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RESUMO

Para a melhoria da qualidade, e redução de patologias em pisos de madeira
nativa, é necessário estabelecer requisitos técnicos para a adequada interface entre
os sistemas construtivos e influências climáticas do local de instalação. Um dos
principais objetivos dos requisitos técnicos apresentados é reduzir ao máximo as
variações dimensionais da madeira, que ocorrem por conta da oscilação do seu teor
de umidade, e interferem diretamente em sua qualidade . As madeiras utilizadas em
pisos devem ter seus teores de umidade compatíveis e adaptados às médias anuais
de temperaturas e umidades relativas do ar do local de instalação. E assim que
compatibilizados devem ser protegidos de quaisquer fonte de umidade, para que
não ocorram alterações dimensionais excessivas. Para isso, o projeto deve prever
detalhes construtivos que proporcionem a estanqueidade dos ambientes e absorvam
as variações dimensionais da madeira. Os materiais utilizados para os diferentes
tipos de substratos e os adesivos para fixação e acabamentos da madeira devem
conter teores de umidade estáveis para que não alterem o teor de umidade da
madeira. São apresentados outros requisitos para fatores que podem alterar a
qualidade e a estética dos pisos de madeira, como as características que
determinam as espécies de madeiras mais indicadas para pisos, suas classificações
de qualidade normativas e comerciais, assim como práticas de instalação,
manutenção e preservação. Após estabelecidos, os requisitos técnicos serão
colocados em prática para avaliação a partir de estudos de casos.

Palavras Chaves: piso de madeira, substrato, qualidade, patologias.

ABSTRACT

Technical requirements for native wood floors

In order to improve quality and reduce pathologies in native wood floors, it is
necessary to establish technical requirements for the proper interface between
building systems and local climatic influences. One of the major goals of technical
requirements is to minimize the dimensional variations of wood (shrinkage and
swelling), which are linked to the changes in its moisture content, and ultimately has
a direct effect in its quality. The wood used in floors should have their moisture
content compatible and adaptable to the average annual temperature and air relative
humidity of the installation site. Once the wood moisture content and the site air
humidity are balanced, it is necessary to protect the environment from external
source of moisture, avoiding any excessive dimensional changes. To accomplish that
goal, the project has to provide construction details necessary to enhance

the

tightness of the environment and absorb the dimensional variations of the wood.
Furthermore, the materials used for different types of substrates and adhesives for
wood fixing and finishing must contain moisture levels that do not alter the wood
moisture content. Other requirements that can alter the quality and aesthetics of
wood floors are also presented, such as characteristics that determine the most
suitable wood species for flooring, their ratings of quality standards, commercial
practices as well as installation, maintenance, and preservation. Once established,
the technical requirements will be assessed and evaluated base on case studies.

Keywords: wood floors, substrates, quality, pathologies
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1

INTRODUÇÃO
A madeira é um material com características físicas únicas, uma delas é a sua

variação dimensional causada pela capacidade de adsorver (ganhar) ou dessorver
(perder) água, ou higroscopicidade, que em algumas aplicações pode influenciar o
seu comportamento em serviço, comprometendo sua qualidade. Isso ocorre em
pisos de madeira utilizados em áreas internas às edificações, onde seus níveis
satisfatórios de qualidade estão relacionados à correta especificação do teor de
umidade da madeira, ao qual deve ser compatível com fatores climáticos locais e
imune a umidade proveniente do substrato, adesivos de fixação e resinas de
acabamento, entre outros problemas que podem alterar a umidade controlada do
piso de madeira, como vazamentos em sistemas hidráulicos, infiltrações e até
mesmo a incidência excessiva de sol. Devido a particularidade do material madeira,
fatores que fazem parte deste sistema construtivo devem ser aplicados com critérios
específicos para se obter bons resultados de qualidade. E para manter ou prolongar
a vida útil de seu acabamento devem ser tomados cuidados durante sua utilização e
procedimentos adequados de manutenção e preservação.
Neste trabalho, dada a área de atuação do autor, foram estabelecidos
parâmetros para espécies de madeiras nativas tradicionais e pouco reconhecidas,
provenientes de florestas nativas, por meio do Plano de Manejo Florestal
Sustentável condicionado pelo IBAMA. Contudo em decorrência da grande
variedade de espécies de madeira, exóticas ou nativas, reflorestadas ou de manejo,
que podem apresentar características adequadas para a utilização em pisos, novos
parâmetros possam ser necessários.
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2

OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral
Apresentar requisitos técnicos e procedimentos adequados para a aplicação de
pisos de madeira nativas, assim como fatores que podem influenciar seu
comportamento em serviço.

2.2 Objetivo Específico
Apresentar, a partir de avaliações práticas e teóricas, fatores que influenciam o
comportamento em serviço de pisos de madeira, a partir de parâmetros para a
produção, aquisição e especificação dos materiais, como o teor de umidade da
madeira adequado para diferentes situações, opções e requisitos para diferentes
tipos de substrato, sistemas de fixação e de acabamento. Assim como a análise dos
ambientes de instalação e diagnóstico de patologias por meio da medição dos teores
de umidade dos materiais envolvidos no sistema construtivo.

20

3

JUSTIFICATIVA
A busca pela qualidade em setores da indústria da construção civil é o reflexo

esperado por políticas governamentais e iniciativa privada, com a criação e
aperfeiçoamento de programas da qualidade como o Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e da norma de desempenho
NBR 15575/2010 - Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos. Nesses
documentos os principais objetivos são: proteger os direitos do consumidor, atribuir e
estabelecer os deveres do construtor, contribuir para o desenvolvimento tecnológico
e melhorar a transparência entre as relações comerciais do setor.
A qualidade em produtos provenientes da madeira tem como aliado a
NBR 7190/1997 - Projeto de estruturas de madeira, que apresenta enfoque
probabilístico para o controle da qualidade e avaliação continua. E como objeto
deste estudo a NBR 15798/2010 e 15799/2010, que tem foco em pisos de madeira.
Entretanto, a qualidade pode ser comprometida quando são estabelecidos,
individualmente, parâmetros mínimos para qualidade entre os componentes e
materiais de um determinado sistema construtivo, não levando em conta a
compatibilidade entre eles e as diferentes situações de aplicação. Este é o caso dos
pisos e revestimentos de madeira, que para alcançar qualidade satisfatória, tanto
estética quanto funcional, não dependem apenas de requisitos técnicos dos
materiais envolvidos, mas da interação entre eles e do ambiente de instalação.
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4

DESCRIÇÃO DO TRABALHO
Tendo em vista o objetivo deste trabalho, o estudo teve início pela observação e

verificação de patologias em pisos de madeira instalados, através da avaliação das
características dos materiais empregados, condições adotadas para instalação,
utilização e manutenção. Juntamente com as informações levantadas na revisão
bibliográfica, procurou-se analisar as anomalias encontradas para elucidação das
causas dos problemas e dentro das possibilidades determinar requisitos para a
melhoria da qualidade do sistema construtivo.
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5

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A árvore produtora de madeira é um vegetal superior que provem da evolução
das algas marinhas, que em algum momento adaptou-se ao ambiente terrestre,
fazendo surgir vasos condutores de seiva, capazes de transpor a água do solo até
as extremidades do vegetal e aumentando significativamente seu porte em razão da
abundância de luz, ar, água e sais minerais provenientes do solo. Atingiu resistência
suficiente para atender aos novos fatores do ambiente terrestre como a força dos
ventos e o transporte de seiva a grandes alturas, segundo Seixas (2011). O tecido
celular resultante dessa evolução, é denominado xilema e em sua estrutura
encontram-se células especializadas na condução de seiva e sustentação do
vegetal, além de serem capazes de armazenar substâncias e conduzir sais minerais,
segundo Costa (2001). Embora tenha propriedades únicas, nem todo material
xilemático é produtor de madeira, principalmente por conta do porte da tora que
justifique sua exploração. A variação de espécies, segundo HERZOG, Thomas et al
(2004), no mundo seja em torno de 30.000, sendo que apenas 1500 a 3000 são
utilizadas comercialmente.

5.1 Composição química da madeira.

A composição química da madeira, para a maioria das espécies, no estado
anidro, é de 49% de Carbono, 44% de Oxigênio, 6% de Hidrogênio, 1% de
Nitrogênio e 1% de matéria mineral, que compreendem principalmente três
polímeros, celulose, hemicelulose e lignina, em proporção aproximada de 50:20:30,
além de extrativos como óleo, graxas, gomas e corantes, segundo Universidade
Federal de Minas Gerais (2011). As variações de quantidade, distribuição e arranjo
dos polímeros assim como sua relação junto as estruturas celulares, determinam as
diferentes características físicas e mecânicas de cada espécies, fazendo com que
umas sejam mais leves ou pesadas, mais duras ou macias, mais rígidas ou flexíveis,
assim como os extrativos que influenciam na maior ou menor proteção ao ataque de
fungos e insetos e nas diferentes características organolépticas como, cor, odor e
sabor.
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A celulose e a hemicelulose possuem estrutura cristalina enquanto a lignina,
substância amorfa que preenche os espaços entre a celulose e a hemicelulose,
interligando as células do tecido e preenchendo os espaços vazios, como um
aglomerante entre os agregados no concreto, segundo Franco (1998).

5.2 Classificação Botânica.

A madeira é produto do tecido vascular, ou do xilema, provenientes dos
vegetais superiores: árvores e arbustos.

Os vegetais, produtores de madeira,

botanicamente são classificados, segundo Franco (1998), como:

a) Endógenas – A germinação ocorre internamente, ou seja, o seu
crescimento ocorre de dentro para fora. A sua camada externa e a mais
antiga e dura. Ex.: bambus, palmeiras etc. Alguns tipos de bambus são
utilizados como pisos de madeira em áreas internas e externas, devida as
suas boas características físicas e resistência ao intemperismo.

b) Exógenas – A germinação ocorre externamente, o seu crescimento ocorre
pela adição de novas camadas concêntricas de células, chamada de
anéis de crescimento, sempre de fora para dentro. Constituem o grande
grupo que interessa para produção de madeira. As árvores exógenas são
divididas em dois grupos, de significantes diferenças morfológicas e
anatômicas, são eles:

b.1) Coníferas ou Resinosas (gimnospermas) – São vegetais menos
evoluídos botanicamente, aonde as funções de suporte mecânico e
transporte de extrativos são feitos por dois elementos celulares, os
traqueídeos e os raios medulares. As árvores podem ser caracterizadas
por suas folhas em forma de agulhas (acículas), e pela presença de
sementes sem frutos. O lenho geralmente é de madeira branda e são
conhecidas internacionalmente como softwoods Ex.: Pinho-do-paraná.
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b.2) Folhosas ou Frondosas (angiospermas) – Vegetais mais evoluídos que
as Coníferas, seu tecido tem grupos de células de morfologia diferenciada
e com especialização de funções, aonde destacam-se, os vasos,
responsáveis pelo transporte vertical da seiva, as fibras que sustentam o
vegetal, os parênquimas que armazenam reservas nutritivas e, os raios
medulares que distribuem a seiva horizontalmente e proporcionam maior
suporte das fibras através de uma amarração. Podem ser caracterizados
pela presença de frutos e por suas folhas achatadas, largas e caducas.
Ex. Ipê, Jatobá, Maçaranduba, Tauari, Cedro, Cumaru, etc.

5.3 Estrutura macroscópica da madeira.
Em uma secção transversal de um tronco de madeira observam-se os
seguintes elementos conforme figura 1.

