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Resumo
A busca por alternativas aos processos e materiais tradicionalmente utilizados na
construção habitacional em madeira, levou este trabalho a enfatizar a construção,
sendo estas alternativas um grande potencial para contribuir no déficit habitacional.
Porém, nota-se que há uma falta de tecnologia apropriada para o uso da madeira
como sistema construtivo. Neste setor não há normas específicas, tanto no quesito
projeto ou fabricação, como no quesito montagem. Como conseqüência, têm-se
usos inadequados da madeira, deficiências de projeto, e na execução, extrações
efetuadas de formas aleatórias e irregulares, diminuindo a qualidade do produto final.
Com o objetivo maior de avaliar o sistema de montagem, praticado pela Boa Vista
Casas de Madeira, até 2006, para possibilitar a transformação do mesmo em um
sistema de edificação pré-fabricada, neste estudo elegeu-se uma obra, projetada
pela autora, para o acompanhamento da execução. De forma crítica procurou-se
indicar os desvios de projeto, os pontos falhos, com relação aos materiais usados,
os detalhes construtivos e de execução, a fim de propor meios e ações para
medidas corretivas, incluindo alterações necessárias para atender os mercados que
adotam madeira como principal material para a construção habitacional.
Para que se pudesse avaliar o ambiente construído no quesito conforto térmico, dois
experimentos foram realizados: o primeiro foi um ensaio de laboratório e o outro uma
coleta de dados reais em uma edificação em uso e, por fim, também foram
identificadas as espécies utilizadas nestes experimentos e no estudo de caso.
Palavras-chave: construções, madeira, pórticos, desempenho, pré-fabricação.

Abstract
The present work emphasizes the wood housing construction, once this is alternative
to the processes and materials traditionally used, being the possibility and a great
potential to revert the picture of deficit for housing.
However it is noticed that there is, in Brazil, a lack of appropriate technology for the
use of the wood as constructive system. In this section there are no specific
standards to support the requirements for projects developing, manufacturing and
house assembling as well. As a consequence it is observed the inadequate uses for
the wood, project with deficiencies in the conception and in the execution, including
the non-selective and irregular harvesting of wood, reducing the quality of the final
product.
With the main objective, to evaluate the current assembling system adopted by the
company “Boa Vista Casas de Madeira”, in order to introduce concepts of prefabricated system, in this study was chosen a house, projected by the author, to
follow the steps of construction under a pre-established of chronogram, focusing in
critical way that one could assist such objectives. The independent attendance,
without interference, tried to raise the weak points and also indicated the project
deviations, regarding to materials used, constructive details and orientation for
assembling, in order to indicate project improvements and solutions based on good
construction practices, normative documents, specifics literatures, ways to select
appropriate materials and to indicate tests for the component parts.
In a subsequent phase, suggestions for corrective actions were proposed including
necessary alterations in the constructions process for better quality, in order to meet
the requirements of the Brazilian and foreign markets.
To make it possible to evaluate the building performance, concerning the requirement
thermal comfort, two experiments were carried out accomplished: the first was a
laboratory test and the other a collection of realistic data in one house in service, and
finally the wood species used in these experiments and in the case study were
properly botanically classified.
Keywords: constructions, wood, wood frame, performance, pre-fabricated.
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1. INTRODUÇÃO
Do final do século XX ao início do século XXI, tem se verificado uma tendência por
novos sistemas construtivos no Brasil, causada pelo déficit habitacional. Esses
novos sistemas construtivos são uma alternativa aos processos e materiais
tradicionalmente utilizados, sendo a possibilidade e um grande potencial para
reverter este quadro. No Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, foi realizado um estudo para avaliação do desempenho de habitações
em 22 sistemas construtivos diferentes, tendo sido construídos 11 protótipos e
submetidos a ensaios, conforme Mitidieri F° e Souza (1986). Mesmo quando o
sistema inovador é apenas regional, ele desempenha um papel de grande
importância quando acaba por contribuir na diminuição deste déficit no setor
habitacional de sua região.
A alvenaria tem se destacado como o sistema construtivo mais utilizado no Brasil,
nas suas diferentes formas: tradicional (com vigas e pilares em concreto armado
com blocos cerâmicos ou com blocos de concreto), de alvenaria estrutural com
elementos portantes, de tijolos ecológicos feitos com solo-cimento etc.
Em contraposição, a construção em madeira é um sistema razoavelmente novo no
Brasil, existente há aproximadamente 80 anos, mas em outros países, como a Índia,
existe uma construção com 600 anos, segundo Rosário (1996), e o templo de Nara
no Japão com mais de 1.000 anos (foto 1).

Foto 1 – Templo de Nara (Japão).
Fonte: http/www.aikidovalencio.com, 2006.

Embora, represente uma faixa pequena do setor habitacional brasileiro, se
comparada à das edificações em alvenaria, é amplamente utilizada na região
amazônica e na região Sul do país. O tipo do sistema construtivo utilizado na
construção em madeira determina o padrão econômico da construção.
Exemplificando, verifica-se, à primeira vista, que o sistema de tábuas verticais com
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mata-juntas é extremamente precário e destinado a famílias de baixíssima renda,
sendo utilizado até nas partes úmidas da construção, proteção externa adequada e
sem a aplicação interna de azulejos. Por outro lado, têm-se disponíveis no mercado
outros sistemas, com os quais executam-se construções de alto padrão, com mais
de 500m² e com acabamentos sofisticados, tais como o porcelanato.
Na América do Norte, verifica-se que mais de 80% das habitações, unifamiliares
isoladas, são de madeira. Foi desta maneira, com rapidez e custos mais baixos, que
os Estados Unidos tornaram-se o país da casa própria. Assim sendo, a madeira
seria para o Brasil um meio de resolver o seu problema habitacional, uma vez que se
dispõe de solos apropriados para o plantio de árvores, abundância em água e luz
solar e se faz o reflorestamento de árvores nativas e exóticas, conforme Bittencourt
e Miyadaira (2004).
Além da viabilidade técnica que apresenta para a construção de edificações, e de
acabamentos, como piso em assoalho, por exemplo, a madeira é uma matéria-prima
que se insere num modelo de sustentabilidade do meio ambiente, obviamente
quando é retirada de florestas manejadas com racionalidade. Destacam-se as
florestas plantadas, principalmente de espécies exóticas como Pinus e Eucalyptus,
que, além de sustentáveis, demonstram alta produtividade e homogeneidade de
matéria-prima, e têm se mostrado bastante competitivas nos mercados externos,
além de a madeira ser um material biodigerível, que elimina o entulho da obra pelo
reaproveitamento, em fornos, ou em papel através do seu processamento.
É notório que há uma falta de tecnologia apropriada para o uso da madeira como
sistema construtivo. Neste setor não há normas específicas, tanto no quesito projeto
ou fabricação, como no quesito montagem. No Brasil, norma sobre construção em
madeira, editada pela ABNT, refere-se aos projetos de estrutura, sem citar métodos
e/ ou sistemas construtivos habitacionais completos. Tanto nas normas nacionais
quanto nas internacionais, não se encontram especificações para a utilização da
madeira, usando-se, portanto, as normalizações e recomendações de desempenho
de materiais e sistemas construtivos em geral. Como conseqüência, têm-se usos
inadequados da madeira, deficiências de projeto, e na execução, extrações
irregulares de forma aleatória, diminuindo a qualidade do produto final.
A falta de uma indústria madeireira organizada, acarreta a ausência da solidificação
deste material como forma rápida e econômica de construção.
Neste trabalho a autora apresenta, no estudo de caso, o projeto de uma habitação
de 108,56 m², cuja construção foi realizada pela Boa Vista Casas de Madeira,
empresa que está no mercado de São Paulo desde 1990, e possui em seu currículo
mais de 450 construções no período de 1.990 – 2.006.
A empresa dedica-se a construções mistas em madeira, no sistema parede dupla e
alvenaria, no sistema tradicional. Na realidade não há uma pré-fabricação, pois toda
a construção é realizada in loco. A madeira vem cortada da serraria, em Santa
Catarina, com as seções em dimensões padronizadas e com sobre-medida nos
comprimentos, e encaminhadas para o local da construção, aonde são montadas
num trabalho artesanal, uma a uma até constituírem uma parede, ou uma parte do
telhado, por exemplo.
Os tópicos abordados neste estudo constituem ferramentas, que possibilitam, com
alterações necessárias e adequações devidas, transformar o sistema de montagem
in loco em sistema de pré-fabricação das paredes e tesouras de telhado, fora do
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canteiro de obras, propiciando uma economia considerável no custo final da
construção, sem a necessidade de uma equipe de trabalho altamente especializada.
Ademais, a implantação de controle da qualidade na fabricação promove
considerável economia de material e de mão-de-obra, maior controle de prazos pela
otimização do tempo de fabricação e de montagem.
Por ser uma construção a seco, ou seja, não requer água durante o trabalho de
montagem, com a pré-fabricação, o trabalho se torna mais contínuo e, logicamente,
mais rápido, permitindo, assim, a integração das partes elétricas, hidráulicas e
possíveis calefações. Ainda, como conseqüência deste processo, as partes prémontadas podem ser moduladas e adequadamente transportadas em containeres,
no caso de longas distâncias ou exportação.
Espera-se que a empresa possa exportar os seus produtos, nos moldes deste
apresentado no estudo de caso, para outros países aonde há grande procura por
este sistema construtivo, com alterações básicas no projeto, implantação de linhas
pré-fabricadas e adequação dos produtos utilizados às normas nacionais e
estrangeiras, para atender os requisitos técnicos de desempenho aceitáveis no
mercado externo, e oferecer melhor qualidade e desempenho para o mercado
interno.
Nota-se que a pré-fabricação acaba por otimizar o consumo de madeira, uma vez
que os painéis de paredes ou tesouras terão suas peças componentes
racionalmente cortadas, não havendo desperdício de material, como erros de corte,
por exemplo. Com esses itens previamente montados em fábrica, a exportação
torna-se uma realidade, pois haverá um controle da qualidade quase total da
composição das paredes e coberturas.
Sobre o sistema construtivo utilizado neste estudo de caso, ele pode ser classificado
como sistema de peças curtas ou sistema Plataforma, no qual as peças possuem
dimensões mais reduzidas e são pregadas entre si. Os montantes internos das
paredes possuem a altura de um pavimento e as vigas de piso são montadas
independentemente das paredes. Assim, cria-se nele uma plataforma a cada nível
de piso, onde as paredes e partições podem ser montadas e o entramado de parede
pode ser montado no piso do canteiro e erguido até seu local de destino. As paredes
são conectadas ao piso e à cobertura por pranchas de base e de topo, sendo que
essas pranchas e os componentes da trama da parede também são o suporte no
recobrimento e no acabamento. Apesar do sistema Plataforma consumir maior
quantidade de madeira que o sistema Balão (peças longas), por exemplo, ele
permite, através de suas características, a pré-fabricação das paredes e tesouras
fora do canteiro de obras. As figuras 9 e 10 do capítulo 2 mostram
esquematicamente os detalhes desses sistemas construtivos.
Através deste sistema é possível o uso de outros materiais para o revestimento
interno das paredes, uma vez que a parede é dupla e, portanto, revestida dos dois
lados. Dentre os materiais alternativos para uso, pode-se citar as placas de gesso
acartonado (drywall), chapas de MDF, de OSB ou compensado.
1.1 Objetivo Geral
Avaliação do sistema de montagem, de um projeto desenvolvido pela Boa Vista
Casas de Madeira, para possibilitar a transformação do mesmo em um sistema de
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edificação pré-fabricada, visando atender os mercados que adotam madeira como
principal material para a construção habitacional.
1.2 Objetivo Específico
Desenvolvimento de técnicas e produtos, no sistema construtivo adotado e no
ambiente construído produzido, a fim de atender ao mercado nacional, hoje mais
exigente, tanto pelos usuários quanto pelas regulamentações normativas e órgãos
fiscalizadores, para o uso de madeira em construção habitacional, conduzindo para
melhorias no processo produtivo da indústria e implementações no projeto com
racionalização no emprego de materiais.
Ainda nesta linha, poder atender ao mercado exterior, que possuem diretivas e
exigências similares.
1.3 Justificativas
Cada vez mais existe a cobrança de comprometimento do produtor com os usuários
,com relação à qualidade do produto final, principalmente em se tratando de
exportação.
A melhoria no processo produtivo e no produto capacita os produtores a oferecerem
garantias para o mercado nacional bem como para qualquer mercado internacional,
seguindo, assim, as diretrizes e normas de países importadores.
O trabalho conduzido para enquadrar os materiais e componentes às normas e
recomendações vem ao encontro com os mais recentes métodos e processos de
fabricação e requisitos de qualidade dos produtos.
Espera-se, assim, que empresas possam se tornar aptas a exportarem para países
que utilizam e adotam a construção habitacional em madeira, e que, certamente, os
processos adotados pelas empresas poderão atender aos requisitos
regulamentadores.
Para citar a atual situação do setor, somente no Estado de São Paulo existem cerca
de 20 empresas montadoras de casas de madeira, embora poucas adaptadas ao
sistema de pré-fabricação, a ponto de levar para o canteiro de obras uma parede já
pronta e erguê-la já no lugar certo. E, segundo pesquisa realizada pela Boa Vista
Casas de Madeira, no terceiro quadrimestre de 2.005, apenas duas delas têm
exportado com freqüência para outros países.
Com a globalização do mercado e a tendência de padronização, os setores
comerciais devem se adequar e preparar as suas tecnologias aos padrões
internacionais da qualidade. Assim, este estudo possibilitará uma melhor
compreensão dos níveis da qualidade para construções em madeira no mercado
brasileiro e externo.
1.4 Descrição Do Trabalho
Para o desenvolvimento das atividades, de encontro com os procedimentos da Boa
Vista Casas de Madeira, foi efetuada uma análise crítica no seu processo
construtivo, o qual usa o mesmo conceito básico em todas as obras por ela
projetadas.
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Para tanto, o estudo teve início pelo projeto experimental, buscando módulos para
otimização do layout, com base em áreas ambientais e dimensões dos materiais
componentes, dimensões das madeiras estruturais etc.
Dos materiais foram estudadas as características tecnológicas mais importantes que
deverão ser controladas. Em componentes, foram realizados ensaios para avaliação
do desempenho em painéis tradicionais e painéis modificados, para atender os
padrões mais exigentes.
Finalmente, um estudo de caso de acompanhamento de uma obra da empresa foi
apresentado na sua forma as built, incluindo sugestões para melhorias, seguindo as
regulamentações de normas e aplicações dos resultados obtidos nos ensaios
programados neste estudo.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A durabilidade de um produto, de um componente, ou de um sistema, é sua
capacidade de executar por um período de tempo especificado a função pretendida,
seja segurança, trabalhabilidade ou estética estrutural, segundo Oliveira e Macedo
(2004). A madeira é vista freqüentemente como um material não-durável, porque é
suscetível à deterioração biológica e ao ataque de térmitas. Na falha de uma
construção em madeira, a percepção do público geral é que esta é uma
conseqüência prevista do uso da madeira. A “culpa” é colocada no material e não no
projetista e/ou no construtor, mesmo se a causa do problema é uso inadequado,
detalhamento incorreto ou um erro de execução.
A questão da durabilidade é uma das principais barreiras quanto ao uso da madeira
na construção civil. A falta de durabilidade é relacionada como um grande limitante
para que a madeira seja empregada em uma série de aplicações, principalmente
quando se trata de espécies de menor durabilidade natural. As exigências de
projetistas e consumidores associados ao maior rigor das especificações normativas,
conduzem a uma qualidade crescente dos materiais aplicados na construção civil,
sendo a vida útil do material um parâmetro de extrema importância. Assim sendo,
considerações sobre a durabilidade dos componentes de construção vêm ganhando
uma ênfase cada vez maior, havendo cada vez mais necessidade de prolongar a
vida útil e controlar os custos de manutenção totais dos produtos usados na
construção.
Cada vez mais estão sendo solicitados controle e racionalização no uso dos
materiais, principalmente de origem florestal, com vistas à proteção do meio
ambiente e conservação das florestas nativas.
A exigência do emprego de madeira certificada está presente em quase todas as
recomendações internacionais, bem como em estudos de ciclo de vida do material.
Com relação à madeira, de acordo com o tratado de Quioto, de 2008 a 2012, devese reduzir a emissão global de gases causadores do efeito estufa em 5,2%. Isto
pode ser conseguido através da simples redução de qualquer emissão desses
gases, implementando-se políticas de controle ou fixar a maior quantidade possível
de carbono da atmosfera, que é o ingrediente básico das árvores.
A madeira empregada em construção atende perfeitamente esse quesito, por
apresentar um seqüestro longo do carbono da atmosfera, de pelo menos o tempo de
vida útil da construção, que hoje não será menos de 50 anos. Alguns países, como a
França, exigirão até 2010 o aumento de pelo menos 25% de madeira utilizada nas
construções, de forma permanente, passando dos atuais 10% empregados para
12,5%. De acordo com os cálculos, isso representará para a França 7 milhões de
toneladas de CO 2 a menos na atmosfera por ano Ministère De L'equipement Des
Transports Et Du Logement (2001 apud Fernandes, 2006). Sendo assim, é fácil
concluir que, quanto maior o tempo de uso do material, melhor será para o equilíbrio
natural entre desenvolvimento econômico e uso dos recursos naturais.
Dada a importância da boa aplicação dos materiais usados pela empresa,
principalmente à madeira, neste capítulo serão enfocados aspectos tecnológicos
para melhorar sua eficiência e durabilidade.
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2.1 Madeira
A madeira, com certeza, é o material mais antigo usado pelo homem em estruturas.
No Brasil o uso intensivo das madeiras provenientes de florestas nativas,
principalmente no Sul e Centro Oeste do País, onde se concentram os grandes
centros consumidores e indústrias de transformação, levaram a uma escassez de
várias espécies, como pinho-do-paraná, peroba e imbuia, jacarandá, mogno etc. No
início do século XX, pela implantação da ferrovia no Brasil, foi introduzido o gênero
eucalyptus com o propósito inicial para fornecer madeira para postes, dormentes e
produzir energia para as locomotivas. Também o reflorestamento do gênero pinus foi
incentivado nessas regiões, sendo, atualmente das espécies exóticas, as mais
importantes para a construção civil, para a produção de chapas e de celulose.
Apesar de ter como matéria prima principal a madeira nativa para a fabricação de
casas de madeira pela empresa Boa Vista Casas de Madeira, existe a preocupação
de seus dirigentes e, principalmente da autora deste trabalho em se introduzir o
eucalipto e o pinus na fabricação destas.
2.1.1 Tipos De Madeiras De Construção
As principais madeiras nativas existentes no mercado brasileiro, usadas em
construção civil, são provenientes da floresta amazônica, cuja importância para a
utilização no mercado interno como material básico é imensa, sem dizer da
importância no mercado de exportações.
Conforme Pfeil (1985), as madeiras utilizadas em construção são obtidas de troncos
de árvores e distinguem-se duas categorias principais: as madeiras duras
provenientes das árvores Frondosas (com folhas em formatos achatados e largos); e
das madeiras macias, que são geralmente das árvores Coníferas (com folhas em
formatos de agulhas ou escamas e sementes agrupadas em formatos de cones).
Do ponto de vista botânico as árvores são classificadas como fanerógamas, que
constituem um grupo de plantas de elevada complexidade anatômica e fisiológica, o
qual sub-divide em Gimnospermas e Angionospermas. As Coníferas pertencem ao
grupo das Gimnospermas conhecidas como “softwoods“ internacionalmente, e são
as grandes fornecedoras de madeiras empregadas na construção civil, com
destaque para o Pinus e a Araucária. No segundo grupo o das Angiospermas
consideradas madeiras duras ou “hardwoods” e nesta categoria também se
encontram as principais madeiras duras utilizadas na construção civil no Brasil,
como peroba, ipê, aroeira, carvalho etc, principalmente para revestimentos e
coberturas.
As árvores Frondosas perdem geralmente suas folhas no outono, enquanto as
Coníferas mantêm suas folhas verdes todo o ano.
As categorias acima distinguem-se pela estrutura celular dos troncos e não
propriamente pela resistência. Algumas árvores Frondosas (madeira dura) produzem
madeiras menos resistentes que o pinho (madeira macia).
2.1.2 Estrutura E Crescimento Das Madeiras
As árvores produtoras de madeira de construção são do tipo exogênico, que
crescem pela adição de camadas externas sob a casca. A seção transversal de um
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tronco de árvore revela as seguintes camadas, de fora para dentro (Figura 1):
a) casca, proteção externa da árvore, formada por uma camada externa
morta, de espessura variável com a idade e a espécie, e uma fina camada interna,
de tecido vivo e macio, que conduz o alimento preparado nas folhas para as partes
em crescimento, denominada câmbio;
b) alburno ou brancal, camada formada por células vivas que conduzem a
seiva das raízes para as folhas;
c) cerne, com o crescimento, as células vivas do alburno tornam-se inativas e
constituem o cerne, de coloração mais escura, passando a ter apenas função de
sustentar o tronco;
d) medula, tecido macio, em torno do qual se verifica o primeiro crescimento
da madeira, nos ramos novos.
As madeiras de construção devem ser tiradas de preferência do cerne, pois ele é
mais durável. O alburno produz madeira imatura, menos resistente aos organismos
xilófagos: insetos e fungos. Não existe, entretanto, uma relação consistente entre as
resistências mecânicas dessas duas partes do tronco nas diversas espécies
vegetais.
Os troncos das árvores crescem pela adição de camadas de crescimento, também
chamadas de anéis de crescimento envolvendo a medula; os anéis são gerados por
divisão de células em uma camada microscópica situada sob a casca, denominada
câmbio que, também, produz células da casca, como mostra a Figura 1.

Casca
Alburno ou Brancal

Raios Medulares
Câmbio

Anéis de Crescimento anual

Cerne
Medula

Figura 1 - Seção transversal de um tronco, mostrando os anéis de crescimento.
Fonte: PFEIL, 1985, P.2.

Devido à orientação das células, a madeira é um material anisotrópico, podendo,
porém, ser identificadas, três direções principais de acordo com as características
dos seus elementos constituintes: longitudinal (ou axial), radial e tangencial. Dessa
forma uma peça de madeira pode ser considerada ortotrópica e as propriedades
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relacionadas às essas direções. A diferença de propriedades mecânicas entre as
direções radial e tangencial (Figura 2) raramente tem importância prática, bastando
diferenciar as propriedades na direção principal das fibras (direção longitudinal) e na
direção perpendicular às mesmas.

Figura 2 - Vista de uma peça serrada de madeira, mostrando as direções
longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T). Observem-se os anéis de crescimento.
Fonte: BROTERO, 1941, P.17.

Considerando as formas mais comuns de utilização da madeira, coluna e vigas, os
esforços principais se desenvolvem ao longo da direção das fibras, longitudinal (ou
axial), que é a direção principal de crescimento e a de maior resistência.
2.1.3 Propriedades físicas das madeiras
As principais características físicas da madeira, importantes para a aplicação em
construções habitacionais e controle da qualidade do material, são:
a) Umidade
O teor de umidade da madeira assume papel de extrema importância para a correta
utilização industrial das madeiras, pois o processo de secagem influi decisivamente
nas dimensões finais a serem utilizadas.
Segundo Ponce e Watai (1985), a madeira em seu estado natural de árvore contém
quantidade considerável de água, comumente chamada de seiva, que se apresenta
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de três formas básicas: água livre; água de impregnação ou embebição e água de
constituição. A água livre é aquela que preenche os vazios das células da madeira;
a água de impregnação umedece as paredes celulares, altera as propriedades da
madeira e é difícil de ser removida durante a secagem e a água de constituição está
combinada com as moléculas de celulose não podendo ser extraída senão por
destruição da madeira.
A quantidade de água em madeira é normalmente denominada teor de umidade, e é
expressa em porcentagem, em relação à massa da madeira seca em estufa a
(103 ± 2) °C de temperatura.
A quantidade de água livre na madeira verde pode variar de 25% até valores
superiores a 200%. Esta variação significativa de umidade pode ocorrer não
somente entre espécies de madeira, mas, também, dentro de uma mesma árvore. O
alburno normalmente apresenta teor de umidade mais alto do que o cerne. Em
algumas espécies, a extremidade superior ou topo de uma árvore pode conter mais
água do que a parte inferior ou base.
A determinação da umidade é realizada em laboratório, através do método de
secagem completa em estufa. Diferentemente de outros materiais, o teor de
umidade da madeira é expresso como a percentagem de água em relação à massa
da madeira completamente seca.

U (%) =

(Mu − Ms)
x100
Ms

Equação (1)

Onde:
U (%) = teor de umidade, em porcentagem;
Mu = massa úmida da amostra para a qual se deseja determinar a umidade;
Ms = massa completamente seca da mesma amostra.
Deste modo, quando a quantidade de água é igual à quantidade de madeira seca,
esta terá uma umidade de 100%, e quando a massa de água for maior do que a
massa de madeira seca, a umidade será superior a 100%.
O procedimento para a determinação de umidade por este método pode ser descrito
como segue:
• Determina-se a massa da amostra da madeira na umidade em que se
encontra;
• Coloca-se a amostra em uma estufa com temperaturas de (103 ± 2)°C, até
que a sua massa se torne constante, isto é, a diferença de massa entre duas
pesagens consecutivas seja menor que 1,0% (valor sugerido);
• Calcula-se a umidade aplicando a equação (1).
De forma expedita, a umidade, também pode ser determinada através de aparelho
do tipo resistência elétrica. Este método baseia-se no fato de que, dentro de certos
limites de teores de umidade, quando a umidade da madeira decresce, a resistência
à passagem da corrente contínua aumenta de maneira bastante significativa. Os
medidores de resistência funcionam a pilha e a corrente deve passar através da
madeira, de um eletrodo a outro. A escala do medidor marca diretamente o teor de
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umidade em porcentagem, porém, há necessidade de pequenas correções, de
acordo com a temperatura e espécie da madeira. Um detalhe importante é que o
medidor à resistência elétrica é adequado para teores de umidades abaixo de 30%;
em umidades maiores é apenas indicativo. A maior vantagem do método é a rapidez
e a facilidade com que a leitura é feita.
Como mencionado anteriormente, a madeira é um material higroscópico, isto é,
possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapor. Quando úmida,
geralmente perde vapor d’água para a atmosfera, e quando seca, pode absorver
vapor d’água do ambiente que a rodeia. Existe uma situação em que a madeira não
perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade da madeira está em
equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR), o que é denominado Umidade de
Equilíbrio da Madeira (UEM). É, portanto, a umidade que a madeira atinge
(numericamente) após um longo período de tempo exposta a um ambiente com uma
dada temperatura e umidade relativa. A figura 3 mostra a relação entre a UR, a
temperatura e a UEM.

Figura 3 - Relação entre UR e UEM.
Fonte: PONCE E WATAI (1985), P.11.

Durante a secagem de madeira verde, em primeiro lugar, a água livre das camadas
superficiais deixará as células, mas, até a sua total evaporação, nenhuma água de
ligação deixará as paredes das mesmas. Quando toda a água livre da célula se
evaporar, mas a sua parede permanecer saturada, ocorrerá o Ponto de Saturação
das Fibras (PSF). Esse termo refere-se à umidade das paredes de uma célula e não
à peça de madeira, sendo, aproximadamente, 25% para todas as madeiras. Por
exemplo, se a umidade média de uma peça de madeira é de 30%, algumas
cavidades celulares poderão conter água livre, enquanto que outras poderão ter
perdido parte da água de impregnação.
O PSF é muito importante na tecnologia da madeira. A partir daí, até a completa
secagem das fibras, ocorrem mudanças relativamente grandes nas propriedades
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físicas e mecânicas da madeira. Em virtude da umidade removida abaixo deste
ponto vir da parede celular, o PSF é o ponto de umidade no qual começa a
contração da madeira. Além disso, é necessário mais energia para evaporar a água
a partir do PSF, porque a atração entre a madeira e a água tem de ser vencida.
b) Retratibilidade
A umidade, saindo da parede celular no processo de secagem, não deixa um
espaço vazio, pelo contrário, os elementos que constituem a parede celular
posicionam-se nos lugares anteriormente ocupados pelas moléculas de água, e
causam a diminuição do volume da parede celular. Por isto, quando as células das
camadas superficiais de uma tábua são secas abaixo do PSF, contraem-se. Essa
contração na região superficial pode ser suficiente para comprimir a parte central e
causar uma pequena contração da tábua. Prosseguindo-se a secagem, as células
mais internas também têm sua umidade reduzida a teores menores do que o PSF, e
suas paredes também se contraem. No final da secagem, principalmente quando a
umidade é reduzida a teores inferiores a 10 ou 15%, as contrações transversais são
bastante significativas. Do mesmo modo, quando a madeira absorve umidade da
atmosfera, a água que entra nas paredes celulares faz com que estas aumentem de
volume e, conseqüentemente, há inchamento da madeira, (figuras 4a e 4b).

