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Resumo 

 

O uso de madeira como material de construção remonta aos primórdios da construção. A madeira é 

um material construtivo reutilizável e sustentável e deste modo a sua utilização resulta numa redução 

de recursos utilizados na indústria da construção.  

A massa florestal açoriana é composta maioritariamente por Cryptomeria japonica, madeira esta 

com capacidade de aplicação estrutural devidamente regulamentada. 

Esta dissertação tem como objectivo facilitar o uso de Cryptomeria japonica, na região, como 

material de construção com a explicação da sua respetiva norma de classificação e comparação com 

a da madeira mais utilizada em Portugal para estruturas, a de pinheiro bravo. 

Selecionou-se uma reabilitação de uma fábrica. O projeto altera a sua funcão de fabrica para 

museu. Foram observadas os reforços seus reforços estruturais e peculiaridades projetuais. 

Selecionou-se uma construção em madeira de Cryptomeria japonica na região onde foi feito o 

acompanhamento da sua construção e posterior análise de resultados bioclimáticos recorrendo ao 

software LadyBug, comparando-os com a mesma tipologia construída em alvenaria. 

O interesse desta dissertação reside no potenciar o aumento da sustentabilidade do setor da 

construção na Região Autónoma dos Açores com o uso de Cryptomeria japonica como material de 

construção. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Madeira, Sustentabilidade, Açores, Cryptomeria japonica, Estruturas de 

madeira 
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Abstract 

 

Wood has been chosen has a construction material since the beginning of times. It is a reusable and 

sustainable construction material resulting in a reduction of resources used in the construction 

industry. 

The Azorean forest is predominately Cryptomeria japonica and this timber is suitable for structural 

application when properly regulated and used. 

This dissertation aims to facilitate the use of Cryptomeria japonica in the region as a construction 

material with the explanation of the applicable grading standards and comparing it with the most used 

Portuguese wood for constructive purpose, the Pinus Pinaster. 

A rehabilitation of a fatory was selected with the alteration of function to a museum where the 

structural reinforcements and project peculiarities were observed. 

A Cryptomeria japonica wood construction was selected in the region the construction was 

documented and subsequent analysis of bio-climatic results were done using software LadyBug, 

comparing them with the same typology built in masonry. 

The aim of this dissertation is to increase the sustainability of the construction sector in the 

Autonomous Region of the Azores with the use of Cryptomeria japonica as construction material. 
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Introdução 

Com o atual crescimento populacional e com o aumento mundial da demanda de habitação, 

pretende-se que esta tese forneça recomendações projetuais para uma construção mais sustentável 

e económica, em madeira, e deste modo ofereça uma resposta para o aumento de edificações na 

Região Autónoma dos Açores tanto em obras de reabilitação como em novas construções. 

A mudança da utilização dos espaços da moradia exige maior área habitacional, área esta que 

pode ser acrescentada em madeira como registo de construção mista e com recurso de madeira 

existente na Região. Em ampliações de construção, a madeira não altera significativamente o centro 

de massa da construção, por ser um material leve, logo influencia menos a resposta sísmica da 

mesma do que aplicações feitas à base de betão.  

Os centros históricos das cidades de Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo foram 

contaminadas por térmitas de madeira seca, devido à importação de madeiras para obras de 

reabilitação. Os elementos da madeira contaminada ficam com secção transversal efetiva reduzida, o 

que veio criar um preconceito em relação ao seu uso para construção, apesar do seu potencial para a 

região tanto em termos de matéria-prima disponível como em condições meteorológicas (pela 

humidade relativa do ar aproximadamente constante e baixas amplitudes térmicas) não impondo à 

madeira em serviço grandes variações de dimensões. 

Historicamente, a madeira não é um material de eleição para construção na Região, tendo sido 

este maioritariamente utilizado para a construção de anexos em lotes habitacionais destinados a 

abrigo animal, depósito de materiais ou em situações pontuais como coberturas e varandas. No 

entanto, existe uma grande oferta desta matéria-prima, por exemplo a presença de Cryptomeria 

japonica é abundante no arquipélago. Considera-se ser possível a sua utilização nos elementos 

estruturais de novas construções, com a vantagem de reduzir a pegada ecológica por recorrer a 

materiais locais. A madeira de Cryptomeria japonica já se encontra devidamente caracterizada e é 

objeto de uma norma de classificação visual para estruturas, a NP 4544 (2015). 

Os Açores, pela sua localização e origem, são alvo de sismos constantes com a consequência da 

destruição de edificados. Isto acontece porque as técnicas construtivas utilizadas na região espelham 

as técnicas tradicionais utilizadas em Portugal continental, baseadas em paredes de alvenaria de 

pedra mal travadas entre si, o que permite a sua estabilização para fora do respetivo plano e cria uma 

estrutura menos resistente a um abalo sísmico.  

Pretende-se, através da averiguação de uma construção parcial em madeira, inaugurada a 20 de 

Setembro de 2018, a reabilitação do Museu de Porto Pim, no Faial: analisar o seu estado de 

conservação e eventuais modificações que foram feitas; desenvolver recomendações de projeto; e 

retirar conclusões sobre a viabilidade de construção em madeira na Região. 

Também foi acompanhada a execução de uma construção em madeira criptoméria, na ilha de 

São Miguel, decorrido num período de seis meses.  

Existe um vasto leque de espécies florestais que permitem a madeira ser uma matéria-prima 

muito versátil: possibilita obter peças de diferentes tamanhos, formas e cores para satisfazer qualquer 

gosto ou necessidade. Tem sido escolhida como material de eleição para a construção, com 
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aplicações desde o simples objeto decorativo ou utensílio doméstico até à sua utilização em grandes 

estruturas como pontes, pavilhões, barcos ou aviões. 

1. Arquitetura dos Açores 

1.1. Esboço Histórico 

Localização e clima 

Os Açores são um Arquipélago formado por nove ilhas no Atlântico Norte, divididas em três grupos: o 

oriental composto por S. Miguel e Santa Maria, o central por Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial 

e por fim o ocidental composto por Flores e Corvo. Temos, no extremo mais oriental, a ilha de Santa 

Maria, a 1300 km da costa portuguesa e marroquina e, no extremo mais ocidental, a ilhas das Flores, 

a cerca de 2000 km da Terra Nova (Figura 1). 

O arquipélago está situado numa zona temperada e com latitudes subtropicais. As ilhas, por 

serem rodeadas pelo mar, têm fracos contrastes térmicos entre elas e baixas amplitudes diárias e 

anuais de temperatura. A precipitação ocorre ao longo de todo o ano. Devido a estas características 

meteorológicas, surge a expressão “quatro estações num só dia” (TOSTÕES b,2000) (Figura 2). 

 

Figura 1 Mapa do arquipélago dos Açores (LEITE,2008:19) 
Figura 2: Mapa do Atlântico Norte (LEITE,2008:17) 
 

Para além das suas características meteorológicas (temperaturas amenas, nível de humidade 

elevado pela localização no meio do oceano Atlântico e atmosfera agitada), o Arquipélago dos Açores 

situa-se entre o anticiclone subtropical de Atlântico Norte, conhecido como anticiclone dos Açores e 

este anticiclone é responsável pela formação de bom tempo, quando se encontra junto da região, 

como nos dias de verão, pois permite a entrada de radiação solar por afastamento de perturbações 

atmosféricas polares. Quando se afasta da região, o anticiclone permite a entrada de precipitação 

abundante e ventos resultantes das perturbações atmosféricas polares (LEITE,2008). 

As condições de humidade vão-se agravando com o aumento da altitude, formando o dobro da 

precipitação a 400 metros de altura em relação ao nível do mar, deixando sempre um rasto de 

neblina, pouca exposição solar e intensidades de vento adversas mesmo durante o verão. Devido a 

estas condições, o povoamento da região acontece em altitudes mais baixas, deixando as “terras 

altas” para os incultos, mato e pastagem. (LEITE,2008) 

Os Açores são caracterizados pelo clima temperado tipo C, com o subtipo predominante de Cfb 

(temperado sem estação seca com verão temperado), pela classificação de Koppen, que define tipos 
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de clima a partir de valores médios mensais de precipitação e temperatura. A temperatura oscila com 

a topografia: em zonas de grande altitude observam-se valores de temperatura consideravelmente 

mais baixos e amplitudes térmicas entre 6ºC e 12ºC; já em zonas costeiras as amplitudes térmicas 

são menores, variando entre 14ºC e 18ºC. A temperatura média anual varia regularmente durante o 

ano, observando-se valores máximos de temperatura em zonas costeiras, durante o mês de agosto 

com aproximadamente 22ºC e valores mínimos de temperatura em zonas de maior altitude, nos 

meses de janeiro e fevereiro, com valores entre 4ºC e 8ºC. Não serão considerados neste trabalho os 

valores de maiores altitudes pois estes não são habitáveis (CHAZARRA, 2011). 

Vulcanicismo e sismicidade 

Pela sua localização, no encontro de três placas litosféricas (placa Americana, placa Euroasiática e 

placa Africana), surge uma tectónica singular pois este encontro cria um vazio em forma de T 

denominado de Rifte da Terceira e responsável pelo vulcanicismo activo da região. (LEITE,2008) 

Assim se cria um ambiente místico e hostil, contribuindo para o medo do desconhecido intrínseco dos 

habitantes insulares; contudo, nas ilhas de Santa Maria e Flores, que desde os descobrimentos não 

têm registos de atividade vulcânica ativa, o medo do desconhecido é de igual importância no 

imaginário dos habitantes, devido aos ataques de piratas sofridos dado a sua localização geográfica 

nos extremos do Arquipélago (TOSTÕES b,2000). 

O tipo de atividade vulcânica existente na região é do tipo explosivo sendo de uma violência 

extrema quando comparado com o tipo efusivo, caracterizado por emissões de lava relativamente 

calmas. No tipo explosivo, formam-se “nuvens ardentes”, misturas de gases, cinzas, blocos 

incandescentes e escoadas piroclásticas de pedra-pomes, que se deslocam junto ao solo a grandes 

velocidades, destruindo tudo à sua passagem, que cria no imaginário local um cenário muito próximo 

do apocalíptico (TOSTÕES b,2000). 