Figura 1 – Seção transversal tronco
Fonte: Adaptado de Timber Ridge Wood Works (2010)
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a) Medula: Destaca-se pela sua cor mais escura na parte central do cerne, em
alguns casos composto por material mole e esponjoso; no caso de madeira
serrada é classificado como defeito.

b) Cerne: Parte da madeira formada por células sem atividades, ou mortas.
Em alguns casos com tonalidades mais escuras que o alburno, devido à
aglutinação dos extrativos contidos em suas células. Geralmente tem maior
resistência ao ataque de fungos e insetos devido a presença de extrativos.

c) Alburno: Parte da madeira formada por células ativas ou vivas. É onde
ocorre o crescimento da árvore, através da formação de novas células que
compõem os anéis de crescimento e consequentemente o envelhecimento
de outras células que, quando inativas passam a compor o cerne.
Denominado “brancal” da madeira o alburno tem sua coloração, geralmente
mais clara que o do cerne e pode representar até 50% do lenho.

d) Casca: É constituída por células vivas na parte interna (floema), e células
mortas na parte externa. É responsável pela proteção do lenho de agentes
externos.

e) Câmbio: É um tecido de células em constante transformação, situada entre
o alburno e a casca. E responsável pela transformação dos açúcares e
amidos, em celulose, hemicelulose e lignina.

f) Raios medulares: São células lenhosas dispostas radialmente, com as
funções de amarração das fibras, armazenamento e transporte de
nutrientes.

g) Lenho inicial ou primaveril: anel circular de coloração mais clara, mais
visível em espécies de coníferas que em folhosas, e de menor densidade
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quando comparados com o lenho tardio. Suas células desenvolvem-se em
maior taxa, para a melhor eficiência em transporte de seiva, resultado do
metabolismo acelerado do vegetal. Isso ocorre em situações climáticas
favoráveis, como por exemplo, na primavera, quando a disponibilidade de
luz, calor e água, geralmente são maiores que em outras estações.

h) Lenho tardio ou estival: Anel circular de coloração mais escura, mais visível
em espécies de coníferas que em folhosas, e de maior densidade, quando
comparados ao lenho inicial. Suas células são formadas quando o vegetal
entra em períodos de dormência, com baixo metabolismo, conseqüência da
escassez de luz água e calor, afetando assim o desenvolvimento do lenho.

5.4 Estrutura microscópica da madeira

Três seções fundamentais são utilizadas como referencia para a análise da
madeira: são elas, as seções transversal, radial e tangencial. Na figura 2 estas
seções são representadas esquematicamente.

Seção transversal

Seção tangencial

Seção radial
Figura 2 – Principais seções da madeira.
Fonte: Adaptado de Herzog, Thomas et al (2004)
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A madeira é formada por vários tipos de células com dimensões, forma e
agrupamentos que variam de acordo com a espécie, idade, localização e direção em
que se encontram no lenho. Proporcionando heterogeneidade a estrutura do
material, assim como sua anisotropia, pois pode ter diferentes características
mecânicas quando comparado o direcionamento das fibras, como exemplos a sua
resistência e variação dimensional por ganho ou perda de umidade.

5.4.1 Coníferas
A estrutura do lenho nas coníferas é formada, em sua maioria por células
dispostas longitudinalmente em relação ao tronco, denominadas traqueídes
longitudinais e uma pequena quantidade de células dispostas radialmente,
denominadas traqueídes radiais. Outros elementos fazem parte de sua estrutura
como apresenta a figura 3:

1) Seção transversal
2) Seção radial
3) Seção tangencial
4) Anéis de crescimento
5) Lenho inicial
6) Lenho tardio
7) Raios lenhosos
8) Raios Fusiformes
9) Canal resinífero vertical
10) Canal resinífero horizontal
11) Pontuação Aureolada
12) Pontuação Simples
Figura 3 – Estrutura do lenho das Coníferas.
Fonte: Adaptado de Bodig e Jayne (1993)
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5.4.2 Folhosas
As Folhosas são vegetais, mais evoluídos que as Coníferas, como explicado
anteriormente. Seu lenho é mais complexo e com maior diferenciação celular
quando comparado as Coníferas, conforme figura 4.

1) Seção transversal
2) Seção radial
3) Seção tangencial
4) Anéis de crescimento
5) Lenho inicial
6) Lenho tardio
7) Raios lenhosos
8) Vasos
9) Perfurações

Figura 4 – Estrutura do lenho das Folhosas.
Fonte: Adaptado de Bodig e Jayne (1993)
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5.5 Características da madeira.

A grande gama de produtos em madeira demonstra uma ampla variação de
características, que atendem de forma versátil, a diversas utilizações.
Trata-se de um material heterogêneo, com mecanismos e comportamentos que
variam para cada espécie, e por fatores, como o clima da região em que a árvore se
desenvolve, formas de processamentos, utilização, entre outros.

5.5.1 Teor de umidade da madeira

A madeira é um material poroso e higroscópico que ganha ou perde água, no
estado líquido ou em vapor, para o meio ambiente. Este processo de troca de
umidade causa diversas variações em suas propriedades físicas, podendo destacar
entre elas: densidade de massa, volume, forma, cor. Segundo Galvão e Jankowsy
(1985), mesmo a umidade não sendo uma característica intrínseca da madeira, sua
compreensão é essencial, por se tratar de uma propriedade que afeta seu
comportamento nas fases de processamento, secagem e preservação, estando
diretamente relacionada à qualidade e aplicabilidade do material.

A árvore assim que é abatida, interrompe a absorção de água do solo e inicia
o processo de perda de água. A água presente na madeira, encontra-se em
diferentes partes de sua estrutura e pode ser classificada basicamente como:

a) Água livre ou de capilaridade: encontrada em diversas estruturas como as
cavidades celulares e intracelulares, que lignificadas apresentam baixa
aderência à água, facilitando a passagem de líquidos e a cessão de água
ao meio ambiente. Representa a maior quantidade de água contida na
madeira, com concentrações de água que variam dependendo da estação
do ano, espécie e sua localização no xilema. Sua perda influência
principalmente na densidade de massa da madeira.
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b) Água de impregnação ou higroscópica: é a umidade que faz parte da
constituição das paredes celulares, denominado como ponto de saturação
das fibras (PSF) que é alcançado após a eliminação da água livre. Abaixo
do PSF, que corresponde a aproximadamente 30%, a secagem torna-se
mais difícil e lenta. Sua remoção altera, além da densidade de massa da
madeira, sua resistência mecânica, dimensões e forma, podendo ocasionar
empenamentos e fissuras dependendo da composição das fibras e método
de secagem.

c) Água de constituição: encontra-se no protoplasma celular, sua remoção
ocorre apenas com a destruição da madeira.

5.5.2 Determinação de teor de umidade da madeira

O teor de umidade da madeira pode ser determinado pelo método de secagem em
laboratório com a utilização de balança e estufa de secagem; ou por meio de
medidor de umidade por resistência elétrica.

O método de secagem em laboratório é mais exato e obtêm a umidade da madeira,
a partir da relação entre a massa da água contida na madeira e a massa da madeira
seca, segundo NBR 7190/97, por meio da equação:

 % =

 − 
x 100


Onde:
U (%) = teor de umidade, em porcentagem;
Mi = massa inicial da madeira, em gramas;
Ms = massa da madeira seca, em gramas.
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O método que utiliza o medidor de umidade, por resistência elétrica, deve ter a
aferição ou calibragem do aparelho pelo método de secagem em laboratório.
Contudo tem a praticidade de determinar instantaneamente o teor de umidade da
madeira in-loco. Seu funcionamento é baseado na resistência elétrica que a
umidade da madeira propicia aos dois pólos do aparelho, onde quanto maior for a
quantidade de água menor será a resistência elétrica e quanto menor for a
quantidade de água maior será a resistência elétrica, devido a condutividade elétrica
da madeira ser menor que da água nela contida.

5.5.3 Secagem da madeira

A quantidade de água na madeira pode ser alterada de forma natural ou artificial,
através da adsorção (ganho) ou de dessorção (perda) de umidade da atmosfera em
que a madeira se encontra, com velocidade influenciada pela temperatura,
ventilação e umidade relativa do ar, segundo Ponce e Watai (1985).
A secagem objetiva compatibilizar o teor de umidade da madeira com a umidade
relativa do ar (UR), ou seja, a umidade de equilíbrio da madeira (UEM). Ao atingir
este equilíbrio com o ambiente a madeira tem maior estabilidade dimensional,
densidade de massa reduzida e melhora o desempenho das propriedades
mecânicas e de isolamento térmico.
A umidade de equilíbrio da madeira (UEM) apresentará variação em função da
variação da umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente, conforme mostra a
figura 5. Portanto uma mesma peça de madeira poderá ter diferentes teores de
umidade, quando sujeita a ambientes e temperaturas diferentes.
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Figura 5 – Relação entre Umidade Relativa e Umidade de Equilíbrio da madeira
Fonte: Ponce e Watai (1985)

A especificação do teor de umidade da madeira, para sua aplicação, deve conter
valores mínimos e máximos de acordo com o local de aplicação do material, para
que a madeira atinja a umidade de equilíbrio (UEM) sem grandes variações
dimensionais. Como exemplo a tabela 1 apresenta os valores médios do teor de
umidade de equilíbrio para algumas localidades, de acordo com as condições
climáticas ambientais do local de aplicação. Deve-se ter cuidado na aplicação desta
tabela devido ao fato de que a umidade relativa e temperatura variam ao longo do
ano, alem de que para a mesma localidade pode haver variações climáticas. Para
dados climáticos mais precisos pode ser consultado estações de medições mais
próximas aos locais de instalação do piso como exemplo aeroportos e estações
meteorológicas.
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Cidade

Umidade
relativa do
ar* (%)

Temperatura*
(°C)

Teor de
umidade de
equilibrio da
madeira**(%)

Cidade

Umidade
relativa do
ar* (%)

Temperatura*
(°C)

Teor de
umidade de
equilibrio da
madeira**(%)

Aracaju

78,2

26,0

15,2

Manaus

83,1

26,7

16,9

Belém

86,5

26,0

18,4

Porto Alegre

76,0

19,5

14,8

Belo Horizonte

76,5

21,1

14,9

Porto Velho

84,8

25,1

17,7

Brasília

67,6

21,2

12,5

Recife

81,2

25,5

16,2

Cuiabá

73,1

25,6

13,7

Rio Branco

83,8

24,9

17,3

Curitiba

80,2

16,5

16,2

Rio de Janeiro

79,1

23,7

15,6

Florianópolis

82,2

20,3

16,8

Salvador

79,5

25,2

15,6

Fortaleza

80,2

26,6

15,8

Santos

79,9

21,3

15,9

Goiânia

65,7

23,2

12,0

São Luis

78,4

26,1

15,2

João Pessoa

80,6

26,1

15,9

São Paulo

78,4

19,3

15,5

Macapá

82,8

26,6

16,8

Teresina

77,5

26,5

14,9

Maceió

79,0

24,8

15,5

Vitória

81,1

24,2

16,2

Fontes: * Instituto Nacional de Meteorologia - INEMET
** Calculado de acordo com ASTM D 4933-91 - Standard Guide for Moisture Conditioning os Wood And Wood-Base Materials.

Tabela 1 – Teor de umidade de equilíbrio da madeira na base seca em função da umidade
relativa e da temperatura.
Fonte: Adaptado de IPT (2009)

5.5.4 Movimento da água na madeira
Durante os processos de secagem, geralmente, a água e/ou vapor se
movimenta do interior da peça para a sua superfície, cedendo água para o ar, com
mais velocidade quanto maior for a temperatura e menor for a umidade relativa do
ar. As concentrações de umidade na madeira variam com a sua distância até a
superfície, formando um gradiente de umidade. O deslocamento da umidade
acontece em todas direções, contudo a difusão longitudinal é 15 a 20 vezes mais
rápida do que a radial e tangencial, segundo Ponce e Watai (1985).

5.5.5 Comportamento dimensional da madeira
A variação do teor de umidade da madeira abaixo do ponto de saturação das
fibras propicia variações dimensionais nas peças de forma anisotrópica, ou seja,
com comportamentos diferentes dependendo da direção analisada (tangencial,
longitudinal, radial). A contração ocasionada pela perda total do teor de umidade da
madeira, ou seja, até 0% de umidade, em sua maioria, segundo ensaios do IPT,
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varia entre 0,1 e 0,2% na direção longitudinal, 2 a 8% na direção radial e 6 a 15% na
direção tangencial. Essas contrações ocorrem pelo reposicionamento das estruturas
celulares, antes ocupada pela água (figura 6). As contrações ocorrem, assim como a
perda de água, inicialmente na superfície da peça serrada para o seu interior,
ocasionando tensões irregulares nas fibras pela diferença da quantidade de água
encontrada nessas regiões, e podem ocasionar além das diferenças dimensionais
nas peças, defeitos como mostrados a seguir.