ε

εt
r

ε

7% a 14 %
tangencial
Retração ou Inchamento (%)

3% a 6%
radial

(b)

λ

0,1% a 0,4%
longitudinal

(a)
Teor de umidade da madeira
Figura 4 – Retração e inchamento da madeira: (a) vista isométrica da madeira mostrando
as três direções principais; (b) diagrama de retração ou inchamento linear (Eu medido
%), em função do teor de umidade para três espécies vegetais: (1) - carvalho brasileiro;
(2) - eucalipto e (3) - pinho brasileiro.
Fonte: PFEIL, 1985, p.8.
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A madeira é um material ortotrópico, isto é, comporta-se de maneira diferente de
acordo com os planos de referência, que são: tangencial, radial e longitudinal. As
contrações são determinadas em laboratório para cada uma das espécies de
madeira e, de maneira geral, quanto menores forem às contrações, mais estáveis
são as madeiras, isto é, "trabalham menos", e são expressas como a porcentagem
de mudança total de dimensão com relação à dimensão seca ou verde, dependendo
da norma adotada para sua determinação.
As contrações tangenciais são, na maioria das espécies de madeira, cerca de duas
vezes maiores do que as radiais. Variam de 6 a 15% para a maioria das madeiras
nacionais já ensaiadas pelo IPT, enquanto as radiais variam de 2 a 8%. As
contrações longitudinais das madeiras são praticamente desprezíveis, algo em torno
de 0,1 a 0,2% da dimensão da madeira seca.
As contrações dadas pelas tabelas são as totais, isto é, há diminuição da dimensão,
quando a madeira verde é seca até 0% de umidade. Como para todos os fins
práticos, a madeira não é seca até a eliminação total da água, portanto, devem ser
consideradas contrações desde o PSF até a umidade correspondente ao final da
secagem, ou a UEM correspondente ao ambiente em que ela estará em serviço.
c) Densidade
A densidade de massa aparente da madeira é definida como a relação entre a
massa de uma determinada peça de madeira e seu volume, ambos determinados na
mesma condição de umidade. Para efeitos comparativos a norma brasileira, NBR
7190/97, especifica o teor de umidade de equilíbrio em 12%.
2.1.4 Secagem (Água Na Madeira) E Controle De Umidade
Toda madeira ganha ou perde umidade para atingir o estado de equilíbrio com as
condições sob as quais a mesma é estocada ou usada. Este estado de equilíbrio
depende, sobretudo, da umidade relativa e da temperatura do meio ambiente em
que a peça se encontra.
2.1.4.1 Importância Da Secagem Da Madeira
A maior parte da água contida na madeira deve ser removida antes que se
transforme esta madeira em um produto, para que a peça apresente desempenho
satisfatório quando em uso. Segundo Ponce e Watai (1985), a madeira serrada bruta
e com alta umidade, quando sai da serraria, deve ser seca antes de ser processada
nos produtos finais. A secagem dessa madeira apresenta uma série de vantagens
importantes:
a) substancial redução da massa, com a conseqüente diminuição dos custos
de transporte;
b) aumento de resistência biológica da madeira, após a secagem, contra os
fungos manchadores e apodrecedores, os bolores e a maioria dos insetos que a
atacam;
c) as contrações, isto é, os encolhimentos que acompanham a secagem
ocorrem antes da madeira ser transformada no produto final;
d) a secagem melhora a maioria das propriedades mecânicas da madeira, tais
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como, resistência à compressão, resistência à flexão, dureza etc;
e) a resistência das uniões ou juntas feitas com pregos e parafusos são
maiores em madeira seca do que em madeira verde;
f) a madeira úmida não é adequada para colagem ou tratamento preservativo
pela maioria dos processos;
g) a maioria das deformações, empenamentos e rachamentos da madeira
ocorrem durante a secagem. Produtos de madeira feitos com madeira seca estarão
livres da ocorrência desses defeitos;
h) a madeira somente pode receber pintura, verniz, laca e outros
acabamentos se, pelo menos, for seca ao ar;
i) a secagem aumenta a resistência elétrica da madeira, tornando-a isolante e
melhorando suas propriedades de isolamento térmico;
j) a secagem é vital para a usinagem da madeira, principalmente
torneamento, molduragem, furação, lixamento etc;
k) a madeira seca na construção de edificações fechadas colabora com o
equilíbrio da umidade do ar, retirando água, quando o ar está úmido, e cedendo
umidade para o ar, quando este está extremamente seco.
Pelos itens mencionados, a maioria das madeiras serradas é, de alguma maneira,
seca antes de ser colocada em uso. Somente o desconhecimento das
características da madeira pode justificar o uso da madeira verde.
O conceito de madeira seca é relativo. Na maior parte das vezes pode ser
considerada seca se seu teor de umidade é igual ou inferior à umidade de equilíbrio
da madeira, a qual é função da temperatura e da umidade relativa do ar.
Como a madeira é um material higroscópico, tem afinidade e capacidade de
absorver vapor d’água da atmosfera. Deste modo, se uma peça de madeira bastante
seca é colocada em uma atmosfera de elevada umidade relativa, a madeira tenderá
a absorver umidade até atingir um ponto de equilíbrio; por outro lado, uma madeira
úmida colocada em uma atmosfera de baixa umidade relativa perderá umidade até
atingir o equilíbrio com o meio ambiente.
A umidade ótima da madeira é função da umidade relativa do ar e da temperatura na
qual será utilizada. Por exemplo, a umidade adequada de uma madeira a ser
convertida em móvel ou instrumento musical para exportação, deve ser a umidade
de equilíbrio com as condições ambientais de uso. De nada adianta secar uma
madeira até atingir a umidade correspondente à que terá em uso e, após a
secagem, permitir novamente a absorção de água durante o processo de produção
e armazenagem.
A tabela 1 indica os teores de umidades finais da madeira para certos usos ou
produtos. Como a tabela é simplesmente indicativa, os teores de umidade
recomendados dependerão das condições médias de temperatura e umidade do
ambiente no qual serão utilizados.
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TABELA 1 - Teores de umidades finais recomendados para certos produtos de
madeira.
Produtos

%

Madeira serrada comercial

16-20

Madeira para construção externa

12-18

Madeira para construção interna

8-11

Painéis (compensado, aglomerado, laminado etc.)

6-8

Pisos e lambris

6-11

Fonte: PONCE E WATAI (1985), P.4.

2.1.4.2 Defeitos De Secagem
a) Defeitos resultantes da proliferação de fungos
Conforme Lepage et al. (1986), existem três defeitos que os fungos podem causar à
madeira: mancha, bolor e apodrecimento. A madeira pode ser infeccionada por
fungos na floresta, após o corte da árvore, no pátio de toras ou logo após o
desdobro. Os fungos são plantas microscópicas em algum estágio de seu ciclo, e
que crescem na madeira usando parte dela como alimento. As manchas são
geralmente confinadas ao alburno, tanto de coníferas como de folhosas. Há
espécies que desenvolvem pouco cerne, ou têm cerne não diferenciado, sendo
bastante susceptíveis ao desenvolvimento de fungos manchadores, conhecidos
como mancha azul. A madeira com mancha azul não é podre e sua resistência
mecânica é praticamente igual à madeira sã, mas sua aparência fica comprometida.
A mancha azul pode ocorrer quando a secagem é retardada; logo uma das maneiras
de evitá-la é através de ações que acelerem a secagem até 20% de umidade, pois
abaixo desta o fungo não se desenvolve. Quando a secagem rápida não é possível,
ou insuficiente, a madeira deve ser tratada com fungicidas.
O bolor, também, contamina a madeira através de esporos que nela penetram,
sendo invisível no seu interior; na superfície, porém, suas frutificações podem
apresentar as mais variadas cores. Em condições excepcionais, os bolores podem
crescer tanto, que restringem nas pilhas de madeira a circulação do ar, retardando a
secagem. O controle do bolor é igual ao da mancha azul mencionada acima.
O apodrecimento ocorre no pátio somente em casos de secagem extremamente
lenta e com espécies muito sensíveis. A secagem abaixo de 20% de umidade
elimina o risco de apodrecimento. Quando a madeira já vem apodrecida na tora,
necessita-se descartá-la.
b) Defeitos resultantes da infestação de insetos
Os insetos atacam tanto madeira completamente verde como madeira seca. Alguns
tipos atacam as toras e, dependendo da intensidade do ataque, elas devem ser
tratadas com inseticidas adequados. Outros tipos, que atacam a madeira no pátio,
são possíveis de serem localizados através dos pequenos orifícios, e do pó de
madeira encontrado na boca do furo ou em algum lugar abaixo. Caso a secagem
rápida não seja suficiente, é recomendável o uso de inseticida logo após o desdobro.
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c) Defeitos resultantes das contrações
Durante o processo de secagem, a madeira atinge umidades abaixo do ponto de
saturação das fibras, começando a se contrair de maneira irregular, de acordo com
três planos: radial, tangencial e longitudinal. A figura 5 dá uma idéia das
deformações das peças durante a secagem. Os principais tipos de defeitos
causados pelas contrações são: fendilhado, rachas, fendas, fendas superficiais,
fendas internas, colapso, encruamento superficial, empenamento etc.

Figura 5 – Forma geométrica de tábuas, quadrados e peças cilíndricas
afetadas pelas contrações, distorções e pela posição na tora.
Fonte: PONCE E WATAI (1985), P.16.

Os fendilhados são aberturas estreitas e longas, que aparecem tanto nas faces
como no topo de madeira, e se desenvolvem quando, após o empilhamento, há
condições para secagem muito rápida da superfície e as camadas superficiais
atingem umidades inferiores ao PSF; inicia-se, então, a contração das camadas.
externas, enquanto as camadas internas ainda estão saturadas, conseqüentemente
não contraídas; desenvolve-se, então, uma tensão de tração transversal na
superfície que ultrapassa a resistência da madeira, provocando a separação das
fibras.
Os fendilhados podem, também, ser causados pelas diferenças nas contrações
radiais e tangenciais, resultando em tensões de magnitude suficiente para causar a
ruptura da madeira ao longo dos planos mais fracos, geralmente nas junções do
tecido longitudinal (fibras, vasos, traqueídeos etc.) com os raios. Quando uma
espécie de madeira apresenta tendência para fendilhamento, o início da secagem
deve ser cuidadosamente controlado. As pilhas devem ser cobertas, protegidas
lateralmente e nas extremidades, e em casos extremos, os topos das peças devem
ser tratados com emulsão de parafina.
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Fendas internas, também denominadas "favo de mel" (Figura 6), podem resultar de
fendas superficiais, que se fecharam na superfície, ou podem ser o resultado de
rupturas por tração no interior da peça. Em algumas espécies de madeira este
defeito pode comprometer usos finos, tais como móveis, torneados, entalhados etc.
As medidas para evitar ou controlar as fendas internas são as mesmas
recomendadas para fendilhado.

Figura 6 – Fendas internas, em “favos”.
Fonte: BROTERO, 1941, P.29.

O colapso é um defeito que ocorre com algumas espécies, quando o cerne saturado
é submetido à secagem. É evidenciado por contração anormal e irregular. O colapso
pode parecer simplesmente uma contração excessiva. Em casos mais severos, a
superfície da madeira serrada apresenta depressões irregulares. Este defeito é
comum em algumas espécies de Eucalipto e em algumas espécies nativas.
Diferentemente de outros defeitos de secagem, o colapso começa antes que toda a
água livre tenha saído das cavidades das células, isto é, antes que a contração
normal tenha começado. Enquanto a contração normal é causada pela retirada de
água das paredes das células, no colapso as paredes das células (fibras,
traqueídeos, vasos etc.) são como que espremidas, causando um "murchamento"
(colapso) em zonas mais ou menos extensas da madeira.
As diferenças nas contrações radial e tangencial, característica intrínseca da
madeira, resultam em distorções da secção transversal das peças serradas. Estas
distorções são denominadas empenamento. Os empenamentos podem ser do tipo
abaulamento, arqueamento, selamento, torcimento, conforme figura 7.
Os empenamentos podem ser evitados através de bases bem alinhadas e niveladas,
pilhas bem construídas, separadores com espessura uniforme e proteção da pilha
com cobertura. Más práticas no pátio podem provocar, ou mesmo agravar, a
ocorrência desse processo.

36

Figura 7 – Tipos de empenamentos da madeira.
Fonte: FOREST SERVICE U. S. DEPARTMENT OF
AGRICULTURE, 1961, p.74.

2.1.4.3 Métodos Usados Para Secar Madeira
Os principais métodos usados são:
a) Secagem ao ar livre
O objetivo principal da secagem ao ar livre é para evaporar a água livre presente nas
cavidades das células da madeira no estado saturado (verde). Desta forma, a
madeira estaria pronta para processamentos subseqüentes.
Suas vantagens são:
• custo inicial baixo;
• aproveitamento da energia solar e eólica;
• técnicas de secagem extremamente simples.
Suas limitações são:
• processo de natureza incontrolável, o qual depende do clima da área ou
região na qual o pátio é localizado;
• necessidade de uma área relativamente grande para formação e arranjo das
pilhas.
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b) Secagem forçada ao ar
A secagem forçada ao ar baseia-se no uso de técnicas de baixo custo envolvendo
ventiladores, compartimentos especialmente projetados e muitas vezes
acompanhados de sistemas de aquecimento cujo objetivo é diminuir o tempo de
secagem em relação ao de secagem efetuada ao ar livre. Este tipo de secagem
pode ser feita em um pátio, onde as pilhas de madeira são cobertas formando uma
unidade, e os ventiladores são colocados em posições adequadas para proporcionar
circulação forçada do ar, através das pilhas a uma velocidade não menos que 2 m/s.
Para se ter uma eficiência razoável de secagem, a distância que o ar forçado
atravessa a pilha não deve ser superior a 3,0 m, pois para distâncias maiores o ar se
tornaria excessivamente úmido na parte final da sua passagem através da pilha,
perdendo sua eficiência de secagem.
A viabilidade de utilização da secagem forçada depende de vários fatores, tais
como:
• o custo da energia necessária para o acionamento de ventiladores e/ou
sistema de aquecimento;
• condições climáticas da região onde se localiza o sistema de secagem;
• umidade inicial e final das peças de madeiras processadas;
• espécies e dimensões das peças;
• grandeza do custo de investimento.
Suas vantagens são:
• a secagem é mais rápida devido à proteção existente contra a chuva e a
velocidade de circulação;
• possibilidade, em tempo relativamente curto, reduzir o peso da carga
barateando o custo de transporte;
• aumenta
investimentos;

a

produtividade

das

estufas

de

secagem

sem

grandes

• evita o manchamento ou oxidação das tábuas bem como previne a
descoloração indesejável da superfície.
Suas desvantagens são:
• o teor de umidade pode não ser uniforme em toda a pilha se o secador não
for adequadamente projetado ou operado;
• ocorrência de descoloração ou manchamento em madeiras claras se a
umidade relativa for mantida muito alta enquanto a temperatura estiver na faixa
favorável à ocorrência destes fenômenos;
• o custo poderá ser mais alto em relação à secagem ao ar livre quando
adequado espaço de terra é prontamente disponível com baixo aluguel ou impostos.
c) Estufas de secagem convencional
Uma estufa de secagem convencional consiste de uma câmara ou túnel em que o ar
pode circular em torno da madeira submetida ao processo de secagem. A
temperatura e umidade relativa do ar podem ser manualmente ou automaticamente
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mantidas através do controle de temperaturas do bulbo seco e bulbo úmido. Uma
estufa, devidamente projetada e operada, pode secar a maioria das espécies de
madeira ou produtos de madeira ao teor de umidade entre 3% a 15 % num espaço
de tempo razoavelmente curto, da ordem de duas a quatro semanas, sem perdas
apreciáveis devido ao desenvolvimento de defeitos de secagem.
Os tipos de estufas convencionais mais comuns são:
• estufas de circulação natural. Num processo contínuo, com circulação de ar
por convecção, o ar aquecido pelas serpentinas sobe, é resfriado pela madeira e
desce carregando vapor d’água;
• estufas de circulação forçada. A transferência de calor das serpentinas ou
outros tipos de aquecedores à madeira, mistura de ar e eliminação da água retirada
da madeira são efetuadas com maior eficiência através de ventiladores instalados
em posições pré-estabelecidas;
• estufas progressivas. As estufas progressivas, da mesma forma que as
estufas de compartimento (itens mencionados acima), podem, também, ter
ventilação natural ou ventilação forçada. Porém, a carga é movimentada, durante a
secagem, para as diferentes posições da estufa com condições de secagem
igualmente diferentes.
2.1.5 Outros Defeitos Das Madeiras
As peças de madeira utilizadas nas construções apresentam uma série de defeitos
que prejudicam a resistência, o aspecto ou a durabilidade. Os defeitos podem provir
da constituição do tronco ou do processo de preparação das peças. A seguir, são
descritos os principais defeitos que ocorrem na madeira, Figura 8 e Fotos 2, 3a e 3b.
a) Nó: Imperfeição da madeira nos pontos dos troncos onde existiam galhos.
Os galhos ainda vivos na época do abate da árvore produzem nós firmes, enquanto
os galhos mortos originam nós soltos. Os nós soltos podem cair durante o corte com
a serra, produzindo orifícios na madeira. Nos nós, as fibras longitudinais sofrem
desvio de direção, ocasionando redução na resistência à tração.
b) Fenda: Abertura nas extremidades das peças, produzida pela secagem
mais rápida da superfície; situa em planos longitudinais radiais, atravessando os
anéis de crescimento. O aparecimento de fendas pode ser evitado mediante a
secagem lenta e uniforme da madeira.
c) Gretas ou ventas: Separação entre os anéis anuais, provocada por tensões
internas devido ao crescimento lateral da árvore, ou por ações externas, como flexão
devido ao vento.
d) Abaulamento: Encurvamento na direção da largura da peça.
e) Arqueamento:
comprimento da peça.

Encurvamento

na

direção

longitudinal,

isto

é,

do

f) Fibras reversas: Fibras não paralelas ao eixo da peça. As fibras reversas
podem ser provocadas por causas naturais ou por serragem. As causas naturais
devem-se à proximidade de nós ou ao crescimento das fibras em forma de espiral. A
serragem da peça em plano inadequado pode produzir peças com fibras inclinadas
em relação ao eixo. As fibras reversas reduzem a resistência da madeira.
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g) Esmoado ou quina morta: Canto arredondado, formado pela curvatura
tronco. A quina morta significa elevada proporção de madeira branca (alburno).
h) Empenamento: qualquer deformação nas superfícies de uma peça, devido
à secagem ou tensões internas.
i) Apodrecimento: Desintegração avançada da madeira, produzida por
fungos.
j) Bolor: Descoloração da madeira provocada por fungos; indica início de
deterioração biológica.
k) Furos de larva: Furos provocados por larvas ou insetos.

Figura 8 - Defeitos nas madeiras: a) nó, provocando inclinação das fibras; b) fendas: 1 –
fendas periféricas; 2 a 4 - fendas no cerne. Em peças de pequeno diâmetro, as fendas
podem atravessar a seção, separando-a em duas partes; c) gretas: 1 - greta parcial; 2 greta completa; d) abaulamento; e) arqueamento; f) fibras reversas; g) esmoado; h)
empenamento.
Fonte: PFEIL, 1985, P.9.

Foto 2a – Apodrecimento.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 2b – Bolor.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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Foto 3 – Furos de larvas ou insetos
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

2.1.6 Armazenagem De Madeira Serrada
Após o processamento primário da tora, que compreende o desdobro e operações
iniciais na madeira como refilo, aplainamento, destopo, e em alguns casos a
secagem etc., o material é transportado para os depósitos ou usuários finais.
Durante o percurso até o destino as peças devem ser protegidas contra eventual
intemperismo. Devido aos defeitos provocados pela alteração do teor de umidade
na madeira processada, ela deve ser controlada durante o período de
armazenamento. Assim, a variação de umidade pode, muitas vezes, ser a causa
direta da sua perda de qualidade, por exemplo: a madeira serrada de ótima
qualidade pode se tornar inadequada para muitos usos, se seu teor de umidade
tornar-se muito elevado.
Como mencionado anteriormente neste capítulo, item 2.1.4 sobre secagem,
alterações no teor de umidade podem, também, ocasionar degradação ou
deterioração da madeira, por exemplo: a variação rápida e desigual pode causar
rachaduras e empenamento, e a madeira com teor acima de 22% pode permitir o
desenvolvimento de fungos manchadores ou apodrecedores. Portanto, o controle de
teor de umidade da madeira armazenada deve ser a preocupação principal do
processador, fornecedor e usuário.
Durante o armazenamento, a proteção contra chuva, principalmente, é mais
importante para madeira serrada em pilhas sólidas do que para aquela empilhada
com tabiques ou espaçadores, porque em pilhas sólidas torna-se difícil a evaporação
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da água que penetra nos pequenos espaços existentes entre as tábuas. Além disso,
a chuva que penetra na pilha sólida pode, com o tempo, aumentar o teor de umidade
da madeira a valores suficientes para tornarem o meio favorável ao desenvolvimento
de fungos manchadores ou apodrecedores.
2.1.6.1 Tipos De Armazenagem De Madeira Serrada
Há vários tipos de armazenagem de madeira serrada, sendo os principais:
a) Armazenagem ao ar livre
A madeira seca pode ser armazenada ao ar livre sempre que sua umidade for igual
ou superior à umidade de equilíbrio, estabelecida pela temperatura e umidade
relativa da atmosfera local. Se a madeira tiver sido seca até uma umidade inferior à
umidade de equilíbrio da madeira, nas condições locais, tenderá a absorver
umidade. Este ganho de umidade será tanto maior quanto menor for o teor de
umidade da madeira, maior a umidade de equilíbrio da madeira das condições
ambientais, menor a secção transversal das peças estocadas e menor a proteção
das pilhas.
Há mais necessidade de proteção das pilhas sólidas (sem tabiques) contra as
chuvas, do que para a madeira entabicada, porque a água da chuva não pode ser
facilmente evaporada da pilha sólida. É também possível, que a água que penetra
na pilha eleve o teor de umidade da madeira até um ponto que fungos e bolores
possam se desenvolver. Logo, as pilhas de madeira seca devem ser cobertas por
algum tipo de manta impermeável, tal como lona, lona plástica, papéis impermeáveis
etc.
Madeira já seca em estufa até um teor de umidade menor do que a umidade de
equilíbrio da madeira tende a absorver umidade se empilhada ao ar livre,
particularmente durante os períodos úmidos e frios. Nestas condições, as pilhas
sólidas são recomendáveis ao invés do entabicamento, todavia, devem ser
protegidas da chuva.
Sempre que a madeira é armazenada ao ar livre, as pilhas, tanto sólidas como
entabicadas, devem ser colocadas sobre algum tipo de suporte que assegure uma
distância mínima de 40 ou 50 cm entre a base da pilha e o solo.
b) Armazenagem em galpões
Galpões para estocagem (abertos ou fechados) possibilitam melhor proteção para a
madeira seca do que a armazenagem ao ar livre. Oferecem, também, melhor
proteção contra as intempéries e dispensam despesas com lonas, coberturas
temporárias, mão-de-obra para colocação, retirada e manutenção das coberturas:
• Armazenagem em galpões abertos
Galpões abertos são aqueles sem fechamento lateral, isto é, só dispõem de telhado
e colunas de sustentação. Alguns são abertos em um ou mais lados e fechados nos
demais. Podem ser usados para armazenagem de madeira seca, exceto quando
seca em estufa até umidades inferiores a 12 ou 15%. Madeiras secas ao ar livre
podem ser armazenadas nesses galpões sem quaisquer limitações. Se a madeira
estiver com mais de 20% de umidade, deve ser entabicada para prosseguimento da
secagem. Se tiver menos de 20% de teor de umidade, o tipo de pilha depende dos
teores de umidade requeridos e da umidade de equilíbrio da madeira no local.
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Possuindo o beiral mais largo evita chuvas de vento e a insolação direta às laterais
das pilhas.
Do mesmo modo que ao ar livre, as pilhas devem ficar apoiadas sobre bases que
assegurem boa estabilidade e espaço livre para ventilação, de pelo menos 30 cm,
entre a base da pilha de madeira e o piso.
• Armazenagem em galpões fechados
Os galpões fechados oferecem uma proteção maior do que os galpões abertos na
armazenagem da madeira seca. São praticamente indispensáveis quando se
necessita estocar, por períodos longos, madeira seca em estufa em regiões úmidas
ou frias. Nesses galpões há menos absorção de umidade pela madeira seca do que
nos galpões abertos. Mas mesmo assim há certa absorção de umidade se o teor de
umidade da madeira armazenada é significativamente inferior às condições
ambientais.
Quando se pretende manter a madeira armazenada com um determinado teor de
umidade, a temperatura e a umidade relativa devem ser controladas, isto é, o ar
deve ser condicionado. São utilizados aquecedores, ventiladores para circulação do
ar e umidostatos os quais controlam a umidade relativa dentro de limites
estabelecidos.
2.1.7 Preservação De Madeiras
A preservação indireta pode ser conceituada como o tratamento do meio em que a
madeira está sendo utilizada; enquanto que a preservação biológica envolve o
emprego de organismos vivos na prevenção ao ataque dos organismos xilófagos.
Moraes (1996) conceitua como preservação natural, a utilização da madeira de
forma a evitar a ação dos agentes deterioradores, protegendo-a do contato com o
solo (apoiando as edificações sobre bases de concreto ou pedra) e das fontes de
umidade (através de beirais largos); e como preservação química, a introdução de
produtos químicos dentro da estrutura da madeira, visando torná-la tóxica aos
organismos que a utilizam como fonte de alimento.
No Brasil, o primeiro documento sobre preservação de madeiras data de 1587, e foi
escrito por um fazendeiro português que descreveu detalhadamente o ataque de
térmitas subterrâneos e brocas, ocorridos em construções. Citou ainda o ataque de
perfuradores marinhos e a durabilidade natural de algumas espécies de madeira em
diferentes ambientes, Cavalcante e Cockcroft (1984).
2.1.7.1 Preservantes De Madeira
As características essenciais de um produto preservante (ou preservativo) de
madeira, conforme Wilkinson (1979), são: baixa toxicidade às pessoas, animais e
plantas; a proteção da mesma contra o ataque de organismos xilófagos e a retenção
(fixação à madeira) ao longo dos anos.
E de acordo com Lepage et al (1986) um produto químico para ser utilizado como
preservante de madeira deve satisfazer ainda os seguintes requisitos:
a) Eficiência
• básico de todo preservante;
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• deve apresentar toxidez à gama mais ampla possível de organismos
xilófagos;
• a medida da eficiência é feita, primeiro por meio de ensaios de laboratório e
depois por ensaios de campo;
• permitir penetração profunda e uniforme na madeira, sendo que esta
característica está ligada diretamente ao método de tratamento empregado.
b) Segurança
• deve apresentar toxidez baixa em relação a seres humanos e animais
domésticos;
• não aumentar as características de combustibilidade e de flamabilidade
inerentes à madeira;
• durante o manuseio deve-se usar EPI’s (equipamentos de proteção
individual), recomendados para cada situação. Em complementação, a solução
preservativa não deve ser corrosiva a metais e a plásticos, com que são
confeccionados recipientes e equipamentos, pois podem ocorrer vazamentos, dando
origem à poluição.
c) Permanência ou resistência à lixiviação
• dependendo das propriedades físicas e químicas do preservativo e a
maneira pela qual se fixa na madeira; para ser resistente à lixiviação deve ser
insolúvel em água como os preservativos hidrófugos ou formar complexos insolúveis
por meio de reação química com os componentes da parede celular da madeira.
d) Custo
• é o fator que viabiliza o uso de um produto que apresente todas as
potencialidades anteriormente mencionadas. A madeira preservada tem que ter, em
termos de custos, competitividade com outros materiais.
e) Outras características
• madeira para habitação e para certos tipos de embalagens deve ter a
superfície limpa e isenta de odores residuais.
Conclui-se, assim, que é muito difícil um preservativo atender a todos os requisitos
mencionados. A escolha deve ser feita apoiada nas especificações existentes, na
experiência de uso e pelo bom senso.
2.1.7.2 Classificação Dos Preservantes
Conforme descrito por Seraphim (2001), os produtos preservantes de madeira
podem ser classificados de acordo com sua composição química ou do veículo
usado para a impregnação. Sucintamente eles são classificados em:
a) Preservantes oleosos:
• Creosoto – é um produto destilado do alcatrão da hulha, de cor escura,
odor pronunciado e viscosidade elevada. Apresenta muita eficiência contra fungos,
cupins e a maioria dos xilófagos marinhos. É biodegradável, insolúvel em água e de
baixo custo. Apresenta problemas de “exsudação”, podendo afetar a saúde das
pessoas em contato com ele, causando alergias e irritações na pele.
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É muito utilizado na preservação de peças de madeira em contato direto com o solo
ou/e com a água marinha, como: esteios, postes, dormentes, moirões de cerca,
piers, deixando a madeira escura e de aspecto desagradável, não podendo ser
pintada.
• Pentaclorofenol – conhecido também como “pó da china”, está em desuso
em muitos países, inclusive no Brasil, devido a sua elevada toxidez a mamíferos e
de causar danos ao meio ambiente.
• Soluções de naftenato – os ácidos de naftênicos são obtidos como
subprodutos da refinação de certos tipos de petróleo, podendo as soluções
preservativas serem preparadas com sais de zinco, ferro e cobre. O naftenato de
cobre tem apresentado boa eficiência contra fungos, sendo recomendado para
madeiras em contato com o solo, como postes, porém sem muita aceitação no
mercado devido aos altos custos.
• Soluções de óxidos de estanho tribulítico (TBTO) – essas formulações vêm
sendo utilizadas no tratamento de madeiras fora do contato com o solo,
especialmente em esquadrias, apresentando boa eficiência contra fungos e
bactérias, sendo também muito utilizado na preservação de ataque por perfuradores
marinhos. Apresentam como vantagem uma baixa toxidez a mamíferos e
compatibilidade com acabamentos e como desvantagem o seu elevado custo, o que
tem limitado a sua utilização.
• Quinolinolato de Cobre-8 – é um produto inodoro e incolor, não interferindo
na pintura posterior da madeira, em geral destinado à preservação de ataque por
fungos manchadores e emboladores em madeiras verdes ou recém-abatidas.
Uma das grandes vantagens é a sua baixa toxidade aos mamíferos, sendo
talvez o único preservativo aprovado pela Food and Drug Administration – FDA,
Norte Americana, para tratamento de embalagens de madeiras que ficam em
contato com alimentos. Sua grande limitação é ser um produto caro.
b) Preservantes hidrossolúveis:
Devido a dificuldades na obtenção do petróleo e das restrições de natureza
ambiental e de segurança, os preservantes hidrossolúveis vêm encontrando maior
receptividade de uso na preservação de madeiras.
Segundo Lepage et al (1986), os preservantes hidrossolúveis são insolubilizados no
interior da madeira, pela formação de complexos com os componentes poliméricos
das paredes celulares, sendo conhecida por sua elevada resistência à lixiviação,
sendo a sua grande vantagem em relação aos oleossolúveis.
A seguir serão descritas as formulações hidrossolúveis mais conhecidas e utilizadas
no Brasil.
• CCA – Arseniato de Cobre Cromatado
Esse preservativo consiste basicamente em uma mistura de sais de cobre e arsênio,
uma solução fortemente amoniacal. É o preservante hidrossolúvel de mais ampla
utilização em todo o mundo. A reação de fixação desencadeada pelo cromo deixa o
arsênio como agente inseticida e o cobre como agente fungicida, totalmente aderido
às estruturas celulares. É eficiente na proteção de madeira em contato com o solo:
fundações, postes, pilastras, dormentes, cruzetas, decks, etc.
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• CCB – Borato de Cobre Cromatado
Na tentativa de substituição do arsênio pelo boro em formulações do tipo CCA,
nasceu o CCB. Devido à presença do boro em sua composição, é recomendado
para tratamentos caseiros, onde se queira dar apenas uma proteção fungicida, pois
o boro não desempenha bem o papel de inseticida. Devido à solubilidade do boro, é
facilmente lixiviado da madeira, o que diminui também a sua eficiência. No Brasil é
utilizado no tratamento de postes e moirões.
• Composto de Boro
Existem inúmeras formulações destinadas ao tratamento de madeiras verdes, por
processos não industriais, como imersão, pincelamento ou aspersão, que contêm
boro na sua formulação. São recomendados para o tratamento de madeiras a serem
utilizadas fora do contato com o solo e protegidas contra a ação de intempéries.
2.1.7.3 Métodos De Tratamento
Dentre os métodos de tratamento de madeira distinguem-se os preventivos e os
curativos. Como proteção à edificação usa-se o tratamento de solo no seu entorno.
Os métodos preventivos são sempre indicados dados à efetividade e a possibilidade
de controle da qualidade do tratamento. Eles podem ser classificados como:
a) Métodos convencionais, incluindo o pré-tratamento, processo sem pressão
ou caseiros, processo com pressão ou industriais;
b) Métodos não-convencionais, destacando aqueles que alteram a estrutura
da madeira e os processos biológicos.
Os métodos curativos são adotados nos casos em que existe a necessidade de
intervenção, no caso de construções, onde a deteriorarão ou ataques por agentes
biológicos assume grandes proporções ou riscos às edificações. A aplicação de
produtos regeneradores é realizada após inspeção dos locais.
Finalmente, o tratamento químico dos solos é indicado para edificações onde
existem ataques de insetos, ou localizados em regiões com risco de ataque.
2.2 Sistemas Estruturais
Dentre os sistemas estruturais em madeira conhecidos, destacam-se:
2.2.1 Log House
É o sistema mais antigo e rústico conhecido, freqüentemente encontrado em países
frios e em regiões montanhosas. São construções de madeiras roliças ( log =
toretes de madeira), dispostas horizontalmente uma sobre as outras formando uma
parede, conforme mostrado Foto 4. Caracterizam-se por empregar madeira maciça,
combinando as funções estruturais às de vedação. Como maior desvantagem, temse o alto consumo de madeira, porém, a grande seção da peça, aliada a baixa
condutibilidade térmica da madeira acaba sendo um bom quesito para a sua
utilização.
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Foto 4 - Utilização da madeira roliça em construção habitacional.
Fonte: TAKARA et al., 2004, p.31.

