalhado.

O processo de desenvolvimento do produto tem início com a definição do benefício 

básico do produto a ser projetado. O benefício básico, de acordo com Baxter (2011), 

"representa a principal vantagem que o consumidor perceberá, ao adquirir o novo produto, 

em relação aos concorrentes".

Assim, César (2002) estabelece como benefício básico que deverá nortear a 

elaboração de sua proposta como: grande vida útil (adequada para uso externo e interno de 

uma edificação); redução do tempo de construção da edificação (processo de montagem 

simplificado); variadapossibilidadedemodulação (CÉSAR, 2002, p.178).

Como na proposta de Berriel (2009), o conceito de sistema aberto balizou a 

concepção do produto desenvolvido por César, que deveria ser passível de se empregar em 

conjugação com diversos sistemas construtivos. Nessa linha de pensamento, o produto 

apresenta, ainda, arquitetura modular, que implica a padronização dos componentes 

construtivos. A arquitetura modular promove a intercambialidade dos componentes 

constituintes do produto -  isto é, as peças podem ser substituídas por componentes de outros 

fabricantes-ea variedade de combinações em um mesmo produto -  uma mesma peça pode 

atender a funções distintas.

O princípio de configuração das chapas propostas baseia-se no aproveitamento de 

peças curtas de madeira de eucalipto de seção [2,5 x 10 cm], coladas entre si no sentido 

longitudinal com adesivo sintético. Quando coladas, essas peças configuram tábuas 

reconstituídas que, por sua vez, são unidas lateralmente, constituindo, assim, as chapas de 

madeira sarrafeada. Nas Figuras 62 e 63 é possível observarostipos de emendas empregados 

nas uniões entre peças: emenda de topo para ligação longitudinal (conformação das tábuas) 

e emenda a meia-seção para ligação lateral entre tábuas (conformação das chapas).
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Figura 62 | Emenda de topo Figura 63 | Emenda a meia-seçâo entre tábuas

o

Fonte: CÉSAR (2002), adaptado de WANESTSCHEK et al., 1969; NUTSCH, 1992.

Na conformação das chapas, as peças curtas de eucalipto foram dispostas na posição 

vertical de modo que a união lateral entre as tábuas reconstituídas pudesse absorver 

visualmente as emendas laterais entre chapas. Essa medida pautou-se na constatação, por 

César (2002), de conflitos de emendas entre componentes adjacentes nos elementos de 

vedação pré-fabricados existentes no mercado, quando da edificação acabada. Como 

resultado, evidencia-se a linha de modulação dos componentes, linguagem visual que, de 

acordo com pesquisas junto a consumidores realizadas pelo autor da proposta, produz uma 

estética bastante associada a habitação de interesse social. Para amenizar a linha de 

modulação e obter um resultado estético mais uniforme, César (2002) propôs uma 

modulação de 20 e 30 cm para as emendas entre tábuas. Essa modulação, que atende à 

coordenação modular decimétrica, favorece, ainda, a variedade de composição espacial, 

definida como benefício básico do produto. A Figura 64 ilustra possibilidades de composição 

espacial a partir da modulação de 20 cm entre tábuas.

Figura 6 4 1 Possibilidades de composição de peças de 2ocm de largura, feitas com tábuas de íocm  de
largura, para compor chapas de 40cm, 6ocm e 8ocm de largura
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Fonte: CÉSAR (2002).

Ainda tendo em vista proporcionar às chapas bom acabamento no que tange ao



resultado estético de sua composição, incorporou-se às juntas entre módulos (ligações El e 

Eli na Figura 64) um rebaixo com cantos retos chanfrados de o ,i cm de largura e 0,3 cm de 

profundidade, representado na Figura 65.

Figura 65 | Detalhe de rebaixo com cantos retos chanfrados com 0,1 cm de largura e 0,3 cm de
profundidade
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Fonte: CÉSAR (2002).

Para facilitar a montagem da vedação vertical na obra, os elementos não poderiam 

ter dimensões tão pequenas de modo que demandassem muitas operações de montagem in 

loco, nem tão grandes que necessitassem de mais de dois operários para transportá-las. Em 

vista disso, definiu-se 100 cm como largura final máxima das chapas. Seu comprimento final 

foi estipulado em 260 cm, com base no pé-direito recorrente de uma edificação residencial.

A configuração do produto, tal qual foi apresentada até aqui, decorreu de uma série 

de deliberações do autor da proposta sobre alternativas diversas, optando, via de regra, por 

aquela que mais se alinhava ao benefício básico estabelecido para o produto. O processo de 

execução dos protótipos e testes possibilitou, ainda, aprimorar o produto a partir de sua 

configuração inicial. Os testes no produto final tendem a ser superestimados em relação à 

montagem dos protótipos, porém, o acompanhamento do processo de produção é crucial 

sobretudo quando se busca agilidade na execução e montagem dos elementos construtivos.

Dos requisitos elencados no benefício básico do produto, estabelecido por César 

(2002), a proposta facilitou o processo de montagem da vedação vertical por apresentar 

elem entos-aschapas-de maiores dimensões que aqueles disponíveis no mercado nacional. 

Contudo, ao se analisar o processo de produção das chapas -  beneficiamento das peças e 

execução de detalhes -  conclui-se que este ainda não está tão distante de processos 

artesanais de produção que envolvem a madeira.

Em relação à variedade de modulação, a proposta atende ao objetivo com a 

proposição de uma modulação pequena (20 e 30 cm) capaz de compor uma diversidade de



vãos maiores em longitude. Porém, o pé-direito da edificação fica engessado em função do 

comprimento das peças (limitado em 260 cm).

3.2.4 Painéis verticais em madeira para o sistema plataforma semi-industrializado -  

UFSC, Florianópolis, 2013

| Autora do projeto: Viviane Teixeira Iwakiri 

| Ano: 2013

A introdução do sistema plataforma em madeira no mercado brasileiro deu-se de 

modo majoritariamente artesanal. A começar pelo projeto de arquitetura, concebido com o 

pensamento de uma obra em concreto e alvenaria. Em geral, inexiste um projeto de 

produção, os componentes construtivos são pré-cortados na fábrica, transportados até o 

canteiro de obras e ali ajustados e montados, peça por peça. É na etapa de montagem que 

grande parte das decisões são tomadas, de modo improvisado. O resultado são obras 

ineficientes que demandam mais tempo de execução que o necessário, com maior consumo 

de recursos e elevada taxa de desperdício.

Diante desse cenário, a autora da presente tese buscou, em pesquisa desenvolvida 

durante o mestrado, contribuir para a racionalização do projeto de edificações em madeira 

no sistema plataforma semi-industrializado35. Ao assumir que a fase de projeto possui 

dimensão estratégica na incorporação de práticas que visem à racionalização do processo 

construtivo como um todo, Iwakiri (2013) propõe um catálogo de painéis modulares para a 

montagem de paredes no sistema plataforma. Esses elementos, ordenados segundo uma 

retícula projetual, foram concebidos de modo a facilitar o processo de projeto, produção e 

montagem da edificação, ao mesmo tempo em que possibilitam uma ampla gama de 

composições espaciais.

Como critérios de projeto para a concepção do catálogo de painéis modulares cita- 

se: público alvo, grau de industrialização, coordenação modular, e as dimensões de mercado 

dos principais insumos que constituem a vedação vertical no sistema plataforma.

A proposta desenvolvida por Iwakiri (2013) constitui-se de 13 soluções de painéis de
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desenvo lv id as no canteiro lim itam -se à união dos elem entos.



parede modulares, entre tipos cegos e com aberturas de portas e janelas. Para a configuração 

básica do elemento levantou-se, de início, as dimensões dos principais insumos empregados 

na vedação vertical no sistema plataforma em madeira. Priorizou-se aqueles especificados 

em maior escala e que representassem um item relevante na composição dos custos finais da 

obra, de modo a buscar a otimização de seu uso e consequente redução de desperdícios e 

custos em toda a obra.

Assim, as chapas OSB, que têm a função de fechamento e contraventamento da 

vedação vertical no sistema plataforma, foram definidas como componente balizador do 

projeto. A aplicação das chapas estruturais nos painéis de parede se dá em função da 

definição prévia do quadro estrutural de peças de madeira serrada que, por sua vez, atendem 

à configuração dos ambientes definida no projeto arquitetônico. Via de regra, este 

desconsidera as dimensões dos insumos empregados e uma coordenação modular que 

relacione os componentes e elementos da construção. Esse descompasso entre projeto e 

execução conduz a obras pouco racionalizadas, conformejá citado.

Diante disso, na definição de uma modulação para os painéis foram consideradas as 

dimensões de mercado da chapa estrutural [120 x 240 m e 120 x 300 cm], Como se empregou 

as chapas na posição vertical, a medida-chave para o projeto dos elementos foi a de [120 cm], 

Este valor foi segmentado em partes inteiras, múltiplas do módulo-base (10 cm), para gerar 

os módulos menores de painéis de parede. Assim, o módulo 12M foi dividido em submódulos 

3M e 4M, gerando as seguintes variações: três módulos 3M formam o painel de 90 cm (9M), 

dois módulos 3M o painel de 60 cm (6M) e dois módulos 4M formam o painel de 80 cm (8M). 

O módulo de 12M duplicado forma o painel maiorde 240 cm (24M) e os submódulos 3M e 4M 

também podem por si só configurar painéis curtos (FIGURA 66). Estes, embora sem função 

estrutural, são importantes para a configuração do projeto arquitetônico, pois possibilitam 

mais variações no dimensionamento dos ambientes e promovem a flexibilidade de arranjo 

arquitetônico da proposta.
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Figura 66 | Esquema de modulação dos painéis de parede

l  _ ■  12M

Fonte: Iwakiri (2013).

A ossatura básica dos painéis configura-se a partir de montantes de seção 4 x 12 cm, 

espaçados em no máximo 60 cm, e de travessa inferior e superior, componentes horizontais 

de seção equivalente a dos montantes. O quadro formado recebe as chapas estruturais de 

OSB em ambas as faces, de modo a aumentar a rigidez do painel (FIGURA 67). A espessura 

das chapas utilizadas é de 1,11 cm e deve-se respeitar uma junta de 0,3 cm entre chapas, 

conforme recomendação do fabricante (FIGURA 68).

Figura 67 | Estrutura e fechamento dos painéis modulares do tipo cego (medidas em cm)
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Figura 68 | Detalhe da espessura do painel modular (medidas em cm)
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Fonte: Iwakiri (2013).

Por fim, apresenta-se, na sequência, o catálogo de painéis modulares de vedação 

vertical, composto por: sete painéis cegos, nos comprimentos expostos anteriormente; um 

painel porta-janela no comprimento 240 cm; três painéis-janela de 240, 120 e 90 cm de 

comprimento e dois painéis-porta, ambos de 120 cm, com variação dos vãos modulares para 

a porta.

(a) Painéis cegos

Os painéis cegos (vide FIGURA 67, p. 112) são bastante simples de executar, pois 

possuem menor número e variedade de componentes. As chapas de fechamento recebem 

apenas um corte longitudinal, quando não são empregadas inteiras como nos painéis 12M, e 

são fixadas à ossatura por meio de ligações pregadas simples.

(b) Painéis porta e painel porta-janela

Foram projetados dois tipos de painéis-porta, ambos de comprimento igual a 120 

cm, um atendendo ao vão modular de 80 cm e outro ao de 70 cm para as folhas das aberturas. 

O painel porta-janela possui comprimento total de 240 cm e vão modular de 200 cm (FIGURA

69)-
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Figura 69 | Painéis-porta e painel porta-janela (medidas em cm)
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(c) Painéis-janela

São propostos três tipos de painéis-janela, dois modelos com abertura de correr e 

um modelo de abertura do tipo basculante (FIGURA 70).

Figura 70 | Painéis-janela (medidas em cm)
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Fonte: Iwakiri (2013).
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Dentre as metas de racionalização do projeto traçadas pela pesquisa acima 

apresentada, destaca-se a de promover a industrialização da construção por meio do projeto 

de componentes e elementos pré-fabricados que agilizem o processo de projeto, produção e 

montagem das edificações. Nesse sentido, a proposta de Iwakiri (2013) atende ao objetivo, 

uma vez que reduziu os tipos a serem produzidos, pressupôs a existência de catálogo e



estoque para os painéis e previu tolerâncias de fabricação e montagem, inseridas em um 

sistema de coordenação dimensional aceita por fabricantes, construtores e consumidores.

O catálogo de painéis de vedação vertical apresentado atende, ainda, aos requisitos 

de intercambialidade, função crucial em sistemas abertos que permite a substituição de 

componentes por outros em um mesmo catálogo, como também por peças de outros 

fabricantes. A consideração no projeto dos painéis de parede das dimensões de mercado dos 

insumos utilizados, amparada pelos princípios da coordenação modular, favorece a utilização 

de insumos de fornecedores diferentes, a reposição de componentes produzidos por outras 

empresas, bem como a substituição dos painéis por outro material construtivo que siga a 

coordenação modular. A intercambialidade também é alcançada dentro do próprio catálogo 

proposto: na ausência de estoque de um ou mais painéis de um determinado tipo, pode-se 

valer de outros tipos para configurar a mesma parede. Por exemplo: uma parede cujo 

comprimento total seja de 300 cm, pode ser composta por um painel de 240 cm mais um de 

60 cm, por dois de 120 cm mais um de 60 cm ou, ainda, por dois painéis de 90 cm com um de 

120 cm e assim por diante (FIGURA 71).

Figura 7 1 1 Exemplo de intercambialidade na proposta de catálogo de painéis de parede 

300
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Fonte: Iwakiri (2013).

A proposta de Iwakiri (2013), embora apresente intercambialidade em relação a seus 

componentes construtivos, tem sua aplicação restrita ao sistema construtivo plataforma em 

madeira, que compreende um sistema construtivo integrado -  aquele em que estrutura e 

vedação atuam em conjunto. Possui, ainda, como limitante a altura do pé-direito da 

edificação, que fica condicionada a 270 cm com a utilização dos elementos propostos. 

Apresenta como vantagem a possibilidade de acabamentos diversos.
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3.3 AS FUNÇÕES DA VEDAÇÃO VERTICAL EM MADEIRA

No processo de desenvolvimento de produtos, a definição das funções que o 

produto a ser desenvolvido deverá desempenhar está relacionada à compreensão das 

necessidades e desejos de seus futuros usuários e é crucial para o sucesso ou fracasso do bem 

de consumo no mercado. Para Borges (2008), o edifício e suas partes são como produtos 

cujas características os tornam aptos a cumprir objetivos e funções para os quais foram 

projetados, quando submetidos a certas condições de exposição e uso.

Tendo em vista avaliar se tais objetivos e funções são atendidos de modo 

satisfatório, existem normas que reúnem requisitos, critérios e métodos de avaliação do 

desempenho da edificação e de seus sistemas, com base nas exigências dos usuários. De 

acordo com Cintra (2001), a ISO 6241:1984 -  Performance standards in building: Principlesfor 

their preparation and factors to be considered -  foi pioneira em apresentar um consenso 

internacional sobre o tema. O Brasil, por sua vez, passou a contar com uma norma própria 

em 2010, com a publicação da NBR15575 -  Edificações habitacionais: Desempenho, revisada 

em 2013.

Os requisitos de desempenho, de acordo com a NBR 15575 -  Parte 1: Requisitos 

gerais, são as condições que expressam qualitativamente os atributos que a edificação 

habitacional e seus sistemas devem possuir, para que possam satisfazer as exigências dos 

usuários (ABNT, 2013a). Ao se conceber um produto industrial, portanto, os requisitos de 

desempenho podem ser tomados como as funções que o produto deve desempenhar para 

atender às expectativas dos consumidores.

Assim sendo, são descritos, na sequência, os principais requisitos de desempenho 

(ou funções) que devem ser contemplados no projeto de sistemas de vedação vertical em 

madeira, considerando-se as exigências dos usuários de edificações habitacionais elencadas 

pela norma supracitada. É importante ressaltar que os requisitos aqui reunidos tratam-se de 

recomendações gerais, de ordem qualitativa, para o projeto do sistema de vedação como um 

todo. No processo de projeto do produto, porém, foram selecionados apenas os requisitos 

aplicáveis ao componente a ser desenvolvido, apresentados no item Resultados como as 

Condicionantes de Projeto.
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As expectativas dos consumidores, segundo Baxter (2011), devem ser convertidas 

em especificações técnicas antes mesmo de se iniciar o projeto de um novo produto, sendo 

essenciais para o controle de qualidade durante o processo de desenvolvimento e para 

assegurar que os objetivos para o novo produto sejam alcançados. De acordo com 

Rozenfeld etal. (2006), as especificações técnicas, ou especificações-meta, consistem em 

parâmetros quantitativos e mensuráveis que o produto projetado deve contemplar e são 

tratados pela NBR 15575-5 como critérios de desempenho. A Figura 72 apresenta um 

esquema das etapas de identificação das necessidades dos usuários, conversão em funções 

do produto e definição das especificações técnicas.

Figura 72 | As funções são identificadas a partirdas exigências dos usuários e então convertidas em
especificaçõestécnicas para 0 novo produto
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Fonte: Iwakiri (2017), com base em Rozenfeld etal. (2006) e B ax te r(2 0 ii).

Os critérios previamente estabelecidos permitem verificar, por exemplo, por meio 

de ensaios laboratoriais, se o funcionamento do protótipo do produto desenvolvido está de 

acordo com o previsto antes de seu lançamento. Ino (1992) destaca a importância da 

definição de critérios no projeto de elementos e sistemas construtivos:

Na proposição de novas opções construtivas para habitação deve-se, 
necessariamente, passar por etapas de desenvolvimento, tendo como 
suporte conhecimentos científicos e tecnológicos, respaldados em ensaios 
de laboratório, os quais respondem pelo atendimento aos critérios pré- 
estabelecidos, garantindo desta forma a qualidade esperada das 
construções propostas (INO, 1992).

No experimento realizado nesta tese, os critérios para o produto proposto dizem 

respeito aos parâmetros de resistência definidos nas normas pertinentes para as 

propriedades do compósito proposto e testado.



Com base na ISO 6241:1984, a NBR 15575-1 listou as exigências gerais dos usuários, 

adaptadas para a realidade brasileira, que devem ser consideradas no estabelecimento de 

requisitos de desempenho para o projeto de habitações e sistemas construtivos (ABNT, 

2013a).
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(a) Exigências de segurança, expressas pelas seguintes funções:

• Segurança estrutural;

• Segurança contra o fogo;

• Segurança no uso.

(b) Exigências de habitabilidade, expressas pelas seguintes funções:

• Estanqueidade;

• Desempenhotérmico;

• Desempenhoacústico;

• Desempenho lumínico;

• Saúde,higieneequalidadedoar;

• Funcionalidadeeacessibilidade;

• Confortotátileantropodinâmico.

(c) Exigências de sustentabilidade, expressas pelas seguintes funções:

• Durabilidade;

• Manutenibilidade;

• Impactoambiental.

Vale ressaltar que essas exigências se referem à edificação habitacional como um 

todo. Assim, haja vista que o foco desta pesquisa é um dos sistemas da casa de madeira -  a 

vedação vertical -, é preciso questionar quais funções cabe ao produto a ser proposto 

desempenhar. A NBR 15575, dividida em 6 partes, reúne em sua 4a parte as especificações 

relativas aos Sistemas de Vedação Vertical Internas e Externas -  SVVIE, aqui consideradas.

Para Bittencourt (1998), algumas funções, desempenhadas de modo precário pelas 

vedações de madeira em casas brasileiras, foram cruciais para a conformação da visão 

negativa acerca do emprego desse material na construção, conforme destacado abaixo.
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No Brasil, as vedações de madeira não são utilizadas de forma adequada, 
gerando uma ideia equivocada de que a madeira não oferece condições 
mínimas de conforto e, dessa maneira, afastando a população dos sistemas 
construtivos que utilizam a madeira. Utilizada, sobretudo, pela população 
de baixa renda em diferentes localidades do país, o sistema normalmente é 
constituído por uma camada simples de lambril ou tábuas não portantes. 
Esse tipo de vedação não atende aos requisitos de estanqueidade e conforto 
higrotérmico (BITTENCOURT, 1998).

No que tange a exigência de segurança estrutural, é preciso antes de mais nada 

estabelecer se a vedação vertical terá ou não função estrutural. Segundo a NBR15575-4 

(ABNT, 2013b), mesmo sem função estrutural, as vedações podem auxiliar no 

contraventamento de estruturas reticuladas ou sofrer as ações decorrentes de deformações 

na estrutura a que está integrada.

A vedação vertical que desempenhe função estrutural deve apresentar estabilidade 

e resistência expressa em nível de segurança que considere as combinações de ações 

passíveis de ocorrerem durante a vida útil da edificação, como as cargas verticais. Ainda que 

sem função estrutural, a vedação vertical deve ser capaz de resistir às cargas permanentes, 

como o seu peso próprio, e deformações impostas, bem como às solicitações das cargas 

horizontais devidas ao vento.

As solicitações originadas pela fixação de peças suspensas, tais como armários, 

prateleiras, quadros, entre outras, devem ser consideradas no projeto da vedação vertical. 

Este também deve prever a resistência do sistema aos impactos de choques acidentais 

decorrentes da própria utilização do edifício ou de tentativas de intrusões, bem como às 

ações transmitidas pelo fechamento brusco de portas.

A segurança ao fogo representa um ponto crítico para muitos consumidores de 

casas de madeira. Porém, com seções adequadamente dimensionadas, peças estruturais de 

madeira são capazes de resistir ao fogo por um tempo maior que pilares e vigas metálicos, 

por exemplo, o que assegura tempo hábil para alarme e evacuação segura dos ocupantes da 

edificação incendiada. De acordo com Szücs etal. (2008), quando exposta ao fogo, uma peça 

de madeira torna-se um combustível para a dispersão das chamas. No entanto, após alguns 

minutos, a camada mais externa do material carboniza-se, o que dificulta a passagem do 

calor para o interior da peça e retarda a propagação do incêndio. A proporção da madeira 

carbonizada com o tempo varia de acordo com a espécie e as condições de exposição ao fogo 

e pode ser calculada no dimensionamento da estrutura.



De acordo com a NBR15575-4 (ABNT, 2013b), as vedações verticais devem dificultar 

a ocorrência da inflamação generalizada. Para isso, a norma brasileira estabelece níveis de 

combustibilidade aceitos para os materiais empregados nas superfícies e no preenchimento 

(miolo) das paredes externas e internas, conforme o tipo de ambiente que a vedação vertical 

delimita na edificação. Além disso, existem produtos ignífugos e intumescentes de proteção 

para a madeira, que atuam na inibição temporária da combustão da madeira ou na formação 

de uma barreira isolante ao fogo.

No projeto de um elemento de vedação vertical, César (2002) recomenda ainda que 

se preveja a adequada acomodação das instalações elétricas, em tubulação apropriada e, de 

preferência, embutida, de modo a minimizar o risco de curto-circuitos e incêndios (CÉSAR, 

2002).

Em utilização, um elemento de vedação vertical deve fornecer suporte à fixação de 

peças suspensas, deve permitir a operação de portas e janelas a ele conjugados de forma 

segura e oferecer barreira eficaz a intrusões (ABNT, 2013b).

A função de estanqueidade da vedação vertical deve limitar a entrada de agentes 

que possam causar desconforto aos usuários da edificação, tais como água da chuva, 

umidade excessiva, vento, poeira, fumaça, etc. Em vedações executadas em madeira, a 

estanqueidade é de extrema importância uma vez que o acúmulo de umidade nas peças de 

madeira pode levar ao apodrecimento do material, comprometendo sua integridade. O bom 

funcionamento dessa função deve ser previsto em projeto, por meio de soluções que 

considerem a interface e as juntas entre componentes e elementos construtivos, assegurem 

o fechamento eficaz de frestas, prevejam juntas de dilatação para acomodar as variações 

dimensionais características dos materiais, especifiquem componentes auxiliares como 

barreiras hidrófugas, entre outras.

