para toda ob~~
Fotoe Gul Morelli

QUANDO A OP<;A O FOR
PELA CONSTRU<;AO DE CASAS
COM ESTRUTURA DE MADEIRA,
A ADEQUA<;AO DA ESPECIE E
TRATAMENTO QUE DEVE SER
DADO A MATERIA-PRIMAE UMA
DAS ETAPAS MAIS IMPORTANTES

Sinonimo de obra limpa e nipida, atualmente, uma das maiores
preocupa<;oes e a conscientiza<;ao sobre o uso de insumo proveniente de
manejo florestal ou reflorestamento.
0 conflito surge quando seu uso implica em desmatamentos indesejaveis, que agridem o meio ambiente.
Tema de urn projeto aprovado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama), 0 objetivo e utilizar de
forma correta os recursos naturais,
seguindo principios de sustentabilidade. "Ou seja, prevendo a utiliza<;ao
que perrnite a recomposi<;ao da floresta de determinada area, de onde
a madeira foi extraida", explica Geraldo Jose Zenid, bi6logo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecno16gicas do Estado de Sao Paulo (IPT).
Ele destaca que no Brasil estao
disponiveis o Sistema do FSC - Forest Stewardship Council (Conselho
de Manejo Florestal ) e o Sistema de
Certifica<;ao Florestal Brasileiro do
Inmetro ( Cerflor), que certifica a prodw;ao adequada ambientalmente.
De acordo com Zenid, o ideal e
que a madeira seja adquirida somente de empresas que, de fa to, possam comprovar a origem da mesma,
por meio de certifica<;ao ou de urn
plano de manejo aprovado pelo Ibama, com apresenta<;ao de nota fiscal ou documentos de transporte.
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Uso legal
Para conciliar o uso indispensavel e ilimitado da m adeira, com a
inegociavel prote<;ao das matas n ativas, surge a op<;ao da madeira t ratada, urn produto industrializado q ue
utiliza arvores de r eflores tamento,
resulta ntes do cultivo da t erra. E
tudo isso rigorosamen te d entro da
lei, que estimula su a utiliza<;ao, em
prol da conserva<;ao das matas nativas. "Eucalipto e pinus, por exemplo, mesmo que nao sejam certificadas, com certeza nao sao provenie ntes d e florestas nativas, pois n ao sao
vegeta<;i:ies t ropicais e por isso inexiste mno Brasil", dizMarceloSacco,
arquiteto da Preservam, empresa especializada na comercializa <;ao
dessas especies.

Logo, se voce deseja uma casa
com es trutura de made ira, o primeiro passo e recorre r a essas e mpresas, que normalm e nte entregam a
es trutura pronta e, d e prefere nci a,
dentro desses principios legais. 0
arquiteto Sacco frisa que a Preservam , por exemplo, oferece orie nta<;ao para o born uso ou pra tica do material. "Para quem estiver interessado e m construir com esse tipo de
sistem a, alem de fornecer o material, damos treinamento
ao pessoal da construtor a sobre os procedimen tos tecnicos n ecessarios
a fase de montagem ",
acrescenta.

0 uso de madeira

e ecol6gico?

P a ra alguns p rofissionais, a madeira e im bativel, pois alem de ser
re n ovavel, quando extraida com criterios de sustenta bilidade, en tre todos os materi ais usados na cons tr u<;ao civil, COmO 0 a<;O OU cimento, e
o que apresenta os menores indices
de uso de energia para a sua produ<;ao industrial.
ESTA CASA COM 132M2 FOI
PROJETADA COM ESTRUTURAS
DE MADEIRA PELA ARQUITETA
BEATRIZ MEYER
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Qual a madeira ideal
para a estrutura?

Prote<;ao
contra umidade

0 desempen ho depende da madeira em si e da forma que e aplicada. Independe nteme nte da especie, deve ser
considerada a classe de resistencia indicada pela norma brasileira. Quando
o lore chega da sen ·aria deve ser feita
uma avaliac;ao para sab er se as caracteristicas do ma te rial sao suficientes
para suportar as cargas previstas para
a estru tura, frisa o doutor ilson Franco, engenheiro e pesq uisador do IPT.
E acrescenta: " 0 arquiteto ou e ngenheiro responsavel pela obra deve ter
o conhecimento previo dessas propriedades e necessidades e, a partir dai,
definir as sol uc;oes arquitetonicas e estruturais mais apropriadas. Se a madeira escolhida estiver de ntro de uma
classe de resist€mcia previa mente defin ida, como ada mac;aranduba, cumaru, an gico-preto, garapeira, itauba, e ntre outras, podera ser usada".
A pe roba-rosa, por e xemplo, te m
excelentes propriedades mecanicas,
e resistente a cupins, por outro lado,
esta mais suj eita ao apod recimento
por umidade.

Mesmo com t antas qualid ades,
a m adei ra e um material susce tivel a de t e ri orac;ao ou bioteriorac;ao po r fungos, cupins e brocas-demadeira. "Por isso, tomadas todas
as provid encias necessarias, desde
o inicio do proje to, a manuten c;ao
da madeira e muito mais preventiva que corretiva", al erta o bi6logo
Sergio Brazolin, chefe do Agrupamento Preservac;ao de Madeiras Divisao de Produtos Flores tais do IPT.
Ele explica que, no caso dos fungas, va ri os fa tores interfe rem no
processo d e deteriorac;ao, principalmente a umidade. Dai a necessidade de tratamentos quimicos
p rese rvan tes.
Algumas esp ecies como o ipe sao
impermeaveis a qu al quer tratame nto, porem sao naturalmente resistente a fu ngos, dispensando a utilizac;ao de p rodutos. Outras es pecies como cumaru, tatajuba e i taub a sao resistentes ao ataque de in·
setos (cupins e brocas) e t am bem
dispensam tratamento. 0 pin us, por

exe mpl o, nao e resiste nte a esses
ataques, mas e totalme nte p e rm eavel a tratame ntos qufmicos, por isso
pode ser usado com tranqi.ii lidad e .
" 0 tipo de tratamento de pe n de muito da esp ecie e condic;ao de uso. 0
e ucalipto rolic;o, por exemplo, tern
o alburno (parte que vern depois da
casca) completamente p ermeavel ,
de m aneira que, se submetido a tratamento, du ra mai s de 30 a n os", salie nta Brazolin. Al g un s produto s
para acabamento, como o stain, possuem resinas hidrore p ele ntes, co m
fungic idas e inseticidas e pod e m ser
uma 6ti ma alternativa. A vantagem
e que esse tipo de produto impregna na made ira.
a opiniao do bi6logo, urn born
projeto a rquitetonico comec;a pel a
soluc;ao dos detalhes co nst rutivos.
Quando fore m be rn pensados a uxiliam a te na protec;ao da madeira. Beirais e m casas de estrutura de mad e ira, po r exemplo, deve m ter no mfnimo 1 m para evi tar que a ag ua de
chu va que escorre p elos pilares se
acumul e na base.
0 arquiteto Decio Gonc;alves, de
Sao Paulo, SP, que atualmente desenvolve uma tese de doutorado na
FAU-USP, so bre made ira estru t ural
para a co ncepc;ao de proj e tos arq uite t on icos implantados e m ter re nos
diffceis e com declividades variadas,
ori enta que n a e t a pa de ligac;ao e ntre a madeira e a fundac;ao, e m hip6tese alg uma, a mad e ira deve permanece r e nte rrada, mas sim isolacia d a umida de por meio de blocos
ou sapatas de concreto ar ma da, a
pelo menos 10 em acima da supe rffcie desses e le m entos es tru turais.
0 mesmo procedime nto se aplica a
va ra ndas, garagen s e areas molhada s, para a base do s pilares de madeira. ] a as in stal ac;oes e le t ricas e
hidraulicas requerem projetos especificos, pois 0 ideal e qu e OS co nd uites sejam instalados na parede,
po rem Ionge da ma de ira.
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Alvenaria x madeira
Grande pa rte d as casas projeta das com es tr utura d e ma dei ra segue urn siste ma misto: vigas e pilares d e ma deira com fech a me nto de
alven aria. Uma das maiores ind agac;:oes e e m relac;:ao ajunc;:ao e ntre
os ma teriai s. 0 arqui te to Gonc;:al ves explica que a uni ao e n tre a al venari a e a m ad eira deve levar e m
con ta a movime n tac;:ao desses materiais, conside ran d o que apresentam difere ntes dilatac;:oes. " Os m ateriais !e ves, como bl oco ceramico,
con creto celula r e pa red es de dry
wall sao ideais para al ven aria, e m
contraposic;:ao com os mais pesad os,
com o tijol o de b a rro e bloco de cime n to", diz.
A ligac;:ao madeira (pilares, baten tes e caixilhos) e alven aria efe ita com a utili zac;:ao de uma "tal a"
(sa r rafo de ma deira nas dimen soes
de 1,5 x 1,5 em) di sp osta h orizon tal
ou verticalme nte, por me io de urn
sulco na sua exten sii.o to tal. Na alven ari a, abre-se uma cavidade para
p ermit ir m aior proximidade com a
madeira, de ixa n do-se uma distii ncia min ima, que permita a in trod uc;:ii.o da m assa (emboc;:o). A alve na ri a
sera revestida in tern a e externa mente com uma camad a de e mboc;:o no
reves time nto de ap roxim adamente
de 1 x 1 em , p rocedime nto q ue a meniza o surgiment o de fissuras, muito comuns ao Ion go do tem po.

Ferragens para junc;ao
Existe m di fe re n tes t i pos d e ligac;:oes en t re p ilares e vigas. De pe ndendo do projeto podem ser e mpregadas unioes com chapas me talicas
(soldadas ou n ii.o ), tarugos e cavilhas
de madeira, p ar afu sos me t ali cos, e nt re outras. 0 d e talhamento do proj e to e q ue especificara qual 0 mais
adeq uado p a ra cad a caso.
AO LADO, LIGAc;OES FElTAS
COM CHAPAS METALICAS
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Neste condominia em Juquei, incorporado pela RCR e
construido pela Taormina, 16 casas de alto padrao, a partir
de 350 m2 , receberam o sistema misto: p i/a res e vig as de
madeira cumaru e fecham ento d e a/venaria_A ideia e nao deixar a
madeira exposta ao acumulo de agua. "Como nao d esej6vam os que a
madeira fic asse enterrada no solo, to d os os pi/a res tem em sua base
uma p lac a de apo io m et61ico", diz Daniel Salvatore Fernandes,
engenheiro da Ita Construtora, empresa responsavel pelo projeto estrutural