A primeira evolução dos processos construtivos foi a substituição das peças roliças
por pranchas ou vigas de madeira maciça.
A seqüência dessa evolução foi a adoção de montantes para a fixação das
pranchas, que permitem o uso de peças menores para a vedação, e atribuem maior
rigidez ao conjunto e proporcionam maior número de aberturas.
Os princípios técnicos das construções em madeira maciça sobrepostas deram
origem a alguns dos sistemas construtivos atuais, principalmente os que utilizam os
elementos maciços como responsáveis pelas funções estruturais e de vedação,
como por exemplo, prancha sanduíche de madeira aglomerada com polipropileno,
pranchas de painéis aglomerados e cimento, entre outros.
A partir do século XIX, o desenvolvimento industrial inovou dois aspectos
fundamentais para a evolução dos modos de construir em madeira:
a) As serrarias mecanizadas produzindo peças serradas em dimensões
padronizadas, e de grandes comprimentos, e
b) Produção dos elementos metálicos para ligações, que permitiu à técnica
tradicional do entramado estrutural, originar os sistemas estruturais nervurados
atuais como o Balloon Frame e o Platform Frame.
2.2.2 Pórticos Leves ou Light Frame Construction
Dentre os sistemas estruturais, o tipo sanduíche é comum na América do Norte e
Europa, segundo Anderson (1970), onde se distinguem os painéis light frame ou
pórticos leves de madeira, que pela sua estrutura são classificados em sistema
balão e sistema plataforma:
a) Sistema Balão (Balloon frame)
Baseia-se no sistema de “peças longas” e utiliza pregos como conectores. É
indicado, principalmente, para edifícios de 2 andares, com elementos verticais
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(montantes) contínuos nos dois níveis, formando um esqueleto no qual se apóiam e
vinculam as vigas dos pisos. Como neste sistema os montantes são contínuos,
desde a viga de base até o respaldo, passando pelo piso e terminando na prancha
de suporte dos caibros da cobertura, necessita de peças longas (altura de dois
pavimentos), conforme ilustrado na figura 9. Pela sua concepção é necessário
terminar a estrutura vertical antes de se construir o piso.

Figura 9 – Sistema Balão (“Balloon-frame”).
Fonte: TAKARA et al., 2004. P.37.

Atualmente o sistema Balão já não é tão executado devido às dificuldades inerentes
ao processo construtivo. A trama alta e estreita dificulta sua industrialização e a
montagem no canteiro.
b) Sistema Plataforma (Platform Frame)
É um sistema simples e baseia-se em peças de pequenos comprimentos, conforme
figura 10. Primeiramente se constrói uma plataforma no primeiro piso (térreo) e se
levantam os painéis (pré-fabricados), com altura igual ao pé direito do primeiro andar
e sobre esses painéis se constrói a plataforma do segundo andar, e assim por
diante. É possível construir a obra em etapas, independentes nos vários pisos, e,
ainda, pode-se usar a própria plataforma para montagem dos painéis laterais.
Este sistema apresenta as seguintes características:
a) inexistência de hierarquia entre os elementos da estrutura;
b) vários elementos com pequenas dimensões;
c) as ligações são simples, essencialmente pregadas.
O processo construtivo consiste em formar uma trama composta por montantes de
pequenas seções (4”x 2”) espaçados normalmente entre 40 e 60 cm. As travessas
de contraventamento são fixadas na metade da altura do plano vertical.
Dessa forma, o processo permite a pré–execução do entramado em fábrica, em
forma de painéis e travessas, de fácil transporte para o canteiro.
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Figura 10 – Sistema Plataforma (”Platform-frame”).
Fonte: TAKARA et al., 2004, P.38.

2.3 Principais Sistemas Construtivos Utilizados No Brasil
Segundo Bittencourt e Chagas (2004), sistema construtivo como encontrado na
literatura técnica pode ser idealizado e concebido para diversos materiais e técnicas
de produção disponíveis. A definição a seguir de SABBATINI, 1989, p.20 apud
Bittencourt e Chagas (2004), esclarece a diferença de conceituação entre processo
e sistema. “O processo construtivo é considerado como um modo organizado de se
construir um edifício. Um específico processo construtivo caracteriza-se pelo seu
particular conjunto de métodos utilizado na construção da estrutura e das vedações
do edifício (painéis). Enquanto sistema construtivo é um processo construtivo bem
elaborado, com alto grau de industrialização e de organização, constituído por um
conjunto de elementos e componentes inter-relacionados e completamente
integrados pelo processo”.
Comercialmente no Brasil, pode-se, assim, falar de quatro tipos principais de
sistemas construtivos em madeira:
a) Painéis de parede – pranchas encaixadas horizontalmente
São pranchas encaixadas horizontalmente formando um painel de parede
autoportante que exerce também a função de vedação, foto 5 e figura 11. Este
sistema apresenta uma tendência a se tornar cada vez menos viável no decorrer do
tempo, isso porque utiliza madeiras “nobres”, com grandes dimensões, uma matériaprima com demorado tempo de cultivo, que pela política ambiental exigirá das
empresas a implantação do manejo florestal para sua obtenção.
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Foto 5 – Pranchas de madeira encaixadas horizontalmente.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2003.

Este sistema abrange desde moradias simples até aquelas com padrão elevado.
São detectadas diferenças, que podem, a princípio, parecer singelas, entre alguns
detalhes construtivos de uma empresa para outra, porém, estas diferenças
costumam ser muito significativas e determinantes no quesito acabamentos, para a
adequação do sistema às técnicas de aplicação de cerâmica, por exemplo, que por
questão da movimentação das pranchas que formam a parede neste sistema. A
movimentação na madeira é causada pela retração transversal, radial ou tangencial,
uma vez que a madeira é geralmente empregada no estado verde e atinge o
equilíbrio higroscópico com o ambiente em serviço. Isto pode acarretar, dependendo
das peculiaridades da solução, desde diminuição do pé-direito até rebaixamento da
cota das janelas, quando estas se encontram simplesmente apoiadas sobre as
pranchas livres nos pilaretes que servem de guia, prejudicando, assim, o
desempenho de todo o conjunto, ou causando defeitos difíceis de serem corrigidos.

Figura 11 – Painéis de parede – pranchas de madeira encaixadas horizontalmente.
Fonte: BITTENCOURT &; MIYADAIRA, 2004.
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b) Painéis sanduíche
O sistema sanduíche caracteriza-se por se estruturar sobre montantes de madeira,
com fechamento interno e externo, podendo estes ser de madeira (foto 6) ou não.

Foto 6 – Painéis Sanduíche.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Nesse sistema os montantes são estruturais espaçados em módulos entre 40cm e
60cm, formando uma grade estrutural no perímetro da edificação, conforme mostram
as figuras 12 e 13. No sistema sanduíche é bastante utilizada a madeira de
reflorestamento, materiais derivados da madeira e outros produtos, o que acaba
incorporando elementos com alguma industrialização, podendo ganhar em futuro
próximo maior espaço no mercado.

Figura 12 – Construção com painéis sanduíche.
Fonte: BITTENCOURT & MIYADAIRA, 2004.
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Figura 13 – Construção com painéis sanduíche, detalhe da cobertura.
Fonte: BITTENCOURT & MIYADAIRA, 2004.

c) Painéis de parede com tábuas posicionadas verticalmente com mata-juntas
Tábuas pregadas na posição vertical com mata-juntas é um sistema construtivo
caracterizado por se estruturar sobre montantes de madeira, espaçados de
aproximadamente 1,20m, conforme ilustrado pela figura 14. Esse sistema é o mais
antigo, tradicionalmente utilizado na região Sul e parte do Sudeste brasileiro. Em
São Paulo, verificou-se que ele é comercializado para ser empregado como
alojamento em canteiros de obras, o que não ocorre no Sul do país.
As tábuas na posição vertical com mata-juntas são utilizadas para o fechamento da
parede, e as esquadrias são do mesmo tipo de madeira da estrutura. Às paredes
externas são fixadas tábuas de modo que a estrutura de montantes da parede fique
exposta internamente. A estrutura não atinge grandes vãos, isso porque trabalha
juntamente com o telhado para o travamento da edificação.
d) Pranchas verticais com encaixes horizontais
As pranchas são posicionadas verticalmente encaixadas em barras horizontais e
caracterizam-se por formarem paredes autoportantes. É um sistema pouco usado,
portanto, não se apresenta maiores detalhes.
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Figura 14 – Tábuas posicionadas verticalmente com mata-juntas.
Fonte: BITTENCOURT & MIYADAIRA, 2004.

2.4 Detalhes Construtivos Dos Elementos Da Edificação Em Madeira
No projeto de uma habitação, alguns pontos devem se considerados tendo em vista
as condições locais da construção:
a) Acabamentos
Sobre a estrutura modular de um painel do tipo sanduíche, geralmente constituídos
por montantes e travessas de madeira, com uniões pregadas, são fixados os
acabamentos que podem, na face interna, ser chapa de madeira compensada, de
OSB, de fibra, de gesso acartonado ou de forro de madeira. Na face externa, pelas
suas características de exposição, é usual o fechamento com peças de madeira
coladas, pregadas ou encaixadas. A modulação estrutural, entretanto, deve seguir
múltiplos e submúltiplos dos elementos de vedação, seguindo suas dimensões
comerciais básicas, por exemplo: 1,20m x 2,40m; 1,10m x 2,20m; 1,22m x 2,44m;
1,60m x 2,20m.
b) Esquadrias
A instalação de portas e janelas é realizada com a preparação dos esqueletos
modulados de forma que os montantes são fixados como contramarcos, formando
os quadros para a fixação dos marcos de portas e janelas.
c) Cobertura
A constituição da cobertura num sistema construtivo em madeira é geralmente feita
por tesouras (tabela 2), sarrafos, caibros, e tábuas de beiral.
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Tabela 2 – Exemplos tesouras.

Fonte: CATÁLOGO GANG-NAIL, 1981.

Os sarrafos são utilizados no caso de coberturas com telhas cerâmicas, concreto ou
madeira, suas dimensões são 30mm de espessura, 48mm de largura e
comprimentos variados. Os sarrafos são fixados aos caibros ou tesouras da
cobertura através de pregos lisos ou helicoidais. O espaçamento máximo entre
sarrafos, galga, é dado pelo tipo de telha. Quando o número de tesouras aumenta,
pode se dispensar os caibros. Um aspecto importante, que se deve levar em
consideração em coberturas pré-fabricadas, é o fato das tesouras virem prontas,
facilita a montagem e ganha rapidez na obra. As tábuas do beiral são fixadas às
extremidades de cobertura cumprindo funções estéticas, como alinhamento de
beirais de telhados e funções de proteção da estrutura, proteção mecânica de topo
de peças e contra o vento.
d) Fundação
A fundação depende do tipo de solo encontrado no local da construção, mas, de
forma geral, as fundações para residências são rasas de sapata corrida, salvo em
raras ocasiões, onde o seu uso se torne inviável, utilizando-se, assim, fundações
profundas, é ainda comum a indicação de radier em terrenos planos cobrindo toda
área de ocupação da casa. Este fato deve-se à leveza da construção de madeira,
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comparada com a de alvenaria. O contrapiso, na maioria das vezes, é de concreto
simples impermeabilizado a base de emulsão asfáltica sobre o terreno compactado.
Na fundação rasa pode-se utilizar blocos de concreto ou alvenaria, na altura de 20
cm a 40 cm e, nesta etapa, faz-se o contra-piso de concreto que posteriormente
receberá o acabamento de acordo com a ordem de serviço.
É comum, também, adotar o piso de madeira elevado, constituindo um porão em
terrenos acidentados, formado de vigas e assoalho.
2.5 Isolamento Térmico
Conforme descreve Anderson (1970), a maioria dos materiais usados na construção
de casas de madeira tem algum tipo de isolamento térmico mensurável. Mesmo o
volume de ar existente entre os montantes resiste à passagem do calor. Contudo,
quando esses espaços são preenchidos ou parcialmente preenchidos com material
com alta resistência à transmissão de calor, chamados de isolantes térmicos, os
espaços entre os montantes são varias vezes superiores ao valor do isolamento
térmico do ar sozinho simplesmente.
O fluxo de calor através das paredes, telhados, e forros de fora para dentro nos dias
quentes, ou o fluxo de calor de dentro para fora nos dias de frio, tem importante
efeito sobre o conforto dos ocupantes da edificação, e o custo do fornecimento do
aquecimento ou refrigeração para manter a temperatura dentro dos limites aceitáveis
para a ocupação. Durante os dias frios, alta resistência ao fluxo de calor também
economiza energia de aquecimento. Enquanto a madeira nas paredes confere uma
boa isolação térmica, materiais para isolamento térmico comercialmente disponíveis
são normalmente incorporados às paredes, forros e pisos, para aumentar a
resistência à passagem do calor. O uso de isolantes em climas quentes é justificado
pelo uso de ar condicionado, não somente por reduzir custos operacionais, mas,
também, porque unidades de equipamentos de refrigeração são necessárias. Logo,
do ponto de vista, somente de isolamento térmico em climas frios ou para reduzir
custos de refrigeração, o uso de isolantes em paredes é certamente justificável.
2.5.1 Materiais Isolantes
Isolantes térmicos são manufaturados, ainda segundo Anderson (1970),
comercialmente em uma grande variedade de tipos e forma, cada um com
vantagens para o uso específico a que se destina. Materiais comumente usados em
isolamento podem ser grupados nas seguintes classes: (a) flexíveis – mantas e
placas, (b) partículas soltas; (c) refletiva; (d) rígida – estrutural e não - estrutural; e
(e) mistos.
As propriedades térmicas da maioria dos materiais de construção são conhecidas, e
as taxas de fluxo de calor ou os coeficientes de transmissão para a maioria das
combinações podem ser calculados. Este coeficiente, ou valor de K (coeficiente
global de transmissão térmica) engloba as trocas térmicas superficiais (por
convecção e radiação) e as trocas térmicas através do material (por condução).
Portanto, engloba as trocas de calor referentes a um determinado material segundo
a espessura da lâmina, o coeficiente de condutibilidade térmica, a posição horizontal
ou vertical da lâmina e ainda o sentido do fluxo. O valor do isolamento térmico de
uma parede varia com os diferentes tipos de construção, com os materiais usados
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na construção e com os diferentes tipos e espessuras da isolação. Comparações
dos valores de K podem ser feitas e usadas para avaliar diferentes combinações de
materiais e isolantes com base na perda de calor total, redução do gasto de energia,
influencia no conforto e custos da instalação.
a) Isolamento flexível
É produzido em dois tipos: mantas e placas. As mantas isolantes são produzidas
em rolos ou pacotes, em várias espessuras e em larguras padronizadas que podem
ser ajustadas aos módulos das construções pré-fabricadas. O corpo das mantas é
feito de um pano de feltro de fibras vegetais ou minerais, como por exemplo, lã de
rocha, lã de vidro, fibra de madeira ou de algodão.
As placas flexíveis também são feitas de materiais fibrosos nas espessuras entre 50
e 150 mm e nas larguras padronizadas. São fornecidas com ou sem os
revestimentos de barreira de vapor. Um tipo de placa de fibra de vidro é produzida
sem qualquer tipo de revestimento, e destinada à cobertura de áreas não
transitáveis e são colocadas sem qualquer tipo de fixação.
b) Isolamento com partículas soltas
É usualmente composto por materiais fornecidos a granel (solto) em sacos tambores
e aplicados por espalhamento, esborrifamento ou acondicionados em pequenas
quantidades em sacos. Nesta classe incluem a lã de vidro, lã de rocha, fibra de
madeira, casca picada de certas espécies de madeira, cortiça, produtos de polpa de
madeira, vermiculita, pó de serra e maravalha.
Isolamento com partículas é indicado para forro do andar superior quando o sótão
não é aquecido, paredes laterais de casas antigas sem isolamento feito durante a
construção
c) Isolamento refletivo
A maioria dos materiais reflete algum calor radiante e alguns materiais têm esta
propriedade em alta escala. Entre os materiais com alta capacidade de reflexão de
calor inclui a folha de alumínio, folha metálica com revestimento em estanho e papel
revestido com produtos refletivos compostos por óxidos. Tais materiais podem ser
aplicados nos espaços entre os montantes, em sótãos e em locais similares para
retardar a transferência de calor por irradiação. Estes isolantes refletivos são efetivos
somente quando usados onde há superfície refletiva, voltada para a câmara de ar,
no mínimo em 20 mm. Caso a superfície refletiva entre em contato com outro
material, as propriedades refletivas são perdidas e o material fica sem eficiência no
isolamento:
• isolamento refletivo é igualmente eficiente independentemente da face
refletida estar voltada para o lado quente ou lado frio. Contudo, existe uma
diferença na equivalente condutância e na resistência ao fluxo de calor. A diferença
depende: da orientação do material refletivo e do espaço de ar disponível;
• sentido do fluxo de calor (horizontal de fora-para-dentro ou dentro-para-fora,
vertical de-cima-para-baixo ou de-baixo-para-cima);
• temperatura média do inverno ou do verão. Cada possibilidade requer
considerações particulares. Entretanto, isolamento refletivo é talvez o mais efetivo
para prevenir fluxo de calor através do forro e das paredes durante o verão.
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Isolamento refletivo do tipo folha é usualmente aplicado às mantas, a superfície de
placas de gesso voltada para o lado dos montantes de madeira. Folha de metal
adequadamente montada sobre uma superfície se comporta com excelente barreira
de vapor.
d) Isolamento rígido
Isolamento rígido pode ser fabricado com fibra de madeira, fibra de vidro, fibras
inorgânicas, em placas ou outras formas, porém, não comumente usadas para
isolamento de casas nesta forma. Isolamento em forro é não estrutural e serve,
principalmente, para fornecer resistência térmica ao fluxo de calor nas coberturas.
Em construções de casas, talvez as formas mais comuns de aplicação de
isolamento rígido são em fechamentos ou revestimentos decorativos em folhas ou
placas quadradas.
e) Mistos - outros isolamentos
Alguns isolantes não se encaixam na classificação prévia, como por exemplo, manta
composta por camadas múltiplas de papelão corrugado. Outros tipos como
agregados de vermiculita de baixa densidade são incorporados aos acabamentos
plásticos para reduzir a transmissão de calor.
Outros materiais são os isolantes moldados no local do tipo espumas, que incluem
as espumas em “spray” ou plásticas. Espumas do tipo spray são geralmente
materiais inorgânicos jateados contra uma superfície as quais foram previamente
tratadas com alguma substância adesiva. São normalmente deixadas abertas para
efeitos acústicos e térmicos.
Espumas plásticas de poliestireno ou uretano expandidas podem ser formadas ou
moldadas no local. Isolamento com espuma de uretano poder ser também aplicada
por spray.
No quadro 1 são apresentados valores para isolamento de alguns materiais para
efeitos comparativos. Esses valores, expressos pelo coeficiente k, ou condutividade
térmica, são definidos como sendo a quantidade de calor (British Thermal Unit BTU), que passa em uma hora através de um pé quadrado de material com
espessura de uma polegada, por um grau Fahrenheit de diferença entre as faces do
material. Simplesmente expressa por “k” representa perda de calor. Quanto menor
este valor, melhor as qualidades e propriedades isolantes do material. No sistema
inglês é representado por ( BTU/ h.pe².in.°F) e no sistema internacional ( W/
h.m².cm.°C).
Isolamento também pode ser indicado pela sua resistência térmica “R”, que é
meramente outra forma de expressar o isolamento. O valor de “R” é usualmente
expresso pela resistência total da parede ou da manta ou da placa, ao passo que “k”
é a taxa por polegada de espessura. Por exemplo, o valor de “k” de 1” (ou 25 mm)
de um isolante é 0, 25, então a resistência “R” é 1/0,25 ou 4,0. Se a espessura for
de 3” (ou 75 mm), o valor de “R” é 12,0.
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Grupo de isolante
Geral

Condutividade Térmica

Tipo específico

Flexíveis

“k” (faixa)
0,25 – 0,27

Partículas soltas

Material padrão

0,28 – 0,30

Vermiculita

0,45 – 0,48

Refletivo (2 lados)

(*)

Rígido
Espuma
Madeira

Isolamento

0,35 – 0,36

Revestimento

0,42 – 0,55

Poliestireno

0,25 -0,29

Uretano

0,15 – 0,17

Baixa densidade

0,60 – 0,65

(*) O valor do isolamento refletivo é ligeiramente superior ao do isolamento flexível
de 1 polegada (resistência “R” = 4,3)

Quadro 1 – Valores médios de coeficientes de condutividade térmica.
Fonte: ANDERSON ,1970.

O valor de “U” é a perda total de calor para todos os materiais desta parede.
Quanto menor este valor, melhor será o isolamento. Para comparar com os valores
do quadro 2, o valor de “U” para uma janela de vidro é:
Vidro

Valor de “U”
(BTU/sqft.ºF.h.in)

Simples

1,13

Duplo (com camada de ar de 6 mm de espessura)

0,61

Duplo (com caixilho de proteção e vidros lisos)

0,53

Quadro 2 – Valor de “U”.
Fonte: ANDERSON, 1970.

2.6 Conforto Térmico
Em um estudo dirigido à avaliação teórica do comportamento de edificações de
madeira, Bogo e Barth (2002) analisaram o desempenho de 21 tipos de paredes
externas de madeira, fabricadas por 11 empresas diferentes. Cada tipo de parede
foi analisado na sua forma, material e dimensões em função do desempenho térmico,
seguindo os procedimentos da NBR 15220 - Desempenho térmico de edificações
parte 2 – Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do
atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações.
Os autores ressaltam que o desempenho térmico das casas de madeira está
relacionado ao próprio desempenho térmico dos fechamentos verticais e horizontais,
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assim como a forma e relevo do terreno, forma da edificação, orientação solar, tipos,
área e posicionamento das aberturas, elementos de controle solar da edificação,
espaço exterior, tipo de uso, e no clima em que a edificação está localizada.
No estudo, foi identificado que o mercado de casas de madeira na região de
Florianópolis se caracteriza pela existência de três grandes categorias de produtos:
a) edificações para população de baixa-renda;
b) edificações para população de renda média-baixa;
c) edificações para população de renda média-alta.
No trabalho os autores analisaram somente as duas últimas categorias. Estas foram
avaliadas através de cálculos simplificados das propriedades térmicas de
transmitância térmica (U), capacidade térmica (CT), atraso térmico ou retardamento
(j) e fator de calor solar (FCS) - (Parte 2 da NBR 15220).
As avaliações efetuadas no estudo efetuado por Bogo e Barth (2002), tiveram como
diretrizes construtivas as recomendações de projeto de arquitetura para a zona
bioclimática 3 (que engloba o clima de Florianópolis), conforme a NBR 15220.
Considerou-se:
a) Aberturas para ventilação (em % da área do piso): aberturas médias, c/
área entre 15 e 25 %;
b) Sombreamento das aberturas: permitir sol durante o inverno;
c) Propriedades térmicas caracterizadoras do desempenho térmico de
paredes e coberturas, segundo seus valores admissíveis:
• Transmitância térmica (U);
• Paredes: paredes leves e refletoras com U ≤ 3,60 W/(m2K);
• Coberturas: coberturas leves e isoladas, com U ≤ 2,00 W/(m²K);
• Atraso térmico (j): Paredes e coberturas: atraso térmico ≤ 4,3 horas;
• Fator de calor solar (FCS): Paredes: fator de calor solar ≤ 4,0 %;
• Coberturas: fator de calor solar ≤ 6,5 %.
Ainda segundo Bogo e Barth (2002), como recomendações foram indicadas:
a) A ventilação cruzada para as condições de verão: uma vez que a ventilação
cruzada é obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação. Logo,
ambientes com aberturas em paredes opostas (janela e janela, janela e porta, janela
e elemento vazado etc), permitem melhor ventilação. Também se deve atentar para
os ventos predominantes da região e para o entorno, pois este último pode alterar
significativamente a direção dos ventos.
b) O aquecimento solar da edificação para inverno: a forma, a orientação e a
implantação das edificações, além da correta orientação de superfícies envidraçadas,
podem contribuir para otimizar o seu aquecimento no período frio através da
incidência de radiação solar. A cor externa dos componentes também desempenha
papel importante no aquecimento dos ambientes através do aproveitamento da
radiação solar.
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c) Vedações internas pesadas (inércia térmica) para o inverno: a adoção de
paredes internas pesadas pode contribuir para manter o interior da edificação
aquecido.
A seguir tem-se a análise de paredes externas de madeira, comercializadas na
região de Florianópolis-SC.
2.6.1 Comparação De Diferentes Composições De Paredes Externas De
Madeira
Analisando a quadro 3, observa-se que dos vinte e um tipos de paredes externas de
madeira, comercializadas em Florianópolis, apenas treze foram considerados
adequados e oito inadequados no que se refere ao desempenho térmico. As
paredes inadequadas apresentam valores de transmitância térmica superiores aos
admissíveis, que também se refletem em valores altos de fator de calor solar,
segundo a NBR 15220.

Quadro 3 - Caracterização dos tipos construtivos de paredes externas de madeira segundo
cada empresa e avaliação das propriedades térmicas.
Fonte: BOGO E BARTH, 2002.
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A importância desta referência serve como ponto de partida para o estudo de caso
apresentado neste trabalho. Os autores também apresentaram uma análise das
coberturas das edificações, conforme mostrado a seguir.
2.6.2 Comparação De Diferentes Composições De Coberturas
Os diversos tipos de coberturas utilizadas nas casas pré-fabricadas de madeira
foram consideradas inadequadas e quase adequadas, como mostra o quadro 4. Na
primeira situação devido a valores de transmitância térmica (U) e fator de calor solar
(FCS) acima dos admissíveis, assim como pela ausência de isolamento térmico. Na
segunda situação, devido ao atendimento aos critérios de transmitância térmica e
fator de calor solar, mas ausência do isolamento térmico recomendado. A ausência
de isolamento térmico entre o telhado e o forro, ainda é comum na construção civil,
situação esta que tende a se modificar. Algumas das empresas que comercializam
as casas de madeira apresentam ao cliente a opção de colocação de isolamento
térmico, com custo acrescido ao inicial, fator este que geralmente determina a não
colocação do isolamento; grande parte destes isolamentos utilizados são do tipo das
películas refletivas que têm um custo menor e são aplicadas antes da fixação das
ripas do telhado. Logo, a adoção de isolamento térmico nas coberturas analisadas
acarretaria uma diminuição dos valores de transmitância térmica e de fator de calor
solar, adequando-se aos valores admissíveis previstos na NBR 15220.