Na Casa de Araucária, a solução de tábuas e mata-juntas adotada para a vedação 

vertical é reconhecidamente ineficiente em relação à função de estanqueidade. A seção 

esbelta das tábuas e ripas em relação a seu comprimento, aliada à variação dimensional 

decorrente da secagem da madeira em serviço, leva ao empenamento das peças, o que 

contribui para a incidência de frestas. Ainda, por se tratar de um processo produtivo 

predominantemente artesanal, o esquadrejamento das tábuas para encaixe de esquadrias, 

executado no canteiro de obras, dá-se de modo irregular, prejudicando a interface das 

paredes com as aberturas. Por fim, a execução de um grande número de ligações pregadas
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para união dos componentes construtivos (das tábuas e mata-juntas entre si e destas com as 

demais peças estruturais -  vigas e pilares) gera pontos suscetíveis à entrada de umidade, 

trocas de calor e ruído (CÉSAR, 2002).

A exigência de durabilidade de Sistemas de Vedação Vertical -  SVV, segundo a NBR 

15575-4, diz respeito à manutenção da capacidade funcional e de suas características 

estéticas, ambas compatíveis com o envelhecimento natural dos materiais durante a vida útil 

de projeto (ABNT, 2013b). De acordo com a norma brasileira supracitada, ainda, as paredes 

externas de uma edificação habitacional devem ser capazes de resistir36 aos ciclos de 

exposição ao calor e resfriamento que ocorrem durante a sua vida útil.

A durabilidade relaciona-se diretamente com a função de estanqueidade, haja vista 

que impedir a entrada de agentes deterioradores da madeira, como a água da chuva e a 

umidade excessiva, contribui para a manutenção da integridade do material.

O design do produto deve propiciar a ventilação dos componentes de madeira, seu 

isolamento em relação ao solo e o escoamento eficaz da água da chuva -  por meio, por 

exemplo, de pingadeiras (FIGURA 73) -, cruciais para o prolongamento da vida útil do 

produto. Ainda em relação à influência da umidade na durabilidade do produto, a madeira 

empregada nos componentes construtivos deve ser seca previamente e encontrar-se em 

equilíbrio com o teor de umidade do local em que será posta em serviço.

Figura 73 | Detalhe de pingadeira para escoamento das águas da chuva em elemento de vedação vertical
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A norma brasileira de Preservação de madeiras -  NBR 16143, em vigor desde 2013, 

define seis categorias de uso para madeira conforme as condições de exposição ou uso da

36 Tal resistência diz respeito a níveis aceitáveis de deslo cam entos, fissuraçõ es e falhas nas paredes externas, defin idos pela 

NBR 15575-4 (A BN T, 2013-b).
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madeira, a expectativa de desempenho do componente e os possíveis agentes 

biodeterioradores presentes (FIGURA 74). Para cada categoria de uso, a norma prescreve 

medidas preventivas a serem tomadas de modo a assegurar a vida útil projetada para o 

produto de madeira.

Figura 7 4 1 Categorias de uso da madeira

CATEGORIA 
DE USO CONDIÇÃO DE USO DA MADEIRA ORGANISMO XILÓFAGO

1

Intenor de construções, fora de contato com 0 solo, 
fundações ou alvenaria, protegidos das intempéries, 

das fontes internas de umidade e locais livres do 
acesso de cupins-subterrãneos ou arboricolas.

Cupim de madeira seca 
Broca de madeira

2
Interior de construções, em contato com a alvenaria, 

sem contato com 0 solo ou fundações, protegidos das 
intempénes e das fontes internas de umidade.

Cupim de madeira seca 
Broca de madeira 

Cupim subterrâneo 
Cupim arboricola

3
Interior de construções, fora de contato com 0 solo e 

protegidos das intempéries, que podem, 
ocasionalmente, ser expostos a fontes de umidade.

Cupim de madeira seca 
Broca de madeira 

Cupim subterrâneo 
Cupim arboricola 

Fungo embolorador/manchador 
Funqo apodrecedor

4
Uso exterior, fora de contato com 0 solo e sujeitos as 

intempéries.

Cupim de madeira seca 
Broca de madeira 

Cupim subterrâneo 
Cupim arboricola 

Fungo embolorador/manchador 
Funqo apodrecedor

5
Contato com 0 solo, água doce e outras situações 

favoráveis á deterioração, como engaste em concreto 
e alvenana.

Cupim de madeira seca 
Broca de madeira 

Cupim subterrâneo 
Cupim arboricola 

Fungo embolorador/manchador 
Fungo apodrecedor

6 Exposição à água salgada ou salobra
Perfurador marinho 

Fungo embolorador/manchador 
Fungo apodrecedor

Fonte: NBR 16143:2013 (ABNT, 2013-c)

Tendo em vista auxiliar o projetista na escolha das medidas preventivas a serem 

tomadas no projeto de componentes e elementos construtivos em madeira, a norma 

apresenta um fluxograma do processo de decisão ilustrado abaixo (Figura 75).
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Figura 7 5 1 Fluxograma do processo de decisão

Fonte: NBR 16143:2013 (ABNT, 2013-c)

Quanto ao ataque de insetos xilófagos, deve-se especificar espécies de madeira com 

boa durabilidade natural ou que sejam de boa tratabilidade a tratamentos preservativos 

contra os agentes deterioradores do material.

Na Casa de Araucária, a durabilidade da vedação vertical é afetada por defeitos 

característicos da madeira sólida, tais como empenamento e rachaduras, desencadeados 

sobretudo pela relação entre as dimensões das tábuas e mata-jutas (largura x altura x 

espessura). A pequena espessura dos componentes de vedação em relação às suas demais



dimensões diminui a resistência àstensõesa que estão sujeitos, favorecendo o aparecimento 

dos defeitos acima citados. A existência de muitas ligações pregadas na execução da 

vedação, por sua vez, torna o conjunto tábua e mata-juntas mais suscetível a rachaduras e à 

oxidação dos pregos decorrente do acúmulo de umidade.

A durabilidade da vedação vertical em madeira também se relaciona à função de 

manutenibilidade, uma vez que preservar a capacidade funcional e as características 

estéticas do produto depende de intervenções periódicas de manutenção. Assim, a 

manutenibilidade corresponde à aptidão inerente ao produto de facilitar o seu processo de 

inspeção. A manutenção periódica também pode constatar a necessidade de substituição de 

componentes e, por isso, é importante que o projeto da vedação considere a facilidade de 

acesso e remoção de peças. O CTBA (1999) sugere destacar asjuntas entre componentes de 

modo a facilitar a identificação dos pontos de união quando necessária a desmontagem.

A funcionalidade da vedação vertical em madeira diz respeito à interação entre o 

usuário e o elemento construtivo. Essa função deve ser considerada tanto no âmbito do 

morador da casa de madeira, que irá interagir com o elemento construtivo ao longo de sua 

vida útil, quanto no âmbito dos profissionais responsáveis pela execução das casas, os quais 

deverão incorporaro produto projetado como solução de vedação vertical.

Para o morador, a funcionalidade do produto vedação se verifica em sua utilidade, a 

qual, segundo Rosso (1980), seria a capacidade de proporcionar multiplicidade de uso, isto é, 

permitir a realização de diferentes atividades e arranjos em um mesmo ambiente. Diante da 

crescente velocidade com que se processam as mudanças sociais e na configuração dos 

núcleos familiares, uma vedação vertical flexível tem mais chances de obter sucesso no 

mercado. Ainda de acordo com Rosso (1980), a flexibilidade no contexto apresentado 

corresponde à liberdade de reformular a organização do espaço interno e pode ser alcançada 

com divisórias não portantes, vãos livres de colunas e plantas modularmente coordenadas.

No desenvolvimento de componentes, elementos e sistemas construtivos em 

madeira, o princípio da dissociação das partes, sobre o qual discorreu Bittencourt (1995) em 

sua tese, rege a distinção entre estrutura, fechamento e paramento (acabamento). Tal 

autonomia promove liberdade à materialização da fachada, o que torna os sistemas mais 

flexíveis. A autora supracitada sugere que o fechamento seja considerado permeável, o que 

concede aos sistemas a facilidade de serem modificados, capacitando-os a evoluir 

formalmente. Por fim, Bittencourt (1995) aponta que dentre os sistemas construtivos em
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madeira, os sistemas hierarquizados -  do tipo pilar x viga -  são mais afeitos a modificações 

que os nervurados (sistema plataforma).

Para os encarregados pela execução da obra, por sua vez, a funcionalidade do 

produto vedação relaciona-se sobretudo à facilidade de montagem dos componentes em 

obra. Atributos como dimensões e peso das peças e soluções simples e eficazes de conexão 

entre componentes e elementos agilizam o processo de montagem da vedação vertical. A 

adoção da coordenação modular no projeto da vedação aumenta a integração com os demais 

componentes e elementos construtivos e diminui a necessidade de cortes e ajustes em obra.

Uma grande limitação do sistema de tábuas e mata-juntas da Casa de Araucária diz 

respeito à pouca espessura final das paredes, compostas por tábuas de 2,5 cm de espessura. 

Além da impossibilidade de se embutir as instalações hidráulicas e elétricas da casa, seu 

desempenho térmico e acústico deixa muito a desejar.

Adriazola (2008) avaliou o comportamento térmico de cinco tipos de painéis de 

madeira reconstituída para uso na vedação vertical de habitações de interesse social. Foram 

testados os painéis "W all"37, OSB, compensado, aglomerado e cimento-madeira em 

protótipos, monitorados e avaliados durante as estações de inverno e verão. Em ambas as 

estações os painéis Wall e OSB apresentaram melhor comportamento térmico entre os 

produtos avaliados. Nenhum dos painéis revelou desempenho térmico superior ao da parede 

de alvenaria de tijolos cerâmicos, material mais empregado em construções de cunho social 

no Brasil. Porém, Adriazola (2008) indicou que a utilização de camada dupla de painéis, com 

câmara de ar intercalada, na composição da vedação vertical poderia equiparar os resultados 

ao da alvenaria, uma vez que em algumas situações os painéis em camada única 

apresentaram resultados muito próximos aos obtidos com os blocos cerâmicos.

Giglio e Barbosa (2005), por sua vez, avaliaram o desempenho térmico de quatro 

composições distintas de painéis de vedação em madeira para testar a viabilidade de seu 

emprego em habitações de interesse social na cidade de Londrina-PR. Para as autoras, "a 

necessidade do aprimoramento e adequação térmica dos painéis em madeira é um 

importante campo de estudo, já que muitas habitações em madeira construídas no sul do 

Brasil nas décadas de 30, 40 e 50 são conhecidas como quentes no verão e frias no inverno" 

(GIGLIO e BARBOSA, 2005).
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37 Painéis co nstitu ídos por m iolo de m adeira lam inada, revestid as nas duas faces por fo lh as de m adeira e chapas cim entícias 
n a sfa c e se x te rn a s.



A solução básica adotada por Giglio e Barbosa (2005) para os painéis de vedação 

avaliados, em contraponto à vedação com uma camada de tábuas e mata-juntas, consistiu 

na execução de duas camadas de tábuas de modo que entre elas fosse gerada uma câmara 

de ar de 5 cm. Essa simples medida já levou a um aumento significativo no isolamento 

térmico se comparado à parede de camada única. Foram incorporados aos painéis de tábuas 

outros materiais, como chapas OSB e manta de alumínio, de modo que seu desempenho 

térmico fosse progressivamente aprimorado.

A pesquisa acima relatada indicou que uma espessura final maior e a incorporação 

de componentes isolantes ao elemento de vedação concorrem para o aprimoramento de 

suas funções térmicas e acústicas.

Além disso, a ocorrência de frestas entre componentes e elementos construtivos de 

madeira decorrentes da variação dimensional própria do material e da má execução da 

vedação vertical contribui para o desconforto térmico e acústico da edificação. Tal problema 

pode ser minimizado com a utilização de madeira reconstituída, como as chapas de madeira 

aglomerada e compensada, uma vez que apresentam maior estabilidade dimensional em 

virtude de seu processo produtivo. O design atento às interfaces da vedação vertical com os 

demais elementos construtivos, como as esquadrias, e sua adequada execução também 

contribui para um melhor isolamento térmico e acústico das edificações. Em relação a isso, a 

pré-fabricação industrial, que permite um maior controle de qualidade no dimensionamento 

e na montagem dos produtos, aliada à coordenação modular concorrem para uma interface 

mais precisa entre os diversos componentes e elementos construtivos.

A exigência de conforto lumínico elencada pela NBR 15575 não será considerada 

neste trabalho uma vez que a proposta de componente para vedação vertical irá se limitar a 

fechamentos opacos. No entanto, a norma americana de desempenho de edificações -  ISO 

6241:1984 -  aborda na exigência descrita como conforto visual, além dos aspectos relativos 

à iluminação natural e artificial, os aspectos dos espaços e superfícies quanto a cor, textura, 

regularidade e homogeneidade. Sob essa ótica, o conforto visual exerce importante papel em 

particular nas construções de madeira no país. Isso porque muito do preconceito a ser 

superado acerca desse tipo de construção está calcado nas recorrentes associações à estética 

de habitações populares, como os barracos nas favelas e as casas em palafitas à beira dos 

rios. De outro lado, outra associação comum remete à madeira presente nas casas de campo 

ou de veraneio. Para fugir dessa estética estigmatizada, um elemento de vedação em
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madeira deve ser versátil, deve permitir arranjos variados e a conjugação com materiais e 

acabamentos diversos. Sua inserção em processos de pré-fabricação industrial, bem-vinda 

para assegurar sua viabilidade de produção, deve considerar uma continuidade de 

modulação tal que, quando reunidos os elementos para configurar a parede, as emendas não 

fiquem evidentes. César (2002) constatou que linhas aparentes de modulação caracterizam 

o produto como "pré-fabricado" segundo consumidores brasileiros, que o associaram a 

produtos voltados à população de baixo poder aquisitivo.

Por fim, a exigência de economia pode ser atendida, sobretudo, a partir de um 

projeto de produção que considere a produção em larga escala dos componentes, em um 

esquema de pré-fabricação industrial. O catálogo de elementos permite que se atenda de um 

lado aos requisitos de escala industrial ótima e, de outro, de flexibilidade de composição, 

necessária para a diversidade de soluções resultantes. "Para deixara situação de estagnação 

na qual encontra-se a construção, é necessário considerar as edificações como um bem de 

consumo, com vida útil curta, com nível elevado de padronização, e consequentemente, com 

preços bem mais razoáveis daqueles praticados na atualidade" (CHEMILLIER, 1993, apud 

BITTENCOURT, 1995).

César (2002, p. 150) aponta como desvantagem do sistema plataforma, em termos 

de consumo de material e custo, a configuração da vedação vertical a partir de chapa de 

fechamento (compensado ou OSB) mais algum tipo de revestimento (como o siding vinílico, 

porexemplo). Oautorsupracitado levanta a seguinte questão: "será que um único elemento 

construtivo não poderá desempenhar a função destes dois elementos acima citados?".
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4 PRODUTOS DE MADEIRA RECONSTITUÍDA

O homem primitivo, ao desenvolver a tecnologia de lascar a pedra, muniu-se de 

ferramentas com as quais pode transformar as árvores em peças de construção. A partir de 

então, a madeira figurou por milhares de anos como material indispensável à construção de 

moradias humanas. Ora reinou absoluta nas casas de troncos empilhados, ora foi associada 

a outros materiais como a pedra e o barro em sistemas construtivos mistos, como no 

enxaimel. A madeira que se empregava era via de regra a maciça, o que demanda um 

criterioso processo de seleção de toras de diâmetro e comprimento adequados e isentas de 

defeitos. Além disso, priorizava-se determinadas espécies de madeira em detrimento de 

outras, por seus atributos de resistência e durabilidade natural.

Com o advento de materiais obtidos artificialmente em processos industriais, como 

o cimento e o aço, o papel da madeira na construção perdeu aos poucos o protagonismo. A 

extração indiscriminada da madeira limitou sua disponibilidade na natureza e a obtenção de 

peças de grandes dimensões tornou-se difícil e onerosa. Além disso, diante da crescente 

demanda por obras com grandes vãos livres na construção civil ficou difícil competir com 

aqueles novos materiais.

Porém, logo se descobriu que a madeira também poderia ser obtida por meio de 

processos industriais. A partir do aproveitamento de peças menores de madeira -  lâminas, 

de início -  reunidas por meio de um adesivo foram criados os primeiros produtos de madeira 

reconstituída. Estes consistiram nos painéis compensados de madeira, produzidos pela 

primeira vez em uma fábrica norte-americana no início do século XX. A produção industrial 

de painéis de fibras e de partículas iniciou-se logo após, com o intuito de viabilizar o uso de 

resíduos de madeira (REMADE, 2003).

Reconhecidas as vantagens da madeira reconstituída face a madeira sólida 

(rendimento em relação ao volume da tora, redução da anisotropia e emprego de espécies 

plantadas de rápido de crescimento, etc.), o mercado desse novo tipo de produto teve franca 

expansão e a indústria passou a investir no aprimoramento e no desenvolvimento de novas 

tecnologias.



131

4.1 VISÃO GERAL DOS PRODUTOS DE MADEIRA RECONSTITUÍDA

No processo de obtenção de produtos de madeira, as árvores extraídas são 

submetidas a uma série de operações de processamento para redução de suas dimensões, o 

que resulta em diversos tipos de elementos de madeira, conforme ilustrado na Figura 76.

Figura 76 | Tabela não-periódica de elementos de madeira 

D E C R É S C IM O  D E  E S P E S S U R A  E L A R G U R A

1. MENOR NUMERO DE EMPREGOS;
2. MAIOR INFLUXO DE CAPITAL;
3. MAIOR FORMABILIDADE;
4. DECRÉSCIMO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÀO DA RAZÁO DE PESO:
5. AUMENTO DA HOMOGENEIDADE E ISOTROPIA:
6. DECRÉSCIMO DA NECESSIDADE DE QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA

Fonte: MARRA (1992).

Marra (1992) destaca, a partir do esquema acima, que conforme as toras são 

convertidas em elementos menores, a natureza do processo industrial e as características do 

produto final diferem do seguinte modo: maior conformabilidade; decréscimo da relação 

resistência/peso; aumento da homogeneidade e isotropia; decréscimo de requisitos quanto 

à qualidade da madeira; maior influxo de capital; menor demanda de mão de obra.

Assim, a partir dos elementos resultantes da redução das dimensões da madeira 

obtém-se novos produtos de madeira por meio de sua reconstituição -  os produtos de 

madeira reconstituída -, a partir de métodos e processos adequados para cada tipo de 

produto e finalidade de uso (IWAKIRI, 2005). Integram o mercado da madeira reconstituída 

os produtos engenheirados como a madeira laminada colada (MLC), os painéis de lâminas



cruzadas (CLT) e as vigas I; os painéis compensados; os painéis aglomerados -  como o MDP, 

o OSB e os painéis cimento-madeira; os painéis de fibras duras, os isolantes e os de média 

densidade MDF; bem como peças moldadas por extrusão em compósito plástico-madeira.

A partir de elementos de grã longa como as lâminas obtém-se a madeira laminada 

colada (MLC), que consiste na sobreposição de lâminas de madeira dispostas com as fibras 

paralelas ao eixo longitudinal da peça final (FIGURA 77). As lâminas são unidas com resina 

sintética e consolidadas por meio de prensagem a frio em gabaritos que permitem a execução 

de peças retas e curvas. A madeira laminada colada é empregada sobretudo na construção 

civil. Seu uso na composição de vigas e pilares possibilita seções transversais mais robustas, 

capazes de vencer grandes vãos, com otimização da matéria-prima (FIGURA 78). Por meio de 

emendas longitudinais as peças podem alcançar com segurança grandes comprimentos. 

Além disso, por serem obtidas a partir de elementos de madeira previamente classificados e 

a partir de um processo industrializado de produção, as peças estruturais têm seu 

desempenho aprimorado. Calil Neto, Fujii e Takata (2016) relatam que o estágio atual da 

tecnologia desse tipo de produto nos Estados Unidos e na Europa permite construir vigas de 

até 40 metros de comprimento e dois metros de altura.
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Figura 78 | Vigas e pilares em MLC 
Pavilhão de festas, Guarujá -  SP. Projeto de Mauro 

Figura 77 | Seções de elementos em MLC Munhoz, executado pela Ita Construtora

Também conformados a partir de elementos de grã longa, os painéis estruturais 

CLT, ou de lâminas cruzadas, alternam camadas ímpares de lâminas de madeira maciça, 

dispostas de modo que as fibras de uma camada fiquem perpendiculares àquelas das 

camadas adjacentes (FIGURA 79-a). Com o princípio de configuração semelhante ao dos

38 D isponível em : <w w w .arch ie xp o .co m >. A cesso em : 06/02/2017.
39 D isponível em : < h ttp s://a rco w eb .co m .b r>. A cesso  em : 06/02/2017.

http://www.archiexpo.com
https://arcoweb.com.br
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painéis compensados, o CLT difere-se por apresentar lâminas mais espessas -  de 16 mm a 51 

mm -  coladas com adesivos estruturais que lhe aferem grande resistência, estabilidade 

dimensional e rigidez. Por suas propriedades mecânicas, o CLT é empregado em pisos, 

paredes e estruturas de coberturas (FIGURAS 79-b/c). Enquanto vedação vertical, revela-se 

eficaz na composição de edificações de múltiplos pavimentos e de grandes vãos livres. Os 

painéis CLT são comercializados usualmente nas larguras de 0,6 m, 1,2 m, 1,4 m e 3 m e em 

comprimentos que podem alcançar 18 m, viabilizados por emendas laterais especiais. Sua 

espessura final pode chegara 508 mm (KARACABEYLI e DOUGLAS, 2013).

Figura 79-a | Detalhe de parede em CLT, Figura 79-b | Cabana em Ladysmith.
composta de painéis de 1,8 x 3,0 m. Figura 79-c | Parede e teto em CLT na cabana em Ladysmith
Cabana pré-fabricada em Ladysmith, deixados intencionalmente sem acabamento.
Quebec, Canadá. Projeto do escritório 
Kariouc Associates.

Fonte: ARCHITIZER.40

40 Disponível em: < https://architizer.com >. Acesso em: 06/02/2017.

https://architizer.com


A figura abaixo (FIGURA 8o) ilustra a diferença de configuração das lâminas entre a 

madeira laminada colada (MLC) e os painéis de lâminas cruzadas (CLT).
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Figura 8o | CLTx MLC

Fonte: BCA.41

Os painéis compensados, assim como o CLT, são produzidos a partir da colagem de 

lâminas em número ímpar de camadas, com a direção da grã perpendicular entre camadas 

adjacentes. Diferem-se dos painéis CLT por empregarem lâminas de pouca espessura em sua 

composição -  de 2,5 mm a 6,35 mm, o que resulta em um produto final que varia de 4 mm a 

25 mm de espessura total. Sua aplicação se dá sobretudo na fabricação de móveis e na 

construção civil, como formas para concreto e tapumes. Nos países norte-americanos é 

bastante empregado em construções no sistema plataforma, no fechamento e 

contraventamento das estruturas de pisos, paredes e coberturas. Nesses casos, o 

compensado vem sendo substituído pelos painéis OSB, de maior resistência mecânica e 

contra umidade e que aliam a vantagem de permitir o aproveitamento de resíduos de 

madeira. De acordo com Vieira, Brito e Gonçalves (2012), o mercado nacional do 

compensado perdeu espaço, nos últimos anos, para o OSB, na construção civil, e para o MDF 

e o MDP, no setor moveleiro.

