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Introdução ao Estudo das 

Estruturas de Madeira 

 

• Vantagens e desvantagens do material 

 

• Exemplos de sistemas estruturais 
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Vantagens da madeira  

• enorme potencial de renovação na natureza; 

• baixo consumo de energia no processo de 

usinagem;  
Energia Combustível Fóssil Consumida 

na Produção de Materiais de 

Construção 

 

Material Energia 

Consumida(MJ/m
3
) 

Madeira serrada 750 

Aço 266.000 

Concreto 4.800 

Alumínio 1.100.000 

Fonte: Ferguson, I. La Fontaine, B., Vinden, P., Bren, L. Hateley, 

R. E Hermesec, B., Environmental properties of Timber, 1996. 
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Vantagens da madeira  

Índices de desempenho Energético 

Energia necessária na fabricação e 

construção de um depósito de 2.200 m
2
 

Material Índice 

Todo em Madeira 1,0 

Blocos de concreto, telhado em madeira 1,7 

Totalmente Pré-fabricado em aço 2,1 

Paredes pré-fabricadas em concreto, telhado 

em madeira 

2,7 

Pré-fabricado em aço, vedações em alumínio 3,3 

Fonte: TRADA (UK) e EUA 
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Fonte: Architecture Bois, 2008. 



Vantagens da madeira  

• bom comportamento mecânico, 
tanto para tração quanto para 
compressão; 

• alta resistência a cargas de impacto 
e boa resistência a cargas de curta 
duração; 

• pouca alteração das dimensões na 
variação de temperatura, com 
efeitos reduzidos de dilatação e 
contração; 
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Vantagens da madeira  
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Hultebois, France. 

Fonte: Architecture Bois, 2008. 

• apresenta inércia química, não 

reagindo facilmente com 

agentes oxidantes ou redutores; 

• Potencial de isolamento 

térmico; 

Ogliata Sporting Club, Itália, 2010. 

Fonte: holzbau.rubner.com 



Vantagens da madeira  
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• Apesar de material 
inflamável, a estrutura de 
madeira pode apresentar boa 
resistência ao fogo. 

• Camada mais externa sofre 
carbonização, retardando a 
propagação do calor para o 
interior da seção e 
conservando por um tempo 
maior a resistência mecânica 
da peça. 

• Comportamento previsível 
perante o fogo. 

Seção de uma viga de madeira laminada colada, exposta ao 

fogo durante 30 minutos. 
Fonte: cdcc.usp.br 



Vantagens da madeira  
Estrutura em metal e madeira após um incêndio 
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Viga metálica 

Viga de madeira 

WILCOX  et al., 1991  

Estrutura em metal e madeira após um incêndio 
A 500°C, uma estrutura metálica já perdeu 80% de sua resistência. 



Vantagens da 

madeira  
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• a relação entre resistência e 
densidade é vantajosa quando 
comparada a de outros materiais, 
tais como concreto: estrutura de 
madeira é leve; 

 

• material de fácil trabalhabilidade, 
com características adequadas para 
estruturas pré-fabricadas. 

Halle Polivallente, La Bresse. Fonte: bois.com 

Wood Frame Prefab House. Fonte: ironbedframes1.com 



Desvantagens da madeira  

• Limitação de espécies disponíveis com 
boa durabilidade natural;  

 Comparação durabilidade natural de 
Maçaranduba e de Pinus 

 

Maçaranduba (Manilkara spp., Sapotaceae): resistente ao 
ataque de fungos apodrecedores e cupins subterrâneos. 
Moderada resistência aos cupins-de-madeira-seca e baixa 
resistência aos xilófagos marinhos.  

 

Pinus spp.: susceptível ao ataque de fungos (emboloradores, 
manchadores e apodrecedores), cupins, brocas-de-madeira e 
perfuradores marinhos.  
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Seção tronco maçaranduba. Fonte: 

promapmadeiras.com.br 

Seção tronco pinus. 

http://www.ipt.br/informacoes_madeiras3.php?madeira=7 



Desvantagens da madeira  

• Limitação de espécies disponíveis com 
boa durabilidade natural;  

  

 

• Material heterogêneo e anisotrópico; 

 

• Suscetível a agentes externos: clima, 

fungos, insetos xilófagos (a durabilidade 

pode ser limitada). 
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Seção tronco maçaranduba. Fonte: 

promapmadeiras.com.br 

Seção tronco pinus. 



Estrutura de madeira atualmente 

existente mais antiga do mundo  

12 Fonte: horyuji.or.jp 



Estrutura de madeira atualmente 

existente mais antiga do mundo  

Templo Horyuji (Templo da Lei Nascente) 

Construído em 607, reconstruído em 711 com partes do original 
 (Idade em 2015: 1304 anos) 
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Templo Horyuji. Fonte: estruturasdemadeira.blogspot.com 



Desvantagens da madeira  

• Material não estável: sujeito às ações da 
umidade, inchando com a absorção e 
retraindo com a evaporação. 