A origem vulcânica do Arquipélago reflete-se nas rochas de um espectro de cores do negro ao 

vermelho e formando cones vulcânicos, crateras e caldeiras, que dão lugar, por vezes, a bonitas 

lagoas e contribuem para a beleza bucólica da Região Autónoma. Apesar deste fenómeno singular 

significar a beleza única, ao mesmo tempo acarreta um fator de perigosidade natural na região tendo 

sido registados desde o seu povoamento trinta e quatro erupções vulcânicas terrestres e submarinas 

(LEITE,2008). 

O reflexo desta atividade vulcânica, além de erupções esporádicas, traça um quadro geotécnico 

favorável para a ocorrência de sismos com significativa frequência, que podem atingir magnitudes 

elevadas. Sismos que são responsáveis pela morte de habitantes e destruição de construções, 

devido em grande parte à fraca resistência sísmica da construção tradicional (LEITE,2008). 

Vegetação Natural 

As ilhas dos Açores, até à presença humana, eram povoadas por matas densas e arvoredos, como é 

fácil de imaginar pela sua localização geográfica. Isto foi alterado pelo povoamento de base telúrica. 

Foi necessário abrir com o fogo clareiras para o plantio e pastoreio. O uso de madeira para 

construção e combustível doméstico contribuiu, igualmente para esta desflorestação (LEITE,2008). 

A floresta primitiva seria estratificada em altura pelas diferenças de humidade do ar, exposição 

solar e temperatura. Do nível do mar até, aproximadamente, aos 300 metros seria composta por uma 
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floresta de Myrica Faya, também denominada de faia das ilhas, sendo que o patamar seguinte, 

depois dos 500 metros, designado por Laurissilva, era composta por louro das ilhas (Lauros azorico), 

cedro do mato (Juniperos breviola), urze (Erica azorica), azevinho (Ilex perado), uva-da-serra 

(Vaccinium cylindraceum), furalha (Hypericum foliosum) e sanguinho (Frangula azorica). Esta floresta 

tem outra designação mais corriqueira “floresta louro-cedro” por estas duas espécies serem as mais 

características desta floresta arbustiva (LEITE,2008). 

A vegetação da floresta primitiva, Laurissilva dos Açores, é menos variada quando comparada 

com os outros Arquipélagos (Madeira, Canárias e Cabo Verde) também pertencentes à Macaronésia, 

pela sua latitude ser mais elevada e por se encontrar mais afastada de superfícies continentais, 

proporcionando uma fraca diversidade de condições ambientais, facto este que não impede que das 

900 plantas vasculares existentes na região 59 sejam exclusivas, e das 450 espécies de briófitos 9 

serem endémicas da Região Autónoma dos Açores (LEITE,2008). 

Existem mais 2 espécies endémicas da região que não fazem parte da floresta Laurissilva, sendo 

estas o vinhático (Persea indica) que cresce acima dos 200 metros e o pau-branco (Picconia azorica) 

espécies estas extintas em algumas ilhas, provavelmente em resultado de intensiva utilização da 

madeira por suas boas características, sendo raro os povoamentos antigos das mesmas 

(LEITE,2008). 

Ao longo dos anos foram introduzidas várias espécies, nem todas integradas na vegetação 

natural. Um exemplo de sucesso é o tamujo (Myrsine africana), a altitudes superiores a 400 metros, 

bastante resistente a solos secos e presente na montanha do pico até aos 1400 metros. Como casos 

de insucesso em termos ambientais temos duas invasoras, quando plantadas de maneira 

desordenada, como é o caso do incenso (Pittosporum undulatum), espécie originária da Austrália e 

trazida para os Açores para a função de sebes de pomares, que germina desde o nível basal até a 

altitude de 500 metros, substituindo ou expulsando a Myrica Faya. O outro caso é a criptoméria 

(Cryptomeria japonica), oriunda do Japão e utilizada pela indústria madeireira. Devido à sua altura e 

povoamento cerrado não permitia a entrada de luz, não deixando a maior parte das espécies da 

Laurissilva germinar, após o seu abate, a terra era invadida por espécies exóticas, não permitindo a 

regeneração da floresta primitiva. Dentro destas espécies exóticas temos a conteira (Hedychium 

gargnerianum), planta oriunda dos Himalaias que por possuir um sistema de raízes poderoso impede 

a erosão de terrenos com maior declive mas tornando-se dominante com alguma facilidade, sendo 

esta última e o Pittosporum undulatum as maiores ameaças à floresta nativa. Outra espécie exótica 

presente na região é a hortênsia (Hydrangea macrophylla), espécie arbustiva originária do Japão, que 

se tornou um símbolo das pastagens açorianas, tendo sido esta introduzida tanto para fins 

ornamentais, como de divisória de pastagens e tendo proliferado com facilidade na maioria das ilhas 

da região (LEITE,2008). 

Povoamento 

O processo de povoamento consiste em três fases distintas: a fase de reconhecimento; a fase de 

introdução de animais e plantio de sementes de modo a avaliar a fertilidade do solo, e a fase final de 

colonização humana. Este processo não foi diferente para a Região dos Açores, para além dos 

registos italianos sobre a existência das ilhas, terem tornado mais fácil o processo de povoamento. 
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Concluída a primeira fase, a segunda foi referenciada por D. Afonso V que, em 1439, mencionava 

que D. Afonso Henriques “mandou lançar ovelhas nas sete ilhas dos Açores”, sendo ainda 

desconhecida a existência de uma parte ocidental do arquipélago e referido como sete ilhas. Por 

razões óbvias, a habitação é o elemento de maior importância na fase de povoamento e a cozinha é 

o fator de distinção das diferentes tipologias, relacionando-se com os espaços de alojamento. 

Existem diferenças evidentes entre o tipo de construção utilizado nas diferentes ilhas, mas o forno é 

comum a todas como o sítio de se fazer pão e confecionar os alimentos (TOSTÕES b,2000). 

Os Açores foram colonizados pelo excesso de população existente no território continental 

nacional bem como do resto da Europa, que traziam as soluções construtivas que lhes eram 

conhecidas adaptando-as às condições intrínsecas da região, como os materiais disponíveis e o 

clima. Apesar desta reinvenção, não é possível relacionar o povoamento isolado de cada ilha com 

uma região específica do território continental pois estas especificidades existem em todas as ilhas, 

criando desta forma modelos híbridos, contribuindo todos para a heterogeneidade existente na região 

nesta fase de povoamento (TOSTÕES b, 2000). 

A atividade de maior importância para a região e que marcou a organização das habitações foi a 

agricultura. Outros ciclos económicos aconteceram na região como a caça à baleia e a transformação 

de terrenos para criação de gado, mas predominou a tradição telúrica (TOSTÕES b, 2000). 

Estes povoadores vinham por falta de trigo no continente e aproveitaram as condições que a terra 

oferecia para tirar dela o sustento diário. A região, pelo isolamento geográfico tem uma ruralidade 

mais acentuada. Os emigrantes vindos da Europa tiveram um papel muito importante no 

desenvolvimento dos Açores, como é o caso dos flamengos no grupo central do Arquipélago, 

havendo no Faial uma localidade com o seu nome. (TOSTÕES b, 2000). 

A localização dos Açores ligou ao seu povoamento uma certa fantasia, havendo medos lendários 

pela existência de furnas com gases, sismos e mudanças de declive abruptas confirmadas pelas 

erupções vulcânicas de onde resultaram desabamentos levando povoações inteiras. Por este motivo, 

na região existe uma religiosidade intensa, de modo a gerir estes medos, facto que se nota pela 

existência de inúmeros elementos religiosos, sendo o mais presente o culto ao Divino Espírito Santo 

que resulta de festividades que envolvem toda a comunidade e ainda hoje é praticado por todo o 

território insular (TOSTÕES b, 2000). 

Este medo não só afetou o imaginário dos habitantes como as caracteristicas de povoamento 

que, apesar de surgir linear e paralelo à costa, pelo medo do mar surge afastado. Por se tratar de um 

sítio anteriormente despovoado e abundante em espaço o assentamento é afastado do mar e 

afastado entre si, o que permitia que o terreno agrícola fosse contíguo à habitação, facilitando o 

desempenho das atividades agrícolas e domésticas e formando o núcleo chamado de “base nuclear 

de povoamento açoriano”. Este núcleo era composto por habitação, palheiro, sequeiro de cereais, 

abrigo para carro dos bois, pocilga ou cisterna (TOSTÕES b, 2000). 
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1.2. Uso de Madeira nos Açores 

1.2.1. Arquitetura Popular 

Como já referido anteriormente, os Açores não têm tradição de construção em madeira pois as 

técnicas construtivas utilizadas não têm também essa tradição. 

Da base núclear de povoamento açoriano composta por habitação, palheiro, sequeiro de cereais, 

abrigo para carros de bois e uma pocilga ou cisterna, a habitação é o grande foco e só alguns 

elementos deste núcleo são em madeira. 

A habitação popular é de geometria simples e rigorosa, construída em pedra vulcânica local nas 

suas paredes exteriores e encerrada com uma cobertura de madeira pouco inclinada. A cobertura é 

revestida com telha de meia-cana (Figura 3) e as asnas são muito simples, duas “tesouras”, uma para 

cada lado apenas com uma escora a meio metro abaixo da cumeeira com o nome popular de “nível”, 

sem pendural assente pelo meio de um entalhe no seu lado interno em forma de dente (Figura 4). 

Existem referências da existência de casas com o telhado de palha referidas como “casas palhaças”. 

As paredes divisórias internas são em tabiques ou simples frontais em madeira nunca ultrapassando 

a altura das paredes exteriores (Figura 5). A configuração da moradia altera-se de ilha para ilha mas 

tendo como ponto comum a presença de um forno em todas as moradias. 