Os elementos de grã curta como as partículas de madeira podem originar os painéis 

de madeira aglomerada, produzidos a partir de partículas de madeira distribuídas de modo 

aleatório (MDP) ou orientadas (OSB). As partículas recebem aplicação de adesivos sintéticos, 

como ureia-formaldeído (UF) e fenol-formaldeído (FF), e são consolidadas por meio de 

prensagem a quente.

41 Disponível em: <https://www.bca.gov.sg>. Acesso em: 06/02/2017.

https://www.bca.gov.sg


Para Trianoski (2010), os painéis de madeira aglomerada destacam-se no rol dos 

painéis de madeira reconstituída. Com as maiores taxas de crescimento no mercado, seu 

sucesso se deve à grande diversidade de produtos, à flexibilidade de aplicação para os mais 

variados fins e, principalmente, à ascensão da indústria moveleira, que é a principal 

consumidora desse tipo de produto.

Segundo Iwakiri (2005), ainda, o princípio de fabricação dos painéis aglomerados 

agrega a este produto uma série de vantagens competitivas em relação aos painéis 

compensados e à madeira serrada, descritas a seguir:

• Eliminação de efeitos da anisotropia da madeira, o que significa que as 

alterações dimensionais e de resistência mecânica nas direções longitudinal e 

transversal do painel tornam-se similares;

• Eliminação de fatores redutores da resistência da madeira como nós, 

inclinação da grã e lenhojuvenil;

• Possibilidade de adequação das propriedades físico-mecânicas dos painéis por 

meio do controle dos parâmetros do processo: resina, geometria das 

partículas, grau de densificação, entre outros;

• Menores exigências em relação à matéria-prima como diâmetro da tora, forma 

do fuste, defeitos, etc.

• Menor custo de produção, em função da qualidade da madeira e da demanda 

menor de mão de obra.

Entre os painéis compostos por partículas de madeira, o MDP ou painéis de 

partículas de média densidade destaca-se na fabricação de móveis. Em sua produção, as 

partículas, uma vez encoladas com resina UF (mais comum), são distribuídas de modo 

randômico na formação do colchão e prensadas a quente. Os painéis MDP podem ser 

comercializados sem acabamento, pintados ou revestidos, estes de maiorvalor agregado. Os 

revestimentos, aplicados em fábrica, podem ser: (a) lâmina de madeira (LM) -  lâmina de 

madeira natural (faqueada) aplicada com resina UF, opção cada vez menos utilizada no Brasil;

(b)finishfoil (FF) -  película de papel pintada e aplicada com resina UF e; (c) baixa pressão (BP) 

-  lâmina de papel previamente pintada, impregnada com resina melamínica e incorporada 

ao painel por meio de pressão e temperatura. O acabamento em BP revela elevada 

resistência a riscos e manchas e minimiza a proliferação de microrganismos (VIDAL e DA 

HORA, 2014).
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Outro tipo de painel de madeira aglomerada é o OSB, ou painel de partículas 

orientadas, que consiste em um produto de maior resistência estrutural. Sua maior 

resistência mecânica e rigidez decorre da disposição de partículas longas, de formato 

retangular, em camadas ímpares com as partículas de uma camada orientadas 

perpendicularmente às das camadas adjacentes. Além disso, a utilização da resina fenol- 

formaldeído -  adesivo de elevada resistência à umidade -  na colagem das partículas torna o 

OSB um produto recomendado também para aplicação externa (IWAKIRI, 2005).

Os painéis cimento-madeira são tipos especiais de aglomerados, constituídos por 

partículas ou fibras de biomassa vegetal, água, aditivos e aglomerante. É em função da 

adição de água e aglomerante que os painéis cimento-madeira se diferenciam dos painéis 

aglomerados. Enquanto no aglomerado convencional emprega-se resina sintética de origem 

orgânica como aglomerante, tais como a ureia-formaldeído e a fenol-formaldeído, no 

cimento-madeira são utilizados aglomerantes de origem mineral. Estes podem ser a gipsita, 

a magnezita e o cimento Portland. Os dois primeiros, segundo Matoski (2005), são suscetíveis 

à umidade e suas aplicações restringem-se, portanto, a ambientes internos. Já os compósitos 

derivados do cimento Portland são mais resistentes e podem ser aplicados tanto interna 

quanto externamente. De acordo com Iwakiri (2005), o aglomerante mineral reage na 

presença de água e forma uma pasta capaz de endurecer por secagem natural. Em função 

disso, não há necessidade de prensagem dos painéis a altas temperaturas, o que caracteriza 

o processo como de baixo consumo energético. Todavia, o processo de solidificação do 

aglomerante mineral requer um período bem maior que o do aglomerante orgânico, uma vez 

que a reação é mais lenta. Os painéis cimento-madeira são muito empregados em países 

como a Alemanha e o Japão, em que se destaca por suas propriedades isolantes e elevada 

resistência ao fogo.

Já os elementos fibrosos de madeira são matéria-prima para a produção dos painéis 

de fibras isolantes, dos painéis de fibras duras e dos painéis de fibras de média densidade

(MDF). Os primeiros consistem em painéis de baixa densidade, cujo processo de produção 

tira partido das propriedades adesivas das próprias fibras para, por meio de processo úmido, 

promover a consolidação do material, que não é prensado a quente. Em função da baixa 

densidade, destinam-se a usos que demandem propriedades isolantes, como em forros e 

divisórias. Os painéis de fibras duras, por sua vez, são painéis de alta densificação, produzidos 

a partir de fibras de madeira encoladas com resina fenol-formaldeído e consolidadas por meio
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de prensagem a quente. Já nos painéis MDF, de média densificação, utiliza-se, em geral, 

resina ureia-formaldeído na colagem das fibras, consolidadas também pela ação de 

temperatura e pressão. O painel MDF caracteriza-se por maior capacidade de usinagem, se 

comparado ao painel de partículas (MDP), o que o torna um produto mais versátil em termos 

de usos e aplicações (VIDAL e DA HORA, 2014). Assim como o MDP, pode ser comercializado 

sem acabamento, pintado ou com os acabamentos aplicados em fábrica: LM, FF e BP, 

apresentados acima.

Por fim, integram também os produtos de madeira reconstituída as peças moldadas 

por extrusão ou injeção a partir de compósito plástico-madeira. Compósitos são materiais 

formados por uma fase contínua polimérica, denominada matriz, reforçada por uma fase 

descontínua (fibras). De acordo com Clemons (2002), o termo "compósito plástico-madeira" 

refere-se a todo compósito que contenha madeira e uma resina termofixa ou termoplástica, 

sendo esta última a mais empregada atualmente. O processo mais comum de obtenção da 

mistura de plástico e madeira é a extrusão, embora processos alternativos comecem a ser 

explorados pela indústria. Razera (2006) destaca a moldagem por injeção de uma mistura 

plástico-madeira cujo teor de fibras ou "farinha de madeira" pode chegar a 60%. Outro 

exemplo de processo alternativo, segundo o autor supracitado, é a moldagem de fibras ou 

partículas de madeira com resinas termofixas conformadas sobre pressão e temperatura em 

moldes de metal. Esse processo foi investigado por Razera (2006), que atestou ser possível 

produzir peças funcionais complexas, com furos e rebaixos obtidos diretamente na 

moldagem e com elevada resistência mecânica.

Haja vista que o foco desta pesquisa são os produtos particulados de madeira -  mais 

especificamente aqueles obtidos a partir de partículas não orientadas em processo de 

moldagem a quente -, o conteúdo apresentado na sequência é relativo apenas a essa 

categoria de produtos. Assim, discorre-se, na sequência, acerca da matéria-prima 

empregada na produção de produtos particulados de madeira (madeira, adesivo e aditivos) e 

do processo de produção em si. Na explanação sobre o processo de produção, dois métodos 

são descritos: a obtenção de painéis aglomerados (produtos planos) por meio de prensagem 

a quente e a moldagem de produtos tridimensionais, por extrusão, injeção ou compressão.

4.2 MATÉRIA-PRIMA
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Os componentes básicos utilizados na produção de produtos particulados de



madeira são a madeira, o adesivo e o catalisador42. Alguns aditivos podem ser empregados 

de modo a melhorar certas propriedades dos produtos para aplicações específicas, tais como 

emulsão de parafina, retardantes de fogo e produtos preservantes contra fungos e insetos.

4.2.1 Madeira

No processo de produção de produtos particulados deve-se considerar a espécie de 

madeira e os seguintes parâmetros a ela relativos: densidade, extrativos, acidez e materiais 

estranhos.

A densidade de uma espécie determina a razão de compactação do produto, que é 

a relação entre a e a  densidade final do produto e a densidade da madeira. Segundo Moslemi 

(1974), a razão de compactação deve ser superior a 1,3 para que ocorra a densificação 

necessária para a conformação do produto. Quanto menor for a densidade de uma espécie, 

maior será a razão de compactação do produto e maior será sua resistência mecânica, uma 

vez que foi mais comprimido. Nesse caso, porém, a propriedade de inchamento em espessura 

será maior, em função da maior liberação das tensões de compressão impostas durante a 

prensagem (MOSLEMI, 1974).

Os extrativos presentes na madeira, cujo teor pode variar de 5 a 30%, compreendem 

materiais orgânicos como: taninos e outros polifenólicos, óleos, gorduras, ceras, graxas, 

gomas e resinas (KLOCK e ANDRADE, 2013). O tipo e a quantidade desses extrativos pode 

afetaroconsumo e a cura da resina, a higroscopicidade e permeabilidade da madeira e levar 

à incidência de bolhas no material durante a prensagem, devendo ser identificados e 

controlados na seleção da espécie (MOSLEMI, 1974).

A acidez da madeira depende da quantidade e do tipo dos extrativos, e também deve 

ser levada em conta na produção de produtos particulados, haja vista exercer influência sobre 

a cura da resina e a qualidade de colagem do produto. De acordo com Marra (1992), as resinas 

mais empregadas comercialmente, que são a ureia-formaldeído e o fenol-formaldeído, 

curam, respectivamente, nos meios ácidos e alcalinos. Isso significa que uma madeira de 

acidez elevada pode dificultar a colagem com a resina fenol-formaldeído, ao passo que a alta 

acidez da madeira pode levar à pré-cura da resina ureia-formaldeído durante a prensagem.

Por fim, os materiais estranhos são resíduos associados à madeira provenientes de
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operações anteriores à sua entrada na indústria, como partículas metálicas incorporadas à 

madeira e substâncias minerais inerentes ao próprio material. Podem causar problemas 

como: a) descoloração do produto; b) mal acabamento do produto com revestimento e 

pintura; c) desgaste e avarias nos equipamentos de processamento da madeira e; d) risco de 

fogo nas operações de secagem (IWAKIRI, 2005).

Na sequência são descritas as características da espécie escolhida para a etapa 

projetual desta pesquisa: a bracatinga (Mimosa scabrella).

Bracatinga (Mimosa scabrella)

A bracatinga (FIGURA 81) tem ocorrência natural somente no Brasil, em zonas de 

clima frio e úmido. Sua distribuição se dá do sul do estado de Minas Gerais até o norte do Rio 

Grande do Sul, com predomínio nos estados do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com 

Carvalho (2003), a espécie é característica e exclusiva da Floresta Ombrófila Mista (mata com 

Araucária), ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica. As matas de bracatinga, ainda 

conforme Carvalho (2003), são consideradas "formações florestais pioneiras", constituídas 

por espécies de crescimento acelerado que nascem primeiro e fornecem as condições 

adequadas para que as demais árvores, de crescimento mais lento, possam se desenvolver. 

A bracatinga consiste em espécie pioneira, de rápido crescimento, que possibilita o 

desenvolvimento da araucária e outras espécies da Floresta Ombrófila Mista. Em regiões 

afetadas pela devastação da araucária, a bracatinga ocorre em associações puras, conhecidas 

por bracatingais. Devido à densa folhagem de cor clara e acinzentada, contrastante com o 

verde predominante das demais vegetações, os bracatingais caracterizam visivelmente a 

paisagem onde ocorrem.

Trata-se de espécie folhosa e caducifólia -  cujas folhas caem em determinada época 

do ano -, com 4 a i 8 m d e  altura e 2 o a 3 0  cm de diâmetro de tronco (DAP43). Pode atingir na 

idade adulta até 29 m de altura e 50 cm ou mais de diâmetro de tronco (CARVALHO, 2003). 

Quanto às características organolépticas, Fabrowski etal. (2005) descrevem a bracatinga do 

seguinte modo:

A madeira da bracatinga contém regiões mais escuras tendendo ao marrom
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(Marchiori, 1980). O cerne é pardo-claro-acinzentado com tonalidade rósea. 
Alburno diferenciado, bege-claro levemente rosado. Textura média a 
grosseira, grã direita, sem gosto ou cheiro, superfície moderadamente 
áspera ao tato e sem brilho ou brilho pouco acentuado (Reitz et al., 1983; 
Inoue et al., 1984). O alburno ocupa cerca de 35% da seção transversal 
(FABROWSKI etal., 2005).

Figura 8 1 1 Amostra de bracatinga (Mimosa scabrella)

Fonte: A autora (2017).

Em relação à madeira, a bracatinga é de moderada densidade (0,65 a o,8i g/cm3), a 

12 e 15% de umidade (CARVALHO, 2003), o que a torna uma boa opção de uso tanto na 

produção de móveis quanto em componentes construtivos. Carvalho (2003) alerta que a 

madeira da bracatinga pode sofrer contrações e inchamentos caso não seja secada de modo 

adequado. Berriel (2009) pondera acerca das vantagens e desvantagens de utilização da 

madeira da bracatinga para a construção de componentes construtivos no Paraná:

A bracatinga (Mimosa scabrella) se apresenta como uma alternativa viável 
para a construção de componentes construtivos no Paraná por: 1-) ser 
matéria prima local, 0 que é extremamente vantajoso tanto para 0 
incremento da renda do pequeno e médio produtor rural (arranjo produtivo 
local), tanto para se trabalhar dentro de um plano de desenvolvimento mais 
sustentável, minimizando os impactos ambientais decorrentes do 
transporte; 2-) fazer parte do sub-bosque da araucária (Araucaria 
angustifolia), 0 que torna interessante promover sua valorização, para que 
se mantenha a biodiversidade da região, através da promoção de plantios 
com plantas nativas; 3-) apresentar 0 segundo maior incremento anual 
(CARVALHO, 2003) entre as árvores brasileiras, 0 que a torna 
economicamente interessante, além de representar uma árvore com
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vocação para fixadora de carbono; e 4-) apresentar características como, por 
exemplo, 0 fato de ser moderadamente densa (0,65 a 0,81 g/cm3), entre 12 
e 15% de umidade (CARVALHO, 2003, p. 229), que a transformam numa 
ótima opção de uso tanto em elementos construtivos, quanto na produção 
de móveis, promovendo 0 uso de espécie nativa. Além disso, a bracatinga 
não é tão suscetível ao ataque de agentes xilófagos quanto 0 pinus. As 
desvantagens da utilização desta espécie são: 1-) tensões de crescimento e 
secagem; 2-) conicidade acentuada que resulta em peças curtas no 
desdobro; 3-) problemas acentuados com torção, empenamento e 
rachaduras quando utilizadas peças com mais de 1 metro de comprimento; 
e 4-) restrições legais ao corte (BERRIEL, 2009).

É importante ressaltar que em sua pesquisa, a autora supracitada propôs a utilização 

da madeira serrada da bracatinga para componentes construtivos. Já nesta tese, o emprego 

da bracatinga se dá na forma de partículas, as quais, associadas a resina sintética e por 

processo de moldagem a quente, configuram os componentes construtivos.

Carvalho (2003) também destaca a aptidão da bracatinga para a construção civil, na 

forma de madeira serrada em vigamentos e roliça em escoras de obras, assim como em 

produtos de madeira reconstituída como os compensados e aglomerados. Também é 

bastante empregada em partes internas de móveis, como em armação de estofados, 

estrados de camas, laterais e fundos de gavetas, etc. Zamarian (2008) avaliou a viabilidade 

de utilização da espécie no design de móveis e concluiu que a madeira da bracatinga atende 

aos requisitos estéticos, de usinabilidade e de aceitação de público alvo necessários a sua 

introdução neste mercado.

Seu uso preponderante reside, porém, na geração de energia, na forma de lenha e 

carvão. Documentos de 1930 relatam que a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio 

do Estado do Paraná empreendeu um esforço significativo para divulgar a bracatinga como 

alternativa energética. Assim, diversos produtores iniciaram o cultivo em regiões lindeiras a 

Curitiba-PR, com vistas ao emprego da lenha em fogões domésticos, fornalhas, locomotivas, 

olarias e fundições. Segundo Carvalho (2003), o cultivo da bracatinga estende-se na região 

metropolitana da capital paranaense por uma área superior a 60 mil hectares, com as 

características de cultivo quase inalteradas.

O atual sistema de manejo da bracatinga, direcionado basicamente à produção de 

lenha e carvão, gera um percentual pequeno (1 a 2%) de toras de diâmetro suficiente para 

industrialização em serrarias. Schaitza44 (2009, citado por Berriel, 2009) ressalva, porém, que

44 S CH A IT Z A , E. O rientação. Curitiba-PR , ja n . 2009.



modificações no manejo dos bracatingais, com o alongamento da rotação de algumas 

árvores selecionadas, pode promover incremento significativo no volume de toras passíveis 

de desdobro e utilização na indústria madeireira. O uso diferenciado de parte dos 

bracatingais pode ser vantajoso para pequenos produtores rurais, uma vez que o valor de 

toras e de madeira serrada é superior ao da lenha e do carvão, o que concorre para a 

sustentabilidade de suas propriedades e das florestas (BERRIEL, 2009).

4.2.2 Adesivos

O adesivo ou resina consiste no componente de maior custo na produção de 

produtos particulados de madeira e, por isso, sua quantidade deve ser otimizada em função 

das propriedades requeridas para a finalidade a que se destina. Essa quantidade varia de 5 a 

10%, em geral, e é determinada de acordo com o conteúdo de sólido resinoso presente na 

resina e com base no peso seco das partículas de madeira.

A colagem adequada da madeira relaciona-se a um conjunto de fatores que podem 

ser agrupados em quatro grupos (IWAKIRI, 2005):

1. Características físico-químicas do adesivo;

2. Composição e características da madeira;

3. Procedimentos empregados na colagem;

4. Condições de uso do produto colado.

Como características físico-químicas do adesivo que devem ser estudadas citam-se: 

viscosidade, tempo de gelatinização (gel time), teor de substâncias sólidas e pH.

A primeira característica pode ser definida como a grandeza que caracteriza a 

existência de atrito entre as moléculas de um fluido e que se manifesta por meio do 

escoamento. A viscosidade está, portanto, relacionada à fluidez de um líquido e, no caso do 

adesivo, pode indicar, ainda, a sua "idade" ou o tempo em que o mesmo se encontra 

armazenado -  quanto maior o período de tempo de armazenagem, maior a viscosidade. 

Marra (1992) relata que adesivos com alta viscosidade acarretam maior resistência ao 

espalhamento, menor penetração na estrutura capilar da madeira e consequente deficiência 

na ligação do sistema madeira-adesivo. Adesivos com baixa viscosidade, por sua vez, são 

melhor absorvidos pela madeira, condição que, em situação extrema, pode implicar em linha 

de cola "faminta", isto é, penetração excessiva e desaparecimento do adesivo através da 

estrutura porosa da madeira.
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O tempo de gelatinização ou gel time indica o ponto de máxima viscosidade 

admissível para a aplicação do adesivo e é medido por meio de aparelho específico após a 

preparação do adesivo (adição de catalisador, extensores, etc.). O gel time relaciona-se 

também à reatividade da resina, que afeta, por sua vez, no tempo de prensagem do produto 

(IWAKIRI, 2005).

Os adesivos para madeira são constituídos por componentes sólidos e líquidos 

voláteis, compostos de solventes orgânicos. O teor de substâncias sólidas, ou teor de sólidos,

refere-se à quantidade desses componentes sólidos. Com a prensagem a quente, os 

componentes líquidos evaporam e ocorre a cura e solidificação da resina, com consequente 

consolidação do produto. A determinação do teor de sólidos é realizada em laboratório.

Por fim, na colagem de madeiras deve-se considerar o pH tanto da madeira quanto 

da resina. Esta não deve ter os limites de pH superiores à faixa de 2,5 a n ,  sob risco de 

degradação das fibras da madeira. Cada tipo de adesivo reage de maneira diferente em face 

do pH da madeira com a qual é associada. Assim, são produzidos com pH específico, de modo 

a fornecer solubilidade e velocidade e grau de solidificação desejados para cada fim (MARRA, 

1992).

Em relação ao processo de colagem de madeiras, Iwakiri (2005) destaca as seguintes 

variáveis:

• Formulação e quantidade de adesivo a ser aplicado em função da espécie, 

espessura da lâmina e área superficial específica das partículas de madeira e;

• Os parâmetros do ciclo de prensagem: temperatura, pressão e tempo de 

prensagem.

As condições ambientais dos locais de utilização dos produtos de madeira 

reconstituída devem ser consideradas na escolha do adesivo mais adequado, sobretudo em 

situações caracterizadas por variações cíclicas de alta e baixa umidade relativa do ar e 

exposição direta à água (IWAKIRI, 2005). Além da resistência à umidade (quando requerida 

pelo uso), deve-se considerar a capacidade do adesivo em suportar os esforços a que o 

conjunto (adesivo + aderente) é submetido e manter a integridade da ligação nas condições 

de uso previstas (VICK, 1999).

Na construção civil, adesivos que contribuem para a resistência e rigidez do conjunto 

estrutural da edificação ao longo de sua vida útil são considerados adesivos estruturais. São 

exemplos de aplicação destes adesivos as vigas de madeira laminada colada, as vigas pré-
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fabricadas de perfil I e os painéis de vedação estruturais, como o CLT e o OSB. Quanto 

maiores as propriedades de resistência e rigidez dos adesivos, maiores são as exigências do 

processo produtivo em relação ao material, como variações na superfície e no teor de 

umidade da madeira, e aos parâmetros de produção como pressão, temperatura e condições 

de cura. A Tabela io, adaptada de Vick (1999), apresenta os principais tipos de adesivos 

sistematizados segundo o desempenho estrutural esperado nos diversos níveis de condições 

ambientais de exposição.
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Tabela 10 | Tipos de adesivos sistematizados segundo 0 desempenho estrutural esperado nos diversos níveis 
de condições ambientais de exposição.

Integridade estrutural Condições de exposição Tipo de adesivo
Estrutural Exterior

(resiste a longos períodos de 
exposição à água)

Fenol-formaldeído
Resorcina-formaldeído
Melamina-formaldeído

Exterior restrito (suporta curtos 
períodos de exposição à água)

Melamina-ureia-formaldeído
Isocianato
Epoxi

Interior
(suporta curtos períodos de 
exposição à umidade elevada)

Ureia-formaldeído
Caseína

Semi-estrutural Exterior restrito PVAc termofixo 
Poliuretana

Não-estrutural Interior PVAc
Animal
À base de soja 
Hot-melt

Fonte: A autora (2016), adaptado de Vick (1999).

Nos adesivos sintéticos, o processo de adesão ocorre gradativamente com o 

incremento de sua viscosidade -  fluidez do material -  e se completa quando o adesivo passa 

do estado líquido para o sólido. De acordo com Vick (1999), essa transição de estado físico 

nos adesivos pode ser resultante de uma mudança física ou química. Em função disso, os 

adesivos são classificados em termoplásticos e termofixos e as características de cada tipo 

influenciam seu desempenho em serviço.