Quadro 4 - Caracterização dos tipos construtivos de coberturas segundo cada
e avaliação das propriedades térmicas.
Fonte: BOGO E BARTH, 2002.

empresa
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2.6.3 Análise Sobre Desempenho Térmico – Considerações Sobre Os Quadros
3E4
Pela análise dos quadros 3 e 4 mostrados acima, os autores tiraram as seguintes
conclusões acerca do desempenho térmico de paredes externas e coberturas de
casas pré-fabricadas de madeira localizadas na região de Florianópolis - SC, zona
bioclimática 3, segundo a NBR 15220 que estabelece 8 zonas bioclimáticas:
a) Dependendo da espécie de madeira utilizada, da sua espessura e
composição construtiva, o desempenho térmico de paredes externas de madeira
atende ou não as recomendações da NBR 15220, para a região de Florianópolis, de
condicionamento térmico para o clima local, sendo que dos vinte e um (21) tipos
construtivos de paredes apresentados, apenas treze (13) se encontram adequados
ao clima local e os restantes, oito (8), estão inadequados.
b) As paredes com desempenho térmico adequado são duplas (tábua externa
+ espaçamento livre + forração interna) ou paredes simples em madeira de alta
densidade com espessura mínima de 4 cm ou, ainda, paredes simples em madeira
de baixa densidade (pinus) com espessura mínima de 2,5 cm (devido a menor
condutividade térmica da madeira mole quando comparado às madeiras de alta
densidade.
c) Devido ao uso do isolamento térmico não ser constante, os dois tipos de
coberturas utilizadas foram classificadas como inadequada e aceitável (quase
adequada). Para estes dois tipos de cobertura, a alteração significativa no
desempenho térmico é a colocação de isolamento térmico, uma vez que a
espessura da telha é idêntica para diferentes tipos e o forro de madeira, têm bitola
comercial de 1 cm de espessura. Atenção especial deve ser dada à cobertura pela
sua grande exposição à radiação solar, com estratégias como utilização de
isolamento térmico, cores claras no telhado e ventilação cruzada entre o forro e o
telhado.
Nas condições apresentadas por Bogo e Barth (2002), embora não tenham sido
feitos ensaios para a verificação do desempenho, a avaliação teórica permite, com
os parâmetros adotados, se fazer previsões sobre o comportamento dos diferentes
tipos de parede e cobertura neste caso tendo se como recomendação a região em
estudo.
Ainda nesta linha de pesquisa, com o objetivo de estudar o comportamento de uma
habitação de madeira (sistema pré-fabricado) num trabalho desenvolvido por Atem,
Ino e Basso (2002) foram realizadas simulações por computador, com o programa
arquitrop 3.0, em duas etapas, com e sem isolantes térmicos na vedação vertical
(tipologia de parede usual no Brasil), para avaliar o desempenho térmico da
edificação.
A madeira, apesar de ter uma condutibilidade térmica baixa (0,03 a 0,440 W/mK),
sendo considerada um bom isolante térmico, necessita de projetos bem elaborados
para um melhor aproveitamento desta característica, principalmente em termos de
uso de materiais auxiliares, como os isolantes térmicos (poliestireno expandido,
cortiça, lã de vidro ou até mesmo o ar). Como a vedação em madeira é sempre
empregada em pequenas espessuras, com exceção das casas de toretes cilíndricos,
é sempre necessário acrescentar estes isolantes para um desempenho satisfatório.
O estudo tomou como referência, uma residência unifamiliar de classe média, com
157,51m² executada em grápia, localizada na cidade de Curitiba. Com fundação
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através de viga baldrame a 30cm do solo, montantes 10X10cm em grápia, com
vedação vertical também em grápia com peças de 3,5cm de espessura de encaixe
macho-fêmea na horizontal entre os montantes maciços. Sua cobertura é composta
de tesouras, caibros e ripas de grápia, cobertos com telha de barro tipo romana. As
esquadrias: veneziana na sala e dormitórios; basculante nos banheiros e cozinha,
todas em madeira angelim e com vidros. Quanto à pintura/ acabamento recorreu-se
ao verniz nas superfícies de madeira internas e algumas externas e pintura branca
em 2 fachadas, leste e oeste.
Segundo os autores, as questões térmicas ainda são muito criticadas nas habitações
em madeira. Provavelmente elas são um dos motivos do preconceito que se tem em
relação ao seu uso neste país.
Pesquisas realizadas por Lopes (1993); Oliveira (1994) e Silva (2000), citadas neste
trabalho, demonstram a deficiência térmica da madeira, quando aplicada
isoladamente (sem isolante térmico). Silva (2000) avaliou habitações de madeira de
interesse social, chegando à conclusão de que as cinco composições estudadas por
ele (desde a tradicional até as “pré-fabricadas”) não atendiam ao critério de
temperatura interna com no máximo 30% de horas de desconforto, tanto no verão
como no inverno (critério recomendado por Barbosa (1997) apud Silva (2000),
chegando até a 75% de horas de desconforto).
2.6.4 Simulação Do Desempenho Térmico
Segundo Atem, Ino e Basso (2002) o desempenho térmico é melhor avaliado através
de um monitoramento na edificação ao longo de um período, porém tal
procedimento nem sempre é possível, tendo em vista equipamentos e tempo para
pesquisa. No estudo realizado por eles optou-se, portanto, por fazer uma simulação
por meio de um software de simulação, disponível no país, o Arquitrop 3.0 de Roriz
(1987), o mais adequado às situações térmicas brasileiras e pela acessibilidade.
Este programa, segundo Silva (2000), simula o desempenho térmico e verifica a
adequação climática de edificações, visando otimizar o conforto ambiental e a
economia de energia elétrica.
Porém, existem algumas limitações no programa:
a) O programa pressupõe plantas retangulares e fachadas compostas por um
único tipo de vedação, desta forma, na definição dos ambientes, desconsiderou-se
as divisões internas.
b) Pelo fato de trabalhar com médias mensais, pode-se chegar a conclusões
equivocadas.
c) É unicompartimentado, não considerando transmissões de calor entre
ambientes internos.
d) O programa sempre considera a cobertura na horizontal.
Para que a simulação desta edificação fosse possível no Arquitrop, foi necessário,
portanto, fazer algumas adaptações. Na definição dos ambientes desconsiderou-se
as divisões internas e isolou os ambientes dos quartos inferiores, cuja situação é
mais crítica no inverno.
Realizaram-se simulações para situação de inverno e verão para a edificação real,
com o intuito de descobrir qual a situação mais desfavorável, junto a isso se somou
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a pesquisa com os usuários. Ambos apontaram o período de inverno como o mais
desconfortável quanto à temperatura, sendo que o piso inferior teve o pior
desempenho. Nestas situações considerou-se que as janelas estariam abertas no
período das 10h00 às 17h00, estando o ambiente ocupado por duas pessoas
durante 24 horas e sendo gerado calor por equipamentos igual a 1122W no período
das 17h00 às 22h00.
Depois de feita a simulação do objeto real, Atem, Ino e Basso (2002), inseriram
materiais isolantes à vedação existente: poliestireno expandido, cortiça e uma
camada de ar e composições com Pinus (1,2 e 2,2cm) e compensado, com o intuito
de melhorar o desempenho da mesma, fornecendo maior resistência térmica ao
conjunto.
Encontram-se a seguir os esquemas dos sete painéis isolantes, que procurou
manter a vedação existente e acrescentar a ela isolantes ou camadas de ar
(Figura 15):

a – Painel 01

e – Painel 05

b – Painel 02

f – Painel 06

c – Painel 03

d – Painel 04

g – Painel 07

Figura 15 - Esquema dois painéis de madeira usados na simulação.
Fonte: ATEM; INO; BASSO, 2002.
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Retardamento ou
atraso térmico(j)
Ideal 3 horas (h)

K (W/m2 ºC)

01 – grápia(3,5cm)+cortiça(2cm)
+compensado(1cm)

1,7

1,0

02 – grápia(3,5cm)+poliestireno
expandido(2cm)+compensado(1cm)

1,5

0,9

2,8

1,6

2,8

1,5

3,2

1,4

1,7

0,8

1,5

0,6

Painel

03 – grápia(3,5cm)+ar(4cm)
+compensado(1cm)
04 – grápia(3,5cm)+ar(4cm)
+pinus(1,2cm)
05 – grápia(3,5cm)+ar(4cm)
+pinus(2,2cm)
06 – grápia(3,5cm)+isopor(2cm)
+ar(2cm)+compensado(1cm)
07 – grápia (3,5cm)+lã de vidro(4cm)
+pinus(1,2cm)

Ideal 2,79
W/m2 ºC

Obs: O painel inicial era somente em grápia (3,5cm)
Quadro 5 – Resultados obtidos para os painéis considerados.
Fonte: ATEM; INO; BASSO, 2002.

Uma comparação entre os resultados do desempenho obtido para os sete tipos de
painéis com isolante térmico foi efetuada, conforme mostrado no quadro 5 acima.
Na análise dos resultados observou-se que há uma grande diferença nos fluxos de
calor do estado real (somente a madeira) para os painéis acrescidos de isolantes.
Chega-se, então, à conclusão que este tipo de vedação (grápia, 3,5 cm de
espessura), sozinha, isto é, sem complementação de isolante, não é adequada ao
clima frio e úmido, simulado para as condições de Curitiba, se comparadas as
paredes isoladamente.
O fato importante verificado neste trabalho, dadas as circunstâncias teóricas com
simulações com software, a eficiência de paredes compostas e dos diferentes
isolantes pode ser avaliada, sendo uma boa ferramenta para definições e escolha de
materiais. Ainda no quadro 5 observa-se claramente que o fechamento com
madeira maciça de pinus leva a melhores resultados do que madeira compensada
(painéis 3,4 e 5), e dentre os isolantes, isopor tem melhor desempenho que cortiça
(painéis 1 e 2). Entre lã de vidro e o isopor, o desempenho é equivalente e o
resultado para a parede composta dependerá das espessuras das camadas.
Estes casos foram exemplificados para se avaliar como seria uma parede de
madeira com um desempenho térmico satisfatório.
2.6.5 Orientação Quanto Ao Uso De Isolantes Térmicos Em Coberturas De
Edificações
Numa edificação térrea ou de poucos pavimentos, a cobertura é o elemento mais
exposto as trocas térmicas com o ambiente externo. Este fator é particularmente
importante quando se deseja minimizar as perdas de calor durante a noite no
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inverno ou ganhos de calor devido á incidência direta da radiação solar durante o dia
no verão, conforme aponta Akutsu (2001).
No nosso país, onde predominam os problemas de conforto térmico devido ao calor
excessivo, na maioria das regiões, praticamente durante o ano todo, as soluções
que garantam um bom desempenho térmico da cobertura são ainda mais
importantes, pois, em muitos casos, este é o fator determinante do desempenho
térmico da edificação.
Geralmente, o telhado é acompanhado por um forro, colocado diretamente sob o
telhado ou horizontalmente, deixando um espaço conhecido como ático.
Isolação térmica é o uso de um material com baixa condutância global para reduzir o
fluxo de energia através de um outro material. O elemento isolante térmico age no
sentido de retardar e/ou reduzir o fluxo de calor, devendo, portanto, apresentar uma
alta resistência térmica, que é o inverso da condutância térmica.
Muitos materiais podem ser considerados como isolantes térmicos, caracterizados,
basicamente, por três tipos principais de efeitos isolantes, discutidos a seguir: o
resistivo, o radiativo e o capacitivo.
a) Efeito resistivo
A isolação resistiva, em função da qual geralmente o material é denominado como
isolante térmico, isola contra a transferência de calor simplesmente por meio da sua
resistência a condução. Como o ar é um elemento que apresenta um das maiores
resistências à condução, os melhores isolantes resistivos são aqueles que confinam
o ar em pequenos espaços no seu interior. Isolantes, tais como a lã de vidro, lã de
rocha e poliestireno expandido, funcionam como bons isolantes na medida em que o
ar contido neles não pode se mover e assim transferir calor por convecção. Como
piores isolantes resistivos temos, obviamente, os metais altamente condutores de
calor como o aço, o alumínio e o cobre.
Excluindo-se os metais, pode-se considerar que quase a totalidade dos materiais de
construção tem valores de condutividade térmica compreendidos entre 0,02 W/(mK)
e 2,0 W/(mK), dentre os quais define-se, segundo a Norma Francesa NF P 75-101,
da Associação Francesa de Normalização - AFNOR (1983), como isolantes térmicos
aqueles que apresentam condutividade térmica menor ou igual a 0,065 W/(mK) e
resistência térmica maior ou igual a 0,5 (m². K/W).
No Brasil, os materiais isolantes térmicos resistivos, mais comumente empregados
na construção civil para o isolamento térmico de coberturas, são compostos por lã
de rocha ou de vidro, espumas rígidas de poliuretano, poliestireno expandido ou
extrudido, e outros materiais expandidos, como o concreto celular, a vermiculita
expandida e a argila expandida.
b) Efeito radiativo
A isolação radiativa funciona pela redução da transferência de calor radiante. A
capacidade de material em refletir, absorver ou emitir radiação depende da natureza
da sua superfície. Neste caso é importante fazer distinção entre os aspectos de
radiação considerados. Na maioria dos materiais de construção há uma relação
proporcional entre a capacidade de absorver e de emitir radiação infravermelha. Os
melhores absorvedores e emissores são geralmente opacos, enquanto os piores são
brilhantes e refletivos. Como eles somente reduzem a transferência radiativa, a
isolação radiativa é útil somente nas superfícies internas ou externas de um material
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composto ou dentro de cavidades. Se considerarmos o aspecto da radiação solar, a
capacidade do material de absorver e de refletir radiação solar, depende da natureza
e da cor da sua superfície: quanto mais clara e brilhante a superfície, mais radiação
solar ela reflete e, portanto, menos radiação absorve. Do ponto de vista prático, esta
propriedade é mais importante para as superfícies externas dos elementos de
edificações.
c) Efeito capacitivo
Quando as temperaturas são relativamente constantes em cada lado de um material.
Todavia, se a temperatura nas duas superfícies flutua, os efeitos da isolação
capacitiva tornam-se importantes.
O efeito capacitivo da isolação térmica depende diretamente da capacidade térmica
do elemento. Como a maioria dos materiais de construção apresentam calor
especifico da mesma ordem de grandeza, em torno de 0,2 kCal/(kg.K) ou 840
J/(kg.K), o que vai determinar a capacidade térmica de um elemento é a sua
espessura.
2.6.6 Onde Isolar Termicamente – Comentários Sobre Projetos
Segundo Anderson (1970), para reduzir a perda de calor interna da casa, durante os
períodos de frio na maioria dos climas, todas as paredes, forros, coberturas e pisos
que separam os espaços aquecidos dos não aquecidos devem ter isolantes
térmicos.
Isolamentos devem ser colocados em todas as paredes externas e nos forros. Na
casa com porão, isolamento deve ser colocado nas vigas do piso ao redor de todo o
seu perímetro. Se o isolamento for do tipo flexível (manta), este deve ser preso
entre as vigas por uma malha metálica galvanizada, ou por uma chapa rígida com
barreira de vapor instalada na face inferior. Isolamento do tipo refletivo é
comumente usado nos porões e somente uma câmara de ar é assumida para
cálculo da perda de calor quando este for ventilado. Uma cobertura no solo com
filme plástico usado para cobertura, como polietileno, é recomendada para diminuir a
umidade no espaço bem como nas peças de madeira.
Em casas com subsolo, isolamento deve ser colocado em todas as paredes, pisos e
forros adjacentes às áreas não aquecidas. Ventilação deve ser prevista nas áreas
não ventiladas.
No caso de possuir sótão e este for não aquecido, bem como vão de escada, o
isolamento dever ser colocado ao redor do espaço da escada e no forro do andar
superior. As aberturas de acesso ao sótão devem ser isoladas para evitar perda de
calor. Todas as partes não aquecidas e adjacentes como garagens e vãos de
entrada devem ser isolados.
Em casas com telhados de baixa declividade ou telhados planos, isolamentos devem
ser usados e canais ou espaços livres para ventilação devem ser deixados entre as
vigas. Em casa construídas em radier, isolamento deve ser colocado sob as lajes.
No verão, as superfícies externas sujeitas aos raios solares podem atingir
temperaturas de 10 ºC ou mais, em áreas sombreadas tendem a transferir este
calor para a parte interna da casa. O isolamento térmico dessas superfícies retarda
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o fluxo de calor e conseqüentemente menos calor é transferido, resultando em uma
melhor condição interior de conforto no verão.
Quando sistemas de ar condicionado são usados, isolamento deve ser colocado em
todo forro e paredes expostas, da mesma maneira que o isolamento contra a perda
de calor em tempos frios. Sombreamento de áreas envidraçadas contra a ação
direta de raios solares e o uso de vidros isolantes ajudam a reduzir a carga no
sistema de ar condicionado.
Ventilações no sótão e nos espaços da cobertura são importantes para o
isolamento. Sem ventilação o sótão pode se tornar muito quente e reter o calor por
muitas horas. É claro que mais calor é transmitido através do forro quando a
temperatura no sótão for de 66 ºC por exemplo, ao invés de 38 ºC ou 49 ºC.
Métodos de ventilação sugeridos para proteção contra condensação em baixas
temperaturas se aplicam também na proteção contra temperaturas excessivamente
altas nos forros.
O uso de janelas especiais ou vidros com isolamento reduz bastante a perda de
calor. A perda de calor pode ser reduzida pela metade se vidros duplos ou vidros
com isolamento forem colocados.
2.6.7 Dimensionamento E Posicionamento De Isolantes
Conforme Akutsu (2001), o desempenho térmico de uma edificação é o resultado do
comportamento térmico combinado de todas as suas partes, onde são relevantes
não só as propriedades térmicas dos materiais empregados como também as
dimensões e orientações de cada componente da edificação, enfatizando-se,
portanto, a grande importância do projeto arquitetônico.
2.6.8 Efeitos Da Espessura
Para a verificação do efeito da espessura do isolante térmico, considerou-se um
material com condutividade térmica de 0,03 (W/m.K), que é a ordem de grandeza da
maioria dos materiais isolantes com efetivos resistivo, aplicado sobre o forro da
cobertura em condições brasileiras.
Neste estudo destacam-se as seguintes conclusões:
a) qualquer que seja a inércia térmica da edificação, a espessura ideal para
um material isolante térmico (com condutividade térmica da ordem de 0,03 W/(m.K))
aplicado na cobertura é da ordem de 3 cm, podendo-se especificar um mínimo de
2,5 cm e um máximo de 5,0cm;
b) a colocação de isolantes térmicos na cobertura tem efeito significativo na
melhoria das condições de conforto térmico. Para edificações de inércia térmica, a
importância do isolante térmico é menor, visto que o desempenho térmico da
edificação já é satisfatório, mesmo sem a aplicação de isolantes;
c) a utilização de isolantes, neste caso, se justificaria para a otimização das
condições de conforto térmico no inverno;
d) outro aspecto importante da aplicação de isolantes térmicos na cobertura
está na redução da temperatura das máximas diárias da superfície inferior do forro,
voltada para o ambiente ocupado, pois além de contribuir para diminuir as
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temperaturas máximas diárias do ar interior, contribui para a quantidade de energia
radiante incidente sobre os ocupantes.
2.6.9 Recomendações Práticas
Considerando uma cobertura com forro, a forma mais prática de se aplicar um
material isolante térmico resistivo é colocá-lo sobre o forro. Como uma regra geral
simples, convém utilizar o valor mínimo recomendado, da ordem de 2,5cm, se a
edificação tem alta inércia térmica, e o valor máximo, da ordem de 5,0cm, se a
inércia térmica da edificação é baixa. Se a capacidade térmica do forro for alta, como
é o caso de lajes, o isolamento nunca deve ser colocado sob a laje, pois vai impedir
que a laje exerça o papel de “amortecedor térmico”, absorvendo o calor do ambiente
ocupado. Se a capacidade térmica do forro for baixa, o posicionamento do isolante é
indiferente. Quanto aos isolantes radiativos, estes devem ser sempre colocados
entre os demais componentes, deixando-se um espaço entre eles para que os
efeitos de alta reflexão e de baixa emissão das radiações térmicas sejam efetivos.
Isolantes capacitivos com alta inércia térmica normalmente são o próprio forro,
valendo, portanto, as recomendações quanto a utilização dos demais isolantes.
Assim, de maneira simplificada, podem-se relacionar as seguintes recomendações
de ordem prática:
a) Isolante resistivo
• colocar o isolante sobre o forro, com espessura de 2,5cm para edificação de
alta inércia térmica; de 5,0cm para edificação de baixa inércia térmica; e
3,0cm a 4,0cm para edificação de inércia média.
b) Isolante radiativo
• colocar o isolante entre o telhado e o forro;
• deixar um espaço de no mínimo de 3,0cm entre o isolante e os demais
componentes.
c) Combinação isolante resistivo e isolante radiativo
• colocar o isolante radiativo logo abaixo do telhado, deixando um espaço
mínimo de 3,0cm;
• aplicar o isolante resistivo logo abaixo, deixando novamente um espaço
mínimo de 3,0cm, ou colocá-lo sobre o forro.
d) Isolante capacitivo
• normalmente, um forro com alta inércia térmica terá o efeito de um isolante
capacitivo. Neste caso valem todas as recomendações anteriores com relação
combinação com isolantes resistivos e radiativos.
2.7 Conforto Acústico
Segundo Anderson (1970) a construção e desenvolvimento de casas “silenciosas”
ou a necessidade de incorporação de isolamento acústico em construções e casas
novas está se tornando cada vez mais importante. No passado, a redução da
transferência do som entre compartimentos era muito importante em apartamentos,
hotéis e menos em casas.
Contudo, atualmente, os projetos de casas
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freqüentemente incorporam as salas íntimas, sala de atividades, livings que exigem
um ambiente tranqüilo e silencioso. Normalmente esses ambientes devem ser
isolados dos demais compartimentos da casa. Isolamento acústico entre a área dos
dormitórios e a área social é usualmente desejável, bem como a área de banheiros e
lavatórios. Isolamento da casa do meio externo é recomendável. Assim, o controle
do som se tornou uma parte vital dos projetos de casas e construções.
2.7.1 Como O Som Caminha
Como o som caminha e como ele é transferido através de uma parede ou piso?
Pontos de emissão de som dentro da casa, como conversa em voz alta, ou latido de
cachorro, criam ondas sonoras que irradiam da fonte através do ar até que
encontram as paredes, pisos ou forros. Estas superfícies vibram pela flutuação da
pressão das ondas sonoras no ar. Devido às vibrações, elas conduzem o som para
o lado externo com várias intensidades dependendo da construção da parede.
A resistência dos elementos da construção, como paredes, passagem das ondas
sonoras é avaliada pela Classe de Transmissão Acústica (CTA) ou ainda Classe de
Transmissão Sonora (CTS). Assim, quanto mais alto o coeficiente, melhor a barreira
ao som. A efetividade aproximada de um parede com a variação do número do CTA
é mostrado a seguir, no quadro 6 e na figura 16:
CTA no

Efetividade

25

Conversa normal pode ser entendida facilmente

35

Conversa em voz alta audível mas não compreendida

45

Deve se prestar atenção em conversa alta para se entender

48

Algumas conversas altas dificilmente são entendidas

50

Conversa alta não audível.
Quadro 6 – CTA.
Fonte: ANDERSON ,1970.

O som caminha através do ar e também através de alguns materiais. Quando a
onda sonora encontra uma parede, os montantes agem como condutores, a menos
que estejam separados dos painéis de revestimento. Caixas de tomadas ou
interruptores elétricos colocados na mesma parede opostamente encostados, são
passagem para o som. Detalhes construtivos sem a devida precisão, como portas
com frestas ou folgas exageradas, são passagem para o som. Assim, boa prática de
construção são importantes para prover paredes de boa resistência à passagem do
som.
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Figura 16 – CTA: classe de transmissão acústica (paredes).
Fonte: FAHERTY E WILLIAMSON, 1989, p.2.57.

Paredes grossas feitas com material de alta densidade, como alvenaria, podem
barrar o som. Porém em paredes de madeira com a parte interior em alvenaria
resultaria em alto custo e problemas estruturais. Uma parede com resistência
satisfatória ao som e econômica é o grande problema enfrentado. Paredes de
madeira, pórticos revestidos, para casas com eficiente resistência ao som pode
envolver um custo adicional devido à necessidade de parede dupla ou forros
suspensos. Contudo, um sistema relativamente simples foi desenvolvido com o uso
de mantas com abafador de som em conjunto com placa de gesso na face externa.
Isto possibilita uma boa resistência à transmissão de som suficiente para aplicação
em casas com custo relativamente baixo. Um grande número de combinações é
possível com este sistema, proporcionando diferentes taxas de CTA. Conforme
figura 17.
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Figura 17 – Eficiência da barreira acústica. Uma boa barreira
acústica reduz o barulho originado de um lado do ambiente
para o outro lado.
Fonte: FAHERTY E WILLIAMSON, 1989, p.2.56.

2.7.2 Construção Da Parede
Como mostrado anteriormente no quadro 6, uma parede oferecendo suficiente
resistência às ondas sonoras, tem o número CTA superior a 45. Nessas condições,
as paredes construídas entre os ambientes de uma casa têm seu custo atrelado ao
número de CTA desejado. Como mostrado na figura 16, nos detalhes das paredes
construídas com chapa de gesso (uma camada de gesso pregada e outra de gesso
como revestimento, em cada um dos lados da parede) são comumente usadas em
paredes internas. Uma parede de blocos de concreto possui CTA mínimo, portanto
não é uma parede prática para ser usada em uma construção de madeira.
Uma boa taxa de CTA pode ser obtida em construção de madeira pela combinação
de materiais, ainda como mostrado na figura 16. Duas chapas de cada lado de 12,5
mm cada, sendo a primeira de material abafador de som e a segunda de gesso
acartonado, fornecerá um CTA de 46 com custo relativamente baixo. Um pouco
melhor é a composição obtida pela aplicação de uma chapa de gesso acartonado de
16 mm. Outra composição muito satisfatória pode ser obtida com a aplicação de
clips metálicos para a fixação das placas de gesso revestidas com uma chapa de lã
de vidro de 12,5 mm. Neste caso o acabamento ficará isolado dos montantes
estruturais.
O uso de parede dupla, que consiste de um montantes espaçadores de 5 x 15 cm,
com montantes estruturais de 5 x 10 cm alternados às vezes é desejável. Placas de
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gesso de 12,5 ou de 16 mm dos dois lados da parede, resultam em um mesmo CTA
de 45. Ainda nesta construção pode se inserir uma manta de 38 mm, e a taxa CTA
aumentaria para 49. Este isolamento pode ser colocado entre os montantes.
A aplicação de uma chapa com abafador de som de 12,5mm e uma chapa de gesso
acartonado também de 12,5 mm resultaria em um CTA de 50, podendo se chegar a
um CTA de 54 com a colocação de uma manta isolante.
2.8 Comportamento Ao Fogo
Nem sempre a edificação, ou o tipo de construção, determina a segurança ao fogo.
A ocupação e o material usado no seu interior são mais importantes na avaliação.
2.8.1 Paredes Resistentes Ao Fogo
Paredes resistentes ao fogo são indicadas em áreas de alto risco da edificação.
Construção em madeira deve suportar de meia hora a duas horas de resistência ao
fogo em determinadas condições de teste e dependendo dos materiais de
revestimento.
Para exemplificar um caso real descrito na publicação intitulada What about fire do
American Institute of Timber Construction – AITC, destaca-se na apresentação de
Frank J. Hanrahan: “Como uma construção irá desempenhar com relação à proteção
da vida e da propriedade no caso de incêndio, ao invés dos materiais usados na sua
construção, é critério importante pelo qual se deve julgar a segurança da estrutural”.
O relato refere-se a um incêndio na Fábrica da General Motors em Michigan, um
edifício não combustível, com equipamentos não combustíveis e produto final não
combustível “ ..... Mesmo assim o edifício incendiou... e 28 milhões de dólares de
prejuízo. E poderia acontecer.....” Observa-se que nenhum edifício é completamente
à prova de incêndio porque contém carga combustível.
O conteúdo da maioria dos edifícios é combustível, e é o conteúdo combustível, não
somente a edificação, o potencial risco de incêndio para ambos, a vida e a
propriedade.
O conteúdo combustível dentro do edifício pode criar condições que são
insustentáveis para as pessoas, sem queimar o edifício propriamente dito.
Experiência e testes mostram que, se não houver equipamento para detectar
incêndio adequadamente instalado, a fumaça gerada pela carga combustível pode
tornar o ambiente insustentável de 2 a 6 minutos. Temperaturas de 65º C podem
ser alcançadas entre 5 e 11 minutos. Esta temperatura tem sido aceita para
evacuação de áreas desimpedidas em edifícios em caso de incêndio. A esta baixa
temperatura, madeira e vários materiais estruturais não atingem a ignição.
Muitos estudos têm sido feitos em edifícios incendiados com a presença de pessoas.
Quando os fatos são conhecidos, é comum se verificar que a causa é a inadequada
detecção de fogo e dispositivos de proteção, saídas inadequadas, em número e
disposição, ou outra deficiência de projeto não relacionada à estrutura. Nestes
casos, a primeira consideração em qualquer edifício – segurança das pessoas – é
necessária uma pronta detecção da fumaça, incluindo alarme, e saídas de
emergência adequadas. A única segurança é a saída
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Após a desocupação segura do edifício, no qual existe incêndio, a próxima
importante consideração é salvar o edifício, propriamente dito, e proteger as
edificações ao redor. Isto requer não somente tempo, mas também uma intensa luta
contra o fogo, pois depende também de equipamentos de incêndio instalados no
edifício, e da presença de materiais de construção que irradiam calor, que podem
ser combustíveis ou não.
2.8.2 Porque Algumas Construções De Madeira Bem Planejadas São Seguras
Edifícios onde são usadas peças laminadas e madeira maciça desempenham bem
em caso de incêndio e têm excelentes qualidades de resistência quando provisões
de incêndio recomendadas são seguidas. Quando a madeira queima, ela retém sua
resistência sob a ação do fogo por mais tempo do que metais não protegidos, os
quais são classificados como não combustíveis. O mito da não combustibilidade
como a prova de fogo foi destruída através de muitos casos, como o citado
anteriormente.
O aço perde resistência rapidamente quando a temperatura aumenta acima de
250ºC, e a 550ºC ele tem menos da metade de sua resistência original e perde 90%
da sua resistência a 750ºC. A maioria das ligas de alumínio começa a perder
resistência imediatamente ao aumento da temperatura; elas perdem metade da
resistência a 300ºC e derretem a aproximadamente 600ºC. Estas temperaturas são
significantes quando se tem que em caso de incêndio a temperatura nos edifícios
atingem 700ºC a 900ºC. Madeira não perde resistência da mesma forma; e de fato,
as tensões aumentam em caso de aquecimento, devido a perda de umidade; as
peças de madeira perdem resistência devido a perda de material através da queima,
ou carbonização da superfície. A madeira não pega fogo até que a temperatura
atinja o valor em torno de 250ºC.
Construção em madeira é resistente ao fogo devido à baixa taxa de queima da
madeira maciça, conforme o Wood Handbook (1974).
Metais não protegidos perdem resistência rapidamente e entram em colapso, sem
aviso, sob altas temperaturas.
Não existe na realidade edifício à prova de fogo, o que existe, são diferentes graus
de resistência ao fogo.
2.8.3 Testes De Resistência Ao Fogo Em Peças Estruturais
Através dos anos, vários tipos de testes de resistência ao fogo tem sido conduzido
em diversos materiais de construção, incluindo madeira. Um tipo de teste efetuado,
expôs uma peça pesada de madeira laminada (de grandes dimensões) diretamente
ao fogo a uma temperatura média de 860ºC por uma hora. Ao final do ensaio, a viga
foi removida e cortada ao meio. A área remanescente não queimada foi de 51% da
seção original, com 45% do módulo da seção. Desde que as estruturas de madeira
são projetadas com um substancial fator de segurança, a peça de madeira
queimada poderia normalmente ser estruturalmente capaz de sustentar o
carregamento de projeto.
Em outro teste, uma viga semelhante, de mesma seção, manteve 75% da seção
original depois de ser sujeita a uma temperatura média de 650ºC por uma hora.
Estas experiências mostram a habilidade da madeira em resistir a destruição por
fogo.
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Talvez demonstração mais convincente de resistência ao fogo para madeira maciça
foi realizada por um laboratório independente. Duas vigas, uma de madeira maciça
e outra de aço, com idênticas capacidades de carga foram colocadas lado a lado em
uma câmara de teste, carregadas igualmente, e expostas a chamas de bico de gás,
reguladas para seguir uma curva de temperatura x tempo padronizada. A viga de
aço começou a fletir em alguns minutos, deformando 90 cm aos 29 minutos,
entrando em colapso aos 30 minutos. A viga de madeira laminada com esse tempo
tinha deformado 6,5 cm e continuava a suportar o carregamento. Depois de
removidas da câmara, a viga de madeira foi cortada ao meio e 75% da seção
original estava integra e completamente usável.
2.8.4 Proteção Ao Fogo
Perigo de incêndio existe em determinados graus e em todas as casas, conforme
citado pela National Fire Protection Association apud Anderson (1970) mesmo os
abrigos construídos com os melhores materiais resistentes ao fogo, existe o perigo
de incêndio devido a ocupação e a materiais como móveis e revestimentos.
No quadro 7 a seguir são indicadas as principais causas de incêndio em edificações
de um ou dois andares, para uma ou duas famílias, em um levantamento realizado
pela Associação em aproximadamente 500 casos.
Engenheiros de proteção a incêndio geralmente reconhecem que a maioria dos
incêndios começam em materiais da casa e não na estrutura da edificação
propriamente dita. Cuidados adequados com a casa e cuidado com as cargas,
fósforos, e aquecedores podem reduzir a possibilidade de incêndio. Outras
precauções para reduzir o perigo de incêndio como: corta-fogo, espaços ao redor
dos aquecedores e lareiras e proteção de fornos.
Causa do incêndio

Porcentagem

Equipamento de aquecimento

23,8

Material combustível (carga)

17,7

Elétrico

13,8

Crianças e fósforos

9,7

Líquidos inflamáveis

9,2

Equipamento de cozinha

4,9

Vazamento de gás

4,4

Fogo em roupas

4,2

Combustível perto de aquecedor

3,6

Outros

8,7
Quadro 7 - Porcentagem das principais causas de incêndio.
Fonte: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION APUD
ANDERSON, 1970.
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2.8.5 Corta-Fogo
Dispositivos corta-fogo são projetados para prevenir a expansão de combustíveis ou
gases de uma área para outra da edificação durante o incêndio. As paredes de
revestimentos dos pórticos de madeira devem ter corta-fogo nas laterais e nas
extremidades. Corta-fogo deve ser de material não combustível ou madeira com
espessura superior a 5 cm. Devem ser colocados horizontalmente e bem ajustados.
Mantas de material não combustível devem ser colocadas ao redor de todos os
dutos.
2.8.6 Chaminés
Os riscos de incêndio em construções de casas podem ser reduzidos por assegurar
que a chaminé e lareira tenham fundações próprias e adequadamente estruturadas.
Também na utilização, não deixar combustíveis próximos a área aquecida. A
estrutura de madeira deve estar a uma distância mínima das paredes da chaminé,
de 5 cm. É recomendável a colocação de uma manta protetora com camada de
isolante.
Para a construção de lareira, a estrutura de madeira deve estar a 10 cm da parte
detrás e a 20 cm das laterais e da face superior da boca.
2.8.7 Acabamento Interior E Propagação De Fogo
Em algumas áreas da edificação, a taxa de propagação de fogo são indicadas para
evitar o alastramento do fogo pelas paredes e forros. Normalmente esses requisitos
não são aplicados em casas devido ao alto conteúdo de material combustível,
particularmente em móveis e cortinas.
Painéis de madeira tratados com produtos químicos ignífugos ou revestimentos
resistentes ao fogo podem ser usados em áreas onde a flamabilidade é alta ou
crítica.
2.8.8 Proteção Contra Fogo
Berto (1991), distingue os objetivos da segurança contra incêndio em dois: objetivos
gerais (redução de perdas humanas, econômicas e sociais) e objetivos específicos
(obtenção de níveis adequados de segurança a vida humana, de segurança da
propriedade atingida e de segurança das propriedades adjacentes).
Uma edificação segura é aquela que responde satisfatoriamente as 5 categorias
básicas de riscos de incêndio: risco de início de incêndio, risco de crescimento de
incêndio, risco de propagação de incêndio, risco à vida humana e risco à
propriedade.
Também deve apresentar os seguintes requisitos funcionais, Berto (1991), dificultar
a ocorrência do princípio de incêndio; dificultar a ocorrência da inflamação
generalizada no ambiente de origem do incêndio; facilitar a extinção do incêndio
antes que ocorra a inflamação generalizada no ambiente de origem do incêndio;
dificultar a propagação do incêndio para outros edifícios; facilitar a fuga dos usuários
do edifício; dificultar a propagação do incêndio para outros edifícios; não sofrer ruína
parcial ou total e facilitar as operações de combate e resgate.
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Já os modernos códigos de construção prevêem o que é considerado como
exigência mínima para a segurança à vida, baseada em experiências acumuladas a
partir de incêndios reais ou pesquisas no campo da proteção contra incêndio.
2.8.9 Normas Para O Piso De Madeira Na Proteção Contra Fogo
A existência de uma norma para o uso de madeira na construção representaria uma
grande vantagem para a “alternativa tecnológica em madeira destinada à habitação
de interesse social que tem sofrido restrições por parte dos agentes promotores ou
financiadores de habitação por conta da insegurança destes em lidar com riscos
potenciais”, segundo (BERTO E LIMA, 1988, p.339), referentes “basicamente, aos
aspectos culturais de aceitação pelo usuário da casa de madeira, à durabilidade do
edifício e à segurança do edifício e do conjunto habitacional frente à possibilidade de
ocorrência de incêndios”.
As vantagens da adoção de Normas de desempenho são notórias, muito embora a
adoção destas normas exija um maior grau de investimentos em pesquisas,
equipamentos e corpo técnico, devido às especificidades dos ensaios. Contudo, não
existe no Brasil, uma normalização que contemple a qualidade e segurança das
habitações de um modo abrangente. Dentre as normas relacionadas a fogo que
constam na ABNT, as passíveis de aplicação em habitações de madeira são de
pouca contribuição. Sendo elas mostradas na tabela 3:
Tabela 3 - Normas relacionadas a proteção contra incêndio para habitações de
madeira.
NBR
06479

Título
Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo (com/Ind).

9442 Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de
chamas pelo método do painel radiante.
10636

Paredes divisórias sem função estrutural – Determinação de resistência ao fogo

8660 Revestimento de Piso – Determinação da densidade crítica de fluxo de energia
térmica
5628

Determinação da resistência ao fogo de componentes construtivos estruturais

10301

Fios e cabos elétricos – Resistência ao Fogo

11232

Revestimento têxteis de piso – Comportamento

Fonte: PINTO; INO; DIAS, 2000.

Conforme Ino, Pinto e Dias (2000), verifica-se, também, a ausência de
cadastramento das ocorrências de incêndios. A análise desse tipo de informações
possibilitou a diversos países elaborarem requisitos necessários à proteção das
construções, promovendo o aperfeiçoamento de seus códigos construtivos. “No
Brasil este levantamento possibilitaria a criação de um sistema de avaliação de
desempenho das edificações, além de permitir o acesso a informações essenciais
sobre as edificações e os sistemas de proteção existentes, possibilitar o
desenvolvimento de novos sistemas de proteção, respaldo para realizar propostas
arquitetônicas globais melhor embasadas que contemplem a segurança contra
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incêndio”, (ONO; 1997). Um exemplo prático desta falta de informação, é a
dificuldade que o usuário enfrenta na hora de fazer um seguro residencial para a sua
casa de madeira, frente a tantas empresas no mercado, atualmente apenas duas na
cidade de São Paulo asseguram esse tipo de residência e a um custo muito superior
ao de uma residência em alvenaria. Conhecer os produtos mais comuns envolvidos
no incêndio mudaria este quadro.
Apesar dessa falta de informação, a utilização da madeira recebeu um grande
impulso a partir da adoção de regulamentações baseadas no desempenho dos
materiais, diferente dos tradicionais códigos, abriram novas aplicações e,
conseqüentemente, novos mercados para as estruturas de madeira. As vantagens
são importantes ao se verificar que a segurança contra fogo em construções de
madeira é satisfatória, tanto quanto em construções feitas com outros materiais.
Com os códigos de desempenho, os projetistas ganharam mais liberdade para usar
qualquer material ou técnica. As inovações tecnológicas têm permitido a utilização
da madeira em construções sem a redução do nível de segurança, assim como abriu
caminho e novos mercados para as estruturas de madeira, além do já consagrado
uso residencial. A seguir têm-se os itens que contribuíram para este fato:
a) conceito de compartimentação;
b) resistência estrutural sob a ação do fogo;
c) conduta humana durante emergências;
d) melhoria dos meios de saída;
e) alarmes de incêndio e meios de detecção;
f) ênfase na segurança das vítimas.
No Brasil, os códigos de construção não são uniformes, variam de uma cidade para
outra, diferentemente da Austrália, Canadá, EUA, entre outros. Estes códigos são
tradicionalmente baseados em julgamentos empíricos e possuem um caráter
descritivo, o que explica a ausência de orientações abrangentes para outros
sistemas construtivos que não os tradicionais alvenarias e estruturas metálicas.
Analisando o que se pratica no Estado de São Paulo, a aprovação de um projeto
deve atender as diretrizes do Código Sanitário, do Código de Obras do Município e
do Corpo de Bombeiros. Mas, dependendo do porte da edificação, como o caso de
residências unifamiliares térreas ou assobradadas, não há qualquer previsão além
daquelas previstas no Código de Edificações. O Decreto nº 38.069 de 1.993 Proteção contra incêndio, isenta as edificações destinadas a residências
unifamiliares de suas especificações.
Baseados na classificação do tipo de edificação e ocupação, os códigos
estabelecem limites na altura e áreas. A maioria dos códigos de construção
reconhecem cinco classes de construção baseada nos tipos de material e exigências
de resistência ao fogo, a partir das quais estabelece as exigências de proteção.
Segundo o Forest Products Laboratory (1999) apud Ino, Pinto e Dias (2000), tem-se:
a) Construções resistente ao fogo (Tipo I): se restringem basicamente aos
materiais não combustíveis.
b) Construções não combustíveis (Tipo
basicamente aos materiais não combustíveis.

II):

também

se

restringem
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c) Ordinary (Tipo III): abrange as edificações que utilizam peças em madeira
com dimensões menores que o heavy timber, e utilizam acabamento exterior não
combustível.
d) Heavy Timber (Tipo IV): é composta por peças de madeira de grande
espessura.
e) Light-frame (Tipo V): utiliza peças de madeira com dimensões variadas,
porém menores que o heavy timber.
A American Plywood Association (1986) esclarece que uma construção
apropriadamente em conformidade com as regulamentações dos códigos e
consciente da inexistência dos chamados edifícios à prova de fogo, pode ser
projetada tanto com materiais combustíveis como por não-combustíveis. O que traz
boa perspectiva na utilização da madeira e do compensado, assim como explica o
porquê do crescimento da utilização destes materiais em construções térreas e de
médio porte, ou seja, de quatro a seis andares.
As figuras 18 a 21 ilustram alguns procedimentos adotados visando maior segurança
para habitação em madeira, em cuja cozinha é utilizado fogão a gás, conforme
orientações da Lignum (1998):
A parede situada atrás do fogão, deve ter proteção com material resistente a ação
do fogo por 30 minutos, deve ter espessura mínima de 60 mm acompanhando todo
o pé direito, ter espaçamento de 20 mm lateralmente e altura mínima de 200 mm.

1
1
200 200

1
2

Figura 18 – Perspectiva da cozinha a gás, em sistema construtivo de madeira.
1) Material combustível, resistente a ação do fogo por 30 minutos.
2) Material não combustível, resistente a ação do fogo por 30 minutos.
Fonte: PINTO; INO; DIAS, 2000.
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Sendo nas figuras 19, 20 e 21:
1) revestimento não combustível, resistente 30 minutos a ação do fogo.
2) revestimento combustível resistente 30 minutos a ação do fogo.
3) espaço livre ou armário não combustível.
4) prancha de fibrocimento ou material térmico não combustível.
5) parede em alvenaria.
6) revestimento resistente a ação do fogo por 30 min., com comprimento de 100 cm,
caso (a) seja inferior a 50 cm.
7) revestimento não combustível com resistência de 30 minutos a ação do fogo.
a) distância entre a saída do exaustor e o beiral.
b) distância entre materiais combustíveis: 50 cm, caso a cocção seja em panela
fechada; 120 cm caso em panela aberta.

a
6

7

Figura 19 – Colocação de exaustores.
Fonte: PINTO; INO; DIAS, 2000.
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1

b

5

4

Figura 20 – Corte.
Fonte: PINTO; INO; DIAS, 2000.

2
3

5

1
4

2

2

Figura 21 – Planta.
Fonte: PINTO; INO; DIAS, 2000.

2.8.10 Análise Básica Da Resistência Ao Fogo E Dimensionamento De
Estruturas
Quanto ao dimensionamento de estruturas no Brasil, contudo, não existem normas
que fixem critérios de projeto, quando elas são submetidas à ação do fogo. Nestes
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casos é indicada a utilização de especificações estrangeiras com as devidas
ressalvas no sentido de adequá-las à realidade nacional.
Segundo Szücs e Moraes (2000), a estrutura de madeira, quando submetida à ação
do fogo, tem perda de seção resistente devido a combustão e perda de resistência
mecânica devido a degradação térmica da sua estrutura provocada pelas altas
temperaturas. Os elementos de madeira laminada colada ou maciça, quando
expostos ao fogo, são mais rapidamente consumidos nas suas quinas que se
arredondam progressivamente. Neste local, a velocidade de carbonização é maior
que a velocidade de carbonização média. Conforme as dimensões da seção
transversal da peça, o arredondamento pode influenciar significativamente a
resistência ao fogo do elemento estrutural.
A redução da seção transversal das peças de madeira está ligada diretamente à
velocidade de carbonização. Portanto, para a determinação confiável da resistência
ao fogo, é necessário que a velocidade de carbonização seja determinada em
função de propriedades representativas da madeira. White e Nordheim (1992); e
White e Dietenberger (1999) mencionam que as diferenças de comportamento entre
as espécies de madeira com relação à resistência ao fogo e à carbonização estão
relacionadas basicamente com a espécie, densidade, anatomia, teor de umidade,
composição química e permeabilidade, sendo o teor de umidade o fator que mais
afeta a velocidade de carbonização. Sabe-se, também, que a forma e a dimensão da
seção transversal, a duração do aquecimento, a natureza do foco calorífico e o
fornecimento e velocidade do ar influenciam a queima do material.
As diversas normas de dimensionamento de estruturas de madeira que consideram
a ação do fogo prevêem que a estabilidade das estruturas deve ser verificada pela
combinação das ações sobre a estrutura, levando em conta a redução da seção
transversal da peça devido à combustão e, em alguns casos, a redução das
propriedades mecânicas da madeira devido à temperatura. Estas reduções devem
ser tais que a seção transversal remanescente seja capaz de suportar as cargas
durante o tempo de exposição ao fogo exigido pelos códigos de cada país. A
estrutura entrará em colapso quando a tensão resistente máxima do material for
atingida.
O Brasil ainda não possui uma tabela com o comportamento de suas madeiras, por
isso é necessário, antes de tudo, determinar, por meio de testes de incêndio padrão,
a velocidade de combustão das madeiras brasileiras em função de suas
características fundamentais.
2.8.11 Detalhes Construtivos
A fase de projeto é considerada por muitos autores importante para se obter uma
edificação segura. A este respeito, Buchanan (1999) afirma que as construções em
madeira podem ser projetadas para ter uma excelente resistência ao fogo, controle
de sua expansão, estruturas resistentes ao colapso e mesmo as edificações que
utilizam sistema construtivo composto por madeira de baixa densidade não
compartilhando a vantagem de possuir uma resistência por seção residual, podem
ser protegidas com materiais de revestimento resistentes ao fogo, levando em
consideração o projeto e as junções entre as peças.
Segundo Pinto, Ino e Dias (2002), estudos conduzidos no Japão mostram que a
propagação de incêndios entre edificações ocorrem inicialmente através do beiral,
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da varanda e dos puxados, por serem projeções da edificação, e mais vulneráveis à
ação do fogo. Caso a origem do incêndio seja interna à edificação, as chamas
atingem as janelas e através da parede externa alcançam o beiral ou qualquer outra
projeção. Isto reforça a importância dos cuidados visando a proteção destes
elementos na edificação. É recomendável o uso de madeira com espessuras
mínimas que prolonguem seu tempo de queima, mantendo assim a estabilidade do
conjunto. O uso de acabamentos decorativos e chapas de madeira compensada
sem resistência ao fogo, em beirais, tabeiras e vigas devem ser evitados.
Comparando as figuras 22 e 23, que ilustram, respectivamente, um puxado tipo
caixão e um puxado aberto, o primeiro apresenta a vantagem de não expor os
elementos de composição da cobertura (ripas, caibros) à ação direta do fogo; assim
como lhe é favorável o emprego de material de revestimento na parede externa com
resistência ao fogo e sua utilização também na cobertura, dando continuidade à
superfície de materiais resistentes. Mesmo utilizando material resistente sobre a
superfície da parede externa (figura 22) a interrupção deste revestimento é
desfavorável à estanqueidade do conjunto, pois permite a passagem das chamas
para o interior da cobertura ou da edificação. O correto é a utilização ininterrupta
deste revestimento. O puxado aberto, ilustrado pela figura 23, utiliza cobertura
metálica que, embora seja um material incombustível, deve ser usada com reserva
por ser uma boa condutora térmica. Seu uso torna necessário materiais que a isolem
do contato direto com o madeiramento.

tabeira
frechal
fogo

Figura 22 - Puxado de madeira tipo caixão.
Fonte: KAISHA, 1983, p.43.
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Revestimento
(resistente ao
Chapa de
ferro

Figura 23 - Puxado de madeira, aberto.
Fonte: KAISHA, 1983, p.43.

Em geral, a expansão do fogo ocorre do pavimento térreo para os andares
superiores por aberturas na fachada (janelas, portas, saídas de exaustores). Caso
as janelas do pavimento superior sejam alinhadas com as do térreo, a expansão das
chamas atingirá o interior do segundo pavimento com rapidez, sendo mais adequado
o não alinhamento das aberturas. Caso o alinhamento ocorra em aberturas de
portas, a presença de terraços com projeção mínima de 500 mm (figura 24) servirá
como um eficiente recurso contra a expansão do fogo.

Figura 24 - Terraço com forro tipo caixão e interior protegido por chapa metálica.
Fonte: KAISHA, 1983, p.44.
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2.8.12 Produtos Ignífugos
As propriedades da madeira frente ao risco inicial de um incêndio podem ser
melhoradas por meio de revestimentos, tintas e impregnação de produtos à vácuopressão. O princípio dos tratamentos se baseia no conhecimento de que às
temperaturas abaixo de 200ºC, a redução da degradação térmica da madeira é
geralmente obtida pelo isolamento da madeira ou fonte de calor. Acima de 200ºC, o
processo de degradação térmica por pirólise, combustão flamejante e combustão
incandescente, estão sujeitos à inibição ou alteração através da atuação de produtos
químicos adequados, os produtos ignífugos que são produtos químicos que visam
impedir o processo de combustão da madeira. A madeira assim tratada não deve
propagar chamas ou contribuir para sua própria combustão, quando exposta às altas
temperaturas, deve apenas carbonizar até se decompor, Lepage et al. (1986).
2.8.13 Adequado Dimensionamento Das Instalações Elétricas
Dados de ocorrências de incêndios referentes aos anos de 1996-2000, apontam
como a principal causa de incêndio o curto circuito, causa associada ao incorreto
dimensionamento das instalações elétricas.
Em edificações de madeira, além dos cuidados mencionados, é importante que toda
a fiação elétrica esteja afastada do contato direto com as superfícies de madeira,
através de condutores elétricos com auto extinção ao fogo, evitando que o
aquecimento da fiação ou um possível curto-circuito provoque a combustão da
madeira.
2.8.14 Barreiras Arquitetônicas
São recursos previstos em projeto que visam aumentar a proteção dos elementos ou
componentes construtivos da edificação quando expostos à condição de incêndio,
impedem que a falência ou destruição destes colabore para a propagação do
incêndio e comprometa a segurança dos usuários e a integridade da propriedade.
São localizadas entre elementos e/ou componentes, entre ambientes e entre
edificações:
a) Entre elementos e/ou componentes:
No sistema entramado, seja ele balão ou plataforma, existem vazios entre os
elementos construtivos e estes vazios proporcionam a movimentação de gases e
chamas que, levados pelo movimento do ar, atingem outros cômodos do edifício
propagando o fogo. Devido a isto, tradicionalmente vários códigos construtivos
estrangeiros prevêem meios para aumentar a segurança destas construções, como
exemplo, dispositivos corta-fogo (firestops) e barreira de proteção contra fogo
(draftstops).
b) Entre ambientes:
Uma vez iniciado o incêndio, deve-se evitar que ele se propague para os demais
cômodos da edificação. Este confinamento do fogo em seu local de origem
caracteriza a chamada compartimentação do ambiente. Em edificações de madeira,
térreas ou assobradadas, é recomendado que as paredes internas possuam
resistência a incêndio pelo período mínimo de 30 minutos, enquanto as paredes
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externas e paredes comuns entre duas edificações contíguas apresentem
resistência mínima de 1 hora. Para que os painéis de madeira atinjam a resistência
requerida são utilizados materiais de revestimento incombustíveis, entre eles se
destacam o gesso (Tabela 4) e fibras minerais.
Tabela 4 - Tempo de resistência associado a painéis de revestimento.

Descrição

Tempo (min.)

Painel de gesso e= 9,5 mm

10

Painel de gesso e= 12,7 mm

15

Painel de gesso e= 15,9 mm

30

Duplo painel de gesso e= 12,7 mm

40

Fonte: JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA ,1984, p.6-56.

c) Entre edificações:
Tem a finalidade de impedir que um incêndio de uma edificação se propague para
uma edificação vizinha. Neste caso, se as edificações forem contíguas as barreiras
arquitetônicas devem possuir resistência e permanecer estáveis até que o incêndio
seja extinto, mantendo a estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico. Alguns
códigos construtivos exigem que estas paredes se prolonguem para além da
cobertura e se projetem para além da fachada.
2.8.15 Separação Espacial Entre Edificações
Caso haja afastamento entre as edificações, ou seja, recuos laterais, a distância
entre as mesmas será determinada levando-se em consideração a necessidade de
evitar a conflagração do incêndio, que pode ocorrer através da liberação de radiação
térmica de chamas provenientes de aberturas das fachadas ou através de pequenos
corpos ou fagulhas que são projetados ou levados pela fumaça e gases por via
aérea, atingindo outras edificações. Para isto devem ser estabelecidas distâncias
seguras de separação entre as habitações em função da área e dimensões das
aberturas da fachada pois a madeira, caso seja exposta a uma radiação de
intensidade suficientemente alta, entrará em ignição espontaneamente.
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3. PARTES ÚMIDAS – MATERIAIS ALTERNATIVOS A MADEIRA PARA PARTES
ÚMIDAS
A madeira é um material hidrófilo, isto é, absorve ou perde água para o ambiente,
dependendo das condições de umidade relativa e temperatura em que é exposta.
Para o desenvolvimento de organismos deterioradores da madeira, principalmente
os fungos, é necessária a existência das condições básicas, ou sejam, o alimento (a
madeira) a umidade (água) e temperatura. Estando a madeira em locais adequados
onde existam essas condições, como as partes úmidas de uma edificação –
banheiros e cozinhas – poderá ocorrer à degradação biológica. O tratamento da
madeira para aplicação em áreas úmidas é sempre necessário, porém, nem sempre
eficiente para ambientes favoráveis à proliferação desses organismos xilófagos.
Em trabalho apresentado por Dias e Szücs (2000) sobre construções em madeira,
os autores citam que para qualquer sistema construtivo utilizado nas partes de
madeira da construção, as áreas úmidas carecem de tecnologia apropriada. No
Brasil, na maioria das vezes, as empresas recorrem à execução de paredes em
alvenaria convencional, para servir de substrato para o assentamento de cerâmica
em banheiros, cozinhas, áreas de serviço etc. As soluções construtivas, para
aplicação de cerâmica sobre paredes de madeira, consistem, basicamente, na
fixação de um substrato sobre a estrutura em madeira da parede; sobre este
substrato as peças cerâmicas são assentadas com material adesivo apropriado. A
seguir são apresentadas algumas técnicas bastante comuns nos Estados Unidos,
Canadá e países escandinavos.
3.1 Estuque
Até o início do século XX, significativa parcela das superfícies internas de teto ou
parede de edificações em madeira, na América do Norte, era executada através
deste sistema, no qual uma tela é fixada à estrutura de madeira e recebe argamassa
de emboço em duas ou três camadas, formando uma superfície rígida e plana, que
pode admitir qualquer acabamento, como por exemplo, pintura, cerâmica, pedras
naturais, etc.
Antes não se dispunha de uma tela propriamente dita, usando-se uma trama de
sarrafos de madeira para servir de base para a argamassa de emboço. Atualmente
são empregadas telas metálicas especiais.
3.2 Placa Cimentícia
Trata-se de uma placa delgada pré-fabricada produzida com concreto de baixa
densidade, que vem reforçada com tela de fibra de vidro, resistente ao ataque
químico do cimento, em ambas as faces.
Permite alta produtividade na medida em que minimiza os serviços em obra. As
placas pré-fabricadas – vendidas normalmente em chapas de 1,20m x 2,40m e
espessura de 12,5mm – são fixadas à estrutura de madeira da parede através de
pregos ou parafusos, tomando-se o cuidado de deixar uma junta de
aproximadamente 3mm entre as placas para permitir certa movimentação térmica
e/ou higroscópica.
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A superfície formada, completamente plana, serve como base para praticamente
qualquer tipo de revestimento em fechamentos e vedações internas e externas,
sendo especialmente apropriada para aplicação de revestimento cerâmico. O
assentamento das peças é feito com argamassa colante flexível (ou argamassa de
assentamento adequada).
3.3 Gesso Acartonado
As placas de gesso acartonado começam a ser empregadas em grande escala nas
paredes internas dos edifícios comerciais e têm gradativamente sido introduzidas
nas residências, em um processo contrário ao que ocorreu em outros países, nos
quais elas foram utilizadas primeiramente em residências; nos EUA inseridas no
sistema construtivo light-frame e na Europa buscando atender a necessidade
premente de reconstrução das habitações após a Segunda Guerra Mundial,
conforme é descrito por Dubena (2004).
Além do acabamento em pintura, o gesso acartonado também permite a aplicação
de revestimento cerâmico. Para esta finalidade, existem chapas hidrófugas,
impregnadas com silicone e diferenciadas pela cor verde.
As placas podem ser dispostas, com sua maior dimensão, tanto na direção
horizontal como na direção vertical. Depois de instaladas as placas, efetua-se o
tratamento das juntas, feito com fita e massa, que assegura a continuidade
mecânica entre as placas.
3.4 Compensado De Madeira
As chapas de compensado de madeira podem ser usadas como substrato para
receber revestimento cerâmico. São recomendadas as chapas de compensado à
prova d’água, confeccionadas com cola inerte à ação da água. Facilmente
encontradas no mercado, são vendidas em diferentes espessuras, sendo usuais as
de 10mm, 12mm e 15mm, nas dimensões de 1,10m x 2,20m; 1,22m x 2,44m e
1,20m x 2,40m.
Para assentamento das peças cerâmicas, é recomendável o uso de adesivos
orgânicos à base de epóxi. Estes adesivos são caros e sua viabilidade econômica
deve ser avaliada para cada caso específico. As argamassas colantes normalmente
não aderem bem à superfície da madeira, embora em alguns países são vendidas
argamassas colantes com formulação especial para aplicação diretamente sobre a
lâmina do compensado.
Os compensados de madeira não são muito estáveis dimencionalmente, se
comparados com outros substratos, além de não propiciarem boa aderência. Devem
ser evitados em locais com alta umidade, pois a madeira é um material higroscópico
e susceptível a mudanças dimensionais de retração e inchamento, que podem
prejudicar o resultado.
3.5 OSB
Os painéis de OSB - Oriented strand board são produzidos por lascas de madeira
que podem utilizar adesivo prova d’água como aglomerante. Para aplicação de
revestimentos adotam-se os mesmos procedimentos indicados para o compensado.
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Encontradas no mercado em diferentes espessuras: 8mm, 12mm e 18mm, mais
comumente nas dimensões de 1,22m x 2,44m.
3.6 Alvenaria Convencional
Esses tipos de parede convencional são constituídas por blocos cerâmicos com 8
furos (geralmente nas dimensões de 9 x 19 x 19cm) ou de 6 furos (geralmente nas
dimensões 14 x 19 x 29cm), ou tijolos maciços ( nas dimensões de 5 x 10 x 20cm) ,
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, podendo ser estrutural ou
apenas de fechamento. Para aplicação de revestimentos em azulejos, ou outros com
ação impermeabilizante, utiliza-se chapisco e massa grossa com cimento, cal e areia
e depois argamassa colante.
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4. LIGAÇÕES
A madeira serrada para construção civil, especificamente para o mercado de casas
de madeira, tradicionalmente é proveniente de florestas nativas. Pesquisas feitas
por: Kronka (2001); Figueroa e Nahuz (1999) e Bérto (2000), têm sido desenvolvidas
a fim de introduzir e incentivar o uso de madeiras de reflorestamento e de espécies
exóticas, como o pinus e o eucalyptus.
Na produção de peças, o processamento primário consiste no desdobro para
obtenção de madeira serrada, em geral são limitados pelos comprimentos das toras
em função do volume e condições de transporte, conforme cita Pfeil (1985). Dessa
forma as peças de madeira serrada são produzidas em comprimentos ainda mais
limitados, entre 3m e 5m.
A maneira mais comum de resolver ou tratar o problema de limitação de
comprimento é por meio de ligações, que podem ser de diversas formas, sendo as
principais: grampos, braçadeiras, colas ou adesivos, pregos, pinos, parafusos,
chapas com dentes estampados, entalhes e encaixes, tarugos etc.
4.1 Tipos De Conectores Estruturais De Peças De Madeira
a) Os grampos e braçadeiras são geralmente utilizados como elementos
auxiliares de montagem, não sendo considerados elementos de ligação estrutural.
b) As colas são utilizadas em larga escala, nas fábricas de peças estruturais de
madeira laminada, madeira compensada, sarrafeada, etc. Nas peças laminadas de
grande comprimento, as lâminas individuais são emendadas com cola, empregandose na junção das peças a união finger-joint e em ângulo scarf-joint. As emendas de
campo, isto é, as emendas realizadas na obra, não são, em geral, coladas, pois a
colagem deve fazer-se sob controle rigoroso da cola, da umidade da madeira, da
pressão e da temperatura.
c) Os pregos são peças metálicas, em geral cravadas na madeira com impacto.
Sendo os conectores mais usados em construção civil, são utilizados em ligações
temporárias (de montagem) e em ligações definitivas.
d) Os pinos são eixos cilíndricos de aço ou de madeira dura. São colocados em
furos feitos a máquina, com diâmetro ligeiramente inferior ao deles. Os pinos são,
assim, instalados sem folga, de modo a entrarem em carga sem haver deformação
relativa das peças ligadas.
e) Os parafusos são produzidos em vários tipos de rosca e cabeça, sendo os
mais usados: os parafusos auto-atarraxantes e os parafusos com porcas e arruelas
(tipo francês).
• Os parafusos auto-atarraxantes são muito utilizados em marcenaria,
construção civil, concessionárias de energia elétricas para fixar acessórios metálicos
em postes, em ferrovias para fixação de placas em dormentes etc.
• Os parafusos utilizados nas ligações estruturais são cilíndricos e lisos, tendo
numa extremidade uma cabeça e na outra uma rosca e porca. Eles são instalados
em furos com alguma folga e depois apertados com a porca. Para reduzir a pressão
de apoio na superfície da madeira, utilizam-se arruelas metálicas.
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f) Chapas com dentes estampados são conectores produzidos a partir de
chapas planas nas quais são estampados dentes em dimensões e espaçamentos
regulares, voltados para um lado da chapa, cuja função é a união de topo de peças
para transmissão de esforços de tração ou compressão. Para colocação dessas
chapas é necessária uma prensa para distribuição uniforme de pressão.
g) Os entalhes e encaixes são ligações em que a madeira trabalha à
compressão associada a corte. Nessas ligações, a madeira realiza, em geral, o
principal trabalho de transmissão dos esforços, utilizando-se grampos ou parafusos
para impedir a separação das peças.
h) Os tarugos ou chavetas são peças de madeiras duras ou metálicas,
colocadas no interior de entalhes, com a finalidade de transmitir esforços. Os tarugos
são mantidos na posição por meio de parafusos auxiliares.
4.2 Ligações Pregadas
Os pregos são conectores mais usados na construção civil, principalmente na
indústria de casas de madeira. Existe uma grande variação nas características
destes conectores Faherty e Williamson (1989), como o tipo de aço usado na
confecção, ranhuras e deformações na haste, revestimento (cola ou cimentação) do
arame, tratamento com revestimento superficial (zincagem) com a finalidade de
melhorar a capacidade de retenção, principalmente o esforço de arrancamento.
Para algumas aplicações são produzidos pregos sem cabeça, com duas cabeças,
cabeça plana, cabeça guarda-chuva, etc.
Dentre os tipos de prego mais usados na indústria de casas de madeira, conforme
mostrado na foto 7, tem-se o prego liso ou comum, prego com estrias helicoidais ou
espiralado, prego anelado e prego resinado.

Foto 7 – Tipos de pregos utilizados em construção civil. Da esquerda para a
direita: prego liso, prego espiralado, prego anelado e prego anelado-resinado.
Fonte: FOTO NILSON FRANCO, 2006.
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Pelo extenso uso de pregos nas ligações de madeira, as normas e
regulamentações, ABNT (1997) - NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira; e
National Forest Products Association - NFPA (1986) – National Design Specification,
trazem tabelas e orientações para avaliação e cálculo das ligações. Os valores
tabelados são determinados em ensaio de laboratório, como mostrado nas figuras
25 e 26. Os esforços mais freqüentes, aos quais ligações pregadas estão
submetidas são:
a) Carregamento lateral (cisalhamento) – quando uma força ou componente de uma
força é aplicada perpendicularmente ao eixo do prego, como mostrado na figura 25.
Escama

Montante
(b)
(b)

(a)

Figura 25 - Tipos de esforços nos pregos
Cisalhamento (a) Axial (b).
Fonte: FAHERTY E WILLIAMSON, 1989, P. 5.5.

b) Carregamento axial (arrancamento) - quando uma força ou componente de
uma força é aplicada paralelamente ao eixo do prego, como mostrado na figura 26.

Placa metálica 12mm
Prego Comum

Figura 26 - Montagem de um ensaio de arrancamento axial.
Fonte: FAHERTY E WILLIAMSON, 1989, P. 5.11.
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Não é recomendada a aplicação de pregos no topo de peças de madeira (eixo do
prego paralelo à direção das fibras da madeira).
Algumas regras básicas são recomendadas quando se efetua uma ligação pregada.
Conforme Fahert e Williamson (1989), o posicionamento dos pregos em uma ligação
não deve ser tarefa para o operador, mas um esquema de pregação deve ser
elaborado, indicando, por exemplo:
a) distância da extremidade da peça;
b) distância da borda lateral;
c) distância entre as linhas de pregação paralela às fibras;
d) distância entre as linhas de pregação perpendicular às fibras;
e) diâmetro da pré-furação quando necessária.
Para o cálculo de ligações pregadas, sujeitas a carregamento paralelo ou
perpendicular ao eixo dos pregos, são disponíveis fórmulas e tabelas indicadas em
normas e literatura específica Hoyle e Woeste (1989). É importante observar que
vários fatores que afetam o desempenho de uma ligação devem ser considerados,
como densidade da madeira, tipo de ponta do prego, tipo de haste (ranhuras,
revestimentos) comprimento, duração do carregamento, umidade da madeira.
Na indústria de casas de madeira, a inserção do prego inclinado com relação ao eixo
da peça de madeira é muito usada, sendo que neste tipo de ligação estão presentes
os esforços de arrancamento e de cisalhamento, conforme mostrado na figura 27.

30º

1/3 do comprimento

Figura 27 - Ligação pregada (com prego inclinado).
Fonte: FAHERTY E WILLIAMSON, 1989, P. 5.18.
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5. DOCUMENTOS NORMATIVOS
Neste capítulo é apresentado um resumo sobre os documentos normativos e
regulamentações como: códigos de obra, normas técnicas, diretivas etc., com o
intuito de orientar o estudo no sentido de adequar projetos, e os detalhes
construtivos a serem considerados, com vistas ao atendimento a esses documentos.
5.1 Desempenho Térmico
As regulamentações quanto ao desempenho térmico de edificações no Brasil,
conforme apresentado por Akutsu (1998), têm sua origem em regras empíricas de
bem construir, que foram transformadas em legislações por meio dos códigos de
obras dos municípios.
O Código de Obras do Município de São Paulo de 1975, por exemplo, preconizava
que as paredes externas de vedação deveriam ter isolamento térmico
correspondente a uma parede de alvenaria de tijolos comuns de barro maciço
revestida com argamassa de cal e areia, com espessura acabada de 0,25 m.
Já o código de Obras do Município de São Paulo de 1992 apud Akutsu (1998), na
seção 9 "Componentes, Materiais, Elementos Construtivos e Equipamentos",
apresenta exigências de desempenho genéricas e remete ao projetista a
responsabilidade da obtenção de um desempenho adequado seguindo as Normas
Técnicas Oficiais. Mais especificamente, estabelece que as fundações, estruturas,
paredes, pisos, revestimento e cobertura deverão apresentar resistência ao fogo,
isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústicos e impermeabilidade
adequados à função e porte do edifício, de acordo com as Normas Técnicas Oficiais,
sem apresentar valores de referência. Na prática, em termos de desempenho
térmico, a determinação do código era inócuo, uma vez que à época não haviam
Normas Técnicas brasileiras que tratavam do assunto.
O governo do Estado de São Paulo estabeleceu uma legislação edilícia, em seu
Código Sanitário de 1978 - Decreto Nº 12.342 apud Akutsu (1998), que apresenta
exigências de caráter empírico de modo a garantir a higiene e salubridade dos
ambientes, a fim de suprir as necessidades dos municípios que não tivessem seu
próprio código de edificações. São apresentados valores de recuos e dimensões de
aberturas visando garantir condições satisfatórias de insolação, ventilação e
iluminação. Esta legislação permite que eventuais não-conformidades com o nela
disposto sejam corrigidas via o emprego de alternativas que tenham demonstração
técnica de sua suficiência, na forma que for estabelecida em Norma Técnica
Especial.
No âmbito federal, existe legislação relativa às condições de conforto e/ou de
salubridade térmicos em ambientes de trabalho, regulamentada pela CLT, nos seus
artigos 176 a 178 e nas Normas Regulamentadoras 15 e 17 do Ministério do
Trabalho. Os artigos 176 a 178 limitam-se a fornecer diretrizes gerais, sem fixar
valores, ao passo que, a Norma Regulamentadora 15 estabelece valores-limites
para o índice de Bulbo Úmido e Temperatura de Globo em função do tipo de
atividade e do regime de trabalho, a fim de evitar que as pessoas fiquem expostas a
condições insalubres. A Norma Regulamentadora 17 apresenta valores limites de
temperatura efetiva, umidade e velocidade do ar a serem obedecidos em função do
tipo de atividade exercida, visando propiciar condições satisfatórias de conforto
térmico aos trabalhadores. Além disto, há outras Normas Regulamentadoras que
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tratam da questão do edifício, sem apresentar valores específicos e remetendo as
exigências, quanto à ventilação, para as legislações estadual e municipal (NR 24),
ou apresentando recomendações genéricas como as apresentadas na NR 8, tais
como:
• os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 m (três metros) de pé direito,
assim considerada a altura livre do piso ao teto;
• a critério da autoridade competente em matéria de Segurança e Medicina do
Trabalho, poderá ser reduzido esse mínimo, desde que atendidas as condições de
iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho;
• os locais de trabalho deverão ser orientados tanto quanto possível, de modo
a que se evite insolação excessiva nos meses quentes, e falta de insolação nos
meses frios do ano.
Dadas as características climáticas do Brasil, em termos de extensão geográfica, o
uso de sistemas de ar condicionado para o resfriamento dos ambientes é uma
necessidade em aproximadamente 88% do território nacional, enquanto que a
necessidade do uso de sistemas de aquecimento verifica-se em apenas 3% do
território segundo Akutsu (1995). Conforme exposto no item anterior, isto justifica a
dificuldade encontrada pelos especialistas no assunto em estabelecer normas
técnicas voltadas à racionalização do consumo de energia em edificações, ou ao
conforto térmico em condições naturais.
País/Aspecto

Zoneamento
Climático

Principio básico do
método de cálculo

Indicadores de Desempenho

Análise
Econômica

Outros Aspectos Relevantes

Regime permanente

Coeficiente Global de Perda de
Calor.
Ou Carga Térmica de
Aquecimento,
Ou Consumo de Energia para
Aquecimento

NÃO

Soluções técnicasDocumentos de
utilização simples

Todos que caracterizam a
edificação
e seu sistema de arcondicionado; ou
Energia consumida.

França

SIM.
Um de Verão e
Um de inverno

EUA

SIM
Há também
Bancos de dados
com informações
detalhadas

Regime permanente
Ou Regime
transitório

GrãBretanha

NÃO

Regime permanente

Portugal

SIM.
Um de verão e
um de inverno

Regime permanente

Argentina

SIM.
Zoneamento
Único

Regime permanente

África do Sul

NÃO

Japão

Brasil

Energia Meta; ou
Condutância Térmica
Condutância Térmica
Coeficiente de Sombreamento
Carga Térmica de
Aquecimento
Carga Térmica de
Resfriamento

NÃO

SIM

Considera a disponibilidade
dos energéticos no local de
implantação do edifício
Analise detalhada do
desempenho do
equipamento de
condicionamento
Preocupação com poluição
ambiental

NÃO

---------*---------

Condutância Térmica
Coeficiente Global de Perda de
Calor

NÃO

---------*---------

Regime transitório
simplificado com aplicação restrita

Temperatura Efetiva
Temperatura doa ar interior

NÃO

NÃO

Não explicito

Recomendações gerais
relativas a
ventilação e a insolação

NÃO

SIM.
Zoneamento
único

Regime transitório

Parâmetros de conforto
térmico; ou
Carga Térmica

NÃO

Os critérios visam garantir
primordialmente a
salubridade
As exigências tem como
base a estabilidade
estrutural e a segurança ao
fogo
Critérios para a classificação
do desempenho térmico

Quadro 8 – Resumo comparativo das regulamentações de alguns países.
Fonte: AKUTSU, 1998, p.48.

No quadro 8 acima , tem-se um resumo comparativo das regulamentações de alguns
paises:
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Por outro lado, não existem ainda no Brasil, leis relacionadas com a questão da
economia de energia consumida para o condicionamento térmico de ambientes. A
única norma que se aproxima deste tema é a norma NBR 6401 que é voltada a
projetos de instalações centrais de sistemas de ar condicionado e não contempla os
aspectos do desempenho térmico das edificações. Os códigos de obra, por sua vez,
tratam muito superficialmente a questão do conforto térmico, sem fazer qualquer
alusão à questão da racionalização do consumo de energia.”
Alguns países possuem zoneamento climático no mapa do seu território, e, portanto
consideram este fato na sua regulamentação. Alguns lugares como a Argentina, o
Brasil e a África do Sul tem um zoneamento único, outros como a França e Portugal
tem um zoneamento para verão e outro para inverno. E apenas a Grã-Bretanha
avalia economicamente a região.
5.2 Conforto Térmico
As exigências humanas de conforto térmico são caracterizadas por valores ou
intervalos de valores inter-relacionados, das seguintes variáveis: temperatura,
umidade relativa e velocidade do ar; temperatura radiante média do ambiente. Tais
valores são fixados em função das características do ocupante, dadas pela sua taxa
metabólica e pelo índice de resistência térmica da sua vestimenta e devem
representar condições satisfatórias de conforto térmico.
A Norma brasileira NBR 6401 (ABNT, 1978) apresenta faixas de valores de
temperatura e de umidade relativa do ar recomendados para ambientes
condicionados. As Normas ANSI/ASHRAE 55-92 (Ashrae, 1992) e ISO 7730 (ISO,
1984) apresentam os critérios para a avaliação das condições de conforto térmico de
ambientes com condições térmicas moderadas, levando em conta todos os
parâmetros de conforto citados. Estas duas últimas normas estabelecem que as
condições ambientais internas de um recinto devem ser tais que pelo menos 80%
dos seus ocupantes expressem satisfação em relação ao ambiente térmico.
Por meio das equações apresentadas nessas normas, podem-se definir os intervalos
de valores para os parâmetros de conforto que vão caracterizar as exigências
humanas quanto ao conforto térmico, em quaisquer condições. A título ilustrativo,
são apresentados os intervalos de valores para a temperatura do ar interior, em
função dos valores apresentados pelos demais parâmetros de conforto, para
algumas situações típicas no verão e no inverno, tendo em vista as condições
climáticas do Brasil.
Para as condições de verão, os valores limites da temperatura do ar interior
correspondentes à zona de conforto variam significativamente em função da
umidade relativa e da velocidade do ar. Como no Brasil a umidade relativa do ar
pode variar bastante de uma região para outra, e o aumento da velocidade do ar é
um recurso importante para a melhoria das condições de conforto no verão, seja por
meio da ventilação natural dos ambientes, seja por ventilação mecânica, os limites
de conforto para a temperatura do ar são apresentados em uma tabela que
contempla algumas situações típicas em habitações e em escritórios, variando-se a
umidade relativa de 20% a 80% a intervalos de 20%. Os valores fixados para alguns
parâmetros de conforto são:
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• V ar = 0,05 m/s: baixa circulação de ar;
• V ar = 0,25 m/s: circulação de ar moderada em escritórios (velocidade máxima
permitida pela Norma NBR 6401);
• V ar = 0,8 m/s: circulação de ar moderada em habitações e máxima
recomendada para escritórios (velocidade limite para a não ocorrência de
levantamento de papéis - Norma ASHRAE 55-92). De modo geral, esta condição
pode ser obtida naturalmente quando há incidência de ventos com velocidades
médias da ordem de 3 m/s;
• V ar = 1,5 m/s: boa circulação de ar, possível de ser garantida com
ventiladores/ circuladores de ar;
• Taxa Metabólica = 70 W/m² : pessoa exercendo atividade moderada.
No inverno, os valores limites para a temperatura do ar interior foram fixados para
duas situações típicas: pessoas trajando roupas "pesadas", exercendo atividades
moderadas, características de escritórios ou de habitações durante o dia; pessoas
dormindo com cobertores, características de habitações durante a noite.Neste caso,
os valores fixados para os parâmetros de conforto são:
• UR= 60%: umidade relativa média no interior de ambientes, durante o dia;
• UR= 80%: umidade relativa média no interior de ambientes, durante a noite;
• V ar = 0,05 m/s: baixa circulação de ar;
• V ar = 0,15 m/s: velocidade máxima permitida pela Norma ISO 7730 em
ambientes com aquecimento no inverno;
• Taxa Metabólica = 47 W/m²: pessoa dormindo;
• Taxa Metabólica = 70 W/m²: pessoa exercendo atividade moderada.
5.2.1 Recomendações Complementares
Finalmente, colocam-se algumas recomendações de caráter complementar, válidas
para pessoas com roupas típicas no verão e no inverno, exercendo atividades
moderadas Normas ISO 7730 e ANSII ASHRAE 55a – (1995) apud Akutsu (1998):
• a taxa de umidade absoluta do ar não deve ser inferior a 4,7 g
arseco;

vapor de água

/ kg

• A diferença de temperatura na direção vertical, entre 1,1 m e 0,1 m acima do
nível do piso, deve ser menor que 3°C;
• A assimetria da temperatura radiante a partir de janelas ou outra superfície
fria no plano vertical, deve ser inferior a 10°C (em relação a uma pequena superfície
plana vertical a 0,6 m acima do piso);
• A assimetria da temperatura radiante a partir da cobertura deve ser inferior a
5ºC (em relação a um pequena superfície plana horizontal a 0,6 m do piso).
5.2.2 Sobrecarga Térmica
No Brasil, as Normas que tratam do assunto relativo à sobrecarga térmica devido ao
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calor excessivo são regulamentadas por leis trabalhistas definidas pelo Ministério do
Trabalho, por meio da Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77 e da Portaria n° 3.214, de
08/06/78, NR n° 15, que fixa valores limites para o "Índice de Bulbo ÚmidoTermômetro de Globo"(IBUTG).
5.3 Regulamento Das Características De Comportamento Térmico De Edifícios
Em Portugal
Em outros países, como por exemplo em Portugal, país com grande potencial para
importação de casas pré-fabricadas brasileiras, existe um manual que descreve o
"Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios RCCTE" e um Programa de Cálculo que lhe serve de apoio.
A seguir mostra-se um resumo da primeira parte deste manual aonde é feita uma
apresentação do regulamento, nos seus aspectos mais gerais de aplicação, dos
seus métodos de verificação e da sua metodologia de cálculo. Na sua segunda parte
o RCCTE apresenta detalhadamente o manual relativo ao programa de cálculo.
5.3.1 Contexto Do Regulamento
A importância dos regulamentos térmicos nos edifícios é de serventia para os
projetistas seguirem as orientações básicas e princípios mínimos, sob a forma de um
texto legal, e, assim, ter uma influência significativa na melhoria da qualidade da
construção e das condições de conforto térmico nos edifícios.
No contexto nacional, a existência de regulamentos tem importância não só pelas
conseqüências diretas, que os mesmos tem na contenção dos consumos
energéticos, mas, também, na melhoria generalizada que proporcionarão nas
condições de conforto térmico dos edifícios.
5.3.2 O Texto Regulamentar
Este regulamento, Decreto Lei 40/90 de 6 de fevereiro, teve o início da sua aplicação
no ano de 1991, revisada em 1999. A entrada em vigor deste regulamento
estabeleceu pela primeira vez, na legislação portuguesa, as regras básicas para o
projeto de edifícios de modo que as exigências de conforto térmico no seu interior
possam ser asseguradas sem dispêndio excessivo de energia. Conforme pesquisa
do IPT, em 2006 este regulamento foi reeditado mantendo o mesmo conteúdo e
provisões, porém, alterando as exigências quanto a resistência térmica dos
elementos construtivos passando a valores médios multiplicados por dois, tendo em
vista principalmente a redução do consumo energético. Dada a recente edição da
regulamentação não se dispõe de detalhes sobre o documento.
Como princípio fundamental, pressupõe que as exigências aos elementos da
fachada (vedação) da edificação são em função da zona climática onde o mesmo
será construído. Nas zonas mais frias, será lícito exigir uma melhor qualidade das
fachadas (vedações) da edificação com o objetivo de reduzir as perdas térmicas,
assim como nas zonas mais quentes, deve-se ser mais cuidadoso com os ganhos
solares.
Caracterizaram-se para Portugal três zonas climáticas de Inverno (I 1 , I 2 , I 3 ) e três de
Verão (V 1 , V 2 , V 3 ) ordenadas por ordem crescente em termos de agressividade

98

climática, conforme figura 28:

Figura 28 – Divisão climática[1]
Fonte: GONÇALVES; RAMALHO E PÊGO, 1999, p.3.

5.3.3 Requisitos Mínimos
De acordo com esta divisão climática, estabeleceu-se exigências mínimas aos
elementos da fachada (vedação) dos edifícios, de forma a minimizar as perdas
térmicas no Inverno, bem como os ganhos solares no Verão. Para tal, estabelece os
denominados "requisitos mínimos" em função de cada zona climática. Esses
requisitos apresentam-se na Tabelas 5 e 6, e dizem respeito aos valores dos
coeficientes de transmissão térmica máximos (valores de K) e das proteções dos
vãos envidraçados (valores dos fatores solares - S v ). Assim, todos os edifícios
deverão obedecer aos valores tabelados, utilizando soluções cujos valores de K e de
S v sejam inferiores aos valores tabelados.
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Tabela 5 – Valores de K máximos - Inverno (W/m² °C)

Paredes (Vertical)
Cob/Pav (Horizontal)

I1
1,80
1,25

I2
1,60
1,00

I3
1,45
0,90

Fonte: GONÇALVES; RAMALHO E PÊGO, 1999, p.4.
Tabela 6 – Valores de K máximos - Verão (W/m² °C)

Classe de Inércia
Fraca
Média e Forte

V1
0,15
0,56

V2
0,15
0,56

V3
0,10
0,56

Fonte: GONÇALVES; RAMALHO E PÊGO RCCTE, 1999, p.4.

Uma vez cumpridos estes requisitos mínimos, o RCCTE exige, ainda, a esses
mesmos edifícios, que verifiquem determinados requisitos energéticos. Esta
verificação assume duas formas distintas, ou a chamada verificação automática ou o
processo de verificação global, e em ambos os casos torna-se sempre obrigatório o
cumprimento dos requisitos mínimos.
No primeiro caso, é exigido ao edifício, que cumpra determinados requisitos numa
situação de Inverno e outros tantos numa situação de Verão. No segundo caso,
exige-se que as necessidades energéticas (kWh/m² ano) do edifício na estação de
aquecimento (N IC ) e de arrefecimento (N vc ) sejam inferiores a determinados valores
nominais (N I e N v ), respectivamente necessidades nominais de aquecimento e
arrefecimento calculados por determinada metodologia de cálculo.
Esses valores são calculados por um método padrão, no qual os valores dos
coeficientes de transmissão térmica da fachada (vedação) usados no cálculo,
correspondem a determinados valores definidos como "valores de referência", ver
Tabela 7.
Tabela 7 – Valores de K máximos (W/m² °C)

Paredes (Vertical)
Cob/Pav (Horizontal)

I1
1,40
1,10

I2
1,20
0,85

I3
0,95
0,75

Fonte: GONÇALVES; RAMALHO E PÊGO, 1999, p.4.

Dos valores apresentados, podemos verificar que se tratam de valores mínimos em
termos de exigências, e perfeitamente atingíveis para a maioria das tipologias
construtivas utilizadas.
5.4 Norma Brasileira - NBR 15220 – 3/2005
Desempenho Térmico De Edificações - Parte 3: Zoneamento Bioclimático
Brasileiro E Diretrizes Construtivas Para Habitações Unifamiliares De Interesse
Social
Esta parte dessa ABNT NBR 15220 estabelece um zoneamento bioclimático
brasileiro abrangendo um conjunto de recomendações e estratégias construtivas
destinadas às habitações unifamiliares de interesse social, com até três pavimentos
e com caráter orientativo.
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5.4.1 Zoneamento Bioclimático Brasileiro
O zoneamento bioclimático brasileiro compreende oito diferentes zonas, conforme
indicado na figura 29.

Figura 29 – Zoneamento bioclimático brasileiro
Fonte: ABNT NBR 15220-3, 2005, P.2

5.4.2 Parâmetros E Condições De Contorno
Para a formulação das diretrizes construtivas, para cada zona bioclimática brasileira,
e para estabelecimento das estratégias de condicionamento térmico passivo, foram
considerados os parâmetros e condições de contorno seguintes:
a) tratamento das aberturas para ventilação;
b) proteção das aberturas;
c) vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura)
d) estratégias de condicionamento térmico passivo.
5.5 Tecnologias Em Acústica
Sem entrar em detalhes dos cálculos ou das diversas formas de se projetar a
acústica dos ambientes, as definições e aspectos mais importantes são abordados
a seguir.
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5.5.1 Ruído
Segundo Arreigoso (2005) pode ser definido, de maneira subjetiva, como toda
sensação auditiva desagradável, ou fisicamente, como todo fenômeno acústico não
periódico, sem componentes harmônicos definidos.
De um modo geral, os ruídos podem ser classificados em 3 tipos:
a) Ruídos contínuos: são aqueles cuja variação de nível de intensidade sonora
é muito pequena em função do tempo. São ruídos característicos de bombas de
líquidos, motores elétricos, engrenagens, etc. Exemplos: chuva, geladeiras,
compressores, ventiladores.
b) Ruídos flutuantes: são aqueles que apresentam grandes variações de nível
em função do tempo. São geradores desse tipo de ruído os trabalhos manuais,
afiação de ferramentas, soldagem, o trânsito de veículos etc. São os ruídos mais
comuns nos sons diários.
c) Ruídos impulsivos ou de impacto: apresentam altos níveis de intensidade
sonora, num intervalo de tempo muito pequeno. São os ruídos provenientes de
explosões e impactos. São ruídos característicos de rebitadeiras, impressoras
automáticas, britadeiras, prensas etc.
A medição dos níveis de som é a principal atividade para avaliação dos problemas
do ruído em um ambiente. Pode ser feita desde uma simples avaliação local,
passando por um levantamento mais minucioso, até uma análise de alta precisão
usando analisadores de freqüência.
Essas medições devem ser realizadas por medidores de nível de pressão de som,
que estejam de acordo com as normas internacionais.
5.5.2 Os Métodos Usados No Brasil
No Brasil, os critérios para avaliação dos níveis de ruído são estabelecidos para
duas aplicações distintas: ruído comunitário de vizinhança e de habitações e ruído
ocupacional.
Os critérios relacionados ao ruído relacionado à vizinhança foram estabelecidos pela
Resolução n. 1 do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 08 de março
de 1990 tomando por referência as normas da ABNT:
a) NBR 10151 – Acústica – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o
conforto da comunidade – Procedimento.
b) NBR 10152 – Níveis de Ruído para Conforto Acústico, visando o conforto em
habitações.
A Norma NBR 10151 estabelece métodos detalhados de medição para ruídos de
vizinhança.
Estes métodos são utilizados para levantamentos acústicos que são avaliados de
acordo com os critérios desta norma, baseados em normas internacionais e no tipo
de zona que se avalia. A Tabela 8, desta norma, mostra esses valores:
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Tabela 8 - Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)

Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: ARREIGOSO, 2005.

Para ambientes construídos adota-se a NBR 10152, que passa atualmente por uma
revisão que proporcionará melhores critérios de isolamento entre cômodos de uma
residência e vizinhança, na qual encontram-se as tabelas 9, 10, 11 e 12 que indicam
respectivamente: índice de isolamento (R w ) de ambientes; a definição de parâmetros
relativos ao conforto acústico; os níveis de som para conforto em ambientes; e os
valores típicos de atenuação de alguns materiais usados em revestimentos.
Tabela 9- Definições de parâmetros.

Símbolo
Rw
R

D n,T,w
D 2m,n,T,w
L’ n,T,w
αw

Descrição da Grandeza

Aplicação

Normas

Índice de Redução Sonora
Ponderado

Componentes
Edificação

da ISO 140-3

Diferença Padronizada de Nível
Ponderada

Parede / Piso

ISO 140-4

Diferença Padronizada de Nível
Ponderada, a 2 metros

Fachada
cobertura

Nível de Pressão Sonora de
Impacto Padronizado Ponderado

Impacto em piso

Coeficiente de Absorção Sonora
Ponderado

Absorção Sonora

ISO 717-1
ISO 717-1
e ISO 140 -5
ISO 717-1
ISO 140-7
ISO 717-2
ISO 354
ISO 11654

Fonte: ARREIGOSO, 2005.

Rw, Índice de Redução Sonora Ponderado, indica o isolamento do som que
considera melhor as baixas freqüências (mais graves) em seus método de medição,
conforme a norma ISO 140-3. Este índice R w, é recomendado pela ABNT.
STC = Sound Transmission Class (usado pela ASTM) - ASTM E90
R w = 90% STC
R

Podem-se utilizar métodos de medição com diferentes graus de precisão.
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Tabela 10 - Níveis de som para conforto, segundo a NBR 10152

Locais
Hospitais
Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros
Cirúrgicos
Laboratórios, Áreas para uso público
Serviços
Escolas
Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho
Salas de aula, Laboratórios
Circulação
Hotéis
Apartamentos
Restaurantes, Salas de estar
Portaria, Recepção, Circulação
Residências
Dormitórios
Salas de estar
Auditórios
Salas de concerto, Teatros
Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso
múltiplo
Restaurantes
Escritórios
Salas de reunião
Salas de gerência, Salas de projetos e de
administração
Salas de computadores
Salas de mecanografia
Igrejas e Templos
Locais para esportes
Pavilhões fechados para espetáculos e ativ.
esportivas

dB(A)

Curvas NC

35 - 45

30 - 40

40 - 50
45 - 55

35 - 45
40 - 50

35 - 45
40 - 50
45 - 55

30 - 40
35 - 45
40 - 50

35 - 45
40 - 50
45 - 55

30 - 40
35 - 45
40 - 50

35 - 45
40 - 50

30 - 40
35 - 45

30 - 40
35 - 45

25 - 30
30 - 35

40 - 50

35 - 45

30 - 40
35 - 45

25 - 35
30 - 40

45 - 65
50 - 60
40 - 50

40 - 60
45 - 55
35 - 45

45 - 60

40 - 55

Fonte: ARREIGOSO, 2005.
Tabela 11- Padrões Propostos.

DESCRIÇÃO

R W (dB)
R

Portas e Janelas

≥ 20

Paredes entre dependências

≥ 40

Paredes externas

≥ 45

Paredes entre unidades

≥ 50

Piso entre unidades

≤ 55

Fonte: ARREIGOSO, 2005.
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Tabela 12– Atenuação de mais materiais: Alguns valores típicos.

Parede de bloco cerâmico (reboco grosso)

R w = 40 dB

Parede externa tijolo maciço

R w = 47 dB

Parede entre vizinhos – 2 chapas de gesso acartonado

R w = 37 dB

Parede entre unidades

R w < 55 dB

R

R

R

Fonte: ARREIGOSO, 2005.

A instalação de portas e janelas acústicas devem ser criteriosas: não devem haver
frestas.
Se uma parede isola por exemplo 30 dBA, uma fresta de 1% da área reduz a
atenuação para 20 dBA.
5.5.3 Janelas Acústicas
As janelas têm a estanqueidade x frestas, como uma das mais importantes
características para sua eficiência. Por isto tem-se:
a) Janelas pivotantes = melhor isolamento (vedação).
b) Janelas de correr tem mais frestas=>pode-se usar gaxetas infláveis.
Exemplo de janela acústica: ruído intenso > 70 dBA → janela dupla – 2 vidro 3 mm
de abrir -R w = 27 dB.
5.5.4 Portas Acústicas
Com a finalidade de atenuar o som e permitir passagens livres devem ser
construídas de forma a permitir uma estanqueidade. É necessário utilizar vedação
em todo o batente e embaixo da porta. É importante lembrar que, fresta por onde
não passa água, passa som.
5.5.5 Pisos E Forros
Afetam diretamente a qualidade acústica do edifício.
O piso está relacionado a propagação do ruído de impacto (no andar superior)
O forro pode afetar o isolamento de salas vizinhas e as condições acústicas do
ambiente.
O piso em edifícios tradicionais é construído com grande espessura (25 a 30 cm) e
muita massa (1000 kg/m3). A tecnologia hoje aplicada permite lajes mais leves e
menos isolantes acusticamente. Para contornar este problema é necessário utilizar a
aplicação de isolantes acústicos
5.5.6 Conforto Acústico Nas Edificações
O profissional, normalmente envolvido no desenvolvimento projetos acusticamente
adequados, deve seguir alguns procedimentos para atuar nesta área.
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Alguns fatores que implicam em promover o conforto acústico, segundo Arreigoso
(2005):
a) controle do nível de ruído;
b) tempo de duração;
c) freqüência;
d) tipo de ruído (NBR 10152);
e) hora do dia;
f) características do ruído: contínuo, intermitente, impulso, flutuante;
g) tipo de ruído ( música, motor, animais etc.).
Para fazer projeto é necessário:
a) levantamento do nível de ruído;
b) definir parâmetros adequados;
c) utilizar todas a técnicas de isolamento, tratamentos adequados para as
freqüências e condições a serem atingidas.
Lembrando que correções pós-construção geralmente são muito caras.
5.5.7 Normas E Leis Sossego
A mesma NBR 10151 que regulamenta a convivência da indústria com a vizinhança
é aplicada para casos de vizinhança em geral: moradores x comércio
(supermercados, bancos, shoppings), moradores x lazer (bares, boates, carros de
som e sonorizados), moradores x construtoras (sossego dentro do edifício – NBR
10152), moradores x poder público (vias públicas, repartições, construções) e
moradores x moradores ( ruídos de impacto no apartamento vizinho, bandas em
casa, festas, animais...).
Deve-se adotar o mesmo procedimento: negociação direta, intervenção de
advogado, perícia, ação em juízo, muito tempo e desgaste e, finalmente, solução
tecnológica que de todas as etapas nem sempre é tão cara.
5.6 Norma Brasileira NBR 7190/97 Sobre Cálculo Estrutural Em Madeira
A regulamentação para o cálculo de estruturas de madeira é regida pela norma
brasileira NBR 7190 – Projeto de estrutruras de madeira, que revisada em 1997,
adotou o sistema de probabilístico seguindo a tendência do eurocode na avaliação
de estruturas de madeira. Dentre as particularidades da normas, é adotado o teor
de equilíbrio da madeira para o Brasil em 12% de umidade.
Para determinação das propriedades físicas e mecânicas das madeiras, esta norma
indica a amostragem de corpos de prova em lotes de 12 m3, para a avaliação das
tensões características e tensões de cálculo a serem adotadas. Como alternativa,
em seu anexo B, é apresentado um roteiro para utilização de fichas de
características de madeiras já estudadas anteriormente a 1997, seguindo a norma
NBR 7190, versão de 1983, a qual tinha como base o modelo determinístico, cujas
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tensões eram avaliadas em termos médios para cada árvore estudada, e,
conseqüentemente, para as espécies quando mais indivíduos eram incorporados.
5.7 Esforços Devidos Ao Vento Em Edificações
Nos cálculos estruturais envolvendo edificações, além das cargas oriundas de peso
próprio (permanentes) e cargas acidentais (ocupação), a norma brasileira NBR 6123
– Forças devidas ao vento em edificações, orienta os usuários sob os efeitos de
vento em fornecendo informações estatísticas sobre velocidade e direção de vento
no território nacional.
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6. ESTUDO DE CASO
Para atingir as metas e objetivos do estudo proposto, um plano de trabalho
experimental foi definido com base na experiência e nos projetos realizados pela
autora, na empresa Boa Vista Casas de Madeira.
Com base nos requisitos gerais indicados em documentos normativos e códigos de
obra, várias etapas foram consideradas, visto que esses requisitos só poderão ser
atingidos através de estudos teóricos e/ou comprovações práticas por meio de
ensaios e simulações de uso.
Dentro deste contexto, elegeu-se uma obra representativa que, dentro do
cronograma deste estudo, pudesse atender também aos objetivos aqui almejados.
Uma construção residencial foi selecionada e inteiramente acompanhada, desde o
princípio (foto 8), sem interferências ou alterações no projeto inicial e analisados os
pontos de interesse, quais sejam: material utilizado, características físicas e
mecânicas dos materiais, conectores e meios de aplicação dos mesmos, sistemas
hidráulico e elétrico, barreiras térmica e acústica, estruturas de paredes e cobertura,
esquadrias, fechamentos internos e externos e interfaces com as áreas molhadas
(alvenaria tradicional).

Foto 8 – Vigas baldrame.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

O acompanhamento independente, sem interferência, procurou levantar os pontos
falhos e indicar os desvios de projeto, com relação aos materiais usados, detalhes
construtivos e orientação à mão de obra de execução, a fim de propor alterações em
projetos, soluções com base nas boas práticas construtivas, documentos
normativos, literatura específica, escolha de materiais mais adequados e indicar
ensaios em desempenho de partes componentes.
Numa fase posterior, capítulo 8, foram propostos meios e ações para medidas
corretivas incluindo alterações necessárias para melhoria da qualidade visando o
atendimento aos requisitos das normas brasileiras e/ou estrangeiras.
6.1 Descrição Da Edificação Em Estudo
A edificação escolhida, para o estudo de caso, foi, portanto, uma obra executada
pela Boa Vista Casas de Madeira, sob orientação da autora, na Cidade de Cotia,
Grande São Paulo, com 108,56m² de área construída, térrea, com alvenaria
convencional nas partes úmidas (foto 9), e madeira nas demais dependências, no
sistema de parede dupla, conforme foto 10 e figuras 30, 31 e 32:

108

Foto 9 - Partes em alvenaria (áreas úmidas).
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 10 – Casa pronta.
Fonte: FOTO DA AUTORA.

Figura 30 - Planta executada.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2005.
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Figura 31 - Perspectiva.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2005.

Figura 32 – Perspectiva de estrutura.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2005.
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O tempo previsto, inicialmente, para a construção foi de quatro meses e meio, tendo
sido iniciada em 28/03/05 e concluída em 09/08/05. A equipe formada para
execução da obra foi composta por apenas duas pessoas (foto 11), as quais fizeram
todos os trabalhos, inclusive a pintura final. O sistema de montagem é por
contratação e terceirização de mão-de-obra. As madeiras utilizadas nas obras da
empresa são adquiridas nas quantidades, nos tipos de perfil e nas dimensões finais
(incluindo sobremedida para ajustes na montagem), seguindo uma listagem de
peças indicadas no projeto. Nesta obra foram utilizadas as seguintes madeiras:
imbuia, grápia, canela-louro e pinho-do-paraná, porém, inicialmente, sem a devida
comprovação ou identificação botânica.

Foto 11 – Equipe: 2 pessoas.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

6.2 Acompanhamento Da Execução Da Obra
No acompanhamento das atividades, foram verificadas as características do
material, defeitos (fotos 12a a 12e).
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Foto 12a – Furo de inseto inativo.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 12b – Viga de pinho-do-paraná com
fungo manchador e embolorador.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 12d – Presença de alburno em pilar.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 12c – Deterioração: apodrecimento.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 12e – Provável lascamento.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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Determinação do teor de umidade, fotos 13a e 13b, e coletadas amostras das
madeiras utilizadas para identificação botânica.

Foto 13a- Determinação teor umidade.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 13b – Teor umidade = 33.0%.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

No anexo são apresentadas as fichas de características e resultados para as
madeiras identificadas na obra, são elas: imbuia, mandioqueira, grapia, canela-louro
e pinho-do-paraná.
Nesta edificação em estudo, basicamente foi especificado no projeto a estrutura dos
painéis em imbuia maciça, composta de peças de seção (70mm x 70mm), (70mm x
40mm) e (70mm x 25mm) e comprimentos variados, que são travadas entre si, nas
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direções horizontal e vertical, até a altura de respaldo de 2,60m, onde corre uma
linha (viga) em pinho do Paraná, foto 14, tratado quimicamente com querosene e
Penetrol (Composição química: Deltametrina 0,01% p/v e Querosene 99,99% p/v),
em partes iguais e na própria obra, de seção 70mm x 12mm.

Foto 14 – Respaldo de pinho-do-paraná.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Para completar o fechamento do painel, a estrutura é forrada nas duas faces, sendo
na face externa aplicado lambril de imbuia de espessura de 20mm, com encaixe
macho-fêmea na direção horizontal (foto 15a), e lambril de canela-louro de
espessura 10mm na face interna na direção vertical (foto 15b). As peças (réguas)
do lambril externo tinham largura de 90mm e comprimentos variados.

Foto15a - Lambril de imbuia aplicado externamente.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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Foto15b - Lambril de canela-louro aplicado internamente.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Os forros dos cômodos da casa e dos beirais foram de canela-louro e imbuia,
respectivamente interna e externamente, ambos com espessura de 10mm. Os
oitões, tanto interna quanto externamente, foram forrados com lambril tipo machofêmea em canela-louro e em imbuia respectivamente, na direção vertical, também
com espessura de 10mm.
A estrutura do telhado montada foi do tipo convencional com tesouras
confeccionadas com pinho-do-paraná, espaçadas em até 1,00m; com sarrafos de
50mm x 25mm de pinho-do-paraná, conforme mostra a foto 16a.
As telhas cerâmicas foram do tipo "plan", com galga de 370mm e com inclinação de
30%, foto 16b.

Foto 16a – Estrutura de cobertura
sem telhas.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 16b – Estrutura de cobertura
com telhas.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

A estrutura de cobertura das varandas é constituída de caibros corridos em pinhodo-paraná, na direção da largura, apoiados de um lado nas paredes da casa e em
vigas de imbuia (seção 70mm x 120mm) na parte frontal da varanda.
Seguindo as diretrizes deste estudo, no acompanhamento das atividades
desenvolvidas na obra, foram anotados os pontos a seguir, separadamente para
projeto, materiais e execução.
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6.3 Comentário Sobre Pontos De Projeto/Obra
Sobre o projeto da edificação em estudo foram observados:
a) Dimensões dos painéis
Embora todo o sistema adotado para os painéis seja para pré-fabricação, no sistema
plataforma, as dimensões observadas na execução não demonstram a existência de
modulação do painel como um todo, conforme visto na foto 17. A estrutura dos
painéis é montada na obra de uma forma contínua, que segue uma diretriz básica,
sem preocupação com as medidas modulares dos componentes de fechamento, ou
das peças de madeira.

Foto 17 – Inexistência de pré-fabricação nos painéis.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

b) Espaçamento entre montantes (inexistência de modulação)
Da mesma forma que os painéis, os distanciamentos entre os montantes (tida como
a medida modular básica, em função das dimensões das chapas de fechamento e
dimensões padrão do material de isolamento) não é sistematicamente seguida (foto
18).

Foto 18 – Inexistência de modulação nos montantes.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Observa-se que no projeto inicial não foi definida uma modulação exata para os
painéis, mas a modulação aproximada de 0,60m, porém, como os painéis e
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conseqüentemente, as paredes não são necessariamente múltiplas deste valor,
observam-se espaçamentos maiores e menores sem modulação definida (foto 19).

Foto 19 – Painel com diferentes espaçamentos.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

c) Sistema de pregação
Nas ligações e na fixação das tábuas de fechamento, forros, tabeiras etc, são
usados pregos lisos, de várias dimensões. A seguir são mostrados quais, em que
quantidades e como foram as dimensões de pregos lisos utilizados no sistema
construtivo apresentado no estudo de caso, ilustrados pela foto 20.
Tipos de pregos lisos:
•

prego 17x27 - com cabeça usado para sarrafos do telhado;

•

prego 10x10 - sem cabeça usado para ½ cana e rodapé;

•

prego 8x8 - sem cabeça usado para baguetes dos vidros;

•

prego 13x15 - sem cabeça usado para lambril externo e interno;

•

prego 18x30 - com cabeça usado para escoras telhado;

• prego 18x30 - sem cabeça usado para tabeiras e vistas (alisar); janelas e
venezianas;
•

prego 12x12 - sem cabeça usado para forros e paredes internas;

•

prego 15x21 - sem cabeça usado para escamas e cercas;

•

prego 16x24 - com cabeça usado para enchimentos;

•

prego 22x42 - com cabeça usado para caibros;

•

prego 19x36 - com cabeça usado para caibros.

Quantidades de pregos utilizados no estudo de caso:
• 8 kg pregos 17x27 com cabeça;
• 1 kg prego 10x10 sem cabeça;
• ½ kg pregos 8x8 sem cabeça;
• 2 kg pregos 13x15 sem cabeça;
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• 1 kg prego 18x30 sem cabeça;
• 9 kg pregos 18x30 com cabeça;
• 10 kg pregos 12x12 sem cabeça;
• 8 kg pregos 15x21 sem cabeça;
• 9 kg pregos 16x24 com cabeça;
• 6 kg pregos 22x42 com cabeça;
• 9 kg pregos 19x36 com cabeça.

Foto 20 – Tipos de pregos.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2006.

Diferentes tipos de pregos, disponíveis no mercado, foram utilizados, para resultar
em ligações mais eficientes para as solicitações estruturais.
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d) Peças duplas nos montantes
Em algumas composições de montantes foram colocadas duas peças justapostas,
foto 21, para dar maior rigidez ao sistema, porém, a execução com folgas, foto 22,
compromete o desempenho. Contudo, a decisão sobre a colocação de peças duplas
para reforçar o sistema foi tomada pelo encarregado da obra.

Foto 21 – Enchimento (montante) duplo.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 22 – Folgas na execução.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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e) Madeiramento do telhado
O sistema de cobertura é montado no sistema tradicional, foto 23, ou também com
vigas aparentes de grandes dimensões, foto 24.

Foto 23– Terças e caibros, sistema tradicional.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 24 – Vigas aparentes.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

6.4 Comentário Sobre Os Materiais Utilizados
Sobre os materiais da edificação em estudo foram observados:
a) Espécies de madeira
Na compra da madeira para a produção da edificação são indicadas as espécies e
as quantidades. Foram coletadas, na obra, amostras das madeiras utilizadas para
identificação botânica, sendo verificada a mistura de espécies incluindo madeiras
não constantes da lista de compra, conforme quadro 9 do capitulo 7.
b) Umidade da madeira
No madeiramento dos montantes e da cobertura, detectou-se teores de umidade
altos, indicando que as mesmas não estavam adequadamente secas (fotos 13a e
13b).
c) Pregos não tratados
As tábuas das paredes externas, (foto 20) são fixadas com pregos comuns sem
aplicação de anti-corrosivos.
d) Madeiras com ataque
Presença de madeiras com ataques inativos de brocas (foto 12a), e presença de
manchas e bolor (foto 12b), e apodrecimento por fungos (foto 12c).
e) Não uniformidade de cores
Nota-se nos painéis de fechamento, foto 25, uma mistura de cor entre as peças de
madeira. Dada a coloração natural da madeira, o que inclui variação de cor entre
cerne, alburno e até mesmo entre lotes e árvores da mesma espécie, porém não é
efetuada uma seleção de cores para uniformização do acabamento.
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Foto 25 – Mistura de cores.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

f) Presença de alburno
Embora a presença de alburno não seja um defeito, foto 12d, a peça utilizada deve
ser tratada adequadamente e não deve conter vestígios de manchas provocadas por
fungos manchadores.
g) Mantas isolantes
As mantas de lã de vidro, para isolamento térmico e absorção acústica, são
compradas em rolos, foto 26, e instaladas em retângulos nos espaços entre os
fechamentos, (externo e interno) conforme mostrado na foto 27.

Foto 26 – Rolos de manta de lã de vidro.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

f

Foto 27- Manta de lã de vidro instalada.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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h) Fiação
A fiação elétrica é feita em eletrodutos plásticos (foto 28a) nas paredes e em
algumas partes do forro da casa. Porém, em outras partes, a fiação é aérea e fixada
através de roldanas, sem a presença de eletrodutos, ou conduítes (foto 28b).

Foto 28a– Conduítes plásticos.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Foto 28b- Sem presença de conduítes.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

i) Hidráulica
Toda rede hidráulica da casa foi instalada em paredes de alvenaria nas áreas
molháveis, foto 29.

Foto 29– Rede hidráulica: canos de PVC.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

j) Apoios de vigas e tesouras
Pela não uniformidade de distribuição dos montantes dos painéis verticais, os apoios
das tesouras ou os caibros usados na cobertura, ocasionalmente, são posicionados
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nas linhas desses montantes. A foto 30 ilustra este fato, o que resulta no
descarregamento da carga por flexão nas peças do respaldo.

Foto 30 – Caibros não posicionados no alinhamento dos montantes.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

k) Defeitos em peças estruturais
Nas peças estruturais (de forma geral) e nas vigas de grandes dimensões observase a presença de nós, esmoados, vestígios de ataques de insetos, fissuras,
rachamentos e nós.
l) Esquadrias em madeira
Elas são parafusadas nos montantes de madeira através de parafusos 4,8 x
65mm, e não é feito nenhum tipo de vedação (foto 31).

Foto 31 – Esquadria em madeira.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.
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m) Perfil das peças de madeira imprecisos (ferramental)
As tábuas para fechamento interno e externo são produzidas de forma a permitirem
o encaixe macho-fêmea, porém, a falta de precisão na produção mostra defeitos que
podem comprometer os comportamentos acústico, térmico e estanqueidade, foto 32.

Foto 32 – Escama: encaixe macho-fêmea.
Fonte: FOTO NILSON FRANCO, 2006.

6.5 Comentário Sobre Detalhes Observados Na Execução
Sobre o acompanhamento da execução, feito pela mão-de-obra contratada, foram
observados:
a) imprecisão de corte nas emendas;
b) em montantes feitos com peças duplas, folgas e uniões desalinhadas não
levam ao desempenho esperado;
c) instalação de peças com defeitos (controle da qualidade do material);
d) sistema de pregação: uso de pregos não tratados que oxidam em contato
com umidade.
6.6 Análise Estrutural
Para a avaliação do projeto estrutural do ponto de vista dos esforços solicitantes,
pode recorrer-se a simulações com o uso de programas disponíveis para cálculo
estrutural.
Duas situações foram identificadas no estudo, sendo a primeira à análise da
estrutura de uma parede “cega”, ou seja sem aberturas para portas e janelas, com
duas opções de travamento e com variações na composição dos montantes. A
primeira opção representa o painel real como executado no estudo de caso (foto 33),
e a segunda opção representa a estrutura de travamento modificada buscando
maior estabilidade e maior distribuição de esforços. (figura 33)
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Foto 33– Painel executado.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Figura 33 – Esquema de painel de parede com travamento.
Fonte: ANALISE ESTRUTURAL DA AUTORA (P-FRAME), 2005.
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A segunda situação é a estrutura de cobertura, onde foram observadas as
vantagens do uso de tesouras pré-fabricadas ou fabricadas na obra, usando o
conceito de sistema de estrutura leve com o espaçamento seguindo o sistema de
modulação adotado. A foto 34 e a figura 34 ilustram este exemplo, no apêndice é
apresentado um resumo de um cálculo estrutural possível de ser executado para o
qual foi utilizado o programa P-FRAME para computador, que é um dos muitos
programas disponíveis.

Foto 34 – Tesoura executada.
Fonte: FOTO DA AUTORA, 2005.

Figura 34 – Esquema de uma tesoura de cobertura alternativa.
Fonte: ANALISE ESTRUTURAL DA AUTORA (P-FRAME), 2005.
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7. PROJETO EXPERIMENTAL
Para a análise do projeto residencial escolhido como estudo de caso, as partes
componentes, material e ambiente construído, devem ser avaliadas separadamente
para o adequado desempenho do conjunto.
Dois experimentos foram conduzidos, pela análise em laboratório de uma parede, ou
painel de vedação, com relação a resistência térmica, e pela coleta de dados reais
de temperatura e umidade relativa em uma sala de uma edificação típica em um
período de tempo.
Foram ainda encaminhadas para laboratório, durante a execução da obra, amostras
de madeira para identificação botânica e verificação da conformidade com o projeto.
7.1 Ensaios De Laboratório – Avaliação Térmica
Seguindo os objetivos deste trabalho, o experimento foi elaborado com a finalidade
de se avaliar:
a) o desempenho térmico de um painel (parede “A”) de madeira, figura 35, com
as mesmas características de montagem dos painéis produzidos pela Boa Vista
Casas de Madeira;
b) o desempenho térmico de um painel (parede “B”) de madeira com a mesma
estrutura, porém, com material isolante diferente, ou seja, uma lâmina isolante no
lugar da manta de lã de vidro, conforme figura 36.

Figura 35 – Parede “A”, com Manta de Lã de Vidro.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2006.
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Figura 36 – Parede “B”, com lâmina isolante.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2006.

A composição das paredes constituiu-se:
• a) uma estrutura de montantes e travessas de dimensões transversais
40mm x 70mm, sendo especificada a madeira de imbuia e a de canela louro, com
teor de umidade de 15 %;
• b) fechamento externo com escamas de 9 cm de largura, (tábuas)
posicionadas horizontalmente com encaixe macho-fêmea, contendo ainda um
detalhe de pingadeira para proteção (foto 32), e fechamento interno formado por
tábuas de forro de 5 cm de largura posicionadas verticalmente, também com encaixe
macho-fêmea. As espécies de madeira usadas nos fechamentos são imbuia
externamente e canela louro internamente;
• c) Manta de fibra de vidro de 25mm (1 polegada) colocada nos retângulos da
estrutura entre as paredes interna e externa, conforme mostrado na foto 27 e figura
35 , para a parede “A”, e lâmina isolante refletiva composta de foil de alumínio e uma
trama reforçada com espessura inferior a 1mm ( a qual intercepta 95% da radiação
do calor, 100% impermeável, não rasga, e isola até 15°C da temperatura ambiente)
para a parede “B”, conforme figura 36.
7.1.1 Ensaios De Laboratório E Medições No Ambiente Construído - Avaliação
Do Coeficiente De Transmissão Térmica
O ensaio realizado no Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade de
Edifícios, do IPT, consistiu em medir os parâmetros térmicos de duas paredes,
representantes do sistema avaliado no estudo de caso, através da simulação dos
ambientes interno e externo. As paredes foram instaladas em um pórtico de
laboratório (fotos 35a e 35b, e figura 37), e este pórtico foi deixado entre duas
câmaras, com temperaturas diferentes, simulando ambientes interno e externo:
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Foto 35a - Pórtico (suporte) para montagem dos painéis. Estrutura aberta.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.