 

Figura 3: Telhado com telha de meia-cana (TOSTÕES b,2000:24) 
Figura 4: Interior de cobertura (TOSTÕES b, 2000:24) 
Figura 5: Paredes divisórias interiores (TOSTÕES b,2000:290) 
 

As coberturas podem ser mais elaboradas, pois existe uma variação em que é criado um sótão. 

Este sótão, denominado de “falsa”, ocupa metade da cobertura, geralmente sobre a sala e o quarto, e 

é acessível pela cozinha por escadas e com uma trapeira para iluminar o acesso ao piso superior 

(Figuras 6, 7 e 8). O sótão serve a função de quarto para as crianças pois é uma solução adotada 

quando se trata de habitações mais pequenas. A iluminação deste sótão pode ser feita por uma 

mansarda, em alguns casos, com beirais trabalhados, ou simplesmente por uma clarabóia ou janela. 

Quando a moradia tem este sotão as asnas da cobertura têm maior complexidade. Quando o 

tamanho da habitação é reduzido, a porta de entrada tem uma cancela substituindo a varanda; esta 

cancela cria um espaço de transição para a rua (Figuras 9, 10, 11, 12) (FERNANDES,2000). 
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Figura 6: Acesso a “falsa” (FERNANDES,2000:137) 
Figura 7: Interior de “falsa” (FERNANDES,2000:120) 
Figura 8: Clarabóia (FERNANDES,2000:137) 

 

Figura 9: Asna de madeira (FERNANDES,2000:143) 
Figura 10: Mansarda (FERNANDES,2000:136) 
Figura 11: Janela de “falsa” (FERNANDES,2000:120) 
Figura 12: Cancela de porta (FERNANDES,2000:135) 
 

Ainda dentro da habitação temos o caso peculiar do triângulo (Pico, Faial e São Jorge) onde 

existe uma maneira de iluminação do sótão diferente da anteriormente vista, aqui é denominada 

gateira, trapeira triangular para iluminação dos quartos do sótão, fenómeno arquitetónico que 

acontece tanto em zonas rurais (Figura 13) como no centro das cidades (Figura 14).  

 

Figura 13: Gateira “rural” (CALDAS,2000:459) 
Figura 14: Gateira “citadina” (CALDAS,2000:402) 
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O mesmo acontece com as mansardas que, neste caso específico, recebem uma importância 

maior na fachada, esta já em alguns casos bastante ornamentada (Figura 15). Estas mansardas 

aumentam de dimensões, passando a ser referidas como torres, sendo por vezes os elementos mais 

decorados de toda a fachada, coroando a mesma. São construídas em madeira ou em alvenaria 

(Figuras 16 e 17) (CALDAS,2000). 

 

Figura 15: Mansarda ornamentada (CALDAS,2000:464 
 Figura 16: Mansarda em madeira (CALDAS,2000:461) 
Figura 17: Mansarda em alvenaria (CALDAS,2000:464) 
 

Outros elementos feitos em madeira são as varandas, juntando a Terceira a este grupo de ilhas, 

em que o seu peitoril é em alguns casos de madeira com estereotomias elaboradas (Figuras 18 e 19) 

bem como as persianas do tipo veneziano (Figura 20) (TOSTÕES b,2000) (CALDAS, 2000). 

 

Figura 18: Varanda em madeira com estereotomia (TOSTÕES b,2000:547) 
Figura 19: Varanda em madeira com estereotomia (CALDAS,2000:462) 
Figura 20:Persianas venezianas (CALDAS,2000:458) 
 

Na base nuclear, o sistema de armazenamento de palha e de cereais vai variando de 

complexidade podendo ser simplesmente medas ou feixes (Figura 21), ou ser armazenado em burras 

piramidais (Figura 22), ou em burras de geometria de prisma triangular (Figura 23), ou em palheiros 

de estrutura mais robustos como granéis (Figura 24). Estes granéis podem ser abertos, fechados ou 

mistos (Figura 25), ou com estruturas menos robustas chamadas cafuas (Figura 26), ou com paredes 

de pedra com telhados de telha, ou de colmo (Figuras 27 e 28). Existem situações em que uma das 
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fachadas do palheiro é em madeira (Figura 29) (TOSTÕES a,2000) (FERNANDES, 2000) (CALDAS, 

2000). 

 

Figura 21: Medas de palha (TOSTÕES a,2000:358) 
Figura 22: Burra piramidal (FERNANDES,2000:174) 
Figura 23: Burra prisma triangular (TOSTÕES a,2000:306) 
 

Os granéis, para além da função de guardar cereais e palha, serviam também para armazenar 

todos os produtos da terra. Eles receberam este nome possivelmente por armazenarem os produtos 

a granel e são específicos da ilha de S. Miguel. São considerados estruturas mistas por estarem 

assentes em pés de pedra ou alvenaria. O seu tabuado de revestimento pode ser horizontal, vertical 

ou em escamas. (FERNANDES, 2000).  

 

Figura 24: Granel fechado (FERNANDES,2000:177) 
Figura 25 Granel misto (FERNANDES,2000:177) 
Figura 26: Cafua (FERNANDES,2000:179) 

 

Figura 27: Palheiro com telhado de telha (TOSTÕES a,2000:255) 
Figura 28: Palheiro com telhado de colmo (CALDAS,2000:473) 
Figura 29: Palheiro com fachada em madeira (CALDAS,2000:473) 
 

As atafonas desempenham a função de moinho movido a tração animal. Este nome continua o 

mesmo depois de abandonada a função. Passam a servir apenas para armazenamento de cereais e, 

tanto estas como os palheiros, quando têm dois pisos, servem para albergar os carros de bois no seu 

piso térreo (Figura 30). Por vezes, esta função de albergar o carro de bois pode ser no piso térreo da 
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habitação ou simplesmente perto da mesma (Figura 31). Os galinheiros fazem parte do núcleo da 

habitação e são muitas vezes em madeira (Figura 32) restando as pocilgas e cisternas, construídas 

em alvenaria de pedra (TOSTÕES a,2000) (CALDAS, 2000). 

 

Figura 30: Abrigo de carro de bois em atafona (CALDAS,2000:473) 
Figura 31: Abrigo de carro de bois (CALDAS,2000:472) 
Figura 32: Galinheiro em madeira (TOSTÕES a,2000:255) 
 

Finalizando, na arquitetura de produção, deve-se salientar a construção em madeira de 

elementos menores com o próprio carro de bois (Figura 33 e 34), o ancinho (Figura 35), a grade 

(Figura 36) e o arado radial (Figura 37) (FERNANDES,2000). 

 

Figura 33: Carro de bois (FERNANDES,2000:172) 
Figura 34: Roda de carro de bois (FERNANDES,2000:173) 

 

Figura 35: Ancinho (FERNANDES,2000:173) 
Figura 36: Grade (FERNANDES,2000:173) 
 Figura 37: Arado radial (FERNANDES,2000:173) 
 

Existem outros elementos arquitetónicos construídos integral ou parcialmente em madeira fora da 

base nuclear, como é o caso de moinhos de vento, usados em ilhas com escassos recursos hídricos. 

O moinho de vento é o tipo de moinho mais comum e mais importante para o tema pois geralmente o 

seu piso superior é rotativo e construído em madeira. Já os moinhos de água são de construções 
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muito parecidas com os palheiros e atafonas apenas o engenho é movido pela água ao invés de 

movido pelo animal. 

Os moinhos de vento inicialmente eram movidos com velas de pano triangulares presas numa 

estrutura de madeira assente numa base de pedra que permitia orientar, através de rodas ou do 

espigão, sobre esta base de pedra, as velas para o vento. As escadas em alguns casos funcionam 

como rabo de moinho (Figura 38). A sua maioria foi atualizada para um sistema mecanizado de 

hélices de pás (Figuras 39, 40) (TOSTÕES a,2000) (CALDAS,2000). 

 

Figura 38: Rabo de moinho (CALDAS,2000:477) 
Figura 39: Moinho de hélices de pás (TOSTÕES a,2000:363) 
Figura 40: Moinho de hélices de pás (TOSTÕES a,2000:362) 
 

Existem dois tipos de moinhos de vento, um dos quais com espigão central que assenta num 

pedestal de pedra de base troncocónica onde assenta e roda um corpo de madeira, da mesma 

geometria, sobre o espigão fixo no centro do pedestal (Figura 41). O outro tipo de moinho é giratório 

de espigão excêntrico, também este em madeira, mas sem pedestal. É normalmente de planta 

triangular e roda sobre uma chamuceira com a ajuda de rodas (Figuras 42 e 43) 

(FERNANDES,2000). 

 

Figura 41: Moinho giratório com espigão central e velas de pano (FERNANDES ,2000:173) 
Figura 42: Moinho giratório com excêntrico e velas de pano (FERNANDES ,2000:173) 
Figura 43: Pormenor de chamueira e roda do moinho excêntrico (FERNANDES ,2000:173) 
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As vigias baleeiras eram construídas em madeira com um tabuado horizontal (Figura 44) e já 

existem poucos exemplares por a prática da caça à baleia estar extinta. É um pequeno posto de 

observação com um visor panorâmico para detetar as baleias no mar e posteriormente avisar os 

baleeiros da sua localização (Figura 45) (TOSTÕES b,2000). 

 

Figura 44: Vigia de baleia (TOSTÕES b,2000:549) 
Figura 45: “Visor” de vigia baleeira (TOSTÕES b,2000:549) 
 

O culto do Divino Espiríto Santo criou a construção vernácula mais caraterística da identidade 

açoriana: o Império. Como anteriormente referido, é a maior devoção religiosa do povo açoriano e 

tem um carácter social por a sua finalidade principal ser alimentar os pobres. Recebe este nome pois 

a festa é financiada por um imperador eleito anualmente e encarregue de alimentar todas as pessoas 

nestes dias de festa. A configuração do império varia entre ilhas usando como exemplos os impérios 

da Terceira, pela sua espectacularidade cromática (Figura 46) em alguns casos com escadas de 

madeira amovíveis, só colocadas para as festividades, e os impérios-capela (Figura 47) pela sua 

fachada trabalhada e proximidade geométrica com os impérios desmontáveis em madeira (Figura 

48). Assume-se terem passado a ser construídos em alvenaria por uma questão de permanência e 

conservação das características das antigas construções em madeira e facilidade de manutenção. 

(TOSTÕES b,2000). 

 

Figura 46:Império na Terceira (TOSTÕES b,2000:550) 
Figura 47:Império-capela (TOSTÕES b,2000:550) 
Figura 48:Império desmontável em madeira (TOSTÕES b,2000:551) 
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1.2.2. Arquitetura Baleeira 

Uma peculiaridade defendida por Paulo Gouveia é a da arquitetura baleeira que retrata o tipo de 

arquitetura específico do Faial e do Pico resultado do regresso de emigrantes para a região. Surge 

como uma influência estrangeira, neste caso, dos Estados Unidos da América (GOUVEIA,1995). 

O porto da Horta era um local onde atracavam navios baleeiros, a sua maior parte de New 

Bedford, onde pela sua dimensão cortavam a baleia a bordo e levavam o óleo para a cidade da Horta 

para ser vendido para iluminação de grandes cidades mundiais. Negócio este que atraiu a família 

Dabney, dedicando-se a este comércio em 1804. John Dabney e seus descendentes influenciaram a 

cidade positivamente, deixando como registo arquitetónico a sua casa de família erigida segundo as 

regras americanas de construção. Construção que apesar de utilizar para o trabalho de alvenaria 

canteiros da região, “importou” da América os carpinteiros para construir a sua moradia de dois 

andares denominada “Bagatelle” (Figuras 49, 50 e 51), sendo posteriormente proprietário de mais 

uma moradia a “The Cedars” (Figuras 52 e 53) (GOUVEIA,1995). 

 

Figura 49: Pórtico de “Bagatelle” (GOUVEIA,1995:17) 
Figura 50: Entrada de “Bagatelle” (GOUVEIA, 1995:17) 
Figura 51: Pormenor coluna de “Bagatelle” (GOUVEIA, 1995:17) 

 

Figura 52: Varanda “The Cedars” (GOUVEIA, 1995:18) 
Figura 53: Pórtico “The Cedars” (GOUVEIA, 1995:18) 
 

Esta influência americana na construção foi trazida pela família Dabney para o triângulo (Pico, 

Faial e S. Jorge) e alimentada pela volta dos migrantes que, ao regressarem aplicavam o que tinham 

visto na “Terra nova”. Estes partiam à “boleia” dos barcos baleeiros tentando iniciar uma nova vida 

com perspetivas de um futuro diferente do que existia disponível na região. Sentindo-se atraídos 
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pelas descrições dos marinheiros que paravam no porto do Faial, embarcavam nos navios baleeiros. 

Chegando a maior parte deles ilegais e sem dinheiro, alguns trabalhavam no negócio da baleia ou 

simplesmente procurando trabalho estável em fábricas na costa Americana. Chegados ao novo 

continente ficavam abismados com a “terra de oportunidades” e apesar de alguns rumarem para o 

interior do grande continente, os que ficavam na costa mantinham a tipo de vivência entre terra e mar 

que conheciam dos Açores. Estas cidades litorais eram muito diferentes do que estavam habituados 

na região de origem, as casas eram mais próximas do mar com cores alegres e construídas em 

madeira e além disso eram moradias bastante mais trabalhadas com saliências, torres e reentrâncias 

(Figuras 54, 55 e 56). As moradias nos Estados Unidos tinham pórticos e varandas e os emigrantes 

entenderam o seu funcionamento e trouxeram consigo as técnicas construtivas adquiridas por alguns 

deles serem responsáveis pela sua manutenção. Estas técnicas construtivas adquiridas no mundo 

novo foram replicadas quando voltaram para a região e influenciaram e proporcionaram novas ideias 

de como construir (GOUVEIA, 1995). 

 

Figura 54: Moradia típica litoral EUA em nova Inglaterra (GOUVEIA, 1995:26) 
Figura 55: Moradia típica litoral EUA em nova Inglaterra (GOUVEIA, 1995:27) 
Figura 56: Moradia típica litoral EUA em nova Inglaterra (GOUVEIA, 1995:27) 
 

Os emigrantes, ao voltar, não alteraram apenas a maneira de construir, também traziam consigo 

os objetos do seu dia-a-dia da sua estadia nas Américas e modernizaram a sua maneira de ver a 

vida, influenciando a sua vivência nas casas e americanizando o vocabulário. A sua maneira de 

construir passou a integrar na habitação varandas, marquises e persianas com trabalhados de 

madeira que embelezavam este novo estilo construtivo que surgia nesta região dos Açores (Figura 

57). Habituados nos EUA a uma vida em moradias de maiores dimensões e por terem guardado 

dinheiro, decidem gastá-lo modernizando e ampliando as suas moradias, optando por ampliá-las em 

direção ao céu construindo um piso superior utilizando as novas técnicas construtivas, em madeira, 

às quais já se encontravam familiarizados, e deste modo  podendo, do seu piso superior da casa, 

observar a linha do horizonte. Com esta casa de madeira sobre a casa original surge a forma “uma 

casa sobre a casa” sendo a casa original, piso térreo, de alvenaria de pedra e caiada de branco e a 

“nova casa” construída de madeira e geralmente pintada de castanho, azul e verde (Figuras 58 e 59) 

(GOUVEIA, 1995). 
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Figura 57: Varanda da casa do “Capitão Estrica” (GOUVEIA, 1995,35) 
Figura 58: Esquiço de “casa sobre casa” (GOUVEIA, 1995,37) 
Figura 59: Imagem de “casa sobre casa” (GOUVEIA, 1995,37) 
 

Com este novo tipo de construção altera-se a cércea das cumeeiras das casas que na sua 

construção primitiva eram paralelas ao mar (Figura 60). Esta adaptação enche a vista do mar com 

contornos de bicos e grandes janelas com beirados trabalhados, aproximando-se do observado nos 

EUA durante a sua migração (Figura 61) e “ziguezagueando o céu das ruas” enriquecendo a 

paisagem destas ilhas (Figuras 62 e 63) (GOUVEIA, 1995). 

 

Figura 60: Esquiços de diferenças entre cumeeiras (GOUVEIA, 1995,38) 
Figura 61: Imagem de cumeeira nos EUA (GOUVEIA, 1995,38) 

 

Figura 62: Esquiço de mistura das cumeeiras  (GOUVEIA, 1995,39) 
Figura 63: Imagem de mistura de cumeeiras  (GOUVEIA, 1995,39) 
Figura 64: Adaptação de escadas de barco em moradia  (GOUVEIA, 1995,40) 
 

Outro fator que influencia a construção é o facto de por a sua vida ser feita entre a terra e o mar 

as suas construções refletirem isso, utilizando soluções usadas nos barcos e aplicando-as nas casas 

(Figura 64). Os tabuados de revestimento assumem as mesmas soluções aplicadas nos barcos 

(Figuras 65, 66, 67 e 68), este revestimento exterior tem um remate no seu canto, o cunhal (Figura 

69) como observado no local de inspiração (Figura 70).  
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Figura 65: Acabamento de parede em escama (GOUVEIA, 1995:46) 
Figura 66: Acabamento de barco em escama (GOUVEIA, 1995:46) 
Figura 67: Acabamento de parede “macho-fêmea” (GOUVEIA, 1995:46) 
Figura 68: Acabamento de barco “macho-femea” (GOUVEIA,1995:46) 

 

Figura 69: Cunhal Açores (GOUVEIA, 1995:49) 
Figura 70: Cunhal EUA (GOUVEIA, 1995:48) 
Figura 71: Coluna circular (GOUVEIA, 1995:51) 
Figura 72: Coluna quadrada chanfrada (GOUVEIA, 1995:50) 
 

As varandas e pórticos adicionados às construções primitivas têm colunas de madeira, sendo a 

maioria delas trabalhadas com capitéis torneados, de secção circular ou quadrada (Figura 71); e 

quando quadradas, os seus cantos são chanfrados (Figura 72). Outros remates característicos deste 

nicho arquitetónico são os frisos (Figura 73), os pingentes (Figura 74) e os bargebords (Figura 75). 

(Estes últimos podem ser coroados com um florão (Figura 76)), que embelezam os topos de 

alpendres e pórticos rematando o beirado. O embelezamento ocorre também na inferior dos mesmos 

edifícios, com a existência de balaustradas (Figura 77) e almofadas (Figura 78), tudo influência do 

observado aquando do seu período de migração (GOUVEIA, 1995). 
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Figura 73: Friso (GOUVEIA, 1995:53) 
Figura 74: Pingente (GOUVEIA, 1995:59) 
Figura 75: Bargebord (GOUVEIA, 1995:61) 

Figura 76: Florão (GOUVEIA, 1995:61) 

 
Figura 77: Balaustrada (GOUVEIA, 1995:55) 
 Figura 78: Almofada (GOUVEIA, 1995:57) 
 

Os elementos mais marcantes deste nicho de arquitetura são sem dúvida a existência de pórticos 

nas entradas das moradias, representados no seu máximo na “casa azul” (Figura 79 e 80). Estas 

varandas são, normalmente, centradas aproveitando este teto coberto para fazer uma varanda no 

piso superior. A existência de águas furtadas assume, pela sua dimensão, um carácter quase de 

pequena casa tendo estas, por vezes, portas de acesso para varandas exteriores (Figura 81, 82, 83 e 

84). As janelas atribuem alguma peculiaridade a estes objetos de estudo, por serem mais altas do 

que largas (Figura 85 e 86); são janelas de guilhotina com a peculiaridade de algumas delas serem 

triplas (Figura 87). Outro tipo de janela frequente na construção popular do litoral, este vindo dos 

EUA, é a janela saliente (Figura 88), mais representado na ilha do Faial especificamente. (GOUVEIA, 

1995) 
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Figura 79: Casa azul (GOUVEIA, 1995:94) 
 Figura 80: Casa azul (GOUVEIA, 1995:95) 

 

Figura 81: Exemplo de varanda em torrinha (GOUVEIA, 1995:79) 
Figura 82: Casa com varanda em torrinha (GOUVEIA,1995:79) 
Figura 83: Casa com varanda em torrinha (GOUVEIA, 1995:85) 
Figura 84: Exemplo de varanda em torrinha (GOUVEIA, 1995:85) 

 

Figura 85: Janela típica “Baleeira” (GOUVEIA, 1995:65) 
Figura 86: Janela típica “Baleeira” (GOUVEIA, 1995:65) 
Figura 87: Janela tripla (GOUVEIA, 1995:67) 
Figura 88: Janela saliente (GOUVEIA,1995:71) 

1.2.3. Exemplos Contemporâneos 

Fábrica da Baleia de Porto Pim, do Arquiteto Carlos Garcia 

Este museu localiza-se na ilha do Faial com amplitudes mensais de temperatura (Figura 89), 

registadas entre 1971 e 2000, com o valor mínimo médio mensal (TI) de 11.4ºC, registados no mês 

de fevereiro e valores máximos mensais (TA) de 24.3ºC, registados no mês de agosto 

(CHAZARRA,2011). 
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Figura 89: Normais climatológicas de temperatura do ar nos Açores (1971-2000) (CHAZARRA,2011, 41) 
 

A fábrica da baleia de Porto Pim era o local onde se efetuava todo o desmantelamento e 

processamento da baleia para fins comerciais. Este projeto de reabilitação consiste na alteração de 

função de fábrica da baleia para um museu. 

O exterior do edificado foi revestido com composto de placas de madeira-cimento em todas as 

adições. (Figuras 90 e 91) 

Figura 90: Exterior do museu Fabrica da baleia (autoria própria) 
Figura 91: Exterior do museu Fabrica da baleia (autoria própria) 
 

A sua construção é em pedra nas paredes resistentes, sendo a estrutura da cobertura (asnas) 

(Figura 92) e de pisos (vigas) (Figura 93) em madeira de criptoméria, excepto no armazém de maior 

altura onde existem vigas de betão armado na sua largura menor (Figura 93). Na estrutura pré-

existente foi feito um reforço de ligação com peças metálicas (Figura 94) e adicionado um piso 

administrativo iluminado pelas mansardas formando uma “falsa” (Figuras 96 e 97). Toda a caixilharia, 

divisões interiores e forros de telhado são em criptoméria pintada (Figuras 97, 98 e 99). 
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Figura 92: Asnas em criptoméria (autoria própria) 
Figura 93: Vigas em criptoméria e betão armado (autoria própria) 

 

Figura 94: Reforço metálico da estrutura (autoria própria) 
Figura 95: Estrutura de piso administrativo (autoria própria) 

 

Figura 96: Estrutura de piso administrativo (autoria própria) 
Figura 97: Forro do telhado do piso administrativo (autoria própria) 
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Figura 98: Caixilho em criptoméria (autoria própria) 
Figura 99: Divisão interior em criptoméria (autoria própria) 
 

Casa de Madeira Projectiform (São Miguel)1  

Esta moradia localiza-se na ilha de São Miguel com amplitudes mensais de temperatura (Figura 100), 

registadas entre 1971 e 2000, com o valor mínimo médio mensal de 11.1ºC (TI), registados no mês 

de fevereiro e valores máximos mensais de 25.0ºC (TA), registados no mês de agosto 

(CHAZARRA,2011). 

 

Figura 100: Normais climatológicas de temperatura do ar nos Açores (1971-2000) (CHAZARRA,2011,41) 
 

Foi feito o acompanhamento de obra de uma construção pré-fabricada em madeira em Vila 

Franca do Campo na ilha de S. Miguel, sendo efetuadas 12 visitas durante a sua construção de modo 

a observar o método de execução descrito no seguinte texto. As visitas foram repartidas num período 

de 6 meses, tempo previsto para a construção da mesma. Por um imprevisto da parte do proprietário 

a obra acabou por demorar 8 meses. Pelo que uma fase final da construção não foi registada, mas 

visto não conter mais informação em relação á sua estrutura não houve alteração para o trabalho. 

O projeto inserido num terreno de 3060 m2, consiste numa construção em madeira com 

fundações em sapatas de betão armado onde é feito um embasamento de alvenaria, cintado no seu 

topo e base com vigas de betão armado. A habitação, em termos de índices urbanísticos, tem uma 

volumetria de 420 m3 e uma área de implantação de 123 m2, com uma cércea de 6m, sendo 34.5 m2 

do total impermeáveis sob a forma de empedrados, no restante terreno tem uma área permeável de 

gravilha de 259.6 m2 e área impermeável de acessos é 155m2. 

1 http://projectiform.com/ 

http://projectiform.com/
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As suas paredes exteriores são compostas por duas fases, a inicial, parte da estrutura que 

juntamente com os elementos verticais cria a rigidez os pilares solidários com as paredes, de madeira 

colada e chanfrada para facilitar o seu encaixe. A segunda parte tem uma caixa-de-ar separada do 

forro exterior pela colocação de ripas verticais, esta caixa-de-ar tem a função de receber o isolamento 

térmico em lã rocha e passar todas as instalações de rede de água e eletricidade. A tábua de forro 

tem a espessura de 2.5 cm e é o único elemento da moradia sujeito a manutenção periódica, de 5 em 

5 anos (Figuras 101 e 102). Todas as madeiras da estrutura são pintadas com uma velatura aquosa 

aplicada 3 demãos. 

 

Figura 101: Esquema de parede de madeira (http://projectiform.com/wp-content/img/post/19032010120.jpg) 
Figura 102: Esquema de parede de madeira (http://projectiform.com/wp-content/img/post/19032010121.jpg) 
 

Como madeira utilizada para a sua estrutura e revestimento temos a Cryptomeria japonica 

produzida na região e devidamente certificada (FSC), as restantes madeiras de caixilharia e 

pavimentos interiores são de Câmbala (Milicia excelsa) e Sucupira (Pterodon emarginatus) sendo os 

pavimentos exteriores de Ipê (Handroanthus albus) por ter maior durabilidade. 

A primeira fase consistiu em nivelar o terreno e marcação dos limites para a escavação das 

fundações em sapatas para absorver os esforços transmitidos pela estrutura (Figura 103, 104 e 105). 

 

Figura 103: Nivelamento do terreno (autoria própria) 
Figura 104: Nivelamento do terreno (autoria própria) 
 

A segunda fase consistiu na betonagem e cintagem das fundações para trabalharem em conjunto 

(Figura 105 e 106) seguindo-se a construção do embasamento em altura e a cintagem do mesmo e a 

criação dos pilares para suportar o deck de entrada da habitação (Figura 107 e 108). 

http://projectiform.com/wp-content/img/post/19032010120.jpg
http://projectiform.com/wp-content/img/post/19032010121.jpg
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Figura 105: Sapatas de betão armado (autoria própria) 
Figura 106: Embasamento em alvenaria (autoria própria) 

 

Figura 107: Embasamento em alvenaria (autoria própria) 
Figura 108: Embasamento em alvenaria e pilares (autoria própria) 
 

Após a construção do embasamento é colocada uma base de Câmbala (Milicia excelsa) ou 

Sucupira (Pterodon emarginatus) sendo este um perfil horizontal de arranque da superestrutura 

(Figura 109). Este perfil de arranque é colocado para trabalhar em solidarização com os elementos 

verticais (pilares) e horizontais da estrutura (primeira fase das paredes). 

Os pilares têm secção 9 por 9 cm e são chanfrados na sua parte interior para encaixar nas 

paredes também de 9x9  cm e igualmente chanfradas. Estas paredes são feitas pela aparafusação de  

peças de madeira pré-fabricada de criptoméria composta por duas peças coladas (Figura 110). 

 

Figura 109: Perfil horizontal de arranque (autoria própria) 
Figura 110: Primeira fase das paredes exteriores (autoria própria) 
 

A terceira fase foi a execução da estrutura do pavimento (Figura 111) e das paredes interiores 

(Figura 112). As paredes interiores são compostas, como o sistema de reticulados, por madeiras de 

pequena secção com um pequeno espaçamento entre elas. 
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Figura 111: Estrutura do pavimento (autoria própria) 
Figura 112: Estrutura de paredes intiriores (autoria própria) 
 

A quarta fase consistiu na colocação do pórtico de entrada com sua respetiva asna (Figura 113). 

Este sistema porticado é repetido no seu interior. Foi observado tambéma colocação da estrutura da 

cobertura, seu forro (Figura 114) e revestimento em tela asfáltica (Figura 115). A estrutura da 

cobertura é da mesma configuração que o pavimento. 

 

Figura 113: Portico de entrada (autoria própria) 
Figura 114: Estrutura e forro da cobertura (autoria própria) 
Figura 115:Impermeabilização da cobertura (autoria própria) 
 

Na quinta fase foi efetuada a instalação da rede elétrica e de água (Figura 116), a colocação do 

ripado para suportar o isolamento térmico (Figura117) e a finalização da cobertura com a colocação 

da telha (Figura 118). A cobertura é revestida com telhas cerâmica de aba e canudo de cor castanha. 
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Figura 116: Instalação da rede electrica e de água (autoria própria) 
Figura 117: Cobertura em telha (autoria própria) 
Figura 118: Ripado lateral (autoria própria) 
 

Na sexta fase, última a ser observada, foi efetuada a colocação do forro exterior e respetiva 

pintura com as três demãos de velatura aquosa (Figura 119) finalizando o registo com a colocação 

das vigas de suporte do chão da varanda de acesso à moradia (Figura 120). Estas e o seu pavimento 

são os únicos elementos de madeira Ipê (Handroanthus albus), não havendo registos da colocação 

do seu pavimento. 

 

Figura 119: Colocação da velatura aquasa de acabamento (autoria própria) 
Figura 120: Vigas da varanda (autoria própria) 
 

Esta moradia será o caso de estudo da análise bioclimática feita no capítulo 4 deste trabalho. 

Nota: existe uma discrepância de configuração entre a parede observada em obra e a registada 

nos desenhos em anexo. (Anexo 2) 

1.3. Aspetos de Sustentabilidade  

A existência de florestas é essencial para a existência de vida pois interage tanto com o ciclo da água 

do planeta como com o ciclo de carbono, sendo essenciais para a produção e retenção de biomassa 
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terrestre. Com efeito as árvores são consumidoras de dióxido de carbono e libertadoras de oxigénio 

transformando esse dióxido de carbono absorvido em poliglicídios assimiláveis pelas células vegetais 

o que permite o crescimento da árvore, absorvendo energia dos raios solares e libertando oxigénio 

para a atmosfera (CACHIM,2014). 

A madeira é um material amigo do ambiente pois é um material natural e renovável, a sua 

produção é um fixador de dióxido de carbono que fica retido na sua estrutura celular, permanecendo 

“dormente” até à sua biodegradação. Reduz a pegada de carbono do planeta, o maior responsável 

pelo aquecimento global, deste modo contribuindo para um planeta mais verde e mais saudável. 

Devido à rápida retenção de dióxido de carbono das árvores jovens, por estarem numa fase de maior 

crecimento, o abate das mesmas só deve ser efetuado quando entram no ciclo maduro, ciclo este 

que se reflete com um menor crescimento e por consequência menor retenção de dióxido de 

carbono, para garantir a máxima retenção de dióxido de carbono no material. Este abate deve ser 

efetuado de forma consciente de modo a garantir o constante repovoamento da floresta. 

Analisando o ciclo de vida e processo de transformação da madeira, observa-se que este 

apresenta melhor desempenho do que outros materiais mais correntes de utilização na construção, 

como o aço e o betão. Pois em relação à energia incorporada, fenómeno de cálculo do custo e 

energia gastos desde a extração da matéria-prima até à sua reciclagem/ reutilização dos seus 

produtos finais, emissão de gases, libertação de poluentes para o ar, produção de poluentes para a 

água e produção de resíduos sólidos, a madeira apresenta valores consideravelmente inferiores 

quando comparada com o aço, betão, tijolo e alumínio. Além disso, devido à maioria dos produtos de 

madeira utilizados na construção, quer sejam estruturais ou não, serem pré-fabricados, não há 

praticamente resíduos produzidos em obra. A madeira é um material que pode ser reutilizado como 

no caso de madeira de demolição de edifícios existentes. Esta versatilidade do material permite que 

este seja reutilizado dentro da mesma indústria, como anteriormente referido, ou que seja mudada a 

sua função como por exemplo transformado em aglomerados de fibras ou particulas. A esta 

característica adiciona-se outra: a madeira, por ser uma material de origem biológica, é biodegradável 

pode ser transformado por compostagem, havendo apenas a preocupação da existência de 

elementos de contaminação da madeira ou das ferragens, que são facilmente removidas, não 

apresentando por isso a maior preocupação. Outros casos de contaminação como o uso de colas, no 

caso dos derivados da madeira, sendo a sua percentagem presente muito reduzida quando 

comparado com volume da madeira. E finalmente, o caso mais poluente é o uso de produtos de 

tratamento, prevenção e acabamento da madeira, mas com o avanço tecnológico esta lacuna na 

sustentabilidade do uso de madeira na construção tem vindo a reduzir estes produtos, atualmente 

nocivos, por produtos mais ecoeficientes (CACHIM,2014). 

A madeira tem valores de resistência/ peso superior tanto ao aço como ao betão (em 

compressão), materiais de alternativa generalizada para construção na nossa sociedade 

industrializada. A madeira quando bem selecionada e protegida, tem boa durabilidade. Podemos 

ainda ver o caso de Lisboa, cuja baixa Pombalina foi construída em madeira na sequência do 

terramoto que destruiu a cidade de Lisboa em 1755 e ainda hoje sobrevive em boas condições de 

funcionamento (CACHIM,2014). 



42 

 

Mantendo a madeira arejada e seca após a sua colocação em obra, ela apresenta em geral uma 

boa durabilidade sendo possível ainda, com a aplicação de produtos preservadores, ampliar esta 

durabilidade. Pela sua fácil trabalhabilidade, é possível ligá-lo facilmente entre si ou a outros materiais 

recorrendo a colas, pregos, parafusos, entre outros elementos mecânicos, construíndo desde simples 

utensílios domésticos e estéticos até elementos com função estrutural para construção de pontes e 

de grandes pavilhões. Existe um largo espetro de espécies que permite uma variedade de 

características que preenchem os requisitos mais exigentes em termos de forma, tamanho e até 

mesmo cor. 

Este material é uma excelente escolha em projeto, pois apresenta boas características de 

isolamento elétrico, isolamento acústico aos sons aéreos (por ser leve e porosa), e isolamento 

térmico (baixa conductividade térmica). 

A madeira é um material combustível, logo apresenta uma elevada reação ao fogo, apesar disto a 

resistência ao fogo de estruturas de madeira poder ser elevada no caso de grandes secções 

transversais (mesmo não tratadas). 

Por estas vantagens, em regiões desenvolvidas como Austrália, Escandinávia e América do Norte 

cerca de 90% das construções habitacionais são efetuadas com estruturas de madeira 

(CACHIM,2014). 

2. Construção em Madeira 

2.1. Breve Resenha Histórica 

A construção em madeira aparece como sendo o elemento principal de construção manipulado pelo 

homem para formar os primeiros abrigos, pois naturalmente os primeiros não manipulados terão sido 

as grutas por uma questão de oportunidade de abrigo às intempéries. 

A existência de registos visuais de construções de pedra faz com que intrinsecamente se tenha a 

ideia que estas antecedem a construção em madeira, mas pela sua abundância na natureza e fácil 

trabalhabilidade conseguimos remeter ao nosso imaginário e associar o natural desenvolvimento dos 

abrigos em madeira aumentando a sua complexidade com o aumento da tecnologia existente para 

manipular a madeira. 

Estes registos de construções em madeira foram apagados da história por razões de durabilidade 

e por, ao longo dos séculos, as cidades terem sofrido repetidos incêndios, consequências de guerras, 

ou por terem sido substituídas por estruturas mais práticas e de mais fácil manutenção. Por estes 

motivos, as tecnologias de trabalho de pedra foram mais desenvolvidas nos séculos A.C., havendo 

uma predominância de construção em pedra para edifícios de maior dimensão, como palácios e 

templos, deixando a madeira para construções mais pequenas que, neste caso, se apresentavam em 

maioridade numérica. 

A utilização da madeira com a evolução das civilizações surge de uma maneira natural e 

colmatando as necessidades de cada região e comunidade, sendo o clima um dos principais fatores 

determinantes. As civilizações ao longo dos tempos entenderam as vantagens da madeira utilizando-

a para a construção de barcos por esta flutuar, melhorando as suas técnicas de uma maneira 

empírica e utilizando os recursos disponíveis dependendo da sua localização. Esta era usada ao 
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natural, ou combinada com outros elementos como barro, palha, pedra e posteriormente o ferro 

(BRANCO b,2013). 

No período pré-histórico, as estruturas primitivas tinham várias configurações, dependendo da 

disponibilidade de materiais na região e tipos de solo. Podiam ser de forma elipsóide e formadas por 

ramos de árvores adjacentes, que depois de cravados no solo seriam tensionados no seu topo. Esta 

ligação deveria ser inicialmente simplesmente entrelaçada e posteriormente utilizada fibras. Os ramos 

seriam depois cobertos com terra e folhagens de modo a manter a continuidade da estrutura, 

denominada de cabana (Figura 121). A alternativa seria em palafita (hórreos) (Figura 122), habitação 

em madeira elevada sobre pilares ou estacas ancorados no fundo de zonas com água. Estas 

construções sobre a água foram encontradas na região da Galiza, do Neolítico, e tinham como 

objetivo a proteção contra animais selvagens e de intempéries (CACHIM,2014) (BRANCO b,2013). 

 

Figura 121: Cabana primitiva (CACHIM,2014:18) 
Figura 122: Hórreo (https://texu.wordpress.com/2009/01/05/tejos-de-somiedo/#jp-carousel-1588) 
 

Estas estruturas rudimentares foram evoluindo ao longo do tempo tendo algumas técnicas 

construtivas chegado aos dias de hoje. Como exempo disso, temos os teepees dos índios norte-

americanos, estruturas de madeiras compostas por ramos, dispostas em forma de cone, e cobertas 

com folhagem ou pele de animais (Figura 123). Outro exemplo que temos são os yurt mongóis 

formados por uma grelha ou treliça e amarrada formando uma parede em forma de cilíndro onde era 

apoiada uma estrutura formando a cobertura, de configuração semelhante à anteriromente descrita 

(CACHIM,2014). 

https://texu.wordpress.com/2009/01/05/tejos-de-somiedo/#jp-carousel-1588
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Figura 123: Teepees Norte-Americanos (CACHIM,2014:19) 
 

O propósito destas estruturas primitivas era exclusivamente de abrigo e, como reflexo disso, a 

sua componente estrutural mais importante era a cobertura. A cobertura ou era o único elemento da 

estrutura ou quando não o era existiam paredes com finalidade de suporte da cobertura 

(CACHIM,2014). 

A limitação da tecnologia nos primórdios da construção fez com que a madeira utilizada para 

estruturas fossem árvores de pequenas dimensões ou até mesmo ramos. Esta situação mudou com a 

evolução no trabalho de metais, que permitiu ao homem a criação de ferramentas que para o abate 

de árvores de maior envergadura, mais fácil manipulação das mesmas e a criação de elementos de 

ligação mais complexos feitos de metal, como pregos e cavilhas metálica. Esta evolução no trabalho 

de metais permitiu construir maiores estruturas que permitiram ao Homem sedentarizar-se, sem deste 

modo necessitar de estruturas desmontáveis e facilmente transportáveis. Em consequência criou as 

primeiras comunidades com estruturas maiores e mais complexas para responder às novas 

necessidades de espaços de habitação e trabalho, maiores e mais duradouros, como mostra a figura 

124 que resulta de uma possível reconstrução de vestígios arqueológicos. (CACHIM,2014) 

 

Figura 124: Réplica de edifício da idade do Bronze (CACHIM,2014:20) 
 

As antigas civilizações como a egípcia, grega e romana utilizavam a madeira para a construção 

de coberturas e pavimentos em estruturas de pedra, bem como para cofragens e moldes para 

construções em pedra como pontes e aquedutos (Figura 125) (CACHIM,2014). 
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Figura 125: Madeira como molde para estruturas (CACHIM,2014:21) 
 

As estruturas de madeira foram evoluindo com a distribuição da população pelo novo território 

descoberto e visto a madeira ser um material disponível nestas novas zonas de povoamento, foi 

naturalmente o material de eleição. Para além da sua abundância nas novas zonas, a necessidade 

de desmatação de forma a conseguir criar um povoado numa clareira e desta forma criar segurança 

no novo assentamento, também influenciou nesta escolha. Como exemplo disso, temos o 

povoamento da América do Norte, onde a construção com troncos horizontais (Log-house) aparece 

como uma das principais tipologias vernaculares europeias de construção em madeira, utilizada pelos 

colonos na sua arquitetura doméstica de Mayflower, técnica de construção aplicada pelos emigrantes 

escandinavos e alemães, pois os colonos ingleses desconheciam esta técnica construtiva. 

(BAHAMÓN,2008) 

As tipologias do velho e do novo mundo são diferentes podendo ser consideradas as do novo 

continente como modelo americano, que pela sua relativamente fácil e rápida construção permitiram 

a expansão para oeste no mesmo continente, pois para a sua construção só necessitavam de levar 

as ferramentas usando a matéria-prima abundante da envolvente, a madeira. 

A primeira cabana de troncos (Log-cabin) construída nesta fase de colonização era de carácter 

temporário e simples, formada por troncos de madeira não desbastados. Ao melhorar a sua condição 

de vida o colono construía desta forma uma casa de troncos (Log-house), já de maiores dimensões e 

acabamentos mais sofisticados e por isso de carácter permanente. Nestas construções o elemento 

inicial era a chaminé, que poderia ser construída em argila com uma estrutura de madeira ou em 

pedra ou tijolos, onde se apoiavam os troncos com entalhes nos cantos e sobrepostos formando a 

cércea da tipologia habitacional (BAHAMÓN,2008). 

A sua antecessora, a cabana transoceânica resultava do mesmo pensamento que o modelo 

americano. É um método construtivo aplicado em zonas de floresta e foi escolhido por se impor à 

dureza do clima e pela abundância de matéria-prima nas regiões florestais. Este método construtivo é 

ainda aplicado nas florestas de resinosas das atuais Rússia, Escandinávia e Europa Central que pela 

espessura de parede protege contra o frio sentido nestas regiões (BAHAMÓN,2008). A seleção da 

madeira era feita a partir do seu abate nos meses de fevereiro a Março, nesta altura a árvore estava 

com menos circulação de seiva, o que evitava o ataque por xilófagos. Os toros cilíndricos eram 

usados para a construção, admitindo fendas na madeira como parte do próprio sistema. É um tipo de 

construção muito tradicionalista e relacionado com culturas próprias, muito associado a construções 

residenciais e igrejas.  
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2.2. Sistemas Construtivos 

Foram divididos os sistemas construtivos com base no tipo de estrutura, que é a maior condicionante 

para o projeto de arquitetura. A classificação dos diferentes tipos de construção em madeira foi feita 

segundo o tipo de estrutura que embargam e organizada segundo o seu desenvolvimento ao longo 

do tempo, chegando a quatro tipos de construções principais com as suas respetivas subcategorias 

(Tabela 1). Os tipos de construção são: casa de troncos, estruturas pesadas de madeira (heavy 

timber), estruturas leves em madeira (light frame) e casas de estrutura pré-fabricada modular 

(BRANCO a,2013). 

Tabela 1: Sistemas de construção em madeira (BRANCO a,2013:78) 

Tipo de estrutura Sistemas construtivos 

Casa de troncos Log-house 

Estrutura pesada de madeira Porticado (PostandBeam) 
Entramado (TimberFrame) 

Estrutura leve de madeira Sistema em balão (Baloonsystem) 
Sistema plataforma (Plataformsystem) 

Estrutura pré-fabricada 
modular 

Módulos de pequenas dimensões 
Módulos de grandes dimensões 

Módulos tridimensionais 

2.2.1. Casa de Troncos 

É o sistema construído mais associado à construção em madeira “pura” por as suas paredes serem 

constituídas por madeira maciça, resolvendo questões de comportamento térmico mas sendo pouco 

sustentáveis, visto utilizarem muita matéria-prima, expressando-se num estilo de construção mais 

rústico. 

Este tipo de sistema ao contrário do sistema praticado que utiliza as vigas como suporte da 

estrutura e os pilares como veículo da carga às fundações, as próprias paredes executam as funções 

de compartição e de estrutura: o sistema é composto por toros dispostos horizontalmente e 

sobrepostos de modo a formar paredes portantes. A interseção destas paredes é feita por ligações de 

canto através de entalhes e encaixe. Já o pavimento e a cobertura são compostos por componentes 

lineares de madeira maciça ou derivados de madeira. O sistema é único pela sua aparência exterior 

de toros de madeira à vista e pelas ligações de canto. Estes toros podem ser redondos (Figura 126) 

ou serrados (Figura 127) aplicados na horizontal ou vertical (Figura 128). Já as paredes interiores 

podem ser construídas por componentes de toros ou por componentes de reticulados leves, sendo 

estas revestidas com painéis de gesso ou com réguas de madeira (MORGADO, 2016). 
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Figura 126: Casa de troncos com toros redondos (MORGADO,2012:9) 
Figura 127: Casa de troncos com toros serrados (MORGADO,2012:9) 
Figura 128: Casa de troncos com toros na vertical (MORGADO,2012:9) 
 

Neste sistema, por ter paredes portantes, existe uma grande limitação arquitetónica: não só pela 

rigidez espacial dos compartimentos, mas também pela dificuldade em criar janelas e aberturas de 

grandes dimensões na fachada e por alterações futuras poderem comprometer o comportamento da 

estrutura.  

Outro aspeto a ter em conta é a grande quantidade de matéria-prima utilizada, daí este tipo de 

construção resumir-se a zonas onde já seja familiar ou zonas climatéricas muito semelhantes às de 

origem do sistema: clima frio e montanhoso. 

Os cantos deste tipo de construção recebem uma atenção aumentada sendo possível efetuar 

vários tipos de ligação como em meia-cana, onde o tronco superior é serrado de forma a proporcionar 

o encaixe dos troncos paralelos; com simples sobreposição, onde no tronco paralelo é retirada a 

largura do tronco onde será feito o encaixe; em espiga, onde é efetuado um encaixe por retirar a 

mesma porção de madeiras a todas as peças de madeira; e em cauda de andorinha onde aplica o 

mesmo princípio que o anterior apenas com uma configuração diferente (Figura 129). 

Independentemente do tipo de junta escolhido, deve-se ter em conta a sua estanquidade à água da 

chuva (MORGADO,2016). 

 

Figura 129: Diferentes formas de ligação nos cantos: meia cana, sobreposição simples, espiga, e cauda de 
andorinha (MORGADO,2016:45) 

2.2.2. Estruturas Pesadas de Madeira 

Este sistema surge como um aperfeiçoamento em termos de conceção arquitetónica e complexidade 

estrutural do sistema de casas de troncos que potencializa as características resistentes da madeira 

colocando a madeira a trabalhar na direção paralelas às fibras, mas criando limitações estruturais. Os 

sistemas de estruturas pesadas de madeira criam maior liberdade de construção. Este sistema 

permite a abertura de maiores vãos e edifícios de maior altura, por criarem a separação entre a 
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estrutura envolvente e o revestimento. As estruturas pesadas de madeira são dividas em Sistema 

Porticado (Figura 130) e Sistema Entramado (Figura 131), tendo como elemento comum o uso de 

madeira de elevado peso próprio (SANCHEZ,1995). Estes sistemas foram utilizados em regiões onde 

não existia quantidades necessárias de madeira para construir utilizando o sistema de casas de 

troncos e podendo, pela sua menor dimensão de componentes, utilizar madeiras folhosas 

(MORGADO, 2016). 

 

Figura 130: Sistema porticado (SANCHEZ,1995:46) 
Figura 131: Sistema entramado (SANCHEZ,1995:65) 
 

Porticados  

É o sistema construtivo que se assemelha mais ao sistema mais utilizado em Portugal de porticados 

de betão armado por funcionarem os dois num conjunto pilar-viga-pilar, sendo um sistema bem 

diferenciado pelas suas características e expressão arquitetónica. (MORGADO, 2016). 

A estrutura base do Sistema Porticado é composta pelas vigas e pilares. Estes elementos 

permitem uma maior liberdade arquitetónica de compartimentação em relação aos sistemas leves de 

madeira, por transmitirem a carga do edifício às fundações de forma concentrada, em locais pontuais 

onde estão localizados, sendo possível a sua execução em sistemas viga-pilar (Figura 132). O 

momento da estrutura viga-pilar é travado por uma viga, ou uma estrutura de porticados paralelos 

(Figura 133), onde o travamento é efetuado por elementos de secções mais reduzidas. Para além 

disto, é necessário elementos adicionais de travamento (Figura 134), como as escoras de madeira, 

painéis reticulados, painéis de aglomerados, painéis tipo sanduíche ou cabos de aço, de modo a 

proporcionar maior rigidez ao sistema (MORGADO, 2016). 
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Figura 132: Sistema pilar-vigas (MORGADO.2012:9) 
Figura 133: Sistemas porticados paralelos (MORGADO.2012:9) 
Figura 134: Sistema porticados tradicionais (com travamento) (MORGADO.2012:9) 
 

Os porticados oferecem maiores possibilidades arquitetónicas para linhas habitacionais formais 

mais desenvolvidas, ou a novas tendências, em que os elementos estruturais (vigas e pilares) ficam à 

vista, conferindo uma estética única à habitação. Para além disso, este tipo de sistema também 

permite sistemas de fachada e cobertura muito diversos, podendo ser conjugados com sistemas 

alternativos-ecológicos, por exemplo (MORGADO, 2016). 

As ligações entre os componentes são realizados com encaixes madeira-madeira mas também 

podem ser recriadas com ligadores metálicos, criando um processo híbrido (MORGADO, 2016). 

Apesar de este sistema não ser tão económico como os de estruturas leves e também necessitar 

de maior tempo de construção, tem vindo a ganhar popularidade devido ao seu lado estético e 

sensorial mais atrativo, a robusteza dos elementos estruturais e madeiras à vista. Este tipo de 

construção exige por isso um trabalho de carpintaria especializado, ligações tradicionais entre 

elementos e elevada exigência da matéria-prima para uma boa qualidade estrutural (MORGADO, 

2016). 

Entramados 

Este sistema de entramados vária do porticado pela introdução de elementos portantes diagonais 

(Figura 135) com maior expressão visual que os anteriormente descritos condicionando a formação 

do espaço. (SANCHEZ,1995) 

É uma evolução do sistema de casa de troncos, otimizando as propriedades mecânicas da 

madeira e conferindo-lhes exclusivamente a função estrutural. Permite outros materiais para o seu 

revestimento onde estes assumem a função de estanqueidade e isolamento. As paredes deste 

sistema funcionam como muros resistentes ligadas por entalhes. É necessário um nível elevado de 

especialização de trabalho de carpintaria para que este seja bem executada tornando-o exigente, 

dispendioso e demorado. (MORGADO, 2016). 

Os seus preenchimentos e revestimentos, usando tijolos ou a técnica de taipa, podem ser 

deixados à vista (Figura 136) conferindo o visual característico deste tipo de solução arquitetónica ou 

simplesmente revestidos com folheados. (SANCHEZ,1995) 
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Figura 135: Exemplo de estrutura pesada de madeira tradicional (entramado) (MORGADO,2012:9) 
Figura 136: Exemplo de parede entramada revestida com estrutura á vista (SANCHEZ,1995:77) 
 

Por se tratar de um sistema que utiliza elementos estruturais de grande largura tem uma limitação 

de pé direito pelo seu peso próprio (SANCHEZ,1995). 

2.2.3. Estruturas Leves de Madeira 

É o sistema estrutural de construção em madeira mais utilizado no mundo no setor da construção 

unifamiliar pela sua simplicidade e economia. É constituído por componentes lineares de madeira 

maciça de pequena secção e montados em obra ou podendo estes serem pré-fabricados com um 

bom nível de qualidade. (MORGADO, 2016). 

O sistema combina elementos de construção maciça repetitivos e elementos derivados de 

madeira. Os elementos principais são os montantes (studs), as vigotas de pavimento ou teto (floor ou 

ceilling joints), as vigotas de cobertura (rafters), as asnas de cobertura (roof trusses) e os painéis 

(sheathing) de parede, pavimento e cobertura. Em geral, é um edifício constituído por fundações, 

pavimentos, paredes e cobertura, sendo frequentemente as paredes interiores portantes, que devem 

se montadas ao mesmo tempo que as paredes exteriores. 

Estes componentes formam uma estrutura resistente aos ventos, sismos, neves, cargas 

permanentes e variáveis. 

Este sistema consiste em técnicas simples de construção baseado na montagem, sendo um 

sistema relativamente rápido se forem usados reticulados industrializados em painel. (MORGADO, 

2016). Os subsistemas mais conhecidos neste tipo de construção são o balloon-framing (Figura 137) 

e o platform-framing (Figura 138). 
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Figura 137: Sistema “balloon-framing” (MORGADO.2012:9) 
Figura 138: Sistema “platform-framing” (MORGADO.2012:9) 
 

Balloon-framing 

É o primeiro sistema de construção de estruturas leves de madeira moderna. Os seus montantes são 

contínuos, os exteriores e excepcionalmente paredes interiores, terminado em travessas de topo que 

suportam a estrutura. As vigotas de pavimento deste sistema são suportadas por vigotas perimetrais 

montadas em entalhes realizados nos montantes contínuos. Apesar do balloon-framing ser apenas 

utilizado ocasionalmente, o menor número de elementos estruturais dispostos na horizontal leva a 

que tenha uma retração vertical menor em relação ao sistema platform-framing. A sua grande 

desvantagem é a vulnerabilidade ao incêndio, sendo necessária uma barreira corta-fogo adicional 

entre pisos (MORGADO, 2016). 

 
Figura 139: Sistema balloon-framing Cobertura plana, cobertura inclinada, pormenores do piso intermédio, 
pormenores do pavimento térreo sobre paredes de betão (MORGADO,2016:171) 
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Platform-framing  

É o sistema sucessor do anteriormente analisado e é muito utilizado no Canadá e EUA. As paredes 

de casa e piso são formadas em conjunto fixado com a construção do pavimento do piso superior 

posteriormente recebendo as suas paredes. As paredes podem ser pré-fabricadas sendo necessário 

utilizar equipamentos pesados de elevação para o seu transporte para os pisos superiores ou 

fabricadas em obra sobre os pavimentos e depois erguidas sem necessidade de equipamentos. 

 

Figura 140: Sistema platform-framing: Cobertura plana, cobertura inclinada, pormenores do piso intermédio, 
pormenores do pavimento térreo sobre paredes de betão (MORGADO,2016:173) 

2.2.4. Estrutura pré-fabricada Modular 

É um método construtivo que permite que partes inteiras da construção sejam efetuadas em fábrica 

com elevados níveis de controlo e conceitos modernos de racionalização. Utilizam como materiais 

elementos pré-fabricados conferindo à construção uma estandardização pela racionalização das 

dimensões dos componentes. Há assim um grau de industrialização que permite que o seu processo 

seja otimizado desde a conceção até à sua montagem final e desta forma reduzir custos (Figura 141) 

(BRANCO a,2013). 

 

Figura 141: Vantagens da construção modular (BRANCO a,2013:79) 
 

Com este método construtivo, apesar da sua eficiência são criadas limitações. Limitações estas 

para o cliente e projetista pois por ser racionalizado as medidas de peças restringe as liberdades de 

escolha. (BRANCO,2013 novos) 

Os módulos podem ser fechados (Figura 142), funcionando como uma célula onde todos os 

componentes se encontram ligados sem possibilidade de alteração, como um esqueleto ou sistemas 
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abertos, recorrendo a sistemas de vigas e pilares que suportam toda a carga da estrutura. Os seus 

painéis podem ser em sistema de plataforma, anteriormente descrito, tornados robustos com a 

fixação de placas estruturais de madeira ou aglomerados de madeira, ou sistemas de painéis 

lamelados, sendo estes últimos maciços de CLT (cross laminated timber) havendo a possibilidade de 

funcionar em qualquer sítio da construção como elementos verticais ou horizontais. Podem ser 

utilizados os dois sistemas na mesma construção. (BRANCO a,2013) 

 
Figura 142: Módulos de CLT (MORGADO,2012:9) 

2.3. Tipos de Ligações 

As ligações entre os elementos de estruturas de madeira representam um ponto fraco na estrutura 

pela concentração localizada de tensões. A madeira pela sua anisotropia tem diversas limitações no 

modo de ligação (NEGRÃO,2009). 

2.3.1. Ligações Entalhadas (carpentry joints) 

Estas ligações baseiam-se na transmissão direta de forças de contacto entre peças a unir sem a 

adição de outros elementos de ligação. A sua utilização é adequada para transmissão de esforços de 

compressão e corte, como ligação perna-linha em asnas de madeira. É aconselhado o uso de 

complementos a ligações entalhadas, como parafusos ou braçadeiras, para responder eficazmente à 

ação de forças que tendem a causar a separação das peças como é o caso mais comum a inversão 

de forças pela ação de sucção do vento. (NEGRÃO,2009) 

2.3.2. Ligadores Metálicos 

Este tipo de ligadores dividem-se em duas categorias: ligadores tipo cavilha e ligadores planos. O seu 

funcionamento resulta numa transferência de esforços para a madeira sob a forma de compressão e 

corte, resultando num esmagamento das fibras. 

Os ligadores tipo cavilha englobam pregos, agrafos, parafusos, buchas e parafusos com porcas e 

devendo estes obedecer aos requisitos da norma EN 14592 (2009). 

Os ligadores planos reunem na sua definição placas denteadas, anéis, suportes, estribos e 

ligadores ocultos, que podem ser consultados em catálogos de produtores. Estes devem obedecer à 

norma anteriormente mencionada ou à norma EN 912 (2011) e ao Euro Código 5 (NEGRÃO,2009). 
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3. A Madeira como Material de Construção 

3.1. Características 

Analisar as características da madeira ajuda a compreender o seu funcionamento estrutural. Estas 

características determinam, os cuidados a ter de modo à aplicação da madeira ser favorável para o 

seu melhor desempenho. Este capítulo aborda a formação da madeira e as principais características 

físicas e mecânicas a ter em conta para tornar a aplicação da madeira consciente e otimizada. 

3.1.1. Botânica 

A madeira é um material de origem biológica, resultado da transformação de um organismo vivo, a 

árvore. É uma matéria heterogénea e acentuadamente anisotrópica (NEGRÃO,2009), o seu 

crescimento e estrutura anatómica são influenciados pela sua espécie, idade e condições de 

crescimento, como o tipo de solo e as condições climatéricas. (CRUZ,2012) 

No reino vegetal apenas duas das suas dezassete divisões produzem material lenhoso (NERO 

a,2001): Gimnospérmicas (habitualmente apelidadas de Coníferas ou Resinosas) e as 

Angiospérmicas (habitualmente apelidadas de Folhosas) (NEGRÃO,2009). Juntando o número de 

madeiras de interesse comercial chegamos aproximadamente a duas mil, quinhentas das quais são 

coníferas e mil e quinhentas são folhosas (NERO a,2001). 

As Resinosas resultantes de plantas com sementes desprotegidas, são as mais frequentemente 

empregues para uso estrutural e produzir derivados de madeira (pