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� Florestas Nativas

� Florestas Artificiais ou reflorestamentos





Produtos a base de madeira

madeira sólida em bruto

madeira sólida usinada

madeira laminada

painéis a base de madeira

madeira engenheirada



Fonte:  Consumo Responsável da Madeira. FSC. Disponível em https://gpp.gl.XqptB7



Construção Civil Pesada

Externa
Estruturas pesadas, cruzetas, estacas, escoras, pontaletes, portas, pranchas, ripas, vigas

Interna
Carpintaria resistente, tesouras, terças, vigas, treliças, estruturas, colunas, cruzetas, tábuas, 
caibros, ripas

Construção Civil Leve

Externa
Moirões, pontaletes, andaimes, vigas, tábuas, caibros, caixilhos, guarnições, ripas, sarrafos

Esquadrias
Portas, folha de porta, venezianas, caixilhos, batentes, janelas, sarrafos

Interna 
Decorativa

Tábuas, lambris, painéis, molduras, perfilados, guarnições, rodapés, sarrafos
Utilidade Geral 

Tábuas, sarrafos, ripas, cordões, forros, guarnições, meia cana, rodapés, corrimãos 
Estrutural

Vigas, caibros, ripas, sarrafos
Assoalho

Tacos, tábuas, parquetes, blocos

Classificação Geral de Usos na Construção Civil
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Florestas plantadas

� Plantio, 
� Manejo,
� Produção, e 
� Colheita
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Características das madeiras que afetam seu desempenho

� Espécie
� Teor de umidade
� Defeitos de processamento
� Defeitos naturais



Propriedades da Madeira: do plantio 
ao uso final



Propriedades da Madeira: do plantio 
ao uso final

Conhecimento das propriedades  físicas, mecânicas 
e biológicas  a fim de verificar a adequação aos 
níveis requeridos do uso pretendido ou identificar 
os usos potenciais

Compatibilidade das propriedades e desempenho ����

requisitos técnicos do uso ou componente de 
construção
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� Propriedades Físicas:
umidade, densidade, retratibilidade

� Propriedades Mecânicas:
compressão paralela às fibras
flexão estática
flexão dinâmica
tração normal às fibras
fendilhamento
dureza
cisalhamento



Construção Civil Pesada Interna (carpintaria resistente, tesouras, terças, 
vigas, treliças, estruturas, colunas, cruzetas, tábuas, caibros, ripas)

Referência: peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron)

•Densidade de massa (15%):  ≥ 710 kg/m³
•Flexão estática:

máxima resistência (madeira verde): ≥ 84 MPa
módulo de elasticidade (madeira verde):     8700 MPa

•Compressão axial:
máxima resistência (madeira verde):      39 MPa

•Cisalhamento:
máxima resistência (madeira verde):      10 MPa

•Durabilidade natural/tratabilidade: dur. nat.       5 anos (solo) ou tratável 
(CCA), retenção     5 kg/m³ ingrediente ativo e penetração total/parcial

•Fixação mecânica: regular/boa ou fácil

Requisitos de uso e propriedades das madeiras
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• Ensaios de caracterização física, mecânica,  

biológica e de trabalhabilidade
• Comparação com madeiras nacionais e 

importadas/substituição de madeiras tradicionais
• Avaliação do potencial de uso 
• Estudos de durabilidade de produtos 

engenheirados, madeiras e produtos derivados com 
foco na biodeterioração causada por fungos e 
insetos xilófagos 

• Avaliação de componentes e desempenho de 
sistema construtivo



Seu desafio é nosso.

Obrigada!

Maria José

mmiranda@ipt.br

lamm@ipt.br
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