Foto 35b - Pórtico (suporte) para montagem dos painéis. Detalhe do encaixe.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006
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Ganchos para içar a parede com guindaste
Cinta metálica para estruturar
a parede

Cinta metálica para estruturar
a parede

1,76 m

0,04 m

1,76 m
Área exposta da parede necessária
para o ensaio em ambos os lados

Espessura nominal
da parede

0,04 m

Figura - 37 – Croqui do pórtico usado nos ensaios dos painéis.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006

a) Parede “A” que teve como isolante térmico uma manta de lã de vidro de 1”
de espessura
• Ambiente externo: temperatura estabilizada em 45,3oC;
• Ambiente interno: temperatura estabilizada em 14,1oC;
• Diferença de temperatura 31,2oC.
b) Parede “B” que teve como isolante uma lâmina isolante
• Ambiente externo: temperatura estabilizada em 43,9oC;
• Ambiente interno: temperatura estabilizada em 13,7oC;
• Diferença de temperatura 31,2oC.
•
Após a montagem, o sistema foi acionado para gradualmente atingir a temperatura
de equilíbrio registrando as condições ambientais nas duas câmaras (fotos 36a e
36b), conforme indicado nas figuras 38 e 39. Nessas condições cada painel
permaneceu por aproximadamente quatro dias, tempo necessário para obtenção
dos dados para avaliação de seu desempenho.
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70,0

60,0

50,0

Lado Quente
40,0

Lado Frio
Fluxo calor
Fluxo Calor
Centro Sala Quente

30,0

Centro Sala Fria

20,0

10,0

0,0
16/5/06 12:00

17/5/06 0:00

17/5/06 12:00

18/5/06 0:00

18/5/06 12:00

19/5/06 0:00

19/5/06 12:00

20/5/06 0:00

Figura 38 - Gráfico do experimento do painel com lã de vidro.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.

60,0

50,0

40,0

Face Quente

30,0

Face Fria
Fluxo calor
Fluxo Calor
Centro Sala Quente

20,0

Centro Sala Fria

10,0

0,0
2/6/06 9:36

2/6/06 14:24

2/6/06 19:12

3/6/06 0:00

3/6/06 4:48

3/6/06 9:36

3/6/06 14:24

3/6/06 19:12

-10,0

Figura 39 - Gráfico do experimento do painel com a lâmina isolante.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.
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Foto 36a – Posição do pórtico entre as câmaras, lado esquerdo simulando o ambiente
externo.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE DE
EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.

Foto 36b – Posição do pórtico entre as câmaras, lado direito simulando o ambiente interno.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE DE
EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.

7.1.2 Montagem Do Experimento
Cada um dos painéis foi instrumentado em duas regiões diferentes, figura 40 e foto
37, para se medir o fluxo de calor no espaço onde havia predominante madeira e no
espaço composto por dois fechamentos e lã de vidro, ou lâmina isolante.
7.1.3 Análise Dos Resultados Experimentais
A avaliação dos resultados do experimento, executado no IPT, indicou para os dois
painéis em estudo o seguinte:
a) Parede “A”
• Resistência da área com lã de vidro:

0,85 m² °C/W

• Resistência da área com montante de madeira:

0,72 m² °C/W

• Resistência média:

0,82 m² °C/W

132

b) Parede “B”
• Resistência da área com lâmina isolante:

0,85 m² °C/W

• Resistência da área com montante de madeira:

0,68 m² °C/W

• Resistência média:

0,81 m² °C/W
Cálculo Ponderado com a área

Painel com lã de vidro

Área total do painel

2
3,10 m

Área total de madeira

0,68 m2

Área total de lã

2
2,42 m

Resistência da área com lã
Resistência da área com madeira

0,85 (m2.oC)/W
0,72 (m2.oC)/W

Resistência média

2o
0,82 (m . C)/W

Posição do fluxímetro
Espaço onde existe somente madeira
Ensaio feito com um delta de temperatura de

31,2 oC
Espaço onde esta a lã e as duas paredes

Cálculo Ponderado com a área
Painel com foil
Área total do painel

2
3,10 m

Área total de madeira

0,68 m2

Área total de foil

2
2,42 m

Resistência da area com foil
Resistência da area com madeira

0,85 (m2.oC)/W
0,68 (m2.oC)/W

Resistência média

2o
0,81 (m . C)/W

Posição do fluxímetro
Ensaio feito com um delta de temperatura de

31,2 oC
Espaço onde existe somente madeira
Espaço onde esta o foil e as duas paredes

Figura 40 - Marcação das regiões diferentes.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.
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Foto 37 – Localização das regiões diferentes
onde foram instalados os registradores.
Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DO IPT, 2006.

Se analisados em termos de material lã de vidro e lâmina isolante, verifica-se que o
desempenho é bastante similar. Deve-se ponderar, entretanto, as vantagens e
desvantagens operacionais e de desempenho de cada material ao optar-se entre
eles. É importante ressaltar neste ponto que o desempenho global do conjunto pode
ser modificado, e este é o procedimento para outras análises, ao se trabalhar na
composição, na espessura (no caso da lã de vidro), ou nas camadas (no caso da
lâmina isolante) na busca de um desempenho pré-estabelecido.
Uma avaliação teórica é facilmente realizável para a estrutura de madeira
isoladamente, considerando as camadas de fechamento interna e externa, com ou
sem a presença dos montantes. Dessa forma chega se aos valores: coeficiente de
transmissão térmica para a madeira de canela (densidade aparente 650 kg/m3).
7.2 Coleta De Dados Reais Em Edificação Em Uso
O outro experimento foi feito em um ambiente construído, no qual uma sala de 2,48x
3,82m² (figura 41), construída nas mesmas condições estruturais e de fechamento
que a residência tomada como estudo de caso, foi isolada, sem a presença de
móveis ou pessoas, para a medição das temperaturas máximas e mínimas e
umidade relativa internas e externas. Foram usados dois termômetros de máximo e
mínimo, instalados dentro e fora da sala, e um termohidrografo, registrando dessa
forma as temperaturas interna e externa no período. O experimento teve duração de
15 dias.
E embora não se tenha o acompanhamento das condições metereológicas do local
do experimento por um período prolongado, a fim de se coletar dados para o estudo
em questão, foram utilizados os dois registros de temperatura e de umidade relativa,
em datas diferentes.

134

Cômodo
Utilizado

Figura XX – Planta local utilizado Janela
Fonte: Desenho Da Autora, 2006. localizada
na face
Sul

Figura 41 – Planta baixa do ambiente construído utilizado no experimento.
Fonte: DESENHO DA AUTORA, 2006.

A seguir são indicadas nas tabelas 13 e 14 os registros obtidos:
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Tabela 13 – Registro de temperatura, em oC, e umidade relativa, em %, no período de 06 a
20 de abril de 2006.
data

Temperatura interna
máxima
mínima

Temperatura externa
máxima
mínima

Umidade Relativa interna
máxima
mínima

6/4/2006
7/4/2006
8/4/2006
9/4/2006
10/4/2006
11/4/2006
12/4/2006
13/4/2006
14/4/2006
15/4/2006
16/4/2006
17/4/2006
18/4/2006
19/4/2006
20/4/2006

25,1
22
24,1
26,3
26,5
25,9
25,8
26,6
27,0
26,9
24,9
22,8
20,5
19,7
21,8

20,4
19,8
20,2
20,8
19,8
19,3
18,1
18,9
18,7
19,3
19,9
19,3
17,4
16,5
16,3

28,4
25,9
27,4
27,1
30,6
28,4
28,4
29,5
30,1
30
27,6
23,6
21
21,6
23,1

18,5
17,6
18,1
18,8
16,9
16,3
14,3
15,5
15,1
16,2
16,9
16,7
13,9
12,8
13

68%
70%
74%
72%
61%
59%
53%
52%
68%
70%
69%
65%
62%
60%
55%

46%
66%
66%
63%
73%
74%
71%
70%
43%
49%
59%
70%
70%
65%
67%

Média

24,4

19,0

26,8

16,0

64%

63%

Fonte: TABELA DA AUTORA, 2006.
Tabela 14 – Registro de temperatura, em oC, e umidade relativa, em %, no período de 25 de
maio a 11 de junho de 2006.
Data

Temperatura interna
máxima
mínima

Temperatura externa
máxima
mínima

Umidade Relativa externa
máxima
mínima

25/05/06
26/05/06
27/05/06
28/05/06
29/05/06
30/05/06
31/05/06
1/06/06
2/06/06
3/06/06
4/06/06
5/06/06
6/06/06
7/06/06
8/06/06
9/06/06
10/06/06
11/06/06

18,7
19,0
21,5
20,6
23,1
21,9
22,3
22,7
21,2
19,2
20,2
21,9
22,0
21,9
22,9
20,4
21,7
22,4

13,2
15,6
16,0
14,0
16,0
16,7
15,3
17,0
16,0
15,9
14,4
16,1
17,7
17,0
15,2
15,1
14,4
15,0

19,7
20,7
23,4
21,3
26,3
24,9
26,5
26,5
22,0
20,6
21,5
24,3
23,9
24,0
24,9
22,9
24,5
25,4

11,2
13,6
13,1
10,5
13,5
14,2
12,1
15,7
13,5
13,5
10,8
13,8
15,7
14,0
11,5
11,3
10,7
11,6

79%
80%
84%
85%
85%
85%
83%
79%
75%
74%
83%
74%
79%
82%
85%
87%
82%
81%

55%
56%
72%
70%
32%
42%
34%
30%
53%
47%
48%
33%
39%
50%
38%
47%
44%
74%

Média

21,3

15,6

23,5

12,8

81%

48%

Fonte: TABELA DA AUTORA, 2006.
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A figura 42 mostra os gráficos de variação das temperaturas máximas e mínimas, na
edificação, no primeiro período de medição.

Temperaturas interna e externa na edificação
período 06 a 20 de abril de 2006

Temperatura (°C)

35
30
25

temp.max. ext.
temp. max. Int.

20

temp. min. Int.
temp. min. ext.

15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

dia do mês
Figura 42 – Variação das temperaturas período de 06 a 20/04/2006.
Fonte: FIGURA DA AUTORA, 2006.

A figura 43 mostra os gráficos de variação das temperaturas máximas e mínimas, na
edificação, no segundo período de medição.

Temperatura (°C)

Temperaturas interna e externa na edificação
período 25-maio a 11-junho de 2006
30,0
temp. ext. max.

25,0

temp. Int. max.

20,0
temp. int. min.

15,0

temp. ext. min.

10,0
5,0
0,0
23-5

28-5

2-6

7-6

dia do mês
Figura 43 – Variação das temperaturas período de 25/05/2006 a 11/06/2006.
Fonte: FIGURA DA AUTORA, 2006.

12-6
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Conclui-se dos dados coletados e dos gráficos, observa-se que em ambos os
períodos a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas do lado externo foi
aproximadamente 10,7oC, e a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas
do lado interno (dentro da sala) foi aproximadamente 5,5oC.
A umidade relativa, dentro da sala, medida no primeiro período se manteve estável
em torno de 63%, ao passo que apresentou umidade relativa, do lado externo da
edificação, máxima de 81% e mínima de 48% no segundo período.
7.3 Identificação Botânica Das Madeiras Utilizadas
Durante a execução da obra foram coletadas amostras das madeiras nas diversas
partes para confirmação da espécie. Cinco peças foram encaminhadas ao
Laboratório de Anatomia do IPT e foram identificadas como segue no quadro 9 :
Componentes

Madeira especificada

Identificação botânica

1 – estrutura 1 (montante)

imbuia

imbuia

2 – fechamento externo

imbuia

imbuia

3 – fechamento interno

canela-loura

canela-loura

4 – viga de cobertura

pinho do paraná

pinho do paraná

5 – estrutura 2 (montante)

imbuia

mandioqueira

Quadro 9 – identificação das madeiras utilizadas.
Fonte: LABORATÓRIO DE ANATOMIA DO IPT, 2006.
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8 COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE O TRABALHO EXPERIMENTAL
Neste capítulo é apresentado o resumo de uma análise crítica, sobre os pontos mais
importantes observados durante o acompanhamento da construção da edificação
tomada como estudo de caso, e nos experimentos efetuados, ou sejam, em
laboratório em uma parede externa de edificação, e em campo sobre a eficiência do
isolamento térmico de uma edificação em uso.
8.1 Comentários Sobre As Observações Realizadas No Estudo De Caso
Conforme proposto nos objetivos deste trabalho, a análise do projeto, e posterior
execução de uma edificação residencial, foi acompanhada desde seu início a fim de
se detectar possíveis falhas e localizar pontos, onde melhorias pudessem ser
implantadas para manter o projeto como um todo, dentro da conformidade das
normas, regulamentações ou mesmo na boa prática construtiva, na falta desses. A
sistemática foi uma avaliação crítica na residência “as built”.
Lembrando-se que a edificação estudada foi construída no prazo previsto, seguindo
as orientações normais da empresa, sem qualquer alteração por força deste estudo.
No decorrer, vários pontos foram levantados conforme seguem:
8.1.1 No Projeto Arquitetônico Da Edificação
Na concepção do projeto nota-se, por uma análise simples em outras edificações da
empresa, que existe uma tendência em seguir um sistema e linhas arquitetônicas
tradicionais, fazendo-se adaptações em projetos já existentes, ou seja, dentro de
alguns modelos de casas, surgem novos projetos.
Por este procedimento, observações importantes foram detectadas neste item,
tendo-se como referência a possibilidade de pré-fabricação, considerando-se os
seguintes pontos de interesse:
a) Localização do terreno, forma e posição geográfica
Os requisitos de desempenho estrutural da edificação e dos ambientes construídos,
elementos básicos como direção e velocidade predominante de vento, existência de
obstruções naturais no entorno (vegetação, morros, vales, etc.), obtenção de uma
carta da variação da temperatura e da umidade relativa nas proximidades, pontos
cardeais, formação do solo (natural, aterro etc.), infra-estrutura urbana, topografia do
terreno devem ser estudados.
No desenvolvimento do projeto, dentro das perspectivas do futuro usuário, esses
elementos necessariamente devem balizar os detalhes construtivos em termos de
materiais e dimensões.
b) Modulação dos painéis
No acompanhamento efetuado o principal ponto observado foi a não definição de um
sistema modular dimensional, em função dos materiais envolvidos e do sistema
supostamente adotado de pré-fabricação. As paredes ou painéis são produzidos na
obra pelo montador, de forma contínua, isto é, constituindo uma parede única, tanto
na largura ou como no comprimento da edificação. A fotos 17 e 18 mostra esta
construção ao longo comprimento e a foto 19 na largura. Desse ponto de vista o
sistema não pode ser considerado como pré-fabricado. Ainda nesse aspecto, os
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montantes são posicionados verticalmente não como elementos estruturais para
descarregamento de cargas verticais, como mostrado na fotos 30, onde não se
verifica o alinhamento da cobertura e os montantes (colunas). Nota-se, também por
essas fotos, que os espaçamentos destes elementos não obedecem a uma
sistemática relacionando o sistema de cobertura, dimensões dos elementos
construtivos, tamanho das paredes e modulação dos painéis.
Com o foco na pré-fabricação, os projetos deverão passar por uma fase de transição
a fim de incorporar as alterações para se adaptarem as modulações indicadas neste
trabalho. Levando-se em conta que tanto os painéis de paredes como as tesouras
de telhado tenham uma modulação adequada, com tamanhos que caibam em um
container, visando possíveis exportações, visualiza-se nos projetos apresentados
nos capítulos 7 e 8, a modulação de 0,60 m, a qual é compatível com as larguras
dos painéis, assim como com a altura do pé direito sugerido a uma residência
(2,60m). Como conseqüência dessas alterações, vê-se a necessidade de adaptar-se
os tamanhos dos cômodos (cozinha, banheiros, salas, dormitórios etc.) a essa
modulação, múltiplos ou sub-múltiplos dela.
Isso irá facilitar, também, a execução das fundações, sendo estas rasas ou
profundas, pois com dimensões pré-determinadas, as quantidades e localizações
dos ferros de espera para a amarração dos montantes e guias de madeira, ou
chumbadores, pode ser determinada em planta seguindo a um critério já existente
na concepção do projeto.
8.1.2 Nos Materiais Utilizados E Suas Dimensões Comerciais
Com relação aos materiais utilizados, muitas opções existem e devem ser
consideradas. Como citado no item 8.1.1, a escolha do material e sua qualidade
devem ser cuidadosamente definidas para um melhor aproveitamento, economia e
desempenho do conjunto.
a) módulo básico dos elementos construtivos
Tendo como base as dimensões dos materiais componentes são projetados os
elementos da edificação, como por exemplo, placas de revestimento, pranchas de
madeira, material isolante, de meios de transporte e dimensões finais dos painéis de
fechamento e divisórias.
Como regra geral, as dimensões básicas dos painéis devem seguir os múltiplos das
dimensões dos componentes. Madeira serrada é fornecida ao mercado em múltiplos
de 500mm sendo os comprimentos mais comuns de 3000 a 4000mm. Chapas de
madeira transformada (compensado, OSB, MDF) têm larguras básicas de 1100mm;
1200mm e 1220mm, devendo ser considerada na definição do módulo. Placas de
gesso geralmente são fornecidas em múltiplos de 600mm. Mantas e placas
isolantes devem ser cortadas em sub-múltiplos da largura para evitar perdas, o que
direciona o espaço livre entre os montantes.
Não obstante as dimensões, devem considerar ainda os vãos a serem cobertos
pelos elementos para adequar as solicitações e resistência dos mesmos.
b) conectores para fixação e meios de aplicação dos mesmos
Em construções do tipo light frame, usualmente os conectores são pregos lisos ou
com haste deformadas com maior capacidade de carga. O desempenho das
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ligações depende das dimensões e da forma da superfície e da distribuição dos
mesmos, conforme indicado na foto 20. Mesmo considerando áreas secas,
conectores tratados com anti-corrosivos são indicados.
c) estruturas de paredes
As paredes pré-fabricadas são projetadas de forma a proporcionarem resistência
mecânica, estanqueidade e isolamentos térmico e acústico. Nos comprimentos,
entre 3000mm e 4500mm, são intercalados os montantes ou colunas que têm a
função de transmitir cargas verticais às fundações. Na produção são colocados
travamentos horizontais para permitir estabilidade e reduzir os comprimentos de
flambagem, embora, dependendo do tipo de fechamento, eles podem ser
dispensados, como nos casos de escamas horizontais tipo macho-fêmea em
paredes cegas. O sistema de fixação pode ser adotado entre os tipos indicados na
foto 33.
d) estrutura da cobertura
Nos projetos normalmente executados pela empresa, a estrutura de cobertura
adotada é do tipo tradicional com vigas, caibros e sarrafos, não tendo um projeto
definido, mas montado segundo as boas práticas de construção e experiência do
montador chefe contratado pela empresa. Para o sistema de cobertura de casas
pré-fabricadas é indicada a aplicação de treliças (ou tesouras) pré-fabricadas onde
se tem maior controle das características do material, bem como o posicionamento
das tesouras em função dos elementos estruturais. Enquanto na confecção, são
usados para formação dos nós, placas de compensado, madeira maciça, placas
dentadas ou cobre juntas metálicas.
e) sistema hidráulico
Todo o sistema hidráulico das edificações é instalado em alvenaria, nas áreas
molhadas, não interferindo no sistema de construção em madeira atual. Deve se
considerar, entretanto, a possibilidade da utilização de gesso acartonado resistente
à umidade ou de madeira tratada em projetos de paredes para áreas molhadas. A
consideração básica no sistema atual é o posicionamento da caixa d’água em
estrutura adequada para descarregamento dos esforços nos pontos estruturais em
alvenaria. Em sistemas estruturais em madeira, o posicionamento de caixas d´água
deve ser estudado cuidadosamente.
f) sistema elétrico
Dentre as preocupações do sistema elétrico é o devido isolamento dos fios e cabos
no sentido de manter a construção segura contra o risco de incêndio. Embora toda
a fiação seja isolada por meio de conduites plásticos no interior das paredes, no
forro o sistema é aéreo, preso a estrutura da cobertura, sem o encapamento em
conduítes.
8.1.3 No Acompanhamento Da Execução Da Obra
Durante a execução da obra foi efetuado o acompanhamento das atividades de
montagem onde foram anotados os pontos, que a princípio, deveriam constar do
projeto ou da relação do controle da qualidade do material usado na execução.
Na montagem da estrutura dos painéis deve considerar os efeitos de transmissão de
carga, bem como a necessidade ou não de reforços, e dimensionamento especiais.
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A colocação de peças duplas nos montantes, ou de peças justapostas como
indicado nas fotos 21 e 22, sem uma execução adequada, não cumpre o objetivo.
O sistema pré-fabricado a estrutura de cobertura deve ser projetada para permitir
fácil transporte, economia de mão de obra, rapidez na montagem, bem como manter
o controle de defeitos e características do material através de seleção (classificação
visual). Nesse sistema, treliças pré-fabricadas são usadas, as quais são produzidas
em bancadas, geralmente em fábrica. O sistema de cobertura efetuado na
edificação do estudo de caso foi montada no local, de modo tradicional, sem
qualquer preocupação com a pré-fabricação.
A seguir são feitas algumas observações sobre os materiais usados e sobre os
detalhes de montagem dos componentes:
a) Espécies de madeira
Manter contato em laboratório de identificação de madeira e treinar funcionários para
essa função no controle de recebimento de material.
b) Umidade da madeira
É imprescindível para o bom desempenho da estrutura, tanto do ponto de vista
mecânico como biológico, que as peças de madeira estejam secas ao ar, e em
algumas aplicações secas em estufa. O controle da umidade na recepção pode ser
realizada facilmente com o aparelho medidor de umidade.
c) Madeiras com ataque de fungos e insetos
O desenvolvimento e proliferação de fungos manchadores e apodrecedores está
diretamente ligada à presença de umidade na madeira. Reforçando a necessidade
da secagem das peças componentes na fase de processamento primário, deve-se,
também, efetuar a classificação visual para eliminar dos lotes peças que contenham
ataques de insetos mesmos inativos, e deterioração por fungos.
d) Tratamento preservante
Madeiras de baixa resistência natural e sujeitas a ação de intemperismo devem ser
tratadas com produtos fungicidas e inseticidas para dar a devida proteção.
e) Não uniformidade de cores
Com exceção de painéis que devem receber acabamento com pintura sólida (não
transparente), no processo de classificação visual deve se separar as peças por
critério de cor para compor paredes uniformes.
f) Presença de alburno
Dada a baixa resistência biológica a fungos e insetos, o alburno sempre deve
receber tratamento fungicida e inseticida, mesmo quando as peças de madeira não
forem aparentes.
g) Pregos não tratados
Manchas decorrentes da oxidação e deterioração da madeira na zona de fixação
são patologias comuns em estruturas expostas ao intemperismo. Nas paredes
externas é sempre indicado o uso de produtos ferrosos tratados.
h) Mantas isolantes
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Otimizar o aproveitamento das mantas isolantes através da padronização das
dimensões em função das dimensões de fabricação das mesmas.
i) Apoios de vigas e tesouras
As tesouras ou vigas do sistema de cobertura devem ter seus apoios alinhados com
os montantes visando à transmissão dos esforços por compressão.
j) Vedação de janelas
Utilizar recursos, tais como fitas de vedação, borrachas e silicones, para
proporcionar a estanqueidade da obra.
k) Perfil das peças de madeira imprecisos (ferramental)
Em todo sistema de encaixe, o perfeito ajuste das peças deve ser observado na
linha de produção com o uso de ferramentas devidamente projetadas e afiadas.
8.2 Comentários Sobre Os Experimentos Realizados
Os pontos mais importantes verificados nos dois experimentos efetuados,para
obtenção de dados sobre as condições ambientes em edificação em uso e a
avaliação da eficiência dos materiais usados são relatadas a seguir.
8.2.1 Dados Coletados Em Edificação Em Uso
Este experimento foi realizado com o intuito de se verificar o desempenho real do
isolamento térmico oferecido pelas paredes em um cômodo de uma edificação em
uso, através da observação da variação da temperatura dentro e fora (na sombra) do
ambiente. A análise dos dados coletados, tabelas 13 e 14 e figuras 42 e 43, indica
que, em dois períodos distintos, abril e junho:
a) a temperatura mais alta durante o dia, externa ao ambiente, nesses meses,
foi em média 26,8° e 23,5° e a temperatura mais baixa durante o dia, foi em média
16,0° e 12,8°, respectivamente;
b) a temperatura mais alta durante o dia, interna ao ambiente, nesses meses,
foi em média 24,4° e 21,3° e a temperatura mais baixa durante o dia, foi em média
19,0° e 15,6°, respectivamente;
c) a faixa de variação da temperatura, do lado externo ao ambiente, foi de 10,8°
em abril e 10,7° em junho;
d) a faixa de variação da temperatura, do lado interno ao ambiente, foi de 5,4°
em abril e 5,7° em junho;
Notadamente verificou-se que, em média, o ambiente interno sob proteção das
paredes da edificação, é mais agradável do que se fosse aberto e sem proteção,
mantendo uma diferença de temperatura de 5,5° na faixa de variação. Isto significa
dizer que, há uma queda de temperatura e o ambiente interno se mantém 2,5°
abaixo da temperatura externa fase mais quente do dia, e um aumento de
temperatura e o ambiente interno se mantém 3,0° acima da temperatura externa na
fase mais fria do dia.
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8.2.2 Ensaio De Paredes Com Isolantes Térmicos
Os ensaios em laboratório, envolvendo a avaliação do desempenho de paredes,
montadas com lã de vidro e foil de alumínio, usadas nas edificações em estudo
mostraram:
a) os dois materiais, quando aplicados às paredes separadamente apresentam
desempenho semelhante, podendo se optar entre um ou outro indistintamente,
devendo se considerar, a facilidade de aplicação, preço, disponibilidade de mercado
etc;
b) embora, somente os dois materiais isolantes tenham sido estudados, podese efetivamente inferir que várias combinações, envolvendo: espessura da lã de
vidro, camadas duplas de foil, espessura das escamas de madeira usadas no
fechamento são possíveis.
Para atender às diferentes exigências de
regulamentações com relação às condições de exposição, clima e desempenho
térmico, a eficiência dessas combinações pode ser avaliada teoricamente ou através
de ensaios em laboratório.
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9. CONCLUSÃO
A abordagem perseguida para se atingir o objetivo proposto de se levar o atual
projeto de casa de madeira para um projeto de casa de madeira pré-fabricada,
incluindo entre os tópicos a avaliação estrutural, avaliação das características
isolantes, proteção ao fogo e organismos xilófagos, provou a exeqüibilidade das
ações e mostrou os benefícios delas oriundas. Resultados favoráveis, considerando
a economia de material, os métodos sugeridos para alcançar desempenhos préestabelecidos, indicações para execução do controle da qualidade dos materiais,
validam e justificam os caminhos e procedimentos usados.
Deve se considerar aqui que uma avaliação efetiva sobre os ganhos financeiros,
somente poderão se realizar com a implantação de medidas corretivas e mudanças
no modo operacional. A implantação de um sistema modulado, por exemplo, gera
economia direta no uso do material, eliminando o retrabalho, necessitando,
entretanto, de um detalhamento do projeto arquitetônico.
Treinamento de
funcionários sobre classificação e escolha de material e avaliação da qualidade
levam a projetos mais limpos e agradáveis eliminando, em muitas vezes, reparos
difíceis e custosos devido ao uso de material não apropriado ou simplesmente não
adequado.
A forma de encarar o problema tendo as premissas do mestrado profissional,
trazendo os fatos reais, buscando identificar as falhas e defeitos para então procurar
as soluções para as devidas correções, colaborou, decididamente, para o bom
andamento do estudo.
Embora algumas proposições exijam tempo e aprofundamentos práticos e teóricos
para a implantação, porém demonstram seguras com certeza no sucesso.
Do estudo de caso aqui desenvolvido, incluindo os experimentos realizados, pode se
verificar, principalmente:
• através da análise dos sistemas estruturais identificou-se como sendo do tipo
“Plataforma” o projeto estudado, e pertencente ao sistema construtivo de painéis
sanduíche (parede dupla);
• através de ensaios de laboratório e coleta de dados reais, que o material lã
de vidro e o material lâmina isolante são altamente eficientes e possuem
desempenho bastante similar;
• por meio do acompanhamento da obra, alguns pontos frágeis no Projeto de
Arquitetura, nos materiais e na execução foram identificados, tais como: dimensões
dos painéis não padronizadas ou moduladas; espaçamento irregular entre os
montantes; sistema de pregação não estabelecido; uso de pregos não tratados;
estrutura do telhado sem um projeto definido; ausência do controle da umidade e
das espécies de madeira; peças estruturais usadas sem classificação visual;
imprecisão dos cortes nas emendas.
Seguindo a diretriz básica do objetivo do trabalho, ou seja, a casa pré-fabricada,
com os itens levantados no projeto e na sua execução os seguintes aspectos devem
ser considerados:
• modulação dos painéis, pela necessidade de facilidade de transporte e uso
de materiais de fechamento com dimensões pré-estabelecidas;
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• espaçamento regular entre os montantes, em consonância com o
distanciamento entre tesouras de cobertura e pontos de apoio;
• dimensionamento das seções e comprimentos das peças de madeira;
• determinação e controle do teor de umidade de toda madeira usada;
• indicação dos preservantes adequados para tratamento;
• melhoria do ferramental usado na produção de perfis e encaixes permitindo
melhor estanqueidade e isolamentos térmico, acústico.
Como conclusão, a observação do conjunto dos detalhes adotados para fabricação
e o atendimento aos requisitos de conforto ambiental estabelecidos para as
construções habitacionais viabilizam a elaboração projetos de edificações préfabricadas com economia e adequação aos requisitos técnicos e de desempenho.
9.1 Recomendações
Fica assim como sugestão, para trabalhos futuros, estudos com outros materiais,
visando atender satisfatoriamente o desempenho global do conjunto, ao se trabalhar
na composição, nas dimensões - espessura (no caso da lã de vidro), ou nas
camadas (no caso da lâmina isolante), que possam servir aos mercados mais
exigentes.
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ANEXO
FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DAS MADEIRAS
Fonte: MAINIERI; CHIMELO, 1989.
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