Os adesivos termoplásticos amolecem e liquefazem-se com o calor e solidificam-se 

com o resfriamento. Esse processo de solidificação, desencadeado por uma mudança física, 

pode ocorrer de dois modos: a) perda de solvente do adesivo por evaporação e dispersão 

sobre a madeira e b) resfriamento do adesivo em uma superfície mais fria. Em geral,



apresentam menor resistência ao calor, à umidade e a cargas de longa duração que os 

adesivos termofixos(VICK, 1999). Os adesivos termoplásticos mais empregados em produtos 

de madeira reconstituída estão o acetato de polivinila (PVAc) e o hot-melt (IWAKIRI, 2005).

Já nos termofixos, a solidificação se dá por meio da polimerização química das 

ligações moleculares da resina, que sob aquecimento sofre modificações químicas e físicas 

irreversíveis e torna-se rígida e insolúvel. Os polímeros formados conferem à resina alta 

resistência à umidade e estrutural, tornando-a capaz de suportar elevadas cargas de longa 

duração sem deformar. Os adesivos termofixos em geral contêm água, a qual deve ser 

evaporada e absorvida pela madeira para que o adesivo sofra cura completa (VICK, 1999). 

Ureia-formaldeído, melamina-formaldeído e fenol-formaldeído são exemplos de adesivos 

termofixos. Na Tabela 11, elaborada a partir de Marra (1992), Vick (1999) e Iwakiri (2005), são 

apresentados os principais tipos de adesivos empregados no mercado.
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Tabela 1 1 1 Tipos de adesivos, propriedades de resistência e uso

Tipo de adesivo Forma e cor Aplicação Propriedades de 
resistência

Usos

Naturais
À base de soja Adesivo em pó; 

linha de cola de 
coloração branca a 
alaranjado

Cura sob pressão e 
à temperatura 
ambiente

De moderada a 
baixa resistência 
mecânica; de 
moderada a baixa 
resistência à água 
e umidade

Compensado para 
uso interno

Resíduos 
lignocelulósicos 

(lignina etaninos)

Adesivo em pó ou 
líquido; substitui 
parcialmente 0 
fenol em
formulações fenol- 
formaldeído; linha 
de cola marrom 
escuro

Cura sob pressão e 
a quente (130 a 
i50°C)

Boa resistência 
mecânica; de 
moderada a boa 
resistência em 
condições úmidas; 
durabilidade 
aprimorada 
quando misturada 
a adesivo fenólico

Substituto parcial 
do fenol em 
adesivos fenol- 
formaldeído 
empregados em 
painéis
particulados e 
compensados

Sintéticos
termoplásticos
P V A c-a ce ta to d e

polivinila
Adesivo líquido; 
coloração branca a 
amarelada com 
linha de cola 
incolor

Cura em prensas a 
quente e de alta 
frequência

Boa resistência 
mecânica; baixa 
resistência à 
umidade

Painéis EGP,/inger 
joints, móveis

PVAc termofixo Adesivo líquido, 
catalisado com 
ácidos orgânicos; 
coloração branca a 
amarelada com

Polimerização e 
cura em prensas a 
quente e de alta 
frequência

Evolução da 
emulsão de PVAc 
comum; elevada 
resistência à água 
e à temperatura

Esquadrias de 
madeira de uso 
interno e externo
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linha de cola 
incolor

Hot-melt Adesivosólido; 
isento de 
solventes; 
coloração branca a 
alaranjada com 
linha de cola quase 
incolor

Sintéticos
termofixos
Ureia-formaldeído

(UF)

Melamina e 
melamina-ureia- 

formaldeído

Fenol-formaldeído

Resorcina-
formaldeído

Isocianato ou MDI

Adesivo em pó ou 
líquido; coloração 
branca leitosa com 
linha de cola 
incolor

Adesivo em pó ou 
líquido; pode ser 
misturada à resina 
UF até a proporção 
de 40%; coloração 
branca leitosa com 
linha de cola 
incolor

Adesivo em pó ou 
líquido; coloração 
e linha de cola 
marrom 
avermelhado

Adesivo líquido; 
coloração marrom

Adesivo líquido; 
zero emissão de 
formaldeído livre;

Fundido a alta 
temperatura sobre 
a superfície da 
madeira

Cura sob pressão a 
frio com 
catalisadores 
orgânicos, como 0 
ácido cítrico, 
fórmico etartárico; 
cura a quente (90 a 
i20°C), com 
catalisadorsulfato 
de amónia

Cura sob pressão 
com catalisadora 
quente com 
temperatura na 
faixa de 65 a 
i30 °C ;n a  
temperatura de 
130o dispensa 0 
uso de
catalisadores; cura 
mais rápida que a 
resina FF

Cura sob pressão a 
quente (130 a 
i50°C)

Cura sob pressão a 
frio, com
catalisador; tempo 
de prensagem 
bastante variável, 
em função da 
temperatura 
ambiente

Cura sob alta 
pressão e 
temperatura;

Resistência 
mecânica inferior 
aos demais 
adesivos para a 
madeira; 
moderada 
resistência à 
umidade

Boa resistência 
mecânica; baixa 
resistência à 
umidade; de 
moderada a baixa 
resistência a 
temperatura 
elevada (so°C)

Elevada resistência 
mecânica; muito 
resistente à água e 
ambientes úmidos

Elevada resistência 
mecânica e à água; 
mais resistente que 
a madeira a altas 
temperaturas e 
agentes químicos

Elevada resistência 
mecânica e à água; 
mais resistente que 
a madeira a altas 
temperaturas e 
agentes químicos

Junção de sarrafos 
na fabricação de 
compensado 
sarrafeado

Colagem de 
madeira sólida e 
compostos 
particulados e 
laminados em 
geral

Colagem de 
compensados; 
junções detopo e 
lateral de madeira 
sólida

Compensados à 
prova d'água; 
painéis de fibras 
duras; painéis 
aglomerados 
estruturais 
waferboard e OSB

Madeira laminada 
colada,
construções navais

Elevada resistência Painéis de madeira 
m ecân icaeàág ua; aglomerada 
adere em
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coloraçãom arrom  tem pode superfícies
claro co m lin h a d e  prensagem m etálicase
cola clara relativamente plásticas

curto (desvantagem)

Fonte: A autora (2017), com base em Iwakiri (2005) e Vick (1999).

Os adesivos sintéticos, não obstante o grande desenvolvimento tecnológico que 

experimentaram e a alta performance alcançada, são compostos de origem orgânica que 

derivam, em sua maior parte, do petróleo. Além disso, sua formulação contém componentes 

tóxicos nocivos ao meio ambiente quando descartados de modo inapropriado. Diante das 

pressões por materiais e processos que mitiguem os impactos ambientais, cresce o interesse 

nos adesivos naturais como os à base de soja, a resina poliuretana de mamona e aqueles 

constituídos de resíduos lignocelulósicos, como a lignina e os taninos.

Os adesivos à base de lignina excedente do processo de polpação da madeira para 

obtenção de celulose alinham-se com o interesse acima descrito por dois motivos centrais: 1) 

empregarem matéria-prima de fonte renovável e proveniente de refugo de produção 

industrial e 2) promoverem a redução do uso de componentes sintetizados com o fenol e a 

ureia, quando misturados a adesivos convencionais.

Segundo dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel -  BRACELPA (2012), a 

indústria brasileira de celulose cresceu em média 7,2% ao ano na última década, o que 

representa o dobro do que foi produzido no decênio anterior. Com o crescimento registrado, 

aumentou também o volume de lignina residual proveniente do licor negro, subproduto do 

processo de obtenção de polpa celulósica para fabricação de papel. De acordo com Dias 

(2014), esse subproduto é considerado um excedente, uma vez que a indústria é incapaz de 

tratar todo o licor negro gerado, dado o alto custo da caldeira de recuperação (equipamento 

que decompõe o licor negro em substâncias inorgânicas e orgânicas, dentre elas a lignina). 

Um percentual ínfimo da lignina é precipitado e comercializado (de 1 a 2%) e o restante é 

utilizado na própria indústria para geração de energia por meio da queima.

Há, porém, conforme Dias (2014), uma forte tendência mundial de aproveitamento 

desse excedente de lignina para fins mais nobres, tais como dispersantes e aditivos de 

concreto e em adesivos para a madeira. No que tange os adesivos, vários estudos foram 

conduzidos, a partir de diversas fontes e formas de extração da lignina -  como a obtida a 

partir do bagaço da cana, da casca do café e de fibras de coco -, com o objetivo de adicioná- 

la a adesivos fenólicos para a colagem de madeira. Esta tese enfoca, todavia, a substituição



parcial do fenol na resina fenol-formaldeído pela lignina proveniente do processo Kraft45de 

obtenção de polpa celulósica de origem florestal (madeira de folhosas).

Para Alonso et al. (2004) e Çetin e Ozmen (2002), a lignina revela grande potencial 

para diversos fins industriais, dentre os quais se destaca o uso como substituto do fenol. 

Mankar, Chaudhari e Soni (2012) destacam os altos índices de crescimento do mercado 

mundial de adesivos para madeira e apontam para o incremento da utilização da lignina em 

adesivos termofixos para compósitos de madeira. Todavia, os autores supracitados 

ressalvam que as resinas à base de lignina só serão competitivas se formuladas com custos 

inferiores às resinas convencionais, aplicadas com os equipamentos usuais, reagirem nas 

mesmas condições de processamento e atenderem aos requisitos de resistência e 

durabilidade exigidos.

Gothwal, Mohan e Ghosh (2010) observaram que a substituição do fenol por lignina 

no adesivo fenol-formaldeído em até 15% não alterou as propriedades físicas de painéis 

compensados. Ainda, a formulação não somente atendeu às especificações da norma quanto 

à resistência ao cisalhamento como também revelou boa reatividade, possibilitando um 

tempo de prensagem equiparável ao adesivo fenólico convencional. Kouisni et al. (2011) 

atestaram, por sua vez, que ao substituir o fenol por lignina no adesivo fenol-formaldeído na 

proporção máxima de 30%, as propriedades mecânicas de painéis compensados não 

apresentaram modificações significativas.

Çetin e Ozmen (2002) analisaram as propriedades físico-mecânicas de painéis 

aglomerados produzidos com adesivo lignina-fenol-formaldeído e concluíram que, com até 

30% de substituição do fenol pela lignina, o desempenho daqueles foram semelhantes aos 

painéis confeccionados com o adesivo fenólico convencional.

Akhtar, Lutfullah e Zahoorullah (2011) avaliaram corpos de prova confeccionados 

com resina à base de lignina nas condições secos e após imersão em água e constataram não 

haver diferença significativa nos valores de resistência ao cisalhamento, o que indica que os 

adesivos à base de lignina são resistentes à água.

Por fim, Dias (2014) testou adesivos lignina-fenol-formaldeído na produção de 

sarrafos de madeira e relatou que os valores de tensão observados foram similares aos do 

adesivo fenol-formaldeído convencional, atestando a viabilidade de uso da lignina K raftem
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45 95%  da produção de polpa celulósica no Brasil é realizada pelo processo Kraft, que consiste em  individualizar as fib ras da 
m adeira por m eio da dissolução da lignina (D IA S, 2014).
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formulações de adesivos fenólicos para madeira.

4.2.3 Aditivos

Os aditivos são produtos químicos incorporados nas partículas de madeira durante 

o processo de aplicação do adesivo, com a finalidade de aprimorar algumas propriedades 

específicas dos produtos particulados.

(a) Catalisadores

Componentes como o cloreto de amónia e o sulfato de amónia que são adicionados 

na resina ureia-formaldeído tendo em vista aumentar a velocidade de polimerização e cura 

do adesivo.

B() Emulsão de parafina

Aplicada na proporção de até 1% (com base no peso do sólido resinoso), tem a 

finalidade de reduzir a higroscopicidade das partículas de madeira e aumentar a estabilidade 

dimensional do produto final.

(c) Retardantes de fogo

São compostos químicos como o fosfato de amónia, o ácido bórico e o bromato de 

amónia incorporados ao material durante o processo de produção ou por meio de 

impregnação após a prensagem. Para os adesivos fenólicos, em geral mais resistentes a altas 

temperaturas que aqueles à base de ureia, indica-se a adição de fosfato.

(d) Produtos préservantes contra fungos e insetos

São compostos químicos incorporados ao material durante o processo de produção, 

em proporção na faixa de 0,25 a 2,5%. Produtos à base de boro, em proporções de 1 a 2%, 

são suficientes para melhorar a resistência ao ataque de fungos e de resistência moderada ao 

ataque de insetos xilófagos. Contra estes, recomenda-se produtos à base de piretróide e
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hexaclorociclohexano.

4.3 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARTICULADOS DE MADEIRA

4.3.1 Painéis de madeira aglomerada

Iwakiri (2005) descreve a produção de painéis de madeira aglomerada na seguinte 

sequência: geração de partículas, secagem, classificação, aplicação de adesivo e de aditivos 

químicos, formação do colchão, pré-prensagem, prensagem a quente, resfriamento, 

acondicionamento, acabamento, classificação, embalagem e armazenamento.

A matéria-prima a ser reduzida para geração de partículas pode provir de diversas 

fontes. Em função do grande volume de madeira demandado, a principal base de 

fornecimento de matéria-prima consiste atualmente nas florestas plantadas (sobretudo das 

espécies de pinus e eucalipto, no Brasil). No entanto, resíduos de outras indústrias 

madeireiras, como costaneiras, aparas, cavacos, serragem podem ser aproveitados, bem 

como resíduos da indústria moveleira -  descartes de madeira sólida e de painéis 

aglomerados, compensados e MDF (ZAMARIAN, 2016).

De acordo com Maloney (1993), para a redução primária, isto é, a transformação de 

toras em cavacos, os equipamentos mais usuais são os picadores de cilindro ou de disco. Para 

a transformação de cavacos em partículas menores (redução secundária), utiliza-se, em 

geral, o moinho de martelo. Picadores de anel são bastante empregados no aproveitamento 

de resíduos de outras indústrias madeireiras.

Deve-se garantir o constante suprimento de matéria-prima para a geração de 

partículas, avaliar o teor de umidade da madeira e assegurar a remoção da casca. Nesta 

etapa, são definidas as dimensões das partículas, e, por conseguinte, a razão de esbeltez, que 

é a relação entre o comprimento e a espessura das partículas. Duas variáveis do processo de 

produção de painéis aglomerados relacionam-se à razão de esbeltez: área superficial 

específica das partículas (ASE) e disponibilidade de resina por unidade de área das partículas 

(DR). Partículas mais espessas e de comprimento constante terão menor ASE e maior DR, o 

que resulta no aumento da propriedade de tração perpendicular do painel. Partículas mais 

compridas e de espessura constante, porém, apresentam maior razão de esbeltez, o que 

significa maior resistência à flexão estática e estabilidade dimensional. Além das 

propriedades mecânicas e dimensionais, a geometria das partículas influencia nos seguintes



aspectos: a) característica da superfície e bordas do painel em termos de acabamento; b) 

aplicação de materiais de revestimentos e; c) usinabilidade (IWAKIRI, 2005).

Após a geração de partículas, estas devem ser secas ao teor de umidade aproximado 

de 3% em secadores do tipo tambor rotativo contínuo, no processo industrial. O teor de 

umidade das partículas exerce grande influência sobre a cura da resina, o tempo de 

prensagem e a pressão necessária para a consolidação do painel. Além disso, o teor de 

umidade inicial das partículas deve ser controlado, pois, caso esteja elevado, pode ocasionar 

o surgimento de bolhas de vapor no momento da prensagem (IWAKIRI, 2005).

Uma vez secas, as partículas devem ser classificadas em dimensões aceitáveis pelo 

processo e para a remoção de impurezas e finos (pó de madeira). As partículas fora do padrão 

aceitável (oversizé) são redirecionadas ao moinho para redução de sua granulometria e 

retornam novamente ao processo. Os finos, ou pó de madeira, são normalmente 

aproveitados na própria indústria para geração de energia. Dentre as partículas aceitáveis, as 

de maiores dimensões são destinadas para a camada interna do painel e as menores para as 

camadas externas, haja vista melhorarem o acabamento superficial do produto. Os 

equipamentos empregados na classificação de partículas são as peneiras vibratória ou 

pneumática. O material destinado às camadas externas e internas do painel é depositado nas 

encoladeiras, equipamento onde são incorporados às partículas o adesivo e demais aditivos.

As partículas encoladas são direcionadas para a estação formadora do colchão onde 

são pré-prensadas, de modo a reduzir a altura colchão e melhorar sua consistência. A 

prensagem em si é responsável pela cura da resina e pela densificação e consolidação do 

painel até a espessura final desejada.

Quanto aos sistemas de prensagem, estes podem ser de pratos ou contínuos. 

Conforme Maloney (1993) a prensagem contínua permite o aumento de velocidade da linha 

de produção, uma vez que elimina o tempo de carregamento, descarregamento, fechamento 

e abertura das prensas de pratos. Os parâmetros do ciclo de prensagem são: pressão, 

temperatura e tempo de prensagem.

Parâmetros correlatos, a temperatura e o tempo de prensagem são controlados para 

assegurar que a temperatura do centro do painel atinja o nível exigido para a cura da resina. 

O tempo de prensagem deve ser o suficiente para possibilitar a migração do vapor d'água 

para as bordas do painel e sua liberação até o término da prensagem (IWAKIRI, 2005).

Após a prensagem e resfriamento, os painéis são empilhados por um período de 48
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horas para atingirem a temperatura e a umidade de equilíbrio. Só então são esquadrejados 

em dimensões comerciais e seguem para o acabamento, onde são lixados para padronizar a 

espessura e obter melhor acabamento superficial (IWAKIRI, 2005).

4.3.4 Produtos moldados de madeira

Os produtos moldados são conformados a partir de compósitos, que são materiais 

de moldagem estrutural constituídos por uma fase contínua polimérica (matriz) reforçada por 

uma fase descontínua (fibras). Os compósitos são consolidados por meio de um processo de 

crosslinking polimérico (cura), em que as duas fases se agregam fisico-quimicamente 

(ALMACO, 2016).

Quando a fase descontínua de um compósito é composta por madeira 

(normalmente na forma de fibras ou partículas) e uma resina termofixa ou termoplástica atua 

como matriz (fase contínua) têm-se os compósitos plástico-madeira (YAMAJI, 2004). De 

acordo com Clemons (2002), os compósitos plástico-madeira começaram a ser produzidos 

na Alemanha, pós-segunda Guerra Mundial, e seu desenvolvimento deu-se nos Estados 

Unidos a partir da década de 1960. É somente no início da década de 1990, porém, que o 

material passou a receber maior destaque, com a aproximação da indústria madeireira e do 

setor de plásticos. Para Yamaji (2004), as fibras lignocelulósicas vêm se tornando alternativas 

econômicas e mais sustentáveis para uso como reforço em compósitos com plásticos. As 

vantagens do emprego de materiais lignocelulósicos como reforço em compósitos 

poliméricos é a baixa abrasividade aos moldes e equipamentos, o menor custo e a estética 

que afere ao produto final.

Na produção de produtos moldados à base de compósito plástico-madeira, o 

processo de extrusão é empregado inicialmente para mistura das matérias-primas. As resinas 

termoplásticas são as mais utilizadas nesse processo, enquanto matriz, e o percentual de 

madeira (reforço) pode chegar a 60%. De acordo com Yamaji (2004), o aumento da 

proporção de madeira na formulação dos compósitos pode dificultar o escoamento do 

material e levar à formação excessiva de gases. Após a mistura, a moldagem das peças para 

darforma ao produto é realizada em injetoras para plásticos (YAMAJI, 2004).

Um processo alternativo para moldagem de produtos à base de compósito plástico- 

madeira é a compressão (RAZERA, 2006), processo explorado nesta pesquisa. De acordo com 

Razera (2006), esse processo permite a utilização da madeira como matriz, elevando sua

152



concentração à faixa de 90%. Isso representa um aumento significativo na utilização de 

matéria-prima de fonte renovável na composição do produto.

Os componentes básicos para a fabricação de produtos moldados de madeira pelo 

processo de compressão são partículas de madeira e adesivo, com processo de produção 

similar ao empregado na fabricação do aglomerado, já descrito nesta tese. Nesse processo, 

a madeira é reduzida a pequenas partículas que devem ser secas à umidade aproximada de 

3% e misturadas ao adesivo, cujo tipo e teor são definidos em função das características 

desejadas para o produto final. Durante o processo de encolamento -  incorporação do 

adesivo às partículas -  é possível adicionar componentes para aprimorar as qualidades do 

produto, como catalisador, parafina (atua como impermeabilizante das partículas), 

fungicidas, inseticidas e produtos retardantes de fogo, bem como para modificar o aspecto 

visual, como corantes e pigmentos (MOSLEMI, 1974).

Após a formação do colchão, este é depositado no molde para a fase de consolidação 

da moldagem. O processo de moldagem por compressão é dividido em duas etapas, segundo 

Moslemi (1974):

1. Pré-compressão do material para geração de peças com superfícies de baixa 

profundidade e;

2. Compressão, capaz de gerar impressão profunda com formas destacadas, que 

consolida o produto.

Um esquema básico de moldagem é representado na Figura 82, em que o molde 

metálico define a forma do produto, consolidado por pressão e temperatura.

Os moldes, usualmente confeccionados em aço ou alumínio, são compostos por 

duas partes que se unem por meio de encaixe macho e fêmea. A parte "fêmea", ou a parte 

oca do molde, confere forma e acabamento à superfície externa do produto e a parte "macho" 

gera a superfície interna do produto.
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Figura 82 | Esquema de processo de moldagem a quente

CO M PRESSÃO  EVAPORAÇÃO

FIBRA
ENCOLADA ^  
COLCHÃO

^  PRODUTO
^  MOLDADO

Fonte: RAZERA(20o6).

De acordo com Gardner (2002), os fatores mais relevantes para o desenvolvimento 

de produtos moldados por compressão são os relacionados à geometria do molde e ao 

processo de produção. No que tange a geometria do molde, deve-se considerar os seguintes 

aspectos principais: espessura da parede, direção da pressão no molde e prensagem uni ou 

multidirecional.

A espessura das paredes das peças deve ser, na medida do possível, constante. 

Quando o projeto do produto demandar espessuras diferentes, nas várias seções das peças, 

indica-se que a transição de uma espessura para outra seja gradual. Os cantos da peça, com 

exceção dos formados no plano de fechamento do molde, devem ser arredondados e com 

raios amplos, com valores entre 0,2 e 0,5 vez a espessura das paredes do produto. Ângulos 

de desmoldagem, ângulos de saída ou ângulos de extração são inclinações atribuídas às 

cavidades e aos contornos dos machos dos moldes, com o objetivo de facilitar o processo de 

desmoldagem (GUEDES, 1986, apud VERONESE, 2013).

No projeto de moldes para moldagem de compósitos de partículas de madeira, 

deve-se planejar a disposição estratégica de aberturas a fim de evitar a concentração de 

vapor e umidade (decorrente da umidade das partículas e da composição da resina), o que 

pode levar à delaminação das camadas internas do produto (MOSLEMI, 1974).

Por fim, os fatores inerentes ao processo de produção são: aquecimento do molde 

(relacionado ao material), velocidade de fechamento da prensa, pressão específica, tempo 

de aquecimento, tempo de cura e tempo de desmoldagem (GARDNER, 2002).

Gardner (2002) destaca as principais vantagens do processo de moldagem de 

produtos: ciclo de prensagem curto; grande volume de produção e bom acabamento 

superficial. Já as desvantagens, ainda segundo o autor supracitado seriam o alto capital inicial 

de investimento, trabalho intensivo e necessidade de operações secundárias. As 

possibilidades no design de produtos moldados se ampliam, porém, são necessários certos



cuidados no planejamento das operações para se obter sucesso na fabricação desses 

produtos, como os elencados por Moslemi (1974): custo baixo de produção e volume de 

produção capaz de amortizar o investimento em equipamentos, em especial nos moldes.
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5 MÉTODO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A partir do estudo da tecnologia construtiva da Casa de Araucária, esta pesquisa tem 

como objetivo propor uma solução para componente de vedação vertical a partir da 

caracterização de compósito de madeira de bracatinga e adesivo alternativo à base de 

lignina.

Assim sendo, em relação ao seu intuito maior, de proposição projetual, a pesquisa 

caracteriza-se como descritiva. Tal classificação justifica-se uma vez que, ao partir de 

conhecimentos já explicitados pela ciência, vai descrever o processo de concepção de um 

componente para a construção civil. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), também pode 

levar à descoberta de associações entre as variáveis. Logo, pretende-se também investigar 

como determinados materiais (compósito de madeira de bracatinga e adesivo à base de 

lignina) e processos (moldagem por compressão) podem interagir e influenciar no 

desenvolvimento do produto.

A pergunta que se pretende responder com esta pesquisa apresenta-se da seguinte 

forma: -  Como pode ser configurado um componente para vedação vertical moldado em 

compósito de madeira de bracatinga e adesivo à base de lignina para a casa contemporânea?

Yin (2015) argumenta que a escolha dos métodos a serem adotados por um estudo 

científico relaciona-se, em primeira instância, ao tipo de questão de pesquisa. As questões 

que se iniciam com "como" e "por quê" favorecem a adoção dos seguintes métodos: estudo 

de caso, pesquisa histórica ou experimento.

Para alcançar o objetivo geral, faz-se necessário o estabelecimento de alguns 

objetivos específicos, a saber:

• Estudo da tecnologia construtiva da Casa de Araucária para identificação de 

suas limitações e potencialidades, com ênfase nas soluções adotadas para a 

vedação vertical;

• Identificação das condicionantes de projeto para a proposta de componente 

de vedação vertical com o compósito estudado;

• Caracterização do compósito particulado de madeira de bracatinga e adesivo 

à base de lignina, para determinação de suas propriedades físicas e mecânicas;

• Prototipagem do componente proposto.



Para a caracterização do compósito, foi adotado o método experimental, de modo 

a avaliar as suas propriedades na forma de chapas de madeira aglomerada. Para a 

prototipagem também foram realizadas experimentações, para análise do processo de 

moldagem do produto proposto e do resultado final obtido.

Por fim, esta pesquisa caracteriza-se também, segundo sua natureza, como 

aplicada, pois tem como principal característica o interesse na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos. Gil (2008) argumenta que a preocupação da 

pesquisa aplicada se volta menos para o desenvolvimento de teorias de valor universal que 

para a aplicação imediata numa realidade circunstancial.

5.2 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Tendo em vista o alcance dos objetivos traçados para esta pesquisa, acima descritos, 

esta pesquisa está estruturada em quatro etapas, conforme ilustrado no esquema abaixo 

(FIGURA 83).
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Figura 83 | Etapas de desenvolvimento da pesquisa
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Fonte: A autora (2019).



Etapa i  | Revisão de Literatura: buscou-se, nesta etapa, mapear e analisar na 

literatura técnico-científica disponível conhecimento relevante acerca dos temas centrais da 

pesquisa, de modo a embasar a condução das fases experimentais e de proposição 

projetual. Os temas centrais foram assim definidos:

• Atecnologia construtiva da casa de madeira;

• A vedação vertical na casa de madeira;

• Produtos de madeira reconstituída.
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Etapa 2 | Experimento Piloto: a fase experimental da pesquisa, foi dividida em 

duas etapas, experimento piloto e experimento principal. A etapa preliminar de 

experimentação visou caracterizar tecnicamente o compósito -  partículas de madeira de 

bracatinga + adesivo à base de lignina -, a partir do qual se produziu chapas de madeira 

aglomerada, submetidas a ensaios para avaliação de suas propriedades físicas e mecânicas. 

Foram testadas, em ambiente laboratorial, diferentes combinações de parâmetros que 

influem nas propriedades das chapas -  os tratamentos -, o que levou à definição do melhor 

tratamento para aplicação no experimento principal (etapa 4).

Etapa 3 | Proposição Projetual: nesta etapa inicia-se a fase de proposição projetual 

da pesquisa. É importante ressaltar que não se pretendeu, nesta tese, elaborar um produto 

definitivo para o mercado da construção, haja vista que, para tal, um sistemático e 

multidisciplinar processo de desenvolvimento de produto deve ser criteriosamente 

conduzido. O resultado obtido com esta fase compreende uma -  dentre várias possíveis -  

proposta de materialização das reflexões acerca da vedação vertical de madeira sob o prisma 

de um material e de um processo alternativos.

O processo de projeto adotado seguiu uma lógica comum a processos criativos, a de 

mapear e analisar o problema -  definição de requisitos para o produto, traçar objetivos -  

definição das condicionantes de projeto, propor possíveis soluções e avaliá-las (LAWSON, 

2011). Essa lógica, porém, não é linear e as atividades costumam se sobrepor ao longo do 

processo. Ocorre, segundo Lawson (2011), uma constante negociação entre problema e 

solução, até que se obtenha o resultado almejado, ou o mais próximo possível dele. Nesta 

tese, o resultado que se buscou diz respeito a uma proposta inicial de componente para 

vedação vertical, obtida a partir do desenvolvimento de três fases e seus subprodutos:



CONCEITO -  Propostas #1 e #2, DETALHAMENTO E PROTÓTIPO. A execução do protótipo 

consistiu no Experimento Principal.

Etapa 4 1 Experimento Principal: a partir do detalhamento do produto e do molde, 

retomou-se a fase experimental da pesquisa com a confecção do protótipo de estudo em 

escala t .i,  a partir dos parâmetros definidos no experimento piloto. Esta etapa teve como 

objetivo avaliar o processo de produção do produto e caracterizar qualitativamente o 

resultado obtido. Para isso, observou-se aspectos do sistema [Molde x Moldagem x Produto 

final], tais como formação do colchão de partículas no molde tridimensional, transferência 

de calor do molde para o compósito, desmoldagem, conformação do produto, reprodução 

de detalhes e acabamento superficial.

5.3 ETAPA DE PROPOSIÇÃO PROJETUAL

A Fase de Proposição Projetual culmina com uma proposta de componente moldado 

para vedação vertical de edificações a partir de compósito de partículas de madeira e adesivo 

alternativo à base de lignina.

O desenvolvimento da proposta teve como pano de fundo a solução para vedação 

vertical adotada na Casa de Araucária, referência histórica de construção de madeira na 

região Sul do Brasil. As limitações e potencialidades relativas sobretudo à conformação das 

paredes na Casa de Araucária foram abordadas na Revisão de Literatura e retomadas na 

discussão sobre as funções que a vedação vertical deve desempenhar em uma edificação. Seu 

estudo auxiliou na tomada de decisões acerca do conceito do produto e de sua configuração.

A madeira da araucária, explorada até a sua extinção, cedeu lugar nesta pesquisa 

para a madeira da bracatinga como matéria-prima para o produto proposto. Não na forma 

de madeira sólida, mas reconstituída, de modo a buscar o melhor aproveitamento do 

material. Além disso, peças serradas de Bracatinga com mais de 1,5 m de comprimento 

tendem a torcer e a empenar e com mais de 10 cm de largura são propícias ao encanoamento 

(BERRIEL, 2009).

A caracterização técnica do compósito em estudo, obtida com o experimento piloto, 

atestou a sua viabilidade de uso em chapas para fins estruturais e de aplicação externa. A 

etapa preliminar permitiu também definir parâmetros a serem incorporados ao projeto do 

produto, tais como densidade e teor de adesivo.
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Assim, esta fase foi estruturada de modo que se obtenha, ao longo do processo de 

projeto, três subprodutos: CONCEITO, DETALHAMENTO E PROTÓTIPO. O detalhamento 

do produto e do molde fornece as diretrizes para a construção e avaliação do protótipo do 

produto. Nesta pesquisa esta fase corresponde à etapa experimental, apresentada na 

sequência.

5.4 ETAPA EXPERIMENTAL

A etapa experimental desta pesquisa é conduzida em duas fases: experimento 

piloto, que precede a fase de proposição projetual da pesquisa, e experimento principal, cujo 

objetivo é testaro produto proposto por meio de um protótipo.

5.4.1 Caracterização do material

5.4.1.1 Madeira

Foi utilizada nos experimentos madeira de Mimosa scabrella Benth (bracatinga), 

adquirida no comércio local na forma de pontaletes para escoras na construção civil, com 

DAP entre 10 e 15 cm, e comprimento de 300 cm a partir da base das árvores. A madeira foi 

processada no Laboratório de Painéis da Universidade Federal do Paraná (FIGURA 84).
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Figura 8 4 1 Pontaletes de bracatinga no pátio do Laboratório de Painéis da UFPR

Fonte: A autora (2016).

Antes de serem processadas na forma de partículas, os pontaletes de bracatinga 

foram seccionados transversalmente em peças de 10 cm, das quais 14 foram selecionadas 

para determinação da massa específica básica da madeira.

De acordo com Szucs etal. (2008), a massa específica básica é obtida pelo quociente 

da massa seca pelo volume saturado e pode ser utilizada para fins de comparação com 

valores apresentados na literatura. Para determinação da massa específica básica das 

amostras de bracatinga, estas foram imersas em água até sua completa saturação e tiveram 

seu volume calculado pelo método de pesagem do volume de água deslocado. Após esse 

procedimento, as amostras foram secas em estufa e pesadas novamente em balança de 

precisão, conforme ilustrado na Figura 85.
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Figura 85 | Teste de massa específica básica nas amostras de bracatinga

Fonte: A autora (2016).

5.4.1.2 Adesivo

No experimento piloto foram utilizados os adesivos fenol-formaldeído (FF), como 

testemunha, cujo teor de sólidos calculado foi de 54,6%, e lignina-fenol-formaldeído 

experimental (LFF), fornecido por empresa de papel e celulose do estado de São Paulo, cujo 

teor de sólidos calculado foi de 49,4%. O adesivo à base de lignina foi produzido com taxa de 

substituição de fenol de 25%, segundo o fabricante.

Para obtenção dos valores de teor de sólidos, ig  de cada resina foi pesado em 

balança de precisão e seco em estufa a i03°C por três horas para evaporação dos 

componentes voláteis. Após a secagem, as resinas foram novamente pesadas e então 

dividiu-se o peso seco pelo seco úmido.

Uma vez comprovada a viabilidade de utilização do adesivo à base de lignina no 

experimento piloto, este será o adesivo empregado no experimento principal.
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5.4.2 Experimento piloto

5.4.2.1 Delineamento experimental

Na etapa experimental da pesquisa realizou-se, em um primeiro momento, 

experimento preliminar a fim de avaliar a viabilidade de utilização do adesivo lignina-fenol- 

formaldeído (LFF-adesivo alternativo) em painéis aglomerados estruturais. Para isso, foram 

avaliadas duas diferentes densidades de chapas (0,75 e 0,95 g/cm3), cujas propriedades físico- 

mecânicas foram confrontadas com as propriedades de chapas produzidas com adesivo 

fenol-formaldeído (FF -  adesivo estrutural convencional), nas mesmas densidades. Os 

tratamentos delineados para esta fase são apresentados na Tabela 12. Foram produzidastrês 

chapas de cada tratamento, com as dimensões de 50,0 x 38,0 x 1,3 cm, para avaliação das 

propriedades físicas e mecânicas. Para todos os tratamentos, a temperatura de prensagem e 

a pressão específica foram constantes. O experimento piloto também visou determinar os 

parâmetros a serem adotados na confecção do protótipo do produto proposto.

Tabela 12 | Delineamento experimental

Tipo de 
resina

Tratamento Densidade da 
chapa (g/cm3)

Teor de resina

(%)

Tempo de 
prensagem  

(min)

Repetições

T i o,75 10 10 3

FF
T2 0,75 12 15 3
T3 0,95 10 10 3
T4 0,95 12 15 3
T5 0,75 10 10 3

LFF
T6 0,75 12 15 3
T7 0,95 10 10 3
T8 0,95 12 15 3

Fonte: A autora (2016).
Notas: FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído 

5-4.2.2 Quantificação dos componentes

O cálculo dos componentes considerou o volume (V) de cada chapa com base em 

suas dimensões(l) e as densidades nominais desejadas (Dc) para cálculo do peso (P)(2) das 

chapas a umidade de equilíbrio de 12%.

(1) V = L x C x h

(2) P = DC x V

Uma vez obtido o peso de cada chapa, considerou-se:
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100% partículas secas (PS)
10% resina (SR)
12% água
1% parafina
123 (2>P = Dcx V
100 X(PS)
10 Y (SR)
12 Z
1 w

(a) Quantidade de partículas úmidas/chapa

Com base nos valores obtidos acima, calculou-se a quantidade de partículas úmidas 

(PU) por chapa, considerando-se que as partículas foram previamente secas até atingirem a 

umidade de 3% (TU = 3)

PU = P S (i + TU/100)

(b) Quantidade de resina líquida (RL)

Nesta etapa o teor de resina adotado foi de 10% (com base no peso seco das

partículas).

Teorde sólidos (TS) FF = 54,6% 
LFF = 49,4%

100 g (RL) TSg
X Y (SR)

(c) Quantidade de parafina

Teorde sólidos da parafina (TS) 40%
100 g (RL) 4og
X W

Para a preparação do material, que antecede a formação do colchão, adicionou-se 

às quantidades acima obtidas 15% de perdas.

5-4.2.3 Fabricação das chapas

(a) Preparação das partículas de madeira

Para a geração das partículas de bracatinga, os pontaletes foram serrados 

transversalmente a cada 10 cm e processados em picador de disco para transformação em



cavacos (redução primária), com a espessura nominal de 0,7 mm. Uma vez secos ao ar, os 

cavacos foram processados em moinho de martelo (FIGURA 86) para conversão em 

partículas (redução secundária), utilizando-se peneiras com malhas de 12 mm e 6 mm.

Uma vez moídas, as partículas foram peneiradas em classificador automático 

(FIGURA 87), com peneira de 30 mesh, para remoção de "finos". Em seguida, as partículas 

foram secas em estufa convencional a i03°C até 3% de umidade e armazenadas em 

embalagens plásticas para minimizar a absorção de umidade do ambiente.
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Figura 86 | Moinho de martelo Figura 87 | Classificador automático

Fonte: WEBER (2011).

(b) Aplicação do adesivo

Após a pesagem dos componentes conforme o delineamento experimental 

apresentado na Tabela 12, incorporou-se a emulsão de parafina e o adesivo às partículas por 

aspersão, com auxílio de uma pistola pneumática em uma encoladeira do tipo tambor 

rotatório.

(c) Formação do colchão

As partículas encoladas com o tipo de adesivo estabelecido foram depositadas em 

uma caixa formadora sem fundo-apoiada sobre uma chapa de alum ínio-com  as dimensões



finais da chapa (380 x 500 mm), com o cuidado de manter a superfície do material depositado 

bem nivelada. Após uma pré-prensagem manual, o material foi desenformado e adicionou- 

se às suas laterais espaçadores metálicos para limitar a espessura final da chapa durante a 

prensagem. Antes de fechar a prensa posicionou-se sobre o material outra chapa de alumínio.

(d) Prensagem

As chapas foram prensadas em uma prensa piloto Siempelkamp, de pratos planos, 

à temperatura de i6o°C, pressão específica de 40 kgf/cm2 e tempo de prensagem de 10 

minutos e 15 minutos, conforme delineamento experimental. Após a prensagem, as chapas 

foram identificadas segundo o tratamento, esquadrejadas e armazenadas durante 10 dias 

para estabilização.

5-4.2.4 Procedimentos para realização dos ensaios

(a) Confecção dos corpos de prova

Uma vez estabilizadas, as chapas foram cortadas seguindo o plano de corte ilustrado 

na Figura 88.
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Figura 88 | Plano de corte para obtenção dos corpos de prova
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Fonte: A autora (2017).

(b) Ensaios para determinação das propriedades físicas e mecânicas

Os ensaios foram realizados de acordo com os procedimentos apresentados na 

norma ABNT NBR 14810-2:2013 para as seguintes propriedades: massa específica (ME), 

absorção de água (AA) e inchamento em espessura (IE), módulo de elasticidade (MOE) e de 

ruptura (MOR) em flexão estática, tração perpendicular (TP) e resistência ao arrancamento 

de parafuso (RAP).

Conforme representado na Figura 88, foram testados, para cada tratamento: cinco 

corpos de prova de flexão estática; cinco corpos de prova de absorção de água e inchamento 

em espessura; cinco corpos de prova de tração perpendicular; quatro corpos de prova de 

arrancamento de parafuso no topo e quatro corpos de prova de arrancamento de parafuso 

na superfície. Para a realização do teste de RAP, a posição dos corpos de prova (topo e 

superfície) foram intercalados de modo a considerar diferentes regiões da chapa testada.

Os resultados obtidos com os testes para ambos os adesivos (FF e LFF) foram 

confrontados com os requisitos das normas europeia EN 312:2003 e brasileira NBR 14810

2:2013, ambas para chapas estruturais para uso em condições úm idas-tipo P5.

5-4.2.5 Estratégia de análise dos dados

O primeiro procedimento adotado para análise dos dados obtidos com o 

experimento piloto foi a verificação da normalidade dos dados por meio da identificação de



outliers. Para avaliação da homogeneidade de variâncias aplicou-se o teste de Bartlett. Na 

análise estatística foi aplicada análise de variância (ANOVA) para a verificação dos efeitos 

significativos dos tratamentos a 5% de probabilidade de erro. De acordo com ESTATÍSTICA 

III (2009), a ANOVA é um procedimento empregado para comparar três ou mais tratamentos. 

Aplicou-se o teste de Tukey para comparação de médias, em caso de diferenças significativas 

entre os tratamentos, ao nível de probabilidade de 95%. O programa estatístico utilizado foi 

o Statgraphics Centurion XVI.

5.4.3 Experimento principal

O experimento principal consiste na prototipagem do produto proposto na fase de 

proposição projetual desta pesquisa. O melhor tratamento identificado no experimento 

piloto consistiu no ponto de partida para a definição dos parâmetros para o experimento 

principal. Tais parâmetros foram reavaliados e redefinidos após o desenho do produto. O 

protótipo foi moldado por compressão a quente no Laboratório de Painéis de Madeira da 

Universidade Federal do Paraná.

As variáveis de resposta observadas consistiram nas características do processo de 

moldagem como transferência de calor do molde e consolidação do produto, desmoldagem, 

reprodução de detalhes e acabamento superficial.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 EXPERIMENTO PILOTO

6.1.1 Propriedades físicas das chapas

6.1.1.1 Massa específica aparente

Na Tabela 13 é apresentada uma síntese dos valores médios das massas específicas 

aparentes (ME) obtidas para as duas densidades nominais adotadas (0,75 e 0,95 g/cm3) e os 

respectivos valores de razão de compactação (RC). Atabela com todos os valores obtidos por 

tratamento (T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.

Tabela 13 | Síntese dos valores médios de massa específica e razão de compactação das chapas produzidas 
com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para as duas densidades 
diferentes adotadas

ME nominal (g/cm3) ME obtida (g/cm3) RC

0,75 0,730 -0,740 1,4 0 -1,4 4

0,95 0,910 i ,75 ~ i ,76

Fonte: A autora (2017).
Notas: ME: massa específica; RC: razão de compactação.

Os valores médios de massa específica dos painéis variaram de 0,730 g/cm3 (Ti) a 

0,740 g/cm3 (T6) para as chapas produzidas com massa específica nominal 0,75 g/cm3. Todas 

as chapas produzidas com massa específica nominal 0,95 g/cm3 apresentaram massa 

específica de 0,910 g/cm3. Não foram constatadas diferenças significativas entre as chapas 

de mesma massa específica. Os valores médios obtidos foram inferiores às massas 

específicas nominais de 0,75 e 0,95 g/cm3, em função da perda de materiais durante a 

formação do colchão e do retorno em espessura do painel após prensagem e 

acondicionamento.

Os valores médios de razão de compactação das chapas calculados para massa 

específica da madeira de bracatinga de 0,52 g/cm3, variaram de 1,40 a 1,44 para as chapas 

produzidas com massa específica nominal de 0,75 g/cm3; e de 1,75 a 1,76 para as chapas com 

massa específica nominal 0,95 g/cm3. Os resultados estão em conformidade com o valor 

mínimo de 1,30, recomendado por Moslemi (1974) para chapas de partículas de madeira.
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6.1.1.2 Absorção de água e inchamento em espessura

Na Tabela 14 é apresentada uma síntese dos resultados dos ensaios de absorção de 

água (AA), após 2 e 24 horas de imersão em água, indicando o melhor e o pior resultado 

obtido para cada propriedade. A tabela com todos os valores obtidos por tratamento (T i a 

T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.

Tabela 14 | Síntese dos menores e maiores valores médios de absorção de água das chapas produzidas com 
adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas densidades 
diferentes

A A 2h
menor absorção maior absorção

valor tratamento valor tratamento
6,71% T8 18,70% T i

(LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; (FF; 0,75 g/cm3; trio% ;
tp is ) tp io)

AA 24h
menor absorção maior absorção

valor tratamento valor tratamento
23,24% T8 44,49% T i

(LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; (FF; 0,75 g/cm3; trio% ;
tp is ) tpio)

Fonte: A autora (2019).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades

Notas: AA 2h e AA 2^h: absorção de água após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente; FF: resina fenol- 
formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem.

Os valores médios de absorção de água após 2 horas de imersão variaram de 6,71% 

(T8) para chapas produzidas com 12% de resina LFF, massa específica de 0,95 g/cm3 e 15 

minutos de prensagem a 18,70% (Ti) para chapas produzidas com 10% de resina FF, massa 

específica de 0,75 g/cm3 e 10 minutos de prensagem. Foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Para a absorção de água após 24 horas de imersão, os valores médios variaram de 

23,24% (T8) para chapas produzidas com 12% de resina LFF, massa específica de 0,95 g/cm3 

e 15 minutos de prensagem a 44,49% (Ti) para chapas produzidas com 10% de resina FF, 

massa específica de 0,75 g/cm3 e 10 minutos de prensagem. Foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Para avaliação da qualidade das chapas adota-se como referência os requisitos das 

normas europeia e brasileira (EN e NBR). No entanto, ambas as normas não especificam
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requisitos para o ensaio de absorção de água.

Na Tabela 15 é apresentada uma síntese dos resultados dos ensaios de inchamento 

em espessura (IE), após 2 e 24 horas de imersão em água, indicando o melhor e o pior 

resultado obtido para cada propriedade. A tabela com todos os valores obtidos por 

tratamento (T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.

Tabela 15 | Síntese dos menores e maiores valores médios de inchamento em espessura das chapas 
produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas 
densidades diferentes

IE2h
menor inchamento maior inchamento

valor Tratamento valor tratamento
4,23% T6 18,70% T7

(LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; (LFF; 0,95 g/cm3; trio% ;
tp is ) tpio)

IE 24h
menor inchamento maior inchamento

valor tratamento valor tratamento
23,24% T6 44,49% T7

(LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; (LFF; 0,95 g/cm3; trio% ;
tp is ) tpio)

Fonte: A autora (2019).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades

Notas: IE 2h e IE 2^h: inchamento em espessura após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente. FF: resina 
fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem.