Legenda:
H - Umidade.
PSF - Ponto de saturação das fibras.
Figura 6 – Reposicionamento da estrutura celular da madeira pela perda de umidade.
Fonte: Adaptado de Propriedades físicas da madeira (2011)

5.5.6 Histerese da madeira
A umidade de equilíbrio da madeira em situações ambientais idênticas pode
haver diferenças significativas quando comparada a ocorrência de adsorção (ganho)
ou dessorcão (perda) de água. Como exemplo, segundo Moreschi (2011), ao
colocarmos duas peças da mesma madeira em uma câmara de climatização a 20°C
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e 60% de umidade relativa, sendo a primeira seca em estufa (0%U) e a segunda
com umidade inicial superior ao ponto de saturação das fibras (PSF), a primeira
peça adsorverá até atingir uma umidade de equilíbrio de 9%U, enquanto a segunda
sofrerá dessorção, até atingir a umidade de equilíbrio de 12,5%U. Essa
característica é denominada histerese e ocorre devido à formação da estrutura dos
capilares, que quando secos tornam-se mais difíceis de adsorver que de desorver,
quando se encontra com umidade acima da umidade de equilíbrio.

5.5.7 Defeitos da madeira
A madeira está sujeita a várias formas de defeitos provenientes da secagem
ou do ataque de parasitas, ocasionando perda da qualidade.
Segundo Ponce e Watai (1985) os defeitos podem ser resultantes das seguintes
condições:
1. Mudança química – resultante da concentração de extrativos transportados
pela água e depositados em determinados pontos onde a mesma evapora
lentamente, pode ocorrer em algumas espécies de madeira quando
estocadas de forma a dificultar a circulação de ar, retardando a secagem.
2. Infecção por fungos – organismos microscópicos em alguma fase de seu
ciclo, causadores de manchas, bolores e o apodrecimento da madeira.
As manchas são encontradas no alburno e em madeiras com o cerne não
diferenciado, e comprometem principalmente a aparência da madeira. Podem
ser evitadas acelerando a secagem abaixo de 20% de teor de umidade ou
com a aplicação de fungicidas.
O bolor é uma infecção que se restringe à superfície da madeira
desenvolvendo frutificações de cores variadas, controlável, assim como as
manchas.
O apodrecimento pode ser proveniente da tora ou ocorrer devida à secagem
extremamente lenta da madeira, quando ocorre, a madeira perde suas
propriedades tornando a região afetada inutilizável. Pode ser evitado quando
a umidade estiver abaixo de 20%.
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3. Infestação de insetos – Alguns tipos de insetos podem atacar a madeira seca
ou verde. Os mais comuns podem ser classificados e diagnosticados através
dos resíduos que produzem, sendo os cupins, de solo ou de madeira seca,
produtores de excrementos granulados escuros e as brocas, de pó claro e
fino. A madeira também pode ser atacada por crustáceos e moluscos quando
utilizada em águas salgadas.

4. Deformações – Abaixo do ponto de saturação das fibras, a perda de umidade
aliada às características anatômicas da madeira, faz com que a madeira sofra
tensões e contrações de forma irregular ou anisotrópica. Entre as
deformações mais comuns destacam-se:
- Empenamentos - são geralmente causados pela diferença de contrações
que ocorrem em uma peça de madeira. Resultado de fatores intrínsecos da
madeira como contrações radiais e tangenciais, que atuam de forma diferente
dependendo da forma e posição do corte em relação à tora (figura 7), ou
fatores extrínsecos, resultado da diferença de umidade em uma peça de
madeira, ocorrida pela absorção e dessorcão de água apenas por uma das
superfícies da madeira.

Figura 7 – Contrações em seção transversal da madeira
Fonte: Adaptado de Herzog, Thomas et al. (2004)
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Os empenamentos podem ser classificados conforme a figura 8:

Figura 8 – Empenamentos da madeira.
Fonte: Adaptado de Ponce e Watai (1985)

- Fendilhamentos (figura 9)- são fissuras encontradas nas superfícies e topos da
madeira, onde uma vez retraídas pela perda rápida de água, abaixo do ponto de
saturação das fibras, diferentemente do seu interior, que ainda encontrava saturado,
geram tensões entre os tecidos, que ao superar a resistência das fibras provocam o
seu fendilhamento. As tensões que causam o fendilhamento da madeira também
podem ser causadas por diferenças de contrações radiais e tangenciais.

Figura 9 – Fendilhamento
Fonte: Adaptado da NBR 15798/2010

- Fendilhamentos internos ou favo de mel (figura 10) – Ocorrem por causas
semelhantes aos fendilhamentos superficiais, porém no interior da madeira.
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Aparecem apenas após o corte das peças e estão geralmente relacionados a
secagem artificial, onde temperaturas muito elevadas removem a umidade do interior
da madeira, e a alta umidade relativa do ar, mantém a superfície saturada
provocando diferenças de tensões e o desprendimento dos tecidos.

Figura 10 – Fendilhamentos internos ou favos de mel
Fonte: Adaptado da NBR 15798/2010

- Colapso (figura 11) – Ondulações na superfície da madeira, caracterizadas pela
evaporação de resinas e óleos, resultado da secagem em estufa sem o devido
controle, ou a exposição excessiva ao sol.

Figura 11 – Colapso
Fonte: Adaptado da NBR 15798/2010

- Derrame – Manchas encontradas em algumas espécies de coníferas submetidas a
altas temperaturas de secagem sem a devida remoção da resina existente
(sangramento).

-Nós – São porções de ramos (galhos) inclusos no tronco ou outro ramo.
Podem ter formação proveniente de galhos mortos (antigos), encontrados no interior
do tecido lenhoso, denominados nós mortos, ou galhos vivos (recentes) localizados
na superfície da tora, denominados nós vivos (figura 12). Sua ocorrência pode
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reduzir significativamente a resistência mecânica da madeira e seus valores
estéticos. Os nós mortos, diferentemente dos nós vivos, têm descontinuidade com
os tecidos lenhosos, propiciando o acúmulo de resinas e outras substâncias, e
facilitando o seu desprendimento da madeira durante os processos de secagem,
segundo Quoirin (2004).

Figura 12 – Nó vivo (esquerda) e Nó morto (direita).
Fonte: Adaptado Quoirin (2004)

Esmoado – Conhecido também como quina morta, é a ausência de madeira,
originada por qualquer motivo na quina da peça de madeira serrada, segundo NBR
15798 (2010).

Forma de diamante (figura 13)– deformação da secção da madeira, resultado da
secagem em estufa sem o devido controle, ou a exposição excessiva ao sol.

Figura 13 – Forma de diamante
Fonte: Adaptado da NBR 15798/2010

40

5.5.8 Estética da madeira
Os valores estéticos da madeira estão relacionados com os infinitos padrões
de desenhos formados pelas diferenças tonais entre as diversas estruturas da
madeira, como os lenhos iniciais e lenhos tardios, cerne e alburno, canais
resiníferos, nós, cor entre outros. Cada espécie tem suas próprias características
estéticas e as diversas formas de cortes, beneficiamento e classificação das peças
podendo estabelecer inúmeras variações de textura ou desenhos. A grã da madeira
é frequentemente usada em referência aos lenhos iniciais e tardios, mas também é
utilizada para indicar a direção das fibras e poros da madeira. O lenho inicial e o
lenho tardio são compostos de células de tamanhos diferentes, dando origem à
textura da madeira. Outra influência estética da madeira ocorre, quando as
superfícies das peças ficam expostas e seus extrativos entram em contato com o
oxigênio e os raios solares, escurecendo a cor originária do corte que em algumas
espécies pode ser significativa ao ponto de descaracterizar todos os desenhos das
superfícies, como ocorre em espécies como ipê, itaúba e jatobá.

5.5.9 Densidade de massa
A densidade de massa da madeira está relacionado ao seu peso, umidade e
em alguns casos à presença de minerais e outras substâncias. A densidade de
massa normalmente é baseada nas características de cada espécie e pode variar, a
15% de umidade, de 200 kg/m³ para a madeira de balsa, a pesos superiores a 1100
kg/m³, como é o caso da aroeira, sendo que em uma mesma espécie a variação da
densidade pode ser significativa, assim como, por conseqüência, suas propriedades
mecânicas, segundo IPT (2009).

5.5.10 Resistência a deterioração
A madeira constantemente seca ou submersa em água tem boa resistência a
deterioração, contudo a variação de umidade e temperatura colaboram para a sua
deterioração, por criar situações favoráveis ao crescimento de fungos e a
proliferação de bactérias. Contudo, em regiões onde o clima é seco e frio, a
resistência a deterioração torna-se maior que em regiões onde o clima é úmido e
quente. O alburno, quando comparado ao cerne tem maiores quantidades de
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açúcares, geralmente densidade mais baixa e seu lenho encontra-se mais exposto,
estimulando e facilitando, mais a ação de fungos, bactérias e insetos.
Os cortes transversais às fibras da madeira, ou o topo das peças serradas,
tem maior facilidade de troca de umidade com o ambiente, pois expõem uma maior
quantidade de células seccionadas que em outros tipos de corte, tornando-as mais
vulneráveis a deterioração.

5.5.11 Dureza (Método Janka)
A dureza da madeira consiste na sua resistência à penetração de outro corpo.
É determinada pelo método denominado Janka, onde se determina a força em
Newtons (N), necessária para a penetração de uma semi-esfera metálica de 1cm² de
seção diametral, na direção paralela às fibras. Essa característica varia para cada
espécie de madeira e tem influência na sua trabalhabilidade e aplicação. A dureza
Janka, comumente conhecida, é determinante para a escolha da madeira destinada
para pisos, pois madeiras com maior dureza serão mais difíceis de apresentarem
riscos e marcas, provenientes da sua utilização. A diferença de dureza Janka entre
as espécies e considerável, conforme indicado na tabela 2.
NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

DUREZA JANKA
Paralela às fibras condição verde (N)

Jatobá
Ipê
Cumaru
Grápia
Peroba-Rosa
Itaúba
Peroba-Mica
Cedrinho
Tauari
Pinus

Hymenaea spp
Tabebuia spp
Dipteryx odorata
Apuleia leiocarpa
Aspidosperma polyneuron
Mezilaurus itauba
Paratecoma peroba
Erisma uncinatum
Couratari spp
Pinus elliotti

Tabela 2 – Dureza Janka de espécies de madeira.
Fonte: IPT Consultas on-line (2011)

11.180
10.807
9.787
7.257
6.776
6.433
6.394
3.844
3.727
1.932
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5.5.12 Resistência a abrasão.
Abrasão é o desgaste ao qual uma determinada superfície é submetida e no
caso da madeira ela ocorre em decorrência da sua utilização e manutenção. Por
isso é importante e deve ser levada em consideração, em determinadas situações
de aplicação, para o melhor desempenho do material. A resistência a abrasão do
piso varia dependendo da espécie, direção das fibras (tipo de corte) e tipo de verniz
ou resina de acabamento aplicado na superfície de contato.
A escolha ou especificação apropriada de pisos de madeira deve considerar todos
os fatores aos quais o piso possa ser submetido ao desgaste, como a quantidade de
tráfego, movimentação de mobiliário, freqüência de limpeza e manutenção,
intemperismo, etc.

5.5.13 Propriedades térmicas isolantes da madeira
Podem ser observadas com o fornecimento ou remoção de calor em um
determinado material. Essas propriedades da madeira quando comparadas a outros
materiais, justificam sua utilização em situações que levam em conta o conforto
térmico, como no caso dos pisos de madeira, cabos de utensílios, ferramentas,
móveis, etc. Neste caso as principais propriedades térmicas da madeira são:

-Calor específico: Quantidade de calor necessário para o aumento de 1ºC de
temperatura em 1 kg de matéria independe da espécie ou da densidade de massa
da madeira, porém está relacionada com a umidade da madeira. Pode-se dizer que
a madeira tem calor específico elevado, quando comparado ao aço, ou seja, ela
precisa de muito calor para aumentar sua temperatura, à 0% de umidade,
aproximadamente 0,32 cal/g.ºC, enquanto que o aço precisa apenas de 0,1 cal/g.ºC.
Segundo Moreschi (2011).

-Condutividade térmica: É a velocidade com que o calor se transporta por um
determinado material. A madeira tem baixa condutividade térmica por isso é
considerado um bom isolante térmico, quando comparada a outros materiais
inorgânicos, principalmente os metais, em consequência das pequenas massas de
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ar aprisionadas em sua estrutura celular. Porém a condutividade na madeira pode
variar por diversos fatores como, massa específica, direção das fibras, teor de
umidade, quantidade de extrativos, temperatura e irregularidades estruturais. Segue
como exemplo, na tabela 3, coeficientes de condutividade térmica aproximada de
alguns materiais, expressa em watt por metro grau kelvin W/(m.⁰K).

Material

Condutividade térmica
(W/(m.⁰K))

Ferro

383,79

Aluminio

267,49

Concreto armado

2,03

Água

0,58

Tijolo cerâmico

0,47

Pinheiro do PR. (Araucaria angustifólia)

0,14

Balsa (Ochroma Lagopus)

0,06

Poliestireno

0,04

Tabela 3 – Condutividade térmica dos materiais.
Fonte: Adaptado de Moreschi (2011).

-Difusão térmica: É a velocidade que um determinado material tem de absorver calor
do seu entorno. A difusão térmica da madeira é baixa quando comparada com o
tijolo, o aço e a pedra. Por essa razão a madeira não é quente ou fria quando
tocada.

5.5.14 Propriedades acústicas
Na construção civil as propriedades acústicas dos materiais, têm grande
influência no conforto de seus usuários. Os elementos construtivos, paredes e pisos
que dividem os recintos, devem apresentar níveis, normatizados, de ruídos gerados
pelos usuários. Esses ruídos ocorrem através de dois meios de propagação,
segundo Moreschi (2011), sendo eles:
Propagação sonora no ar – depende da relação entre o som refletido e/ou o som
absorvido pelos materiais e a vibração que o material sofrerá ao receber o som.
Sendo assim a propagação sonora no ar pode ser minimizada através da geometria
dos materiais e aumento de sua massa. A madeira tem absorção sonora maior
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quando comparada a outros materiais, por absorver mais as freqüências baixas que
altas, segundo Moreschi (2011).
Propagação sonora por material sólido – Causador do ruído de impacto, provocado
pelo choque entre sólidos, ocorre geralmente em pisos quando sujeito a queda de
objetos e pisadas. Pode se estender por toda a edificação e gerar mais ruído nos
ambientes receptores que no ambiente onde é gerado. Quando comparados a
propagação de ruídos de impacto entre uma laje com piso de madeira, igual a 67dB
e uma laje com piso porcelanato ou cerâmico, igual a 73 dB, obteve-se

uma

diferença de 8,9% ou 6 dB, segundo Neubauer (2009).

5.6 Pisos de madeira

5.6.1 Classificação de pisos de madeira
No mercado nacional existem diversos tipos de piso de madeira maciça, que
podem ser classificados quanto ao formato, composição (madeira composta e/ou
maciça), espécie de madeira, textura de superfície, acabamento e classe de
qualidade.

5.6.2 Formato
O formato das peças determina a sua nomenclatura e, segundo a NBR 15798
(2010), são denominados de:

Assoalho – peças com encaixes macho e fêmea, em dois ou quatro lados, conforme
figuras 14 e 15:
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Figura 14 – Assoalho com encaixe macho e fêmea dois lados, face (esquerda) e contra-face
(direita).
Fonte: Autor

Figura 15 – Assoalho com encaixe macho e fêmea nos quatro lados.
Fonte: Autor

Taco - peças de dimensões fixas, e geralmente múltiplas de comprimento em
relação à largura, conforme figura 16:

Figura 16 – Taco, face (esquerda) e contra-face (direita).
Fonte: Autor
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Parquet mosaico- Placas constituídas de várias peças pequenas de madeira,
podendo ser instaladas em diferentes direções, inclusive formando desenhos tipo
mosaicos, conforme figura 17.

Figura 17 – Parquet
Fonte: Parquet (2011)

5.6.3 Espécies de madeiras para pisos.
Apesar da imensa diversidade de espécies de madeira nativa, nem todas são
recomendadas para a aplicação em pisos, pois algumas propriedades devem ser
levadas em consideração para o bom desempenho do piso, como estabilidade
dimensional, dureza, aparência, odor, etc. Contudo uma grande variedade de
espécies pode ser utilizada na confecção de pisos de madeira, segundo o IPT. Entre
elas destacam-se, conforme tabela 4.
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Espécies de madeiras recomendadas para o uso em pisos
Nome vulgar
Nome científico
Peltogyne recifensis
Roxinho
Tabebuia sp.
Ipê
Hymenaea sp.
Jatobá
Miroxylon balsamum
Cabreúva-vermelha
Dipteryx odorata
Cumaru
Diplotropis purpurea
Sucupira
Balfourodendron riedelianum
Pau marfim
Aspidosperma sunbincanum
Perobinha
Pterogyne nitens
Amendoim
Pouteria pachycarpa
Goiabão
Tabela 4 – Espécies de madeiras recomendadas para o uso em pisos.
Fonte: IPT Consultas on-line (2011)

5.6.4 Texturas de superfície
São pisos de madeira que recebem tratamento abrasivo para o surgimento de
uma superfície texturizada, são denominados comercialmente como pisos rústicos
ou de demolição, por aparentar pisos antigos com vários anos de utilização.

5.6.5 Acabamentos de superfície
Os pisos de madeira podem diferenciar-se quanto ao acabamento, podendo
ser divididos entre dois grupos: os pisos destinados ao pós-acabamento e os
destinados ao pré-acabamento, estes últimos conhecidos comercialmente como
“piso pronto”. Os pisos de pós-acabamento exigem mais tempo de instalação, pois
recebem o polimento e acabamento final, com a aplicação de resinas ou ceras, após
a sua instalação no ambiente. Este processo exige um período de acomodação do
material com as condições de umidade e temperatura do ambiente de instalação,
conforme comentários posteriores. Contudo podem ser instalados com parafusos,
acabados com cavilhas, diretamente na superfície do piso, e podem ser instalados
posteriormente a algumas etapas de obra, como pintura e móveis planejados.
Para os pisos de pré-acabamento ou pisos pronto, o material recebe seu
acabamento final, durante o processo de fabricação, através do polimento e a
aplicação de camadas de verniz. E considera-se acabado após a aplicação, sendo
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assim necessária uma fixação que não danifique o acabamento da superfície, por
meio de adesivos e/ou pregos, grampos e parafusos aplicados entre os encaixes
macho e fêmea. Por esses motivos, os pisos com pré-acabamento são
recomendados em obras que exigem imediatismo na instalação dos pisos, como em
residências habitadas, contudo exigem um rigoroso controle no preparo do
contrapiso. Entretanto não estão imunes a apresentação de defeitos por
ambientação (climatização ao local).

5.6.6 Classificação da qualidade
Vários parâmetros devem ser considerados na classificação da qualidade de
pisos de madeira nativa. Recentemente o Brasil vem estabelecendo padronizações
de qualidade através de normatizações, como a NBR 15799 de 2010, que define a
qualidade de pisos em três classes, conforme tabela 5:
Classe 1:
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Classe 2:

Classe 3:

Tabela 5 – Classes de qualidade.
Fonte: NBR 15799 (2010)
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5.6.7 Arremates ou acessórios de acabamento.
São perfis de madeira usinados geralmente na mesma espécie que a madeira
do piso, tem a finalidade de arrematar ou acabar as interfaces do piso de madeira
com paredes (rodapé), pisos em outros materiais e em desnível, degraus, colunas,
sóculos, etc. Com dimensões e formatos que variam conforme as necessidades da
interface. Os desenhos decorativos das seções variam dependendo do fabricante e
podem ser especificados de acordo com as necessidades estéticas dos ambientes,
por ter custo relativamente baixo de fabricação. Algumas situações de interface e
seus respectivos arremates são exemplificados a seguir:

Interface Parede/Rodapé x Piso madeira (figura 18) – Arremate Cordão

Figura 18 – Cordão.
Fonte: Adaptado de Acessories (2011)

Interface Degrau x Piso madeira (figura 19) – Pingadeira

Figura 19 – Pingadeira.
Fonte: Adaptado de Acessories (2011)
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Interface Piso existente x Piso madeira (figura 20) – Perfil T ou junção

Figura 20 – Perfil T ou junção.
Fonte: Adaptado de Acessories (2011)

Interface Substrato x Piso de madeira (figura 21) – Redução

Figura 21 – Redução.
Fonte: Adaptado de Acessories (2011)

Alguns acabamentos, arremates ou reparos de orifícios da madeira, frestas
entre encaixes e emendas das peças podem ser calafetados com massa de
calafetar própria para madeira em mesma tonalidade ou massa composta de
serragem da mesma madeira a ser arrematada e cola PVA.

5.7 Bases de instalação ou substrato
As bases de instalação ou substratos destinados à aplicação de pisos de
madeira podem ser em diferentes materiais, e têm influência direta na qualidade final
do produto, sendo que alguns fatores, como condições da base e tipo de fixação,
devem ser levados em conta durante a sua escolha, para o funcionamento integral
do sistema.

52

5.7.1 Substrato em concreto
São usualmente utilizados para a instalação de tacos, assoalhos e parquet,
fixados com parafusos e buchas e/ou adesivo diretamente na superfície de concreto.
Antes da instalação do piso de madeira os substratos de concreto devem estar
curados, nivelados e desempenados. Para a sua execução recomenda-se
argamassa na proporção de 3:1 de areia média peneirada e cimento, segundo
Figuerola (2004).
Quando utilizados em pavimentos térreos, requerem a execução de drenagem de
areia sob o contra piso a fim de evitar infiltrações, penetração por capilaridade da
água, além de sua impermeabilização, com a utilização de mantas asfálticas ou
aditivo na argamassa, segundo Franco (s.d.).
Após a execução do contrapiso é necessário aguardar a cura completa do concreto
(completa estabilização) para não permitir a adsorção de água pelo piso de madeira.
Portanto, recomenda-se um período de 60 dias antes da instalação do piso de
madeira, segundo Luiz (2005).
O contrapiso de concreto deve estar completamente aderido à base de aplicação,
sem a presença de placas soltas, que podem prejudicar a fixação do piso. O
detalhamento esquemático de fixação do piso de madeira com parafusos pode ser
observado, conforme figura 22:

Figura 22 – Detalhe esquemático de fixação de piso de madeira em substrato de concreto
com parafusos e buchas.
Fonte: Autor
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5.7.2 Substrato em concreto e barrotes de madeira (granzepe)
Utilizados para a fixação de assoalhos, por meio de parafusos ou pregos. Os
barrotes de madeira são geralmente fabricados em madeiras de alta densidade,
como exemplo, o jatobá, ipê, cumaru, sem a presença de alburno (brancal) e/ou
furos causados por insetos. A seção é geralmente trapezoidal, com altura de 30 mm,
base maior 55 mm e base menor 35 mm. São dispostos, sobre base de concreto,
com os mesmos requisitos acima supracitados, sempre respeitando o alinhamento e
nivelamento, com distância entre eixos dos barrotes de 300 mm a 330 mm, ou seja
aproximadamente 3 barrotes por metro. Nas proximidades das paredes a distância
dos barrotes deve ser de aproximadamente 100 mm para a fixação das pontas das
tábuas de assoalho, segundo Franco (s.d.). É aconselhável, deixar uma folga de
aproximadamente 10 mm entre a parede e a borda das tábuas (junta de dilatação),
para permitir possíveis movimentações do assoalho por adsorção de umidade. Após
sua distribuição os barrotes recebem entre eles argamassa de concreto, até
completar toda a espessura do barrote, ancorando assim sua forma trapezoidal e
eliminando colchões de ar, que ampliam os ruídos durante o caminhar e quedas de
objetos. O detalhamento esquemático de disposição dos barrotes pode ser
observado, conforme figuras 23 e 24.

Figura 23 – Detalhe esquemático de disposição dos barrotes, fixação por parafusos.
Fonte: Autor
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Figura 24 – Detalhe esquemático de disposição dos barrotes, fixação por pregos Ardox.
Fonte: Autor

5.7.3 Substrato em painéis de madeira composta
Formados por painéis de compensado ou OSB (Oriented Strand Board), são
utilizados para a instalação de assoalhos, fixados com grampos (figura 25). Para a
impermeabilização aplica-se sobre a base e na parede, até a altura do rodapé, lona
plástica impermeável, com sobreposição de 100 mm nas emendas, unidas com fita
adesiva.

As placas de madeira devem ser fixadas com parafusos e buchas ao

contra piso, sempre mantendo o nivelamento.

Figura 25 – Detalhe esquemático de instalação de pisos de madeira em painéis de
madeira, fixação por grampos.
Fonte: Autor
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5.7.4 Substrato em piso existente
Podem ser utilizados como base, pisos existentes, com revestimentos em
porcelanato, cerâmica, mármore, granito, madeira, aço, etc. sem a necessidade de
removê-los. Dependendo do tipo de revestimento existente, os pisos de madeira
podem ser fixados com parafusos, parafusos e buchas de fixação em nylon ou
plástico e/ou adesivos PU. Neste último a superfície deve ser lixada, ou limpa com
solventes para a melhor aderência do adesivo, segundo Radial Química.

5.8 Sistemas de fixação
Atualmente utilizam-se diversos tipos de fixação para pisos de madeira, por
adesão e dispositivos mecânicos disponíveis no mercado. Na aplicação podem ou
não ser utilizados simultaneamente, contudo devem ser compatíveis com a base de
instalação, são eles:

5.8.1 Adesivos a base de poliuretano (PU)
São adesivos de alta resistência e alta elasticidade, acompanhando os
movimentos da madeira sem que haja separação (destacamento) entre as
superfícies. Tem boa resistência a umidade, porém não é a prova d’água, e não
contém água em sua composição, evitando adsorção de água pelo piso de madeira.
Pode ter expansão controlada, dependendo da composição, o que possibilita
regularizar pequenas diferenças de planicidade na base de instalação. Tem elevada
resistência a tração e ao puncionamento, segundo Radial Química (2011

5.8.2 Adesivos a base de poli-acetato de vinila (PVA)
A madeira por ser um material higroscópico absorve a água disponível dos
adesivos a base de água. Comercialmente os adesivos PVA, chamados de cola
branca, são adesivos solúveis em água e com água em sua composição, entretanto
quando desenvolvidos com formulação adequada para que a cura se realize por
reação química e não por perda de água, para a instalação de pisos de madeira, não
interfere na variação dimensional da madeira por adsorção de água. Devem ser
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utilizados em madeira com umidade entre 6 a 12% e em bases permeáveis e com
umidade inferior a 18% para eficaz aderência, segundo Radial Química (2011).
Mesmo atingindo altas resistências a performance dos adesivos a base de
PU, ou PVA, dependem da qualidade de adesão atingida pelos elos de conexão
formados entre as interfaces concreto/adesivo e adesivo/madeira a qual é
influenciada

por

propriedades

anatômicas,

químicas,

físicas

e

mecânicas

provenientes dos materiais a serem colados, neste caso o concreto e a madeira. Em
patologias aonde os pisos de madeira instalados com adesivos sobre substrato de
concreto são submetidos a presença de água, na maioria das vezes, a fixação é
rompida

primeiramente

entre

o

elo

de

conexão

formado

pela

interface

concreto/adesivo, em consequência da maior sensibilidade do concreto, quando
submetido a umidade, em relação a madeira.

5.8.3 Parafusos
Quando utilizados na fixação de tábuas de assoalhos aos barrotes recomendase parafusos rosca madeira de dimensões 4,5 mm de diâmetro por 40 mm de
comprimento, com cabeça de 9 mm de diâmetro, para serem inseridos a 45º na
saliência do encaixe macho, ou de dimensões de 4,5 mm de diâmetro por 50 mm de
comprimento, com cabeça de 9 mm de diâmetro, para fixação perpendicular a
superfície do assoalho (figura 26). Neste último caso utilizar cavilha de madeira, da
mesma essência do assoalho, para ocultar a cabeça do parafuso, segundo Franco
(s. d.).

Figura 26 – Parafuso rosca madeira.
Fonte: Adaptado de Ciser.

Quando utilizados para fixação de assoalhos sobre contra pisos de concreto
ou com revestimento cerâmico, já existente, recomenda-se a utilização de parafusos
rosca auto atarraxante de dimensões 5,5mm de diâmetro por 50 mm de
comprimento, com cabeça de 9 mm de diâmetro (figura 27) e buchas de fixação, de
8 mm de diâmetro, além da cavilha de madeira da mesma essência do assoalho.
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O distanciamento entre os pontos de fixação das tábuas de assoalho deve ser
de 40 a 50 mm, sendo 1 ponto para cada tábua com largura até 100 mm e dois
pontos para tábuas com larguras entre 150 e 200 mm. Os parafusos devem ser em
aço, com tratamento anti-corrosão e os encaixes das cabeças, tipo Fenda ou Philips,
dependendo da preferência do instalador.

Figura 27 – Parafuso rosca auto atarraxante.
Fonte: Adaptado de Ciser.

5.8.4. Pregos
A utilização de pregos sempre muito utilizada em assoalhos por permitir
pequenas movimentações da madeira devido a variação de umidade. Os pregos
trabalham por resistência ao arrancamento por atrito no fuste (medida em N/cm de
penetração) e puncionamento na cabeça.
Pregos com estrias helicoidais tem seu desempenho aumentado e são
fabricados em aços mais duros (figura 28) Outro detalhe importante é a parte lisa
(colarinho) necessário para encostar a tábua ao ponto de fixação. Para a instalação
de assoalhos a barrotes, são indicados pregos do tipo helicoidal, vulgo Ardox, sem
cabeça, nas dimensões de 3,2 mm de diâmetro x 50 mm de comprimento, colarinho
mínimo de 15 mm, ângulo das espiras maior ou igual a 65º. Inseridos na saliência do
encaixe macho a 45º, segundo Franco (sem data).

Figura 28 – Prego com estrias helicoidais (ardox).
Fonte: Autor.
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5.8.5 Grampos
Da mesma forma que os pregos os grampos oferecem resistência ao
arrancamento por meio do atrito no fuste. Para aumentar a resistência pode-se usar
grampo revestido com resina. Utilizados para a fixação de assoalhos a bases com
painéis de madeira composta, inseridos a 45º na saliência do encaixe macho, a
distância de 200 a 300 mm, segundo Scandian (2011).

Os grampos são fixados com grampeadores pneumáticos classificados como
linha pesada, ponta reta ou punção, em aço galvanizado e com as seguintes
dimensões, coroa 11 mm, espessura 1,4 mm, largura 1,6 mm e comprimentos que
variam de acordo com a espessura do painel e do assoalho, segundo Ret-lit (2011),
conforme figura 29:

Figura 29 – Modelo de grampo disponível no mercado.
Fonte: Airfix (2011)

5.8.6. Piso Flutuante
Sistema de instalação no qual não existe ligação mecânica entre o substrato e
o piso de madeira. Segundo Scandian (2011), o substrato recebe uma camada em
manta de polietileno, mais lona plástica impermeabilizante, ou manta de EVA (Ethil
Vinil Acetate) uma borracha impermeável de custo relativamente baixo, dependendo
de sua densidade, sobre as quais é instalado o piso de madeira.
As réguas do piso são unidas com adesivo PVA (Polyvinil acetate), vulgo cola
branca, entre os encaixes tipo macho-fêmea. Os rodapés podem ser fixados com
adesivo e/ou parafusos às paredes ajudando no calçamento do piso. Esse sistema é
recomendado para pisos de madeira com pré-acabamento em verniz. Posteriores
lixamentos, para a aplicação de novas resinas, devem ser feitos com equipamentos
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leves ou manualmente, a fim de evitar a movimentação e/ou o desprendimento das
réguas.

5.9. Padrões de instalação ou Paginação
Os pisos em assoalhos e tacos podem ter diferentes padrões de instalação, no que
se refere à disposição das réguas no ambiente. Os padrões mais utilizados, segundo
Scandian são:
Paralelo - As réguas ficam paralelas as paredes, geralmente de maior dimensão no
ambiente, conforme figura 30. Recomenda-se acréscimo de 10% na área de piso
para eventuais perdas por recortes.

Figura 30 – Paginação paralela.
Fonte: Adaptado de Scandian (2011)
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Diagonal - Quando as réguas são dispostas direção diagonal às paredes, conforme
figura 31, formando ângulos de 45º ou 30º, em relação à parede. Recomenda-se
acréscimo de 15% na área de piso para eventuais perdas por recortes.

Figura 31 – Paginação Diagonal.
Fonte: Adaptado de Scandian (2011)

Diagonal com tabeira ou moldura - Padrão de instalação em diagonal, porém
inserido dentro do contorno das paredes, limitado pela moldura, a qual é composta
por uma ou mais réguas de piso de madeira, revestimento cerâmico, ou pedra
natural, conforme figura 32. Recomenda-se acréscimo de 15% na área de piso para
eventuais perdas por recortes.

Figura 32 – Paginação Diagonal com tabeira ou moldura.
Fonte: Adaptado de Scandian (2011)
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Os padrões de instalação, supracitados podem variar quanto ao alinhamento das
emendas, sendo:
Emendas Regulares: Quando as emendas de topo ficam intercaladas em mesmo
alinhamento, conforme figura 33.

Figura 33 – Emendas regulares.
Fonte: Adaptado de Scandian (2011)

Emendas Irregulares - Quando as emendas de topo ficam intercaladas em diferente
alinhamento, recomenda-se distanciamento mínimo de 30 cm, entre emendas de
topo, conforme figura 34.

Figura 34 – Emendas irregulares.
Fonte: Adaptado de Scandian (2011)
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Outros padrões de instalação podem ser aplicados em tacos e disposição como,
Dama, Espinha e Escama, conforme figura 35, segundo Indusparquet (2011).

Figura 35 – Paginação Dama, Espinha e Escama.
Fonte: Adaptado de Indusparquet (2011)

Para os pisos parquet, o padrão de instalação das placas pode ser em paralelo ou
diagonal, porém os mosaicos formados são em diferentes composições e/ou
colorações com o uso de diferentes espécies de madeira (figura 36).

Figura 36 – Mosaicos pisos parquet.
Fonte: Autor
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Independente do padrão de instalação, áreas com instalações hidráulicas ou áreas
molhadas, como banheiros, áreas de serviço e cozinhas não são recomendadas
para a instalação de pisos de madeira, segundo Scandiam (2011).
Em áreas como banheiros podem ser utilizados decks de madeira com o
espaçamento necessário entre a base de instalação e a estrutura do deck, e
também entre as réguas, para a circulação de ar entre os elementos, evitando o
apodrecimento precoce do piso.
Em cozinhas integradas com outros ambientes (cozinhas americanas), pisos de
madeira podem ser utilizados seguindo cuidados de limpeza e utilização, evitando o
contato do piso com água durante longos períodos ou a utilização de produtos de
limpeza a base de solventes que possam agredir a madeira e a resina de
acabamento.