 

• Limitação dimensional em função do 
tronco de onde é extraída a madeira;  
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Madeira Laminada Colada 

Técnica de Reconstituição 

desenvolvida para uso com 

madeiras de florestas plantadas. 

 

Vantagens: 

•Produção de elementos retos ou 

curvos 

•Elementos de seção constante ou 

variável 
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Madeira Laminada Colada 

Processo de  Fabricação 
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Madeira Laminada Colada 
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Madeira Laminada Colada 
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Richmond Olympic Oval 
Jogos Olímpicos de Inverno, Vancouver, 2010 



Madeira Laminada Colada 

19 



Madeira Laminada Colada 
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Madeira Laminada Colada 
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Madeira Laminada Colada 
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Madeira Laminada Colada 
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LIGNA, Hannover 
Feira mundial de produção 

madeireira. 

A cada dois anos. 

última: 6 a 10 maio de 2013. 



Madeira Laminada Colada 
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Logística como limitação 



Madeira Laminada Colada 
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Ponte pré-fabricada 



Madeira Laminada Colada 
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Emenda com chapas e parafusos 

Emenda denteada ou finger joint 



27 

Sistemas construtivos em Madeira 

• Estruturas 
hierarquizadas: 

poucos pontos de apoio 
– independência entre 

trama estrutural e 
fechamentos. Pilar-viga. 

• Estruturas nervuradas: entramados – 
sistema plataforma – mais empregado em 
habitações na América do Norte e Europa 

METLA Forest Research Centre. Fonte: 

archdaily.com 

Protótipo UFSC-BATISTELLA. 
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Sistemas construtivos em Madeira 

Entramados estruturais 

em madeira 
• As partes portantes da estrutura são 

compostas de peças de madeira de 
pequena seção transversal, em geral 
5 x 10cm, que formam paredes e 
pisos e cujo fechamento é feito 
com chapas de madeira 
reconstituída. Estas contribuem 
para dar rigidez ao sistema. 

 

• Dois tipos: 
– Sistema Balão (Ballon Frame) 

– Sistema Plataforma (Platform Frame) 
Sistema Balão 

Fonte:  MIT OpenCourseWare, 

2008. 
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Sistema Plataforma 

• É caracterizado pela 
descontinuidade dos montantes de 
um pavimento a outro,  que são 
interrompidos por vigas 
intermediárias que formam a 
estrutura do piso, servindo de 
plataforma para a montagem do 
pavimento seguinte. 

• Essa evolução possibilitou a 
construção de edificações com até 
nove pavimentos (2008). 

Sistema Plataforma 
Fonte:  MIT OpenCourseWare, 2008. 
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TF2000 – 6-storey wood construction. 

UK. 

2008: 9-storey wood construction, UK. 

Jefrey Building, Oregon, USA. Jefrey Building, Oregon, USA. F
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Sistema Plataforma 
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Sistema Plataforma 
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Sistema Plataforma 
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Sistema Plataforma 
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• No sistema plataforma, os 

componentes podem ser pré-fabricados 

e montados no canteiro de obras. 

• A escolha do grau de industrialização 

depende dos fatores relacionados com a 

realidade da técnica da construção local 

e da qualidade da mão-de-obra, pois 

cada erro cometido é ressaltado na 

integração do conjunto. 

Sistema 

Plataforma: 

processo de 

montagem. 

Fonte: sicob.fr 

Sistema Plataforma 
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Sistema Plataforma 

Residência no Sistema Plataforma, 

Agence BENC. Fonte: 

maison.architecteo.com 
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Sistema Plataforma 

A partir de 1960, os painéis de parede passam a ser inteiramente 

produzidos em fábrica, dando início às construções panelizadas. 

 

Nível de industrialização aumenta: 

 

 

 

 

 

 

• Casas modulares 

• Casas totalmente industrializadas 

 

Casa Su-Si 
Fonte:  treehugger.com 



GIEM - Grupo Interdisciplinar   

de Estudos da Madeira  
www.giem.ufsc.br 

Linhas de pesquisa: 

•Características Físicas e  

 Mecânicas da madeira 

•Análise Estrutural 

•Comportamento Mecânico da 

 Madeira sob a Ação do Fogo 

•Anatomia Vegetal 

 

Laboratório de Experimentação em Estruturas LEE 
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Linhas de pesquisa: 

•Desenvolvimento de Produto 

•Desenvolvimento ferramentas 

computacionais no dimensionamento 

de madeira 

•Durabilidade, Recuperação e 

 Reforço de Edificações em Madeira 

•Materiais Compósitos 

 
 

GIEM - Grupo Interdisciplinar   

de Estudos da Madeira  
www.giem.ufsc.br 
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Instalações GIEM 



Laboratório de Experimentação 

em Estruturas LEE      
www.lee.ecv.ufsc.br 
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