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MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
 

A madeira é um material excepcional como material de construção além de ter qualidades muito 
grandes como matéria prima para outros produtos industrializados, e que vem sendo utilizada desde os 
primórdios da civilização. 

Diversas pesquisas tem sido desenvolvidas no sentido de tratar a madeira para sua utilização em 
diversas etapas construtivas. As madeiras em seu estado natural tem características próprias que podem ser 
alteradas com tecnologia moderna. 

 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES: 
- apresenta resistência mecânica tanto a esforços de tração como à compressão, além de resistência à 

tração na flexão; 
- tem resistência mecânica elevada em relação ao seu peso próprio pequeno; 
- tem resistência a choques e cargas dinâmicas absorvendo impactos que dificilmente aconteceria com 

outros materiais; 
- tem fácil trabalhabilidade permitindo ligações simples; 
- boas características de absorção acústica, bom isolamento térmico; 
- custo reduzido e é renovável, desde que convenientemente preservada; 
- apresenta diversos padrões de qualidade e estéticos. 
 
Na medida em que técnicas modernas foram sendo adotadas na tentativa de melhoria de suas 

qualidades, passou a ser mais utilizada visto que estes procedimentos melhoram suas boas qualidades e 
eliminam ou diminuem as inconvenientes, que podem ser: 

- perda de propriedades e surgimento de tensões internas secundárias devido a problemas de secagem 
e umidade, que podem ser resolvidos com controles específicos; 

- fácil de deterioração em ambientes agressivos que desenvolveram agentes predadores; 
- heterogeneidade e anisotropia (característica que uma substância possui em que uma certa 

propriedade física varia com a direção) naturais de sua constituição fibrosa, além de dimensões limitadas. 
 
A madeira como material de construção pode ser utilizada em diversas etapas, desde as fundações até 

o acabamento. Pode ser utilizada também como combustível e serve como matéria prima do papel. 
 
ORIGEM E PRODUÇÃO 
A madeira como material de construção é produto do beneficiamento do tronco de árvores, chamado 

de lenho. As características de anisotropia e heterogeneidade são decorrentes de sua origem.  
Classificam-se em: 
1. Endógenas – aquela em que o desenvolvimento do caule se dá de dentro para fora, sendo pouco 

aproveitada como material de construção, como as palmeiras e os bambus. 
2. Exógenas – aquela em que o crescimento de caule se dá de fora para dentro, com adição de novas 

camadas em forma de anel, chamados anéis de crescimento. São classificadas em ginospermas 
(árvores coníferas e resinosas, de lenho mais mole) e as anginospermas (árvores frondosas 
conhecidas como madeira de lei). 
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O lenho é a parte da árvore que nos interessa como material de construção, suas partes são: 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADES FÍSICAS DAS MADEIRAS 
 

 Os diversos tipos de madeiras existentes proporcionam que o seu uso seja específico para cada tipo de 
aplicação. A escolha só pode ser acertada se forem conhecidas as propriedades físicas e sua resistência às 
solicitações mecânicas. 
 Este conhecimento só é possível através de resultados de ensaios, levando-se em conta os fatores 
naturais, que são: 

 A espécie da madeira; 

 Massa específica do material; 

 Localização do lenho; 

 Presença de defeitos; 

 Umidade 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
1. Umidade: após a extração da árvore, sua seiva permanece no material em três estados: a água de 

constituição, a de impregnação e a livre. 
 

A água de constituição não pode ser eliminada nem na secagem, sendo impossível sua retirada. 
Quando a madeira contém somente essa água diz-se que a madeira está completamente seca. 

A água de impregnação aparece entre as fibras e as células lenhosas. Esta água provoca um 
inchamento considerável na madeiram alterando todo o comportamento físico e mecânico do material. 

Após a madeira se encontrar neste estado qualquer outro incremento de umidade pouco importa na 
sua qualidade, pois está comente preenchendo os vasos capilares. Esta condição é chamada de água livre. 