Os valores médios de inchamento em espessura após 2 horas de imersão variaram 

de 4,23% (T6) para chapas produzidas com 12% de resina LFF, massa específica de 0,75 g/cm3 

e 15 minutos de prensagem a 8,22% (T7) para chapas produzidas com 10% de resina LFF, 

massa específica de 0,95 g/cm3 e 10 minutos de prensagem. Foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Para o inchamento em espessura após 24 horas de imersão, os valores médios 

variaram de 10,14% (T6) para chapas produzidas com 12% de resina LFF, massa específica de 

0,75 g/cm3 e 15 minutos de prensagem a 15,59% (T7) para chapas produzidas com 10% de 

resina LFF, massa específica de 0,95 g/cm3 e 10 minutos de prensagem. Foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Para o inchamento em espessura, as referidas normas especificam que chapas 

estruturais para uso em condições úmidas (P5), com espessura nominal entre 13 e 20 mm, 

devem atender ao valor máximo de 10% após 24 horas. Nenhum tratamento atendeu a esse



requisito, embora as chapas produzidas com 12% de resina LFF com massa específica 0,75 

g/cm3 (T6) e 0,95 g/cm3 (T8) tenham obtido valor médio muito próximo ao recomendado.

Embora o valor médio de IE 24 h obtido para as chapas produzidas com resina à base 

de lignina tenha se situado um pouco acima de io%, conforme prescrito na norma EN 

312:2002, vale ressaltar que tal resultado pode ser normalizado com o uso de produtos de 

acabamento superficial que auxiliem na impermeabilização dos painéis.

Não foram encontrados valores comparativos disponíveis na literatura para 

absorção de água e inchamento em espessura para chapas aglomeradas estruturais 

produzidas com resina resistente à umidade. Entretanto, os valores médios de IE 24 h obtidos 

neste estudo foram inferiores aos resultados apresentados por alguns pesquisadores para 

chapas de pinus produzidas com resina ureia-formaldeído: 18,61% (Trianoski et al., 2013); 

24,22% (Iwakiri et al., 2014); 31,41% (Trianoski et al., 2016); 18,56% (Trianoski et al., 2011).

Na Tabela 16 são destacados os principais resultados da análise fatorial dos efeitos 

das variáveis de estudo nas propriedades físicas dos painéis. A tabela com todos os valores 

obtidos portratamento (T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.
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Tabela 16 | Síntese dos efeitos das variáveis de estudo nas propriedades físicas dos painéis.

propriedades
variáveis de estudo A A 2h AA 2^h IE2h IE 2^h
Tipo de resina
FF = = < <
LFF = = > >
Densidade
o,75 g/cm 3 > > < <

o,95 q/cm3 < < > >
T eorde resina
10% > > = >
12% < < = <
Tempo de prensagem
10 min > > = >
15 min < < = <

Fonte: A autora (2017).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades 
Não afetou as propriedades 

Notas: AA 2h e AA 24h: absorção de água após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente; IE 2h e IE 2^h: 
inchamento em espessura após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: 
resina lignina-fenol-formaldeído.

Não foram constatadas diferenças significativas entre os dois tipos de resina para a



absorção de água após 2 e 24 horas de imersão. Já para o inchamento em espessura após 2 e 

24 horas de imersão, as chapas produzidas com a resina fenólica convencional apresentaram 

médias estatisticamente inferiores em relação às chapas produzidas com a resina lignina- 

fenol-formaldeído. Entretanto, cabe ressaltar que as diferenças em termos de médias 

absolutas foram pequenas, indicando a viabilidade de uso da resina LFF para uso exterior com 

a aplicação de materiais de acabamento para impermeabilização da superfície e do topo das 

chapas.

O aumento na massa específica dos painéis de 0,75 g/cm3 para 0,95 g/cm3 reduziu a 

absorção de água dos painéis, tanto para 2, quanto para 24 horas, sendo a diferença 

estatisticamente significativa. Tal resultado corrobora a argumentação de Moslemi (1974) e 

de Maloney (1993) segundo a qual chapas com maior massa específica apresentam melhor 

fechamento de sua estrutura, o que reduz sua permeabilidade à água. Para o inchamento em 

espessura, no entanto, verificou-se aumento nos seus valores médios para as chapas com 

maior massa específica, resultado dos efeitos da liberação de maiorestensõesde compressão 

dos painéis produzidos com maior densidade, sendo a diferença significativa apenas para o 

IE2h.

O aumento no teor de resina de 10 para 12% melhorou as propriedades de 

estabilidade dimensional das chapas, sendo as diferenças estatisticamente significativas, 

com exceção do inchamento em espessura 2 horas. Os resultados obtidos podem ser 

atribuídos ao maior recobrimento e impermeabilização das partículas com a resina, 

contribuindo para a redução na absorção de água e consequente inchamento em espessura 

dos painéis, conforme relatados por Moslemi (1974) e Maloney (1993).

O tempo de prensagem das chapas, por sua vez, contribuiu de forma positiva para 

os resultados destas propriedades. Com o aumento no tempo de 10 para 15 minutos, 

verificaram-se reduções nos valores médios de absorção de água e inchamento em 

espessura, sendo as diferenças estatisticamente significativas, com exceção do IE 2 horas. Os 

resultados indicam que houve melhor adesão entre as partículas com o aumento do tempo 

de prensagem, interações estas, relatadas por Marra (1994).

174
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6.1.2 Propriedades mecânicas das chapas

6.1.2.1 Flexão estática

Na Tabela 17 é apresentada uma síntese dos resultados dos ensaios de flexão 

estática, indicando o melhor e o pior resultado obtido para o módulo de ruptura (MOR) e 

módulo de elasticidade (MOE). A tabela com todos os valores obtidos por tratamento (T i a 

T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.

Tabela 17 | Síntese dos menores e maiores valores médios de flexão estática das chapas produzidas com 
adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas densidades 
diferentes

MOR
menor resistência maior resistência

valor(M Pa) tratamento valor(M Pa) tratamento
11,85 T5 25,41 T8

(LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; (LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ;
tp io ) tp is )

MOE
menor resistência maior resistência

valor(M Pa) tratamento valor(M Pa) tratamento
1782 T5 3083 T3

(LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; (FF; 0,75 g/cm3; tri2% ;
tp io ) tp i5)

Fonte: A autora (2019).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades

Notas: MOR: Módulo de ruptura; MOE: Módulo de elasticidade. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina 
lignina-fenol-formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem.

Os valores médios de módulo de ruptura variaram de 11,85 MPa (T5) para chapas 

produzidas com 10% de resina LFF, massa específica de 0,750 g/cm3 e 10 minutos de 

prensagem a 25,41 MPa (T8) para chapas produzidas com 12% de resina LFF, massa 

específica de 0,95 g/cm3 e 15 minutos de prensagem.

Os valores médios de módulo de elasticidade variaram de 1782 MPa (T5) para chapas 

produzidas com 10% de resina LFF, massa específica de 0,75 g/cm3 e 10 minutos de 

prensagem a 3083 MPa (T3) para chapas produzidas com 10% de resina FF, massa específica 

de 0,95 g/cm3 e 10 minutos de prensagem. Tanto para o MOR, quanto para o MOE, foram 

constatadas diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Na Tabela 18 são destacados os principais resultados da análise fatorial dos efeitos



das variáveis de estudo nas propriedades de flexão estática dos painéis. A tabela com todos 

os valores obtidos portratamento (T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.
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Tabela 18 | Síntese dos efeitos das variáveis de estudo nas propriedades de flexão estática dos painéis.

propriedade
variáveis de estudo MOR MOE
Tipo de resina
FF = =
LFF = =

Densidade
o,75 g/cm 3 < <

o,95 g/cm 3 > >
T eorde resina
10% < <
12% > >
Tempo de prensagem
10 min < <
15 min > >

Fonte: A autora (2017).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades 
Não afetou as propriedades 

Notas: MOR: Módulo de ruptura; MOE: Módulo de elasticidade. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina 
lignina-fenol-formaldeído.

Com exceção dos painéis produzidos com resina FF e LFF, massa específica de 0,75 

g/cm3, 10% de resina e 10 minutos de prensagem (T i e T5), todos os demais tratamentos 

atenderam ao requisito mínimo da norma EN 312:2003 de 16 MPa para o MOR e de 2400 MPa 

para o MOE.

Não foram constatadas diferenças estatisticamente significativas nos valores 

médios de MOR e MOE, para os painéis produzidos com as resinas fenol-formaldeído 

comercial e lignina fenol-formaldeído experimental. Com relação aos efeitos das variáveis 

massa específica, teor de resina e tempo de prensagem dos painéis, foram constatadas 

interações positivas tanto para o MOR, quanto para o MOE, conforme relatados por Moslemi 

(1 9 74 ) e Maloney (1993).

As chapas produzidas com massa específica de 0,95 g/cm3 apresentaram valores 

médios de MOR e MOE estatisticamente superiores em relação às chapas com massa 

específica 0,75 g/cm3. Efeito similar foi verificado para as chapas produzidas com 12% de 

resina em comparação com aquelas produzidas com 10%. O aumento no tempo de
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prensagem de 10 para 15 minutos também afetou significativamente os resultados dessas 

propriedades.

6.i.2.2Tração perpendicular

Na Tabela 19 é apresentada uma síntese dos resultados dos ensaios de tração 

perpendicular, indicando o melhor e o pior resultado obtido. A tabela com todos os valores 

obtidos portratamento (T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.

Tabela 19 | Síntese dos menores e maiores valores médios de tração perpendicular das chapas produzidas 
com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas densidades 
diferentes

TP
menor resistência maior resistência

valor(M Pa) tratamento valor(M Pa) tratamento
0,69 T i

(FF; 0,75 g/cm3; trio% ; 
tpio)

1,58 T2
(FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; 
tp is )

Fonte: A autora (2019).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades

Notas: TP: tração perpendicular. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído; tr: teor 
de resina; tp: tempo de prensagem.

Os valores médios de tração perpendicular variaram de 0,69 MPa (Ti) para chapas 

produzidas com 10% de resina FF, massa específica de 0,75 g/cm3 e 10 minutos de prensagem 

a 1,58 MPa (T2) para chapas produzidas com 12% de resina FF, massa específica de 0,75 g/cm3 

e 15 minutos de prensagem. Foram constatadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os tratamentos testados. Todos os tratamentos apresentaram valores médios de TP 

superiores ao valor mínimo de 0,45 MPa exigido pela norma EN 312:2003.

Na Tabela 20 são destacados os principais resultados da análise fatorial dos efeitos 

das variáveis de estudo nas propriedades de tração perpendicular dos painéis. A tabela com 

todos os valores obtidos por tratamento (T i a T8) encontra-se na seção de Apêndices desta 

tese.
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Tabela 20 | Síntese dos efeitos das variáveis de estudo nas propriedades de tração perpendicular dos painéis.

propriedade
variáveis de estudo TP
Tipo de resina
FF =

LFF =

Densidade
o,75 g/cm3 =

o,95 g/cm3 =

Teor de resina
10% <
12% >
Tempo de prensagem
10 min <
15 min >

Fonte: A autora (2017). 
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades 
Não afetou as propriedades

Notas: TP: tração perpendicular. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído.

O tipo de resina e a massa específica das chapas não afetaram significativamente os 

resultados de tração perpendicular. O resultado obtido em relação à massa específica 

contrapõe aos conceitos apresentados na literatura, entretanto, analisada de forma isolada, 

esta interação é positiva sob o ponto de vista da relação custo-benefício.

O aumento no teor de resina e tempo de prensagem resultaram em chapas com 

maiores valores médios de tração perpendicular, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas. O maior tempo de prensagem contribuiu para melhorar a polimerização da 

resina e adesão entre as partículas de madeira, aprimorando o desempenho da propriedade 

analisada.

6.1.2.1 Resistência ao arrancamento de parafuso

Na Tabela 21 é apresentada uma síntese dos resultados dos ensaios de resistência 

ao arrancamento de parafuso, indicando o melhor e o pior resultado obtido para 

arrancamento de superfície e de topo. Atabela com todos os valores obtidos portratamento 

(T ia  T8) encontra-se na seção de Apêndices desta tese.
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Tabela 2 1 1 Síntese dos menores e maiores valores médios de resistência ao arrancamento de parafuso das 
chapas produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para 
duas densidades diferentes

RAP (superfície)
menor resistência maior resistência

valor(N ) Tratamento valor(N ) tratamento
1106 T5 2574 T4

(LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; (FF; 0,95 g/cm3; tri2% ;
tp io ) tp is )

RAP (topo)
menor resistência maior resistência

valor(N ) tratamento valor(N ) tratamento
1132 T5 2879 T4

(LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; (FF; 0,95 g/cm3; tri2% ;
tpio) tp is )

Fonte: A autora (2019).
Legenda:

Melhora nas propriedades 
Piora nas propriedades

Notas: RAP: resistência ao arrancamento de parafuso. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol- 
formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem.

Os valores médios de resistência ao arrancamento de parafusos no topo variaram de 

1132 N (T5) para chapas produzidas com 10% de resina LFF, massa específica de 0,75 g/cm3 e 

10 minutos de prensagem a 2879 N (T4) para chapas produzidas com 12% de resina FF, massa 

específica de 0,95 g/cm3 e 15 minutos de prensagem. Foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Para resistência ao arrancamento de parafusos na superfície, os valores médios 

variaram de 1106 N (T5) para chapas produzidas com 10% de resina LFF, massa específica de 

0,75 g/cm3 e 10 minutos de prensagem a 2574 N (T4) para chapas produzidas com 12% de 

resina FF, massa específica de 0,95 g/cm3 e 15 minutos de prensagem. Foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos testados.

Na Tabela 22 são destacados os principais resultados da análise fatorial dos efeitos 

das variáveis de estudo nas propriedades de resistência ao arrancamento de parafuso dos 

painéis. Atabela com todos os valores obtidos portratamento (T ia  T8) encontra-se na seção 

de Apêndices desta tese.
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Tabela 22 | Síntese dos efeitos das variáveis de estudo nas propriedades de resistência ao arrancamento de 
parafuso dos painéis.

propriedade
variáveis de estudo RAP (superfície) RAP (superfície)
Tipo de resina
FF = =
LFF = =

Densidade

o,75 g/cm3 < <

o,95 g/cm3 > >
Teor de resina
10% = =
12% = =

Tempo de prensagem
10 min = =
15 min > >

Fonte: A autora (2017). 
Legenda:

Melhora nas propriedades
Piora nas propriedades
Não afetou as propriedades

Notas: MOR: Módulo de ruptura; MOE: Módulo de elasticidade. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina 
lignina-fenol-formaldeído.

Não foram constatados efeitos do tipo de resina, teor de resina e tempo de 

prensagem nos resultados de arrancamento de parafuso. Por outro lado, o aumento na 

massa específica de 0,75 para 0,95 g/cm3, resultou em chapas com maior resistência ao 

arrancamento de parafuso, tanto na superfície, quanto no topo. Moslemi (1974) e Maloney 

(1993) afirmam que a massa específica da chapa é a variável mais importante que afeta 

diretamente a resistência ao arrancamento de parafuso.

Embora não tenham sido encontrados valores comparativos na literatura para 

propriedades mecânicas de chapas aglomeradas estruturais produzidas com resina 

resistente à umidade, os resultados obtidos neste estudo foram satisfatórios na comparação 

aos apresentados por alguns pesquisadores para chapas de pinus produzidas com resina 

ureia-formaldeído. Para o MOE, os valores referenciados foram de 1581 MPa (Trianoski et al., 

2011), 1751 MPa (Trianoski etal., 2011) e 1847 MPa (Iwakiri etal., 2014); para o MOR os valores 

foram de 11,17 MPa (Trianoski et al., 2011), 13,94 MPa (Trianoski et al., 2016) e 12,78 MPa 

(Iwakiri et al., 2014); para a TP os valores foram de 1,05 MPa (Trianoski et al., 2011), 1,14 MPa 

(Trianoski et al., 2016) e 0,58 MPa (Iwakiri et al., 2014); Já para a RAP-S e RAP-T os valores 

foram respectivamente de 1137 N e 1042 N (Trianoski et al., 2016).
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6.1.3 Conclusões

O Experimento Piloto teve o objetivo de avaliar as propriedades de chapas 

aglomeradas produzidas com partículas de madeira de bracatinga e adesivo alternativo 

lignina-fenol-formaldeído, com densidades, teor de resina e tempo de prensagem diferentes. 

Para comparação das propriedades foram produzidas chapas de testemunho utilizando-se 

adesivo convencional fenol-formaldeído.

Os resultados obtidos permitiram concluir que para as propriedades físicas de 

absorção após 2 e 24 horas de imersão em água a resina alternativa apresentou desempenho 

equiparável ao da resina convencional. Para inchamento em espessura após 2 e 24 horas de 

imersão em água, porém, o desempenho da resina alternativa revelou-se inferior ao da 

convencional. Apesar disso, esta resina apresentou valores médios muito próximos àqueles 

recomendados pelas normas brasileira e europeia. O aumento da densidade das chapas, por 

sua vez, demonstrou-se vantajoso em relação às propriedades físicas analisadas.

Em relação às propriedades mecânicas, o tipo de resina não influenciou 

significativamente nos módulos de ruptura e de elasticidade em flexão estática das chapas, 

nem nos valores de tração perpendicular obtidos. Tais resultados apontam positivamente 

para o uso da resina alternativa à base de lignina. Por outro lado, o efeito da densidade sobre 

os valores médios de MOR e MOE foi representativo: as chapas de densidade 0,75 g/cm3 não 

atenderam aos requisitos previstos nas normas consultadas, o que indica a necessidade de 

adoção do maior valor de densidade testado (0,95 g/cm3). Por fim, quanto à propriedade de 

resistência ao arrancamento de parafuso -  de topo e de superfície -, ambas as resinas 

testadas alcançaram valores médios compatíveis com os prescritos na norma brasileira.

Conclui-se, portanto, a partir do experimento realizado, que a resina lignina-fenol- 

formaldeído em associação com a madeira de bracatinga resulta em um compósito 

particulado cujas propriedades físicas e mecânicas atendem aos requisitos prescritos pelas 

normas pertinentes.

Com base nos resultados obtidos nessa etapa, definiu-se para o experimento 

principal, que consiste na moldagem do protótipo do produto proposto em etapa posterior a 

esta, os parâmetros descritos na Tabela 23.
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Tabela 23 | Delineamento experimental para 0 protótipo do produto

Tipo de resina Densidade 
nominal do 

produto

Teor de resina Tempo de 
prensagem

Temperatura 
de prensagem

Pressão
específica

Lignina-fenol- o,95 9/cm3 12% mínimo 15 min i6o°C 40 kgf/cm2
formaldeído

(LFF)

Fonte: A autora (2017).

6.2 PROPOSIÇÃO PROJETUAL

Neste item expõe-se a parte projetual da pesquisa. É proposto um componente para 

configuração de sistemas de vedação vertical a partir de compósito de partículas de madeira 

de bracatinga e adesivo lignina-fenol-formaldeído. O compósito foi avaliado em ambiente 

laboratorial na forma de chapas de madeira aglomerada, cujas propriedades físicas e 

mecânicas obtidas apresentaram desempenho satisfatório para chapas estruturais para uso 

em condições úmidas (tipo Ps), segundo as normas pertinentes e a literatura técnico- 

científica.

O componente desenvolvido, diferente das chapas aglomeradas -  que são peças 

planas, consiste em peça tridimensional, obtida por processo de moldagem a quente em 

molde de alumínio. Propõe-se um conjunto de três peças, de larguras distintas -  20, 40 e 

50cm, que combinadas entre si podem compor uma grande variedade de vãos horizontais, 

adaptando-se, desse modo, aos mais diversos projetos de arquitetura. Podem, ainda, 

associar-se a diferentes materiais e tecnologias construtivas.

Por meio de pesquisa bibliográfica, foram reunidos requisitos aos quais a vedação 

vertical deve atender de modo a satisfazer as principais exigências de seus usuários. Uma vez 

que a vedação vertical se trata de um sistema, constituído, por sua vez, de elementos e 

componentes que desempenham funções específicas, selecionou-se, dentre os requisitos, 

apenas aqueles aos quais o componente poderia atender. Os requisitos selecionados 

consistiram nas Condicionantes de Projeto apresentadas na sequência.

6.2.1 Condicionantes de projeto

As Condicionantes de Projeto contemplam as seguintes exigências dos usuários: 

segurança, estanqueidade e durabilidade, manutenibilidade, funcionalidade, conforto 

térmico e acústico, conforto visual, sustentabilidade e economia.
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(a) Segurança

1- Não desempenhar/unção estrutural

Em relação à segurança estrutural, adotou-se a premissa de que o componente por 

si só não seja responsável por prover estabilidade e resistência estrutural ao conjunto da 

vedação. Desse modo, o produto deve estar associado a sistemas estruturais hierarquizados, 

do tipo pilar-viga, em que os componentes de fechamento atuam prioritariamente no vedo e 

na delimitação dos espaços.

Mesmo sem função estrutural, cabe ao componente resistir a cargas permanentes, 

como o seu peso próprio, e a deformações impostas.

2- Oferecerresistência àfixação de peças suspensas

Em utilização, as solicitações originadas pela fixação de peças suspensas devem ser 

consideradas. No experimento piloto, foram avaliadas as propriedades de resistência ao 

arrancamento de parafuso do compósito em estudo, obtendo-se valores compatíveis com os 

encontrados na literatura técnico-científica.

3- Minimizarorisco de incêndio

No que tange a segurança ao fogo, o projeto deve prever a passagem de fiação 

elétrica em conduítes apropriados, de modo a minimizar o risco de curto-circuitos e 

incêndios.

4- Retardar a queima

Permitir a incorporação de produtos ignífugos e intumescentes de proteção para a 

madeira, que atuam na inibição temporária da combustão da madeira e na formação de uma 

barreira isolante ao fogo, respectivamente.

(b) Estanqueidade/ Durabilidade
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5- Limitar a entrada de umidade excessiva

Permitir a incorporação de produtos impermeabilizantes, como a parafina, que 

reduz a absorção de umidade pela madeira e protege o material da degradação por agentes 

xilófagos. Com menor higroscopicidade, ainda, as partículas de madeira tornam-se mais 

estáveis dimensionalmente, reduzindo a incidência de frestas entre as peças.

6- Limitar a entrada de água da chuva

Utilizar madeira reconstituída (compósito) e adotar processo industrializado na 

produção dos componentes. Tais medidas promovem maior precisão dimensional na 

obtenção das peças, o que reduz a incidência de possíveis frestas resultantes do 

processamento mal executado da madeira sólida.

Adotar processo de moldagem para a obtenção de peças tridimensionais. O projeto 

de um componente tridimensional reduz a necessidade de ligações para união das partes e 

diminui possíveis pontos suscetíveis à entrada de água.

Projetar as interfaces e ligações dos componentes entre si de modo a torná-las 

estanques.

Facilitar o escoamento da água das chuvas por meio do desenho do componente.

(c) Manutenibilidade

7- Possibiíitarmanutenções periódicas

Facilitar a inspeção de instalações embutidas.

Facilitar eventuais substituições de peças.

(d) Funcionalidade

8- Proporcionarmultiplicidade de uso/flexibilidade

Adotara coordenação modular.
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Não ter função estrutural.

Permitiro uso em ambientes internos e externos (versatilidade). 

g- Facilitar a montagem e desmontagem

Considerar as dimensões e o peso do produto de modo a facilitar seu transporte e 

manuseio para a montagem.

Projetar soluções simples e eficazes de conexão entre as peças.

(e) Conforto térmico e acústico

10- Isolar do ruído e calor excessivos

Prever a criação de câmara de ar entre os componentes de vedação, à qual pode ser 

incorporada ainda componentes de isolamento como a lã de rocha.

Minimizarfrestas. Ver item estanqueidade.

(f) Conforto visual

í i -  Amenizar a estética estigmatizada das casas de madeira

Buscar a continuidade visual entre os componentes, eliminando ou minimizando 

linhas aparentes de modulação, de modo a atenuar o caráter de construção pré-fabricada.

(g) Sustentabilidade

12- Minimizar os impactos ambientais

Especificar materiais de menor impacto ambiental (madeira).

Priorizar o uso de madeiras nativas locais (bracatinga).

Utilizar madeira proveniente de manejos florestais.

Promovero reaproveitamento de matéria-prima (adesivo à base de lignina).
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(h) Economia

14- Oferecer custo competitivo em relação aos componentes disponíveis no mercado

Ser passível de ser produzido em série/ larga escala.

Utilizar matéria-prima local e abundante.

6.2.2 Conceito

A partir das condicionantes elencadas, elaborou-se a primeira proposta de produto, 

apresentada abaixo.

6.2.2.1 Proposta #1

A Proposta #1 compreende nove tipos de peças para vedação vertical, para os 

seguintes vãos modulares horizontais: 10, 15, 20, 40 e 60. A partir do módulo base (M) do 

Sistema de Coordenação Modular, definido pela NBR 15873:2010 -  Coordenação Modular 

Decimétrica -  como íocm (ABNT, 2010), concebeu-se os dois primeiros componentes do 

conjunto, ambos de 6ocm de largura (6M) por 270cm de altura (27M).

A largura modular de 6ocm foi definida em função da medida usual das tábuas que 

configuram as paredes na Casa de Araucária, que varia de 2ocm a 30cm. As tábuas são 

dispostas lado a lado, com um pequeno espaçamento entre si sobre o qual são sobrepostas 

as ripas, ou mata-juntas. O conjunto tábua e mata-juntas é arrematado por meio de ligações 

pregadas. Como visto, essas conexões, necessárias em grande número para compor os 

planos de fechamento, tornam-se pontos críticos para a entrada de umidade e água da chuva. 

Assim, o projeto do componente buscou minimizar o número de ligações pregadas, 

transformando um conjunto de duas tábuas e uma ripa em um único componente moldado, 

com três módulos 2M, conforme ilustrado no esquema abaixo (seção horizontal) (FIGURA 

89). Tal medida contribui também para a eliminação de possíveis frestas entre peças.
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Figura 89 | Esquema do perfil do componente 6M da Proposta #1 (seção horizontal)

mata-juntasÂ
30

__

30

tábuas

60

20 20 20

—  r " L
componente

Fonte: A autora (2018).

Outro ponto crítico da Casa de Araucária diz respeito ao baixo conforto térmico e 

acústico, para o qual contribuem a pouca espessura e a falta de estanqueidade do conjunto 

tábuas e mata-juntas. Tendo em vista aprimorar o desempenho do produto nessa função, 

optou-se por espelhar e espaçar o componente por meio de abas conectoras, de modo a 

gerar uma parede de camada dupla de componentes, com uma câmara de ar intercalada, 

conforme ilustrado na Figura 90. Um parde componentes espelhados dá origem a um painel 

de vedação vertical.

Figura 90 | Componente 6M espelhado e espaçado por abas conectoras

componente 1

abas conectoras

componente 2

A câmara de ar resultante no interior do painel possibilita, ainda, a incorporação de 

componentes de isolamento térmico, bem como a passagem de tubulações hidrossanitárias 

e elétricas. Na referência estudada, as fiações elétricas ficam aparentes, estando mais 

sujeitas a avarias e curtos-circuitos durante o uso da edificação.

Na Casa de Araucária, as tábuas empregadas têm espessura em torno de 2,5cm. Na 

proposta inicial, adotou-se o valor de 2cm para os trechos retos e para as abas conectoras, de

EF
Eb

- lT
-n _ p =

câm ara de ar
intercalada

Fonte: A autora (2018).



188

modo que a espessura final do componente totalizasse 6cm e do painel de parede (dois 

componentes espelhados), i2cm (FIGURA 91) -  em geral, a espessura final de uma parede de 

alvenaria rebocada equivale a i5cm.
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Figura 9 1 1 Dimensões da seção horizontal do componente 6M 
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Fonte: A autora (2018).

A disposição vertical das tábuas e mata-juntas na Casa de Araucária, identificada 

como uma potencialidade, foi explorada no projeto do componente, tendo em vista facilitar 

o escoamento da água da chuva e minimizar pontos de acúmulo de água.

Ao se analisar a interface entre componentes contíguos, três condicionantes de 

projeto foram cruciais para a definição da primeira proposta: facilitar a inspeção de 

instalações embutidas, facilitar eventuais substituições de peças e buscar a continuidade 

visual entre os componentes, eliminando ou minimizando linhas aparentes de modulação. 

Como resposta às duas primeiras condicionantes, priorizou-se a remoção frontal do 

componente, isto é, as peças têm suas extremidades (abas conectoras) sobrepostas e 

conectadas com parafusos passantes para madeira. Já para promovera continuidade visual 

entre peças, projetou-se um segundo componente de mesma largura (6M), com um perfil que 

seria o negativo do primeiro (FIGURA 92).

Figura 92 | Sobreposição de dois componentes contíguos por meio das abas conectoras

abas conectoras

componente 6M 

perfil 1

Fonte: A autora (2018).

componente 6M 

perfil 1 negativo



Inicialmente, foi prevista a passagem vertical de tubulações pelas cavidades obtidas 

com a união de dois componentes espelhados. Após, considerou-se também a possibilidade 

de passagem horizontal dessas tubulações e, assim, as abas de conexão entre componentes 

foram interrompidas em dois trechos, gerando recortes de 30cm de altura (FIGURA 93).
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Figura 93 | Seção vertical com recortes para passagem horizontal de tubulações
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seção horizontal 
perfil 1

seçâo vertical 
perfil 1

Fonte: A autora (2018).



No que tange a funcionalidade, um produto para vedação vertical deve proporcionar 

flexibilidade de composição espacial. Porém, a aptidão de configurar uma infinidade de vãos 

está atrelada, neste trabalho, ao uso racional dos materiais e recursos disponíveis. Desse 

modo, propõe-se a adoção da coordenação modular não somente no projeto do componente 

como também na concepção dos espaços, articulados por meio de retículas projetuais. Ao 

basear o dimensionamento no módulo básico de íocm, as medidas da construção tornam-se 

coordenadas, o que leva à redução da necessidade de cortes e ajustes em obra, minimizando 

os desperdícios e agilizando a execução.

Assim, tendo em vista possibilitar arranjos arquitetônicos variados e, ao mesmo 

tempo, promover uma obra mais econômica e racional, propôs-se outros sete componentes 

além dos dois de 6ocm (6M), para os vãos modulares de 10,15, 20 e 40cm (iM, i ,5M, 2M e 

4M, respectivamente). Tal como ocorre com a dupla de componentes 6M, os perfis iM , i ,5M 

e 2M apresentam seus correspondentes negativos, a fim de assegurar a continuidade visual 

e de encaixe entre peças (FIGURA 94).
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Figura 9 4 1 Conjunto completo de componentes projetados na Proposta #1
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Fonte: A autora (20180).

Com o conjunto de componentes proposto é possível configurar todos os vãos



múltiplos de íocm sem a necessidade de cortes nas peças, conforme ilustra a Figura 95.

Figura 95 | Composição de vãos com os componentes projetados na Proposta #1

194

Fonte: A autora (2018).
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Figura 95 | Composição de vãos com os componentes projetados na Proposta #1 (CONTINUAÇÃO)
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Fonte: A autora (2018).

Por fim, a concepção da Proposta #1 considerou o manuseio dos componentes 

tendo em vista facilitar e agilizar a montagem e desmontagem em obra. Para isso, não foram 

propostos componentes maiores que 6ocm, passíveis de serem transportados e manuseados 

por um ou dois operários.
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6.2.2.2 Avaliação da Proposta #1

A avaliação da Proposta #1 à luz das condicionantes traçadas identificou o grande 

número de componentes gerados como ponto negativo, uma vez que poderia inviabilizar o 

processo produtivo -  a produção de cada peça demanda um molde específico-ea economia 

de escala. Assim, buscou-se reduziro número de componentes sem o prejuízo da flexibilidade 

de composição espacial, obtida com a proposta inicial.

Figura 96 | Maquetes de estudo em escala reduzida (componente 6M)

Fonte: A autora (2018).

6.2.2.3 Proposta #2

Na tentativa de reduzir o número de componentes propostos, adotou-se o 

componente 4M como ponto de partida para o processo de redefinição da proposta. Isso 

porque, no conjunto projetado, era o único componente passível de ser espelhado e 

conjugado lado a lado com outro equivalente, sem comprometer a modulação de 20 em 

20cm e a unidade visual do conjunto (FIGURA 97).
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Figura 97 | Composição espacial com 0 componente 4M

Fonte: A autora (2018).

Porém, a composição espacial com o componente 4M ficaria limitada a vãos 

modulares múltiplos de 4 (8o, 120, i6ocm e assim por diante), o que comprometeria o 

atendimento à condicionante de flexibilidade inicialmente traçada. Após estudos de perfil 

das peças e possibilidades de arranjos, concebeu-se outros dois componentes -  2M e 5M, com 

os quais é possível configuraros mesmos vãos múltiplos de 10 da proposta anterior (FIGURA 

98). Essas duas peças foram projetadas para serem utilizadas nas extremidades de uma 

composição de painéis, como arremate.
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Figura 98 | Novos componentes propostos
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Fonte: A autora (2018).

Os componentes 2M são os únicos que apresentam dois perfis distintos, em função 

da demanda de configuração espacial. Entretanto, em vez de dois componentes de mesma 

largura, propôs-se um único perfil convertível o qual, com o auxílio de uma serra comum, 

pudesse ser transformado no próprio canteiro de obras (FIGURA 99).

Figura 99 | Perfis 2M

B
1

Fonte: A autora (2018).

Na Figura 100, são demonstradas as possibilidades de configuração espacial com o 

trio de componentes da Proposta #2.
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Figura 100 | Composição de vãos com os componentes projetados na Proposta #2
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Figura 100 | Composição de vãos com os componentes projetados na Proposta #2 (CONTINUAÇÃO)

iau

190

I2(JU

I
210

220

230

i
24U

2bü
i

I
2bU

«

2/0

280

I
290

E

I
nuo

Fonte: A autora (2018).

As Figuras 101 e 102 apresentam esquemas dos três componentes em perspectiva 

demostrando sua interação e a possibilidade de passagem de tubulações.



Figura 1 0 1 1 Componentes da Proposta#2: interação e passagem de tubulações
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Fonte: A autora (2019).



Figura 102 | Componentes da Proposta#2: interação
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Fonte: A autora (2019).

Uma vez definido o conceito para o produto, partiu-se para o seu detalhamento e 

desenho do molde para posterior prototipagem (Experimento Principal), conforme 

apresentado na sequência. Vale ressaltar que os componentes apresentados se tratam de 

propostas conceituais e há uma infinidade de possibilidades a serem exploradas. No entanto, 

a ideia aqui não foi exaurir essas possibilidades e sim demonstrar uma sugestão de aplicação 

para o compósito investigado, a partir do referencial da Casa de Araucária.
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6.2.3 Detalhamento da proposta

6.2.3.1 Projeto executivo dos componentes

Segue abaixo o projeto executivo dos componentes (FIGURAS 103 a 105).

Figura 103 | Projeto executivo do componente 2M
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Fonte: A autora (2018).

Figura 104 | Projeto executivo do componente 4M 
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Fonte: A autora (2018).
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Figura 105 | Projeto executivo do componente 5M 
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Fonte: A autora (2018).

6.2.J.2 Projeto do molde

Optou-se por realizar a prototipagem do componente 4M, em escala 1:1, porém com 

altura reduzida de 45cm, limitada em função das dimensões dos pratos da prensa disponível 

no Laboratório de Painéis da UFPR, local onde foram realizados os experimentos.

A partir do perfil do componente 4M, foi projetado um jogo de moldes macho e 

fêmea que, uma vez reunidos, deixavam as faces superior e inferior livres para escape de 

gases durante a prensagem, conforme demonstrado no esquema abaixo (FIGURA 106).

Figura 106 | Croquis do molde



No projeto do molde, confeccionado em alumínio naval usinado, buscou-se 

restringir a espessura das paredes de alumínio, haja vista que quanto mais espessas, mais 

tempo o calor advindo dos pratos da prensa levaria até atingir o colchão de partículas no 

interiordo molde.

As dimensões totais do jogo de moldes macho e fêmea equivalem a gcm de altura, 

por 46,5cm de largura e 45cm de comprimento, conforme ilustrado no projeto executivo do 

molde (FIGURAS 107 a 109).
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Figura 107 | Projeto executivo do molde - Fêmea

MOLDE - FÊMEA I PLANTA BAIXA
esc 1-25

MOLDE - FÊMEA | CORTE AA 
esc 1-25

Fonte: A autora (2018).



Figura 108 | Projeto executivo do molde - Macho
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Fonte: A autora (2018).

Figura 109 | Projeto executivo do molde -  Macho e Fêmea

MOLDE - MACHO E FÊMEA + PRODUTO
e sc 1 -25

Fonte: A autora (2018).

A Figura 110 apresenta imagens do molde macho e fêmea confeccionados para o 

experimento principal.
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Figura 110 | Molde confeccionado para o experimento principal (prototipagem)

Fonte: A autora (2018).

6.3 EXPERIMENTO PRINCIPAL

O experimento piloto realizado com chapas de madeira aglomerada indicou 

parâmetros a serem adotados no experimento principal. Contudo, os parâmetros 

selecionados foram baseados na experimentação com chapas planas, sem a utilização de 

moldes, isto é, conformadas pelos próprios pratos da prensa.

Uma vez que o produto a ser moldado consiste em peça tridimensional, com 

densidade variável em suas diferentes seções, e conformado em molde de alumínio, cuja 

espessura deve ser considerada na transferência de calor, os parâmetros estabelecidos 

tiveram de ser redefinidos nesta etapa.

Foram confeccionados seis protótipos a partir do molde. Optou-se por testar três 

valores diferentes de densidade nominal para avaliar a conformação do produto em suas 

diferentes seções -  0,90 g/cm3 (protótipo 1), 0,80 g/cm3 (protótipo 2), 0,90 g/cm3 (protótipo 

3 , 4 e 5 ) e  1,00 g/cm3 (protótipo 6).

6.3.1 Delineamento experimental

Segue na Tabela 24 o delineamento para o experimento principal.
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Tabela 2 4 1 Delineamento experimental para 0 protótipo do produto

Tipo de resina Densidade Teor de resina Tempo de Temperatura Pressão
nominal do prensagem de prensagem específica

produto
Lignina-fenol- o ,8 o a i,o o  12% i5 m in  i8o°C  8okgf/cm 2
formaldeído g/cm3

(LFF)

Fonte: A autora (2018).

6.3.2 Quantificação dos materiais

Para o cálculo dos materiais (partículas e resina), o perfil do componente 4M foi 

dividido em cinco seções, conforme ilustrado na Figura 111.

Figura 1 1 1 1 Seções no perfil do componente prototipado

Fonte: A autora (2018).

(a) Peso do produto moldado (PM) a 12% de umidade:

Calculou-se o volume de cada seção do produto para obtenção de seu peso total.

71  = 2 x 5 x 4 5  = 450 cm3

V2 = 2X20X45 = 1.800 cm3

V3 = 2,5 x 4,5 X45 = 506,25 cm3

74 = 2 x 2 0 x 4 5  = 1.800 cm3

V5 = 2,5 x 2,5 X45 = 2281,25 cm3

Volume total = 4.837,5 cm3

D = P /V  >>> P = D x V

0,95x4.837,5 = 4.595,629 

Peso do PM = 4.595,6 g
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(b) Constituição do produto:

100% partículas secas (PS)
12% resina (SR)
12% água
124 4 -595,6
100 X >>> 3.705,69 (PS)
12 Y » > 4 4 4 ,6 g (S R )
12 Z >>> 444,6g (AG)

(c) Quantidade de partículas úmidas (PU3%):

PU 3% = 3.705,6 x 1,03 = 3-8i6,7g

Partículas úmidas a3%  = 3.816,7 g

(d) Quantidade de resina líquida (RL):

Teorde sólidos (TS) LFF = 49,4%
100 g (RL) 49,49 9
X 444,6 (SR)

Resina líquida = 900 g

(e) Quantidade (PU3 + RL)/um  produto (colchão)

Peso colchão / um produto = 3.816,6 + 900 = 4.716,7 g

(f) Pesagem de materiais para dois produtos para encoladeira (com 20% de perdas)

Partículas 3% = 3.816,7 x 2 x i , 2  = 9.160 g 

Resina líquida = 900 x 2 x i , 2  = 2.160 g

6.3.3 Processo de produção

As partículas de bracatinga utilizadas na confecção dos protótipos foram obtidas no 

experimento piloto, quando se processou uma quantidade excedente de material que ficou 

reservado para esta etapa. As partículas foram acondicionadas em embalagens plásticas 

escuras e antes de sua utilização foram secas em estufa convencional a 103o até atingirem o



teor de umidade de 3%.

Após a pesagem dos materiais conforme delineamento e quantitativo apresentados 

acima, incorporou-se a resina lignina-fenol-formaldeído às partículas. Os procedimentos 

para a pesagem e o encolamento das partículas foram os mesmos adotados no experimento 

piloto.

Para a formação do colchão de partículas testou-se primeiro o posicionamento 

vertical do molde de alumínio e deposição das partículas pela parte superior do conjunto, 

conforme demonstrado nas fotos abaixo (FIGURA 112). Tendo em vista facilitar o processo 

de desmolde e evitar que o compósito aderisse ao alumínio, foi espalhado sobre a superfície 

do molde um produto desmoldante. Confeccionou-se uma base de madeira para travamento 

do molde durante a formação do colchão e para que as partículas depositadas não 

escapassem pelas laterais foram posicionadas três chapas de alumínio, de tamanhos 

diferentes -  9, 7 e 5 cm. Após a deposição das partículas, o conjunto foi prensado 

manualmente, ainda na posição vertical, e retirou-se a chapa lateral maior. Repetiu-se o 

procedimento de prensagem manual mais duas vezes, até a remoção das chapas laterais 

restantes.
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Fonte: A autora (2018).

Após a pré-prensagem a frio, o molde foi posicionado na prensa previamente 

aquecida. Uma vez em contato com os pratos da prensa, o alumínio do molde começou a 

aquecer e passou-se então a monitorar a temperatura do colchão de partículas com um 

termostato até que sua porção central atingisse a temperatura aproximada de no°C  

(FIGURA 113). Ao atingir a temperatura determinada, iniciou-se a contagem dos 15 minutos 

de prensagem.
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Figura 113 | Monitoramento da temperatura interna do colchão de partículas

Fonte: A autora (2018).

Transcorrido o tempo de prensagem estabelecido, o molde foi removido da prensa 

e procedeu-se ao seu desmolde. Este primeiro protótipo apresentou baixa densificação e má 

conformação sobretudo das abas conectoras, como revela fotos do componente recém 

desmoldado, ainda sem o esquadrejamento (FIGURA 114).

Figura 114 | Protótipo #1 sem esquadrejamento

Fonte: A autora (2018).

Atribuiu-se a baixa qualidade de acabamento obtida com o primeiro protótipo à 

formação do colchão na posição vertical, o que dificultou a realização de uma pré-prensagem 

manual satisfatória. Diante disso, optou-se por formar o colchão de partículas na posição 

horizontal, dentro de uma caixa formadora, posicionando-se por baixo o molde fêmea, 

conforme ilustrado na Figura 115.
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Figura 115 | Fotos do molde na posição horizontal dentro de caixa formadora para formação do colchão de
partículas

Fonte: A autora (2018).

Aformação do colchão teve início com o preenchimento das abas conectoras central 

e laterais com as partículas encoladas e posterior pré-prensagem desses pontos com o auxílio 

de uma prensa hidráulica. Após a pré-prensagem das saliências do componente, depositou- 

se o restante das partículas espalhando-as manualmente sobre toda a superfície do molde e 

sobrepôs-se o molde macho, arrematando o conjunto. O conjunto foi novamente prensado 

a frio na prensa hidráulica antes de ser levado à prensa. A Figura 116 reúne fotos do processo 

de formação do colchão na posição horizontal.
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Figura 116 | Fotos do molde na posição horizontal para formação do colchão de partículas

Fonte: A autora (2018).

Tais procedimentos elevaram significativamente a qualidade de acabamento do 

protótipo, com a reprodução mais precisa dos detalhes e maior densificação do compósito, 

como pode ser observado na Figura 117.
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Fonte: A autora (2018).

Na confecção do protótipo #5, testou-se a aplicação de papel celofane incolor nas 

faces internas do molde, antes da deposição das partículas encoladas, tendo em vista facilitar 

o desmolde e melhorar o acabamento superficial do produto (FIGURA 118). Porém, após a 

prensagem não foi possível a remoção do papel celofane, que aderiu ao compósito, e não se 

constatou melhoria significativa na conformação do protótipo.

Fonte: A autora (2018).

Após o desmolde e acondicionamento, os protótipos foram esquadrejados e tiveram 

sua altura reduzida a íscm  (FIGURA 119).



215

Figura 119 | Fotos de quatro componentes moldados após esquadrejamento e corte

Fonte: A autora (2018).

A parte restante de cada protótipo foi cortada em seis secções, conforme ilustrado 

na Figura 120, para determinação dos valores de densidade aparente e avaliação da 

conformação das diferentes secções do produto moldado.
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Figura 120 | Seções do componente para determinação da densidade aparente

<: F S2 4 J
54 . JS3 S6

S5

2,5 ̂ * 17,5 2 í ’ ...
15 2,5'

Fonte: A autora (2018).

6.3.4 Resultados e discussão do experimento principal

A Tabela 25 apresenta as densidades aparentes de cada seção dos seis protótipos 

produzidos e a densidade média obtida.

Tabela 25 | Densidade (d) das seções dos protótipos # ia # 6 e  densidade média (Dm)

Seção a (mm) b (mm) c (mm) V (cm3) P(g) D (g/cm3) Dm
(g/cm3)

1.1 22,59 21,82 20,86 10,28 7,68 o,747
1.2 2i ,94 30,28 40,70 27,12 16,04 o,59i

protótipo i -3 21,63 16,04 163,00 56,55 66,86 1,182
0,840

#1 i -4 21,63 25,12 58,70 31,89 18,12 0,568

i -5 21,56 16,36 142,00 50,08 60,82 1,214
1.6 19,68 21,76 4i ,33 17,69 13,14 0,742
2.1 19,30 19,18 23,05 8,53 9,32 1,092
2.2 19,36 27,05 39,26 20,55 12,81 0,623

protótipo 2-3 19,39 14,00 167,00 45,33 45,75 1,009
0,781#2 2-4 19,43 24,66 52,90 25,34 9,77 0,385

2-5 19,54 14,53 146,00 4i ,45 4 i ,43 0,999
2.6 21,83 19,52 39,64 16,89 9,8o 0,580

3-i 19,16 19,10 22,97 8,40 9,23 1,098
3-2 19,08 27,63 39,59 20,87 14,81 0,709

protótipo 3-3 19,14 13,54 164,00 42,50 49,47 1,164 0,841
#3 3-4 19,03 27,95 59,o6 3i , 4 i 20,77 0,661

3-5 19,03 14,38 143,00 39,13 29,63 0,757
3.6 18,92 21,42 39,69 16,08 io ,57 0,657

4 -i 22,52 20,80 20,26 9,48 11,69 i ,233
4-2 21,08 27,89 40,00 23,51 16,31 0,693

protótipo 4-3 21,01 14,49 170,00 5i ,75 55,25 1,067
0,890

#4 4-4 20,98 23,47 59,45 29,27 16,89 0,577
4-5 21,18 15,26 141,00 45,57 44,43 0,974
4.6 20,85 22,03 40,10 18,41 14,74 0,800

5-i 18,87 21,92 22,73 9,40 11,15 1,186

5-2 22,90 30,72 38,70 27,22 19,88 0,730
protótipo 5-3 13,13 23,63 164,00 50,88 51,98 1,021

0,836
#5 5-4 23,36 26,20 58,17 35,6o 23,67 0,664

5-5 23,87 13,51 145,00 46,76 31,60 0,675
5.6 18,02 23,63 38,76 16,50 12,22 0,740
6.1 1,878 22,56 22,08 9,35 12,05 1,288

protótipo 6.2 22,62 29,58 39,oo 26,09 24,10 0,923
0,977#6 6.3 13,15 22,57 164,00 48,67 53,4 i 1,097

6.4 22,49 29,05 58,55 38,25 22,63 o,59i
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6.5 13,45 22,62 141,00 42,89 44,14 1,029
6.6 17,36 22,49 38,94 15,20 14,28 0,939

Fonte: A autora (2018).

Na Tabela 26 são apresentados os resultados médios das densidades dos seis 

protótipos com as densidades médias de cada seção analisada.

Tabela 26 | Densidade média (Dm) por seção e por protótipo

Seção Protótipo
#1

Protótipo
#2

Protótipo

#3
Protótipo

#4
Protótipo

#5
Protótipo

#6
Dm

1 o,747 1,092 1,098 1,233 1,186 1,288 1,107
2 o,59i 0,623 0,709 0,693 0,730 0,923 0,711
3 1,182 1,009 1,164 1,067 1,021 1,097 1,090

4 0,568 0,385 0,661 o,577 0,664 o,59i 0,574
5 1,214 0,999 0,757 0,974 0,675 1,029 o,94 i
6 0,742 0,580 0,657 0,800 0,740 0,939 0,743

Dm
protótipos

0,840 0,781 0,841 0,890 0,836 0,977

D nominal 0,900 0,800 0,900 0,900 0,900 1,000

Fonte: A autora (2018).

Os valores das densidades médias obtidas dos protótipos foram menores que as 

densidades nominais e variaram de 0,781 g/cm3 (protótipo #2) a 0,977 g/cm3 (protótipo #6). 

Essa diferença pode ser atribuída aos seguintes fatores:

1. Perda de material na formação do colchão de partículas e prensagem dos 

protótipos;

2. Retorno em espessura devido ao inchamento dos protótipos após prensagem 

e acondicionamento e consequente aumento do volume e redução da densidade.

Analisando os protótipos ilustrados na Figura 121, pode-se constatar que o protótipo 

#2, com densidade inferior aos demais, apresentou pior conformação em função de sua 

menor densidade e o protótipo #6, com maior densidade, apresentou melhor conformação.
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Figura 1 2 1 1 Protótipos #2 e #6 após esquadrejamento

#2 #6
Fonte: A autora (2018).

Os resultados das densidades médias das seções indicaram maiores valores para as 

seções 3 e 5, que consistem nas partes horizontais dos protótipos. A seção 4, por sua vez, foi 

a menos densificada, o que possivelmente se deve à maior altura da seção e menor 

quantidade de partículas.

As diferenças entre as seções podem ser atribuídas ao método de formação do 

colchão, que se deu no plano horizontal, resultando em maior ou menor deposição de 

partículas.

Em relação à formação do colchão, observou-se resultados mais satisfatórios com o 

posicionamento horizontal do molde. Com o posicionamento vertical, o protótipo (#1) 

apresentou baixa densificação e má conformação sobretudo das abas conectoras. Na figura 

abaixo, os protótipos #1 e #3 são comparados, evidenciando-se a melhor conformação do 

protótipo cujo colchão de partículas foi formado na horizontal -  protótipo #3 (FIGURA 122).
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Figura 122 | Protótipos #1 e #3 após esquadrejamento

A pré-prensagem manual realizada com auxílio de sargento influenciou diretamente 

na qualidade final do produto moldado, consolidação, reprodução de detalhes (conformação 

das abas conectoras) e acabamento superficial, conforme ilustra a Figura 123.
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Figura 123 | Foto do componente #5: abas conectoras bem conformadas

Fonte: A autora (2018).
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A presente pesquisa transitou entre áreas distintas do conhecimento. Revisitou a 

arquitetura popular da Casa de Araucária, extraindo lições para o edificar contemporâneo em 

madeira. Investigou também outros sistemas construtivos em madeira, com ênfase nos 

sistemas de vedação vertical. Ao buscar incorporar os avanços no campo da tecnologia da 

madeira e propor alternativas mais sustentáveis para a construção, a pesquisa voltou-se para 

os produtos de madeira reconstituída. A tentativa de estabelecer uma conexão entre essas 

áreas buscou aproximar construção com madeira e tecnologia, pois a primeira só poderá 

evoluir e ser aceita no mercado nacional se aliada à segunda. O resgate da tradição 

construtiva da Casa de Araucária é o terceiro elemento unificador, que faz a ponte entre o 

que já existe no imaginário popular e o novo, facilitando, assim, sua assimilação e 

apropriação.

O objetivo central deste trabalho foi propor solução de projeto de componente de 

vedação vertical a partir de compósito de madeira de bracatinga e adesivo à base de lignina 

residual, adotando-se como conceito de referência a tecnologia construtiva da Casa de 

Araucária. O desenvolvimento de componentes é uma alternativa para agregar valor à 

matéria-prima e geração de empregos e renda em diversos setores, além de incrementar a 

participação da madeira reconstituída no mercado nacional da construção. A utilização de 

espécie nativa como a bracatinga favorece a biodiversidade e agrega valor a uma madeira 

empregada como escoras e pontaletes na construção civil e como combustível para queima 

na geração de energia. A incorporação da lignina excedente da indústria de papel e celulose 

no adesivo para o compósito, por sua vez, promove o reaproveitamento de materiais e reduz 

o uso de componentes de maior impacto ambiental.

Assim, este capítulo revela as conclusões sobre as reflexões extraídas da pesquisa 

teórica e sua apropriação no desenvolvimento e execução do projeto dos componentes de 

vedação vertical. Vale ressaltar que a discussão pode e deve ser aprofundada e que melhores 

soluções serão encontradas, mas este é, afinal, o objetivo da pesquisa científica, levantar 

questionamentos e abrir caminho para o constante avanço no conhecimento.
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7.1 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS

O estudo da tecnologia construtiva da Casa de Araucária -  o primeiro objetivo 

específico desta pesquisa -  possibilitou a identificação de potencialidades e limitações no que 

tange a solução que se adotou para a vedação vertical. Juntamente com a análise das 

exigências dos usuários para sistemas de vedação vertical reunidas pela norma brasileira 

(ABNT, 2013a), foram traçadas condicionantes de projeto que nortearam o desenvolvimento 

da proposta do componente -  que consistiu no segundo objetivo específico da pesquisa. 

Abaixo são relacionadas algumas exigências dos usuários de edificações, as características da 

vedação vertical na Casa de Araucária e as condicionantes de projeto geradas:

Exigência dos usuários: estanqueidade.

Característica na Casa de Araucária: a montagem dos componentes de vedação em obra 

requer a execução de ligações pregadas para unir cada ripa à sua respectiva dupla de tábuas 

e o conjunto, por sua vez, à estrutura existente. O grande número de ligações pregadas gera 

pontos de fragilidade na madeira, que fica suscetível a rachaduras e à entrada de umidade. 

Condicionante de projeto: adotar processo de moldagem para a obtenção de peças 

tridimensionais com menos pontos de conexão pregada.

Exigência dos usuários: estanqueidade/ durabilidade.

Característica na Casa de Araucária: a disposição vertical das tábuas e mata-juntas facilita o 

escoamento da água da chuva.

Condicionante de projeto: adotara disposição vertical no projeto do componente.

Exigência dos usuários: segurança contra o fogo.

Característica na Casa de Araucária: as instalações elétricas em contato direto com a madeira 

aumentam o risco de incêndio, em caso de curto-circuito.

Condicionante de projeto: prever cavidades para a passagem e o isolamento dos conduítes 

elétricos.

Exigência dos usuários: conforto térmico e acústico.

Característica na Casa de Araucária: o emprego da madeira sólida -  e muitas vezes ainda



"verde"46 -  em obra aumenta a incidência de frestas entre as peças em função da maior 

instabilidade dimensional, o que resulta em baixo conforto térmico.

Condicionante de projeto: utilizar madeira reconstituída, que apresenta maior estabilidade 

dimensional.

Exigência dos usuários: conforto térmico e acústico.

Característica na Casa de Araucária: a pouca espessura final da parede na Casa de Araucária 

resulta em baixo conforto térmico e acústico.

Condicionante de projeto: prever câmara de ar entre os componentes de vedação vertical e 

possibilitar a incorporação de materiais de isolamento.

Exigência dos usuários: funcionalidade.

Característica na Casa de Araucária: o sistema facilita a desmontagem e a substituição de 

peças.

Condicionante de projeto: prever a remoção frontal dos componentes e métodos de ligação 

simplificados.

Exigência dos usuários: funcionalidade.

Característica na Casa de Araucária: o sistema de vedação vertical é flexível e favorece a 

adaptação dos ambientes às necessidades dos usuários.

Condicionante deprojeto: os componentes propostos não devem possuirfunção estrutural. 

Exigência dos usuários: conforto visual.

Característica na Casa de Araucária: o conjunto de tábuas e mata-juntas apresenta uma 

modulação linear que favorece a continuidade visual entre os componentes.

Condicionante deprojeto: minimizar linhas aparentes de modulação.

Experimento piloto

O experimento piloto consistiu no terceiro objetivo específico desta pesquisa e teve 

o intuito de avaliar a viabilidade de utilização do adesivo lignina-fenol-formaldeído -  LFF -
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46 D enom ina-se m adeira verd e a peça recém  cortada cujo te o r de um idade ainda não atingiu o ponto de equilíbrio  com  o 
am biente em  que se encontra.



em chapas de madeira aglomerada confeccionadas com partículas de madeira de bracatinga. 

Resinas fenólicas que incorporam lignina residual, excedente da indústria de papel e celulose 

em sua composição encontram-se em fase experimental na indústria de adesivos para 

madeira, não sendo empregadas ainda em escala comercial. Além disso, inexistem pesquisas 

que avaliem as propriedades do compósito formado pelo adesivo alternativo estudado e a 

espécie bracatinga e, portanto, fez-se necessária sua caracterização antes de propor a 

utilização no componente de vedação vertical.

Os resultados dos testes realizados com chapas de partículas de madeira de 

bracatinga e adesivo lignina-fenol-formaldeído, utilizando-se como testemunho chapas 

confeccionadas com adesivo convencional, permitiram concluir que para as propriedades 

físicas de absorção após 2 e 24 horas de imersão em água a resina alternativa apresentou 

desempenho equiparável ao da resina convencional. Para inchamento em espessura após 2 

e 24 horas de imersão em água, porém, o desempenho da resina alternativa revelou-se 

inferior ao da convencional. Apesar disso, esta resina apresentou valores médios muito 

próximos àqueles recomendados pelas normas brasileira e europeia. O aumento da 

densidade das chapas, por sua vez, demonstrou-se vantajoso em relação às propriedades 

físicas analisadas.

Em relação às propriedades mecânicas, o tipo de resina não influenciou 

significativamente nos módulos de ruptura e de elasticidade em flexão estática das chapas, 

nem nos valores de tração perpendicular obtidos. Tais resultados apontam positivamente 

para o uso da resina alternativa à base de lignina. Por outro lado, o efeito da densidade sobre 

os valores médios de MOR e MOE foi representativo: as chapas de densidade 0,75 g/cm3 não 

atenderam aos requisitos previstos nas normas consultadas, o que indica a necessidade de 

adoção do maior valor de densidade testado (0,95 g/cm3).

Por fim, quanto à propriedade de resistência ao arrancamento de parafuso-de topo 

e de superfície -, ambas as resinas testadas alcançaram valores médios compatíveis com os 

prescritos na norma brasileira.

Conclui-se, portanto, a partir do experimento realizado, que a resina lignina-fenol- 

formaldeído em associação com a madeira de bracatinga resulta em um compósito 

particulado cujas propriedades físicas e mecânicas atendem aos requisitos prescritos pelas 

normas pertinentes.
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Experimento principal

Uma vez desenvolvido o projeto do componente de vedação vertical, foram 

confeccionados os protótipos para avaliação qualitativa do processo de produção e dos 

resultados obtidos, quarto e último objetivo específico da pesquisa.

A maior dificuldade encontrada na confecção dos protótipos foi a formação do 

colchão de partículas, inicialmente formado com o molde na posição vertical e deposição de 

partículas encoladas pela porção superior do conjunto. Esse método de formação resultou na 

baixa densificação das saliências -  abas conectoras -  e consequente má conformação do 

produto. Ao formar o colchão de partículas na posição horizontal, com pré-prensagem 

manual por meio de prensa hidráulica, obteve-se melhora significativa na densificação das 

partes salientes, bem como do produto como um todo, resultando em melhor reprodução de 

detalhes do molde e acabamento superficial.

Dos seis protótipos confeccionados, aqueles que apresentaram maior densidade 

média foram os que resultaram em produtos com melhor acabamento superficial e 

conformação dos detalhes (abas conectoras). Houve variação significativa de densidade e 

qualidade de conformação nas diferentes seções avaliadas do produto, que pode ser 

atribuída ao método de formação do colchão, no plano horizontal, resultando em maior ou 

menordeposição de partículas.

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Como recomendações para a continuidade da pesquisa sugere-se:

Em relação à proposta de componentes:

Desenvolvimento dos componentes propostos na tese, interfaces com outros 

materiais de acabamento, integração de esquadrias, conexões com os outros elementos 

construtivos e componentes especiais para execução dos cantos de ambientes.

Em relação à confecção dos protótipos:

Aprimorar o método de formação do colchão de partículas tendo em vista melhorar 

a conformação das diferentes secções do produto;

Estudo de métodos de produção industrial dos componentes em larga escala.



Realizar testes de resistência do produto e de durabilidade em câmara de 

envelhecimento acelerado.
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APÊNDICE

Complementação da Tabela 13 (p.169) | Valores médios de massa específica e razão de compactação das 
chapas produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para 
duas densidades diferentes

Tratamento ME (g/cm3) RC
Interação R x D

T i FF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 0,730 b (4,42%) 1,40 b (4,42%)
T2 FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 0,740 b (4,70%) 1,42 b (4,70%)

T3 FF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 0,910 a (3,95%) i ,75 a (3,95%)
T4 FF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 0,910 a (5,36%) i ,75 a (5,36%)
T5 LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 0,730 b (4,47%) i , 4 i b ( 4,47°/°)
T6 LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 0,740 b (5,44%) i ,44 b (5,44%)
T7 LFF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 0,910 a (5,55%) 1,76 a (5,55%)
T8 LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 0,910 a (5,46%) i ,75 a (5,46%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: ME: massa específica; RC: razão de compactação; FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina- 
fenol-formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem. Valores entre parênteses: coeficiente de 
variação. Valores seguidos por letras iguais na mesma coluna são estatisticamente iguais peloteste deTukey a 
95% de probabilidade.

Complementação das Tabelas 14 e 15 (p. 170 e 171) | Valores médios de absorção de água e inchamento em 
espessura das chapas produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol- 
formaldeído para duas densidades diferentes

Tratamento AA 2h (%) AA 24h (%) IE 2h (%) IE 24h (%)
Interação R x D

T i:  FF; 0,75 g/cm3; trio% ; 
tp io

18,70 a (20,65%) 44,49 a (10,87%) 4,93 cd (22,52%) 12,55 bc (13,50%)

T2: FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; 
tp is

13,06 c (14,53%) 36,18 b (8,33%) 4,55 d (19,58%) 10,82 d (9,80%)

T3: FF; 0,95 g/cm3; 
trio% ; tp io

8,00 b (15,82%) 25,00 cd (13,38%) 4,51 d (24,65%) 10,89 d (17,31%)

T4: FF; 0,95 g/cm3; 
tri2% ; tp is

8,03 d (16,92%) 24,90 cd (15,24%) 7 ,i8 a b  (19,11%) 11,49 cd (10,07%)

T 5 :L F F ;o,75 g/cm3; 
trio% ; tp io

15,86 ab (18,38%) 42,90 a (5,92%) 5,95 c (13,63%) 13,33 b (14,06%)

T6: LFF; 0,75 g/cm3; 
tri2% ; tp is

13,86 bc (21,62%) 34,69 b (9,65%) 4,23 d (12,38%) 10,14 d (5,33%)

T7: LFF; 0,95 g/cm3; 
trio% ; tp io

8,83 d (16,60%) 28,79 c (14,25%) 8,22 a (18,44%) 15,59 a (9,80%)

T8: LFF; 0,95 g/cm3; 
tri2% ; tp is

6,71 d (14,69%) 23,24 d (13,75%) 6,25bc (15,18%) 10,57 d (13,90%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: AA 2h e AA 2^h: absorção de água após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente; IE 2h e IE 2^h: 
inchamento em espessura após 2 e 2 4  horas de imersão, respectivamente. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: 
resina lignina-fenol-formaldeído; tr: teor de resina; tp: tempo de prensagem. Valores entre parênteses: 
coeficiente de variação. Valores seguidos por letras iguais na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo 
teste deTukey a 95% de probabilidade.
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Complementação da Tabela 276 (p.172) | Análise fatorial dos efeitos principais nas propriedades físicas dos 
painéis.

Tratamento AA 2h (%) AA 24h (%) IE 2h (%) IE 24h (%)
Tipo de resina
FF 11,473(38,58% ) 32,678(28,95% ) 5,17 b (28,85%) 11,44 b (14,10%)
LFF 11,70 a (36,61%) 33,2i  a (23,71%) 6,06 a (29,10%) 12,64 a (20,89%)
Densidade
o,75 g/cm3 15,09 a (22,17%) 39,79 a (14,75%) 4,88 b (21,55%) 11,74 3 (16,03%)
o,95 g/cm3 8,00 b (18,16%) 25,69 b (15, 95%) 6,488(29,14% ) 12,28 a (20,67%)
Percentual de resina
10% 12,42 a (39,58%) 35,373(27,44% ) 5,79 a (31,13%) 13,05 a (18,40%)
12% 10,69 b (33,78%) 30,26 b (27,72%) 5,38 a (28,30%) 10,79 b (10,62%)
Tempo de prensagem
10 min 12,42 a (39,58%) 35,373(27,44% ) 5,79 a (31,13%) 13,05 a (18,40%)
15 min 10,69 b (33,78%) 30,26 b (27,72%) 5,38 a (28,30%) 10,79 b (10,62%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: AA 2h e AA 2^h: absorção de água após 2 e  24 horas de imersão, respectivamente; IE 2h e IE 24h: 
inchamento em espessura após 2 0 2 4  horas de imersão, respectivamente. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: 
resina lignina-fenol-formaldeído. Valores entre parênteses: coeficiente de variação. Valores seguidos por 
letras iguais na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo teste deTukey a 95% de probabilidade.

Complementação das Tabelas 17 e 18 (p.174 e 175) | Valores médios de flexão estática das chapas 
produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas 
densidades diferentes

Tratamento MOR (MPa) MOE (MPa)
Interação R x D

T i FF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 12,36 d (15,62%) 2040 b (11,05%)
T2 FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 18,86 bc (18,51%) 3000 a (16,41%)

T3 FF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 22,13 a (11,85%) 3083 a (8,96%)

T4 FF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 25,35 a (11,39%) 3006 a (7,63%)

T5 LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 11,85 d (14,11%) 1782 b (12,84%)
T6 LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 18,40 c (19,03%) 3043 a (16,75%)

T7 LFF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 21,99 ab (14,11%) 2871 a (11,20%)
T8 LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 25,4i a ( 9,39%) 2888 a (7,17%)

Efeito do tipo de resina
FF 19,68 a (27,97%) 2795 a (19,13%)
LFF 18,62 a (30,11%) 2609 a (24,36%)

Efeito da densidade
o,75 g/cm3 15,58 b (27,62%) 2482 b (27,63%)
o,95 g/cm3 23,56 a (13,97%) 2973 a (9,19%)

Efeito do teor de resina
10% 17,00 b (32,94%) 2436 b (21,16%)
12% 21,40 a (21,36%) 2995 a (13,32%)

Efeito do tempo de prensagem
10 min 17,00 b (32,94%) 2436 b (21,16%)
15 min 21,40 a (21,36%) 2995 a (13,32%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: MOR: Módulo de ruptura; MOE: Módulo de elasticidade. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina 
lignina-fenol-formaldeído. Valores entre parênteses: coeficiente de variação. Valores seguidos por letras 
iguais na mesma coluna são estatisticamente iguais pelo teste deTukey a 95% de probabilidade.
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Complementação das Tabelas 19 e 20 (p.176 e 177) | Valores médios de tração perpendicular das chapas 
produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol-formaldeído para duas 
densidades diferentes

Tratamento TP (MPa)
Interação R x D

T i FF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 0,69 e (12,33%)
T2 FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 1,58 a (10,82%)

T3 FF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 0,90 cd (11,56%)

T4 FF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 0,960(9,38% )

T5 LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 0,79 cde (13,59%)
T6 LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 1,26 b (23,69%)

T7 LFF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 0,72 de (9,87%)
T8 LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 1,21 b (25,36%)

Efeito do tipo de resina
FF 1,03 a (33,61%)
LFF o,99 a (32,62%)

Efeito da densidade
o,75 g/cm3 1,07 a (37,70%)
o,95 g/cm3 o,95 a (25,50%)

Efeito do teor de resina
10% 0,78 b (15,77%)
12% 1,25% a (25,41%)

Efeito do tempo de prensagem
10 min 0,78 b (15,77%)
i5 m in  1,258(25,41%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: TP: tração perpendicular. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol-formaldeído. Valores 
entre parênteses: coeficiente de variação. Valores seguidos por letras iguais na mesma coluna são 
estatisticamente iguais pelo teste deTukey a 95% de probabilidade.
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Complementação das Tabelas 21 e 22 (p.178 e 179) | Valores médios de resistência ao arrancamento de 
parafuso das chapas produzidas com adesivos convencional fenol-formaldeído e alternativo lignina-fenol- 
formaldeído para duas densidades diferentes

Tratamento RAP superfície (N) RAP topo (N)
Interação R x D

T i FF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 1123 d (11,27%) 1191 d (16,46%)
T2 FF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 1407 cd (9,27%) 1690 c (14,37%)

T3 FF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 2140 b (8,02%) 2476 b (3,24%)

T4 FF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 2574 a (9,59%) 28793(5,29% )

T5 LFF; 0,75 g/cm3; trio% ; tp io 1106 c (18,86%) 1132 d (15,01%)
T6 LFF; 0,75 g/cm3; tri2% ; tp i5 1598 C (14,79%) 1315 cd (22,23%)

T7 LFF; 0,95 g/cm3; trio% ; tp io 2330 ab (14,13%) 2498 ab (11,01%)
T8 LFF; 0,95 g/cm3; tri2% ; tp i5 2473 ab (5,49%) 2597 ab (5,49%)

Efeito do tipo de resina
FF 1811 a a (33,71%) 2059 a (33,66%)
LFF 1823 a (33,25%) 1821 a (38,87%)

Efeito da densidade
o,75 g/cm3 1309 b (20,62%) 1332 b (23,15%)
o,95 g/cm3 2371 a (11,88%) 2614 a (9,08%)

Efeito do teor de resina
10% 1675 a (36,56%) 1824 a (38,41%)
12% 1971 a (28,56%) 2077 a (33,55%)

Efeito do tempo de prensagem
10 min 1675 a (36,56%) 1824 a (38,41%)
15 min 1971 a (28,56%) 2077 a (33,55%)

Fonte: A autora (2017).
Notas: RAP: resistência ao arrancamento de parafuso. FF: resina fenol-formaldeído; LFF: resina lignina-fenol- 
formaldeído. Valores entre parênteses: coeficiente de variação. Valores seguidos por letras iguais na mesma 
coluna são estatisticamente iguais pelo teste deTukey a 95% de probabilidade.