5.10 Acabamentos e tratamentos
Varias técnicas e produtos podem ser utilizados para tratamento ou
acabamento dos pisos de madeira. São aplicadas em pisos de madeira instalados
sem acabamento ou na reforma de pisos existentes, e conferem principalmente,
características estéticas e de desempenho como coloração, textura, brilho,
resistência a abrasão e durabilidade. Dentre os diversos acabamentos destacam-se:

5.10.1 Acabamentos naturais lisos
Mantém a aparência natural da madeira com seus veios e grãs. A superfície
da madeira deve estar limpa, nivelada e lisa, por lixamento com diversas
granulometrias até se obter a total ausência de riscos na madeira. Frestas de
emendas entre as tábuas e pequenos orifícios, reparados com massa de calafetar
apropriada para madeira, ou mistura de adesivo PVA e serragem da mesma madeira
do piso. Para evitar movimentação excessiva do piso, que pode causar trincas em
calafetes e vernizes, é fundamental que a madeira esteja seca adequadamente e o
piso esteja bem fixado a base. Após preparação do piso ele pode receber os
seguintes tipos de vernizes ou ceras:
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5.10.1.1Verniz alto brilho aspecto vitrificado.
Utiliza-se verniz a base de resina poliuretânica e solventes especiais, que têm
grande resistência a abrasão e grande durabilidade, quando comparado a outros
vernizes, segundo Synteko (2011). Tem odor forte, recomenda-se a ausência de
residentes durante a sua aplicação e cura (secagem).

5.10.1.2 Verniz brilhante, semi-brilho e fosco.

a. Base uréia formol.
São vernizes à base de resina uréia formol e solventes especiais, tem maior
resistência a abrasão e durabilidade, quando comparado a vernizes a base de água,
segundo Synteko (2011). Tem odor forte, recomenda-se a ausência de residentes
durante a sua aplicação e secagem.

b. Base de água.
Vernizes à base de água, têm menor resistência a abrasão, menor durabilidade,
porém secagem mais rápida, quando comparado a vernizes a base de Uréia Formol
e Poliuretano. Devido ao seu fraco odor e secagem mais rápida é recomendado em
obras com restrição de tempo e com a presença de residentes. Liberado para
transito em 48 horas, e para limpeza com pano úmido e/ou outros produtos, após 30
dias, segundo Synteko (2011). Para alguns vernizes a base de água é recomendada
a utilização de base seladora para reduzir ou evitar que as fibras da madeira fiquem
arrepiadas.

5.10.1.3 Cera líquida incolor à base de Carnaúba
É utilizada para impermeabilização da madeira. Pode-se obter mais brilho
dependendo da quantidade de demãos. Após secagem, recebe polimento com
enceradeira elétrica, segundo Guedes (2011).
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5.10.1.4 Stain Preservativo
Destinados ao acabamento em madeiras sob exposição solar, como decks,
esquadrias, fachadas, telhados, etc. Tem função hidrorepelente, fungicida e
inseticida. São disponíveis transparentes e em cores semitransparentes ou sólidas.
São de fácil manutenção quando comparados aos vernizes, pois diferente dos
vernizes, necessita apenas de leve lixamento para novas aplicações. Podem conter
ou filtro solar em sua composição para melhor proteção, segundo Montana.

5.10.2 Acabamentos naturais com textura.
Tem como principal característica a textura rústica da superfície da madeira
(figura 37 e 38) proveniente de diferentes tipos de beneficiamentos, como as
ranhuras causadas pelos dentes das serras fita utilizadas no desdobro das toras, ou
a raspagem através de lixas grossas. Por ser rústico, o seu desgaste torna-se de
difícil percepção e podem ser utilizados os mesmos vernizes e ceras que em
acabamentos lisos, porém vernizes com brilho não obtém os mesmos resultados que
em pisos lisos, devido à inibição dos reflexos causada pela textura da superfície.

Figura 37 – Superfície de piso de madeira com textura.
Fonte: Adaptado de Casa de Maria (2011)
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Figura 38 – Superfície de piso de madeira com textura.
Fonte: Hand scraped hardwood flooring (2011)

5.10.3 Acabamentos artificiais lisos ou com textura.
Devem receber os mesmos vernizes ou ceras utilizados em pisos com
acabamentos naturais, porém, após alterar-se a coloração e aparência natural da
madeira, com a utilização de corantes, tintas ou produtos oxidantes. Obtém-se
resultados que podem variar dependendo do prestador de serviço, por não haver
consenso entre as técnicas e produtos utilizados por eles, contudo são acabamentos
classificados da seguinte forma:

5.10.3.1 Tingimento e Ebanizacão.
Utiliza-se tingimento a base de corantes e solventes para escurecer ou alterar
a tonalidade da madeira. Pode manter visível ou não a grã da madeira dependendo
da transparência do acabamento. Recebe o nome de ebanização, quando utilizado
corante na cor preta, deixando a madeira radicalmente escurecida, segundo Abril
(2011), conforme a figura 39. Esse nome provém da coloração negra semelhante ao
Ébano, madeira de origem Africana (Diospyros ebenum) segundo Wikipedia.
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Figura 39 – Superfície ebanizada.
Fonte: Adaptado de Mariana Lombardi (2011)

5.10.3.2 Envelhecimento.
Consiste na raspagem manual do piso com a utilização de lâmina de aço,
denominada raspilha, técnica conhecida como Handscraping, segundo Indusparquet
(2011), quando utilizado algum tingimento (corante, tinta, ou produto oxidante) antes
da raspagem, algumas áreas próximas as emendas das tábuas ficam mais escuras,
melhorando o aspecto envelhecido do piso, conforme figura 40.

Figura 40 – Superfície envelhecida.
Fonte: Adaptado de Indusparquet (2011)
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5.10.3.3 Clareamento.
Técnica que utiliza soluções de peróxido de hidrogênio (água oxigenada),
ácido oxálico (sal azedo) ou hidróxido de sódio (soda cáustica), diretamente no piso,
clareando as fibras da madeira (figura 41), até atingir a coloração desejada. Após
clareamento as fibras da madeira ficam arrepiadas sendo necessária a aplicação de
reagente neutralizador e posterior lixamento, segundo Abril (2011).

Figura 41 – Superfície clareada (esquerda) e superfície antes do processo de clareamento
(direita).
Fonte: Autor

5.10.3.4 Pátina.
Técnica de acabamento que proporciona aspecto de pintura envelhecida ou
desgastada ao piso, pelo contraste, entre a cor da base e a cor da pintura
sobreposta a base que por sua vez é parcialmente removida ou frisada, com
trinchas, ou rodos, enquanto a tinta sobreposta ainda encontra-se úmida, ou com
lixas, ou palha de aço, quando a tinta sobreposta encontra-se curada. A remoção
parcial da tinta de sobreposição destaca a cor da base, proporcionando o efeito
desejado (figura 42).
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Figura 42 – Superfície com pátina base com tinta.
Fonte: Casa de Maria (2011)

Existem varias técnicas de pátina, como Satiné e Provençal, segundo Brito (2011).
Quando aplicadas diretamente sobre pisos de madeira, conforme figura 43. A cor da
base será a do próprio piso, lado esquerdo da figura, e a pintura de sobreposição
pode ser em tons contrastantes, lado direito da figura.

Figura 43 – Superfície com pátina base de madeira.
Fonte: Patina (2011)

5.11 Procedimentos e cuidados de instalação
Antes e durante a instalação de qualquer piso devem ser tomados alguns
cuidados, para evitar defeitos e a instalação inadequada.

5.11.1 Local de armazenagem
Deve-se colocar o piso em local coberto, sombreado, protegido de água e
infiltrações, apoiados em tabiques ou tablado de madeira, para que haja ventilação
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permanente entre o chão e as peças do piso de madeira e também para que
material não adsorva ou retenha a água proveniente do chão.

5.11.2 Análise do piso
Ao receber a madeira para o piso, além de conferência de praxe das
quantidades e especificações solicitadas, deve-se verificar se não existe a
ocorrência de manchas causadas por umidade e/ou fungos, pó de madeira
proveniente de brocas ou cupins, empenamentos e outros defeitos visuais na
madeira.

5.11.3 Análise do adesivo, fixadores e resinas de acabamento.
Obter informações técnicas dos fabricantes dos adesivos e resinas, quanto às
suas características e condições de aplicação, como exemplo, a temperatura
ambiente adequada para a cura do produto, para obter o melhor desempenho do
produto, evitar patologias e possíveis riscos a saúde dos aplicadores. Em parafusos,
pregos e grampos verificar se os mesmos atendem as especificações e não
demonstram sinais de oxidação.

5.11.4 Análise do ambiente de instalação.
Verificar nos ambientes de instalação a ocorrência de umidade ou formação
de fungos proveniente de falhas de impermeabilização em paredes, tetos, bases de
instalação e nas proximidades de aberturas de portas e janelas. A utilização do
medidor de umidade, em algumas situações, pode determinar resultados mais
precisos da presença de umidade nos locais supracitados. Evitando que a análise da
estanqueidade do ambiente dependa de situações provenientes do uso efetivo de
instalações hidráulicas, a incidência de chuvas e/ou limpeza com a utilização de
água em áreas externas ao ambiente. Quando da existência de rodapés, os mesmos
devem ser removidos, assim como saliências de argamassas na base de instalação
e cantos de paredes.
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5.11.5 Avaliação da umidade do contra piso em concreto.
Em instalações de piso de madeira sobre substrato de concreto inicialmente
deve se constatar se o mesmo encontra-se com tempo de cura de no mínimo 60
dias, para que não haja troca de umidade entre o concreto e a madeira, segundo
Luiz (2005). Na falta de informações referente ao tempo de cura, pode ser verificada
a umidade do concreto com medidor de umidade ou com teste feito com um pedaço
de lona plástica com aproximadamente 300 mm por 300 mm, sobre a base de
concreto, fixado e vedado as laterais com fita adesiva. Após 24 horas remover a
lona e caso constate sob ela à existência de gotículas de água, ou mancha
escurecida no concreto onde fora removida a lona, aguardar a secagem ou uma
completa cura do concreto, antes da instalação. Segundo Scandian (2011).

5.11.6 Portas e portais
Quando existirem marcos instalados nos ambientes, e não havendo a
presença de soleiras, suas extremidades em contato com a base de instalação
devem ser cortadas com a espessura do piso de madeira. Para que o mesmo possa
passar entre o marco e a base de instalação, a fim de melhorar o acabamento do
marco com o piso de madeira, uma vez que nesta intersecção não se utilizam
cordões de acabamento ou rodapés.
As portas encontradas nos ambientes devem ter fresta de até 10 mm entre
sua base e o piso de madeira, caso isso não ocorra às mesmas devem ser cortadas,
para que a porta durante a sua abertura não tenha contato com o piso de madeira
evitando riscos no piso.

5.11.7 Paredes
Devem ser verificados os alinhamentos das paredes, para evitar que os
rodapés também fiquem desalinhados.
As paredes devem estar totalmente secas, impermeabilizadas. Manchas de fungos
e/ou bolor são indicativos da presença de umidade.
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Os pisos de madeira, quando instalados, devem ficar a uma distância de
aproximadamente 10 mm das paredes, como junta de expansão. Estas juntas
posteriormente serão recobertas pelo rodapé e/ou cordão.

5.12 Manutenção e conservação.
Mesmo utilizando madeiras de média ou alta densidade de massa e resinas
de boa resistência, alguns cuidados devem ser tomados para a manutenção e
conservação dos pisos de madeira. Segundo Scandian (2011), destacam-se:

1. Para a Limpeza diária, utilizar pano macio, limpo, levemente umedecido com água
(torcido). Depois de efetuada a limpeza, remover vestígios de água com pano macio
e limpo, segundo Scandian (2011). Ou pano macio, seco e limpo, aspirador de pó e
vassoura de pêlo. Para sujeiras mais persistentes, como gordura, podem ser
utilizados, esponja levemente úmida e sabão neutro. Nunca utilizar produtos de
limpeza a base de solventes fortes como querosene, álcool, água raz, thinner, etc. E
materiais abrasivos que posam riscar o acabamento ou a madeira como exemplo, as
palhas de aço.

2. Utilizar capachos ou tapetes nas entradas, para a limpeza das solas dos calçados
que podem trazer resíduos abrasivos como pedriscos ou areia, assim como solados
com pregos expostos, que podem riscar ou amassar os pisos de madeira, segundo
Scandian (2011).

3. Evitar arrastar móveis pesados sobre o piso e utilizar pedaços de carpetes ou
feltros em todas as bases, pés ou apoios de mobília, que estiverem em contato com
o piso de madeira.

4. Imediatamente enxugar líquidos, que caírem sobre o piso e água proveniente de
janelas e portas.
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5. Devem ser colocados panos próximos a soleiras de portas para barrar a água
proveniente de limpezas de banheiros, cozinhas, quintais e áreas de serviços,
evitando o contato da água com o piso de madeira, segundo Scandian (2011).

6. Não colocar vasos diretamente sobre os pisos de madeira, para evitar contato
com a umidade.

7. Durante os primeiros noventa dias após a instalação do piso pré-envernizado ou
aplicação de resina do piso pós-envernizado, evitar utilizar tapetes sobre os pisos,
ou utilizá-los alternadamente com períodos sem eles, para que a madeira possa
adquirir sua tonalidade definitiva em todo o ambiente, evitando o aparecimento de
regiões mais claras.

8. Para o uso de cadeiras, bi-camas, ou móveis com rodízios, utilizar apenas
rodízios em poliuretano ou silicone.

9. Em pisos de madeira com acabamentos em resinas a base de água, uréia formol
ou poliuretano, não aplicar cera em pasta ou líquida, nem polir com enceradeira.

5.13 Patologias
As patologias mais graves em pisos de madeira são provenientes da variação
indesejada de umidade da madeira. Podem ocorrer durante os processos industriais,
transporte, armazenagem, instalação e utilização do piso.
As patologias podem surgir por conta de defeitos ou teores de umidade
indevidos da madeira, anterior à sua instalação, ou posterior a sua instalação por
conta de agentes externos.
Os defeitos da madeira, citados no item 5.5.7., podem ser avaliados visualmente
durante o recebimento do material.
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5.13.1 Patologias causadas por umidade indevida da madeira anterior a instalação.
O teor de umidade de equilíbrio do piso deve ser especificado de acordo com
as médias anuais de temperatura e de umidade relativa do ar da região onde o piso
será instalado.
Pode ser verificado por meio de medidores de umidade, devidamente calibrados, no
recebimento do material, pois caso o piso esteja com teor de umidade
incompatível, ele será constatado, apenas alguns meses após a sua instalação. Com
efeito, pode haver o surgimento de frestas, entre as réguas de madeira, e possível
encanoamento, por conta da redução dimensional (por perda de água). Ou o
inchamento e expansão das réguas e/ou peças de madeira que podem causar o
desprendimento do piso, por conta do aumento dimensional (por ganho de água).
Essas patologias em sua maioria podem ser reparadas com o retrabalho de
instalação e/ou raspagem com a calafetagem das frestas e o tratamento da
superfície conforme citado no item 5.10. Porém em situações onde o encanoamento
ocorrido na face das réguas é côncavo e acentuado, durante o processo de
raspagem, dependendo da espessura do piso, ou da espessura do encaixe fêmea
do assoalho, pode ocorrer o lixamento total das quinas ou parcial ao ponto de tornarlas muito frágeis podendo fissurar e/ou até quebrar. Isso ocorre quando durante o
processo de raspagem o piso tem sua superfície irregular planificada, conforme
figura 44 a. O encanoamento côncavo na face do piso caracteriza que o mesmo está
perdendo umidade para o ambiente, essa perda de umidade ocorre com maior
velocidade na face do piso, quando comparado com a contra-face, por conta de sua
maior exposição ao ambiente. Consequentemente ocorre uma redução dimensional
maior na face que na contra-face do piso, causando o encanoamento. A situação
inversa quando o piso de madeira adquire umidade do ambiente, pode resultar no
encanoamento convexo na face do piso, como apresenta a figura 44 b. Podendo
ocorrer o desprendimento do piso, neste caso pode ser feita a reinstalação e
posteriormente a raspagem e aplicação de resina.

Em situações menos graves

aonde o piso sofreu o encanoamento, porém continua fixado ao substrato,
recomenda-se fazer a raspagem para a correção da sua planicidade, aonde o
encaixe fêmea não será comprometido conforme figura 44 b. Porém câmaras de ar
entre o piso de madeira e o substrato podem ocasionar ruídos desagradáveis ao
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caminhar, ou rangidos causados pelo atrito entre as réguas de madeira que tiveram
sua aderência ao substrado reduzida.
O piso que sofre encanoamento, antes de receber a raspagem para a regularização
de sua planicidade, deve estar com o seu teor de umidade em equilíbrio tanto na
superfície do piso quanto na contra-face para que após a raspagem, não ocorra
novas variações dimensionais ou formais.

Figura 44 a – Patologia causada por raspagem do piso após o encanoamento côncavo.
Fonte: Autor

Figura 44 b – Patologia causada por raspagem do piso após o encanoamento convexo.
Fonte: Autor
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O encanoamento côncavo prejudica muito a superfície do piso. Mesmo completando
as frestas com massas de calafetar, as movimentações provenientes da utilização
do piso fazem com que a calafetagem trinque e se desprenda gradativamente das
frestas conforme figura 45.

Figura 45 – Frestas com calafetagem em excesso resultado
da reparação do encanoamento côncavo.
Fonte: Autor

5.13.2 Patologias causadas por variação de umidade posterior a instalação,
provocadas por agentes externos.
As patologias provenientes da alteração do teor de umidade da madeira por agentes
externos podem prover das seguintes falhas:

1. Falhas em sistemas hidráulicos, como vazamentos em tubulações, conexões e
reservatórios de água, defeitos em torneiras, torneiras de bóia, registros, sifões,
entre outros, em locais próximos ou onde está instalado o piso de madeira.

2. Falhas na impermeabilização do edifício e ambientes internos, como infiltrações
em telhados, lajes de cobertura, pisos térreos, paredes, soleiras e esquadrias.
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3. Falhas na direção e inclinação dos caimentos em pisos externos ou pisos em
áreas molhadas, que possam provocar o acúmulo e/ou a entrada de água para o
ambiente aonde estejam instalados os pisos de madeira. Assim como a falta de
barreira física, imposta por diferença de nível entre ambientes que recebem água e
ambientes com pisos de madeira, facilitando assim a passagem de água. Para esta
situação é recomendado diferenças de nível superiores a 20 mm.

4. Limpeza do piso com água em excesso, que ocorre geralmente pela repetição de
quem a executa ou por derramamento constante de líquido sobre o piso, sem a
imediata remoção ou remoção parcial. Assim como vazamentos de água proveniente
de objetos colocados sobre o piso, como vasos de plantas e aquários, podem
prejudicar o acabamento da superfície e até provocar manchas de fungos na
madeira, conforme figura 46.

Figura 46 – Manchas de fungos em piso de madeira.
Fonte: Autor

5. Alterações bruscas no clima dos ambientes, causado por sistemas de ar
condicionado, podem provocar a retração da madeira e por conseqüência a
formação de frestas entre as emendas do piso de madeira.
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Em patologias mais graves, onde o piso de madeira recebe quantidade de
água em excesso, a madeira sofre variações dimensionais significantes. O
inchamento das réguas de assoalho ou peças de tacos, quando somadas, provoca
grandes expansões ao piso de madeira, gerando tensões superiores à resistência do
substrato e/ou sistema de fixações, resultando no seu desprendimento, conforme
figuras 47 e 48.

Figura 47 – Assoalho desprendido do substrato.
Fonte: (Autor)

Figura 48 – Taco desprendido do substrato.
Fonte: Consertos de pisos (2011)

As juntas de expansão de aproximadamente 10 mm, próximas às paredes,
dependendo do grau de expansão sofrido pelo piso e sistema de fixação, podem
evitar o desprendimento das réguas ou peças de piso.
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Estas patologias dificilmente podem ser reparadas, pois o piso, mesmo recolocado,
estará com seu teor de umidade alterado. Dependendo da situação, é recomendada
a substituição parcial ou total do piso de madeira.

5.14. Boas práticas

A qualidade dos pisos de madeira pode ser atingida com o auxilio das práticas
utilizadas durante o processo de instalação, sendo elas:

1. A limpeza do substrato com aspirador de pó, antes da instalação do piso de
madeira. E, também com aspirador de pó, limpeza de furos na madeira provenientes
das fixações com pregos ou parafusos e frestas das emendas das peças antes da
aplicação de cavilhas de madeira e/ou massas de calafetar, conforme figuras 49 e
50;

Figura 49 – Limpeza do substrato.
Fonte: Autor
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Figura 50 – Limpeza - resíduos de furação.
Fonte: Autor

2. Para um melhor condicionamento do teor de umidade do piso de madeira com as
condições climáticas do ambiente de instalação, recomenda-se, semanas antes à
instalação, abrir os fardos ou pacotes das peças de piso e distribuí-las de forma
aleatória sobre o substrato para facilitar a circulação de ar entre as peças de
madeira. Outra forma de condicionamento do piso de madeira é após a instalação,
aguardar período superior a 2 semanas antes da raspagem e aplicação de
acabamento no piso. Durante as semanas em que o piso repousa, evitar o
derramamento de qualquer tipo de liquido e arrastar objetos que possam riscar a
madeira.

3. Durante a instalação, selecionar as melhores réguas ou peças dos pisos para
serem instaladas em áreas sociais, como salas de estar e jantar. Quando possível,
locar réguas ou peças dos pisos com maiores diferenças de coloração, em locais
aonde o piso seja coberto por mobiliários fixos como armários e camas.
4. Locar emendas de rodapés e acabamentos em lugares ocultos, como por
exemplo atrás de sofás e armários.
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5. Retirar as cavilhas de madeira, para acabamentos dos parafusos, de preferência
das réguas ou peças de madeira do mesmo lote do piso. Durante a instalação,
escolher as colorações mais próximas aquelas do piso, se possível alinhar a direção
das fibras das cavilhas com as do piso.
6. Utilizar ferramentas em bom estado de conservação com serras e lâminas
afiadas, para um melhor resultado nos cortes dos acabamentos e pisos de madeira
quando emendados.
7. Efetuar a raspagem e a aplicação de resina na etapa final da obra, após a fase de
acabamento. Se possível, resguardar a última demão da pintura para após a
aplicação e secagem da resina ou tratamento da superfície.

8. Remover das paredes, tetos e pisos toda a poeira proveniente da raspagem,
antes da aplicação da resina, para evitar o encrostamento da poeira com a resina
após sua secagem.