A nomenclatura para os diversos estados da madeira são: 
- madeira verde – umidade acima de 30% 
- madeira semi seca – umidade acima de 23% 
- madeira comercialmente seca – umidade entre 18 e 23% 
- madeira seca ao ar – umidade entre 13 e 18% 
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- madeira dessecada – umidade entre 0 e 13% 
- madeira seca – umidade de 0% 
 
2. Retratibilidade: é a propriedade de variação volumétrica da madeira quando ocorre a variação de 

umidade entre o estado seco e a condição de saturação ao ar. Pode ser inchamento ou contração, 
denominado trabalho da madeira. Pode ser medida tanto na forma volumétrica como na linear. O 
comportamento diferenciado na retratibilidade pode afetar a qualidade do lenho, podendo 
aparecer fissuras, fendas de secagem e rachaduras.  

 
3. Densidade: é considerada em termos da massa específica aparente, ou seja, peso por unidade de 

volume aparente, referida à umidade na qual for determinada. Pode ser entendida como o índice 
de compacidade das fibras da madeira, mostrando uma maior ou menor quantidade de fibras por 
unidade de volume aparente. A densidade varia com a umidade e a posição no lenho. 
 

4. Condutibilidade elétrica: quando bem seca é excelente isolante elétrico, ao passo que úmida 
torna-se condutora. Varia com as espécies. 

 
5. Condutibilidade térmica: mau condutor, independente da espécie. 

 
6. Condutibilidade sonora: não é bom condutor acústico, porém quando usado em tratamento 

acústico funciona bastante por ter boa capacidade de absorção dos sons. 
 

7. Resistência ao fogo: os estudos de capacidade de resistência ao fogo devem ser feitos com 
temperaturas em torno de 850ºC, que é a temperatura em incêndios. Deste modo a madeira não 
pode resistir de maneira alguma nestas condições. 

 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS MADEIRAS 

 
São características de resistência da madeira à diversos tipos de esforços que estão sujeitas as 
estruturas. Numa primeira classificação poderíamos ter as seguintes características: principais – que 
são a resistências aos esforços no sentido axial, ou no sentido das fibras, como compressão, tração, 
flexão, estática e dinâmica; secundárias – são as que ocorrem perpendicularmente às fibras, como 
compressão e tração normal às fibras, torção, cisalhamento, fendilhamento. 
Todas as características estão ligadas diretamente às propriedades anisotrópicas, à absorção de 
umidade, à densidade de fibras, sendo que quanto maior for esta quantidade maior será a resistência 
da peça. 
 
COMPRESSÃO EM PEÇAS CURTAS 
Os corpos de prova são retirados de lugares pré determinados e isentos de defeitos. São ensaiados em 
prensas até o rompimento, sendo esta a tensão de limite de ruptura. 
O teor de umidade tem fator preponderante na qualidade da resistência da madeira. Quando verde 
tem resistência quase constante, aumentando à medida que vai secando. Quando seca em estufa 
chega à sua resistência máxima. 
A massa especifica também influi significativamente na capacidade de resistência à compressão, sendo 
que quanto maior a massa, maior a resistência. 
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Os defeitos que possam existir em partes do lenho proporcionam uma redução na capacidade 
resistente. 
 
COMPRESSÃO EM PEÇAS LONGAS 
 
FLAMBAGEM 
Os corpos de provas são retirados de vários lugares do lenho, sendo os ensaios realizados com prensas, 
devendo os corpos ser apoiados de modo a refletirem um apoio ao ar livre. A variação da altura dos 
corpos de prova servem para mudar o índice de esbeltez da peça. 
 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO AXIAL 
Por ser um material fibroso este é o tipo de esforço que melhor se distribui na madeira. Praticamente 
não ocorre ruptura do material por tração, pois nas ligações, a diminuição das seções transversais, 
devido à introdução de conectores faz com que o rompimento ocorra exatamente nestes pontos. 
 
RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA 
Os ensaios são feitos em madeiras verdes e secas ao ar. Os corpos são carregados no centro até a 
ruptura, estando os corpos apoiados nas extremidades. Os ensaios são feitos de modo que os corpos 
de prova não rompam em menos de 2 minutos. 
 
ÍNDICE DE RIGIDEZ 
A tensão limite de resistência na ruptura não leva em consideração a deformação das peças com 
relação à flexão estática. É necessário que se determine o índice de rigidez das diversas espécies de 
madeira. Este índice é calculado através da relação entre o vão e a flecha no instante da ruptura. 
As madeiras pouco rígidas rompem sem grandes deformações, o que pode ocasionar acidentes graves. 
As madeiras flexíveis não podem ser utilizadas como estruturais devido à deformação exagerada. 
 
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NORMAL ÀS FIBRAS 
Submetida a este tipo de esforço, logo após um pequeno estágio elástico, a madeira começa a 
deformar-se indefinidamente sob cargas crescentes. Esta resistência depende fundamentalmente da 
extensão da área de aplicação da carga, sendo maior a resistência quanto maior for a área livre de 
carregamento em áreas adjacentes a este carregamento. 
 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NORMAL ÀS FIBRAS 
As fibras são afastadas provocando o rasgamento do material e sua consequente destruição. Esta 
resistência deve ser portanto muito analisada, sendo aconselhável não se utilizar peças de madeira sob 
este tipo de esforço. No caso de ser necessária a utilização de estribos ou peças metálicas que 
impeçam esta destruição é interessante. 
 
COEFICIENTES DE SEGURANÇA 
A fixação de coeficientes de segurança ajustados a cada tipo de esforço estrutural permitem a redução 
das tensões admissíveis dos diversos tipos de madeira.  
 
Os fatores analisados são: 
1. Perda de resistência por defeitos; 
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2. Duração das cargas; 
3. Variabilidade de resultados; 
4. Possibilidade de sobrecargas. 

 
 

PRESERVAÇÃO DA MADEIRA 
 

 A durabilidade das peças de madeira está diretamente ligada à preservação de suas características. 
Diversos fatores alteram as condições, tais como fungos, insetos, temperatura, fatores de umidade. Estes 
fatores podem ser combatidos através de produtos preservantes que irão prolongar sua vida útil. 
 Os principais processos de preservação são: 
 - processo de impregnação artificial: são processos de pinturas, ou por imersão das peças em 
preservantes. É um procedimento econômico sendo recomendável somente em peças não expostas; 
 - processo de impregnação sob pressão reduzida: pode ser efetuado de duas maneiras: processo de 
dois banhos, sendo um quente e um frio; processo de substituição da seiva, sendo possível somente em peças 
verdes, mas é um processo lento. 
 - processo de impregnação em autoclaves: existem dois processos clássicos, o de células cheias, onde 
são retirados o ar e a água do tecido lenhoso, em seguida a madeira é exposta a um banho de preservante; e 
o de células vazias, sendo inserido o preservante na peça e depois retirado pela expulsão dos ar sob pressão. 
Os principais produtos preservantes são sempre tóxicos, fungicidas, inseticidas ou antimoluscos. 
 

MADEIRA TRANSFORMADA 
 

 Como já visto anteriormente, a madeira é um material heterogêneo e anisótropo. Os processos de 
transformação da madeira procuram alterar estas características, tornando o material mais homogêneo.  
 A madeira laminada é o corte da madeira em tábuas que são coladas com colas especiais, diminuindo a 
ocorrência de defeitos nas peças. 
 A madeira quando destruída como resíduos de madeira cortada ou serrada, pode ser reconstituída 
com resinas e colas especiais, sob pressão e são chamadas de aglomerados. 
 Finalmente as madeiras reconstituídas são aquelas oriundas de uma fragmentação mecânica, onde o 
tecido  é reduzido à polpa dispersa, passando depois por uma reaglomeração sob pressão, utilizando-se 
resinas e colas. 