9. Enclausurar os ambientes após a aplicação da resina, com fitas adesivas em
frestas de portas e janelas, para evitar a passagem de vento com poeira, o que
prejudica a qualidade do acabamento da superfície.
10. Aguardar o tempo de cura da resina solicitado pelo fabricante, antes da
utilização do piso.
11. Vedar com lona plástica ou tecido, as janelas e aberturas que tenham incidência
direta do sol, antes da aplicação da resina.
12. Em içamentos de assoalhos em locais mais altos, verificar anteriormente as
dificuldades do trajeto impostas pela fachada do edifício, como embasamentos,
saliências e ornamentos.
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13. Em pisos térreos, pode ser aplicado verniz na parte inferior das réguas ou peças
para impermeabilizar a madeira, evitando assim grandes absorções de água caso
haja falhas de impermeabilização do substrato.
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6

ESTUDOS DE CASOS
Para exemplificar a aplicação de diferentes materiais e técnicas utilizadas na

instalação dos pisos de madeira a seguir são apresentados dois estudos de casos
que se diferem pelas características de situação de aplicação e materiais utilizados.
Porém com os mesmos resultados de qualidade necessários alcançados.
Para o controle de umidade dos pisos de madeira e substratos apresentados nos
estudos de caso, foi utilizado o medidor de umidade por resistência elétrica marca
Trotec, modelo T500.
Foi efetuada a calibragem do aparelho, obtendo os resultados pela medição do teor
de umidade de amostras de madeiras em diferentes espécies (não destrutivo), com
o medidor de umidade por resistência elétrica, em suas diferentes escalas.
Comparando o resultado obtido pelo método de perda de massa em estufa
(destrutivo), conforme resultados apresentados na tabela 6. Os procedimentos
utilizados nos dois métodos foram baseados na NBR 7190/1997.
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CALIBRAGEM DO MEDIDOR ELÉTRICO
AMOSTRA

1

2

4

5

JATOBA

ITAUBA

232.3

3
CUMARU
ROSA
201.2

MADEIRA

IPE

CUMARU

PESO I (g)
PESO S
(g)

193.1

7
PEROBA
ROSA
179.1

8

9

GARAPEIRA

TAUARI

179.1

6
PEROBA
MICA
144.3

158.4

150.0

150.2

173.2

216.6

184.8

144.1

162.7

130.9

161.8

140.8

137.1

13.8
15.3
14.6
13.6
12.8
14.2
13.3
13.7
12.9
13.3
12.5
11.7
13.6
12.9
12.2
11.4
10.7
12.3
11.6
10.9
9.5

10.9
12.4
11.5
10.6
9.7
11.3
10.4
11.1
10.2
10.6
10.0
9.2
11.3
10.5
9.8
9.0
8.3
10.2
9.5
8.8
7.3

10.6
12.2
11.3
10.4
9.5
11.0
10.2
10.8
10.0
10.6
9.8
9.0
11.0
10.3
9.6
8.8
8.1
10.0
9.3
8.5
7.0

12.2
13.8
12.9
12.0
11.1
12.7
11.7
12.3
11.5
12.0
11.2
10.4
12.4
11.6
10.9
10.2
9.4
11.3
10.5
9.8
8.3

9.9
11.6
10.7
9.8
8.9
10.5
9.7
10.3
9.5
10.1
9.3
8.5
10.6
9.8
9.1
8.3
7.6
9.6
8.8
8.0
6.7

13.8
15.3
14.4
13.5
12.6
14.0
13.2
13.7
12.8
13.3
12.5
11.7
13.6
12.9
12.0
11.4
10.5
12.4
11.6
10.9
9.5

UMIDADE DA MADEIRA A 18 ºC
E
S
C
A
L
A
S
D
O
A
P
A
R
E
L
H
O

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10.6
12.2
11.2
10.4
9.5
11.0
10.2
10.9
9.9
10.6
9.7
8.9
11.0
10.2
9.5
8.6
7.9
9.8
9.2
8.4
7.0

14
15.4
14.5
13.6
12.8
14.2
13.3
13.7
12.9
13.4
12.6
11.8
13.7
12.7
12.0
11.3
10.5
12.3
11.8
11.1
9.6

13.4
14.9
14.0
13.1
12.2
13.7
12.8
13.3
12.5
13.0
12.2
11.3
13.3
12.5
11.8
11.2
10.4
12.3
11.6
10.9
9.5

Porcentagem de umidade calculada pelo método de perda de massa em estufa.
Porcentagem de umidade obtida pelo medidor elétrico
Porcentagem de umidade obtida pelos dois métodos

Tabela 6 – Calibragem do medidor elétrico.
Fonte: Autor

A calibragem utilizada para a medição do teor de umidade dos substratos é
feita com medidor de umidade e baseada em referências de valores obtidos em
outras medições. Sendo assim, novos dados vêm sendo obtidos conforme a
utilização do aparelho.
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6.1 Estudo de caso 01 - Instalação de Assoalho.

Local: Apartamento 6º pavimento - Bairro Itaim Bibi - São Paulo - SP.
Umidade relativa do ar média anual: 78,4% (fonte IPT 2009)
Temperatura média anual: 19,3 ºC (fonte IPT 2009)
Teor de umidade de equilíbrio da madeira 15,5% (fonte IPT 2009)
Içamento: Manual através de corda e roldana (figuras 51 e 52).

Figura 51 e 52– Içamento com corda e polia.
Fonte: Autor
Especificações piso de madeira:
Formato: Assoalho
Espécie de madeira: Ipê (Tabebuia sp.)
Dimensões: espessura 20 mm, largura 200 mm, comprimento variado.
Umidade 12,7% (figura 53).
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Figura 53 – Medição de umidade assoalho de Ipê.
Fonte: Autor

Substrato: Concreto, traço 3:1, tempo de cura a partir de 60 dias, umidade 26,3%
(figura 54).

Figura 54 – Medição de umidade substrato de concreto.
Fonte: Autor

Fixação: Parafuso em aço cementado, cabeça chata, tratamento anti-corrosivo
zincado, fenda PHS (Philips), rosca auto-atarraxante, diâmetro nominal 5,5 mm,
comprimento 50 mm.
Distância de 400 mm entre eixos de fixação (figura 55).

87

Figura 55 – Distância entre eixos de fixação.
Fonte: Autor

Padrão de instalação ou paginação: Paralelo irregular.

Acabamentos e acessórios: Rodapé Ipê dimensões 20 mm x 65 mm com 1 canto
boleado. Cavilhas em ipê diâmetro inferior = 6 mm, diâmetro superior = 10 mm
(figura 56).

Figura 56 – Acabamentos - rodapé e cavilhas.
Fonte: Autor

Tratamento superfície: Raspagem e aplicação de resina brilhante à base de água
(figura 57).
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Figura 57 – Tratamento de superfície – resina brilhante
Fonte: Autor

Comentário:
Durante a inspeção do substrato foi constatado que o mesmo apresentava em
todo seu perímetro, junto às paredes, falhas de aderência à laje, onde segundo
informação do representante da construtora responsável pela obra. O substrato,
próximo as paredes, fora executado sobre manta, para evitar fissuras por conta da
movimentação do edifício. A construtora por sua vez apresentou ao proprietário do
apartamento um termo de responsabilidade quanto à qualidade do substrato,
constando que o mesmo estava preparado para a aplicação de pisos de madeira.
Para diminuir os riscos de problemas com

a fixação, os responsáveis pela

instalação do piso de madeira optaram por aumentar a quantidade de pontos de
fixação com parafusos por metro quadrado de piso. Diminuindo o distanciamento
entre eles de 50 cm, geralmente utilizado, para 40 cm. Ressalto ainda que a madeira
foi aplicada aproximadamente 2% abaixo da umidade de equilíbrio devido à
histerese para melhor homogeneização e estabilização.
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6.2 Estudo de caso 02 - Instalação de Taco.
Local: Casa - pavimento térreo – Caieiras - SP.
Umidade relativa do ar média anual: 78,4% (fonte IPT 2009)
Temperatura média anual: 19,3 ºC (fonte IPT 2009)
Teor de umidade de equilíbrio da madeira 15,5% (fonte IPT 2009)

Especificações piso de madeira:
Formato: Taco
Espécie de madeira: Cumaru (Dipteryx odorata)
Dimensões: espessura 20 mm, largura 100 mm, comprimento 400 mm. Umidade
12,5%.
Substrato: Concreto, traço 3:1, tempo de cura a partir de 60 dias, umidade 27,3%.
Fixação: Adesivo à base de poliuretano aplicação, conforme figura 58.

Figura 58 – Fixação mecânica com adesivo P.U.
Fonte: Autor

Acabamentos e acessórios: Rodapé Ipê dimensões 20 mm x 65 mm com 1 canto
boleado.
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Tratamento superfície: Raspagem e aplicação de resina semi-brilho a base de água,
conforme figura 59.

Figura 59 – Tratamento de superfície – resina semi-brilho.
Fonte: Autor

Comentário:
Em uma pré-análise, proposta a impermeabilização do substrato e a utilização
de adesivo à base de Poliuretano, por se tratar de instalação em piso térreo, porém
após visita ao local foi constatado que o pavimento térreo, devido à acentuada
declividade do terreno, encontrava-se parcialmente em contato com o solo. O local
onde seria instalado o piso de madeira estava sobre laje sem nenhum contato direto
com o solo (caixão perdido) não havendo a possibilidade de absorção de água do
solo. Excluindo a necessidade de impermeabilização do substrato e a utilização de
adesivo P.V.A. especial para a colagem de pisos de madeira. Reduzindo custos
desnecessários, ressaltando ainda que a madeira foi aplicada aproximadamente 2%
abaixo da umidade de equilíbrio devido à histerese para melhor homogeneização e
estabilização.
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7 CONCLUSÃO

A instalação de pisos de madeira nativa requer conhecimento das
características dos materiais envolvidos no sistema construtivo, para obter qualidade
satisfatória e evitar problemas patológicos.
Os padrões de qualidade do produto estão diretamente relacionados à
classificação da madeira, conforme apresenta a NBR 15799/2010 Pisos de Madeira
com e sem acabamento. A diferença de classes da madeira e a espessura das
peças têm influência direta no custo e vida útil do produto. Contudo independente da
classe especificada e espessura do piso, requisitos técnicos de instalação devem ser
adotados.
A aplicação dos requisitos técnicos nos dois estudos de caso alcançou o
objetivo principal de estabelecer, e depois de estabelecido, manter o teor de
umidade de equilíbrio da madeira, evitando assim variações dimensionais e
deformações indesejáveis na madeira. Fator decisivo para a boa qualidade do
produto.
A utilização de medidor de umidade por resistência elétrica devidamente
aferido, conforme NBR 7190/1997 - Projeto de estruturas de madeira, tornou-se
indispensável para determinar e controlar os teores de umidade dos materiais
envolvidos.
A especificação do teor de umidade da madeira utilizada como piso deve
estar compatível com as condições climáticas do local de aplicação, como a
umidade relativa do ar e a temperatura. Pois quanto mais condicionada estiver a
madeira menor é o período que ela necessita para atingir a estabilidade dimensional
e formal necessária para a aplicação do acabamento de superfície e posteriormente
a utilização.
Os diferentes tipos de substratos utilizados para pisos de madeira em contato
direto com o solo (pavimentos térreos), devem receber tratamento adequados de
impermeabilização e quando passíveis de água proveniente de ambientes externos,
banheiro, cozinhas, etc. Utilizar soluções construtivas visando a estanqueidade do
local, como exemplo o aumento do nível do substrato em relação aos pisos de áreas
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molhadas, sistema de drenagem de águas pluviais, esquadrias eficientes e
protegidas por beirais ou marquises, etc.
Substratos em concreto, que recebem fixação direta do piso de madeira,
devem ser executados em traço de 3 partes de areia para 1 parte de cimento, para
atingir resistência necessária a fixação do piso e curados no prazo mínimo de 60
dias, segundo Luiz (2005), evitando a transferência de água do substrato ao piso de
madeira. E em pisos fixados diretamente ao substrato, o mesmo deve estar
adequadamente nivelado e aderido à laje ou contra-piso, para evitar ruídos
indesejáveis ou falhas de fixação do piso de madeira.
As fixações devem ser compatíveis com os materiais e sistema de instalação
adotada.
Os acabamentos devem ser aplicados conforme orientações e cuidados
apresentados pelos fabricantes, e mantidos seguindo cuidados de utilização e
manutenção.
Critérios de avaliação da mão de obra de instalação e de aplicação de
acabamento não se encontram publicados, ficando a critério do consumidor ou
responsável pela obra a aceitação do produto.
É recomendada a apresentação de termo de responsabilidade ao consumidor,
ou responsável pelo local de instalação para a elucidação das necessidades,
restrições e limitações do sistema construtivo, pois a garantia da qualidade estará
comprometida caso não sejam efetivamente aplicados requisitos técnicos de
instalação para os pisos de madeira.
A grande variedade de espécies de madeiras nativas ou exóticas
proporcionam diversas opções para o uso em pisos de madeiras. Com o constante
aperfeiçoamento de técnicas de cultivo de florestas, seleção das espécies mais
indicadas ao reflorestamento e novas tecnologias que surgem na industria
madeireira, as madeiras reflorestadas tem futuro promissor na produção de pisos.
Por esse motivo é recomendada a continuidade desta pesquisa para espécies não
tradicionais.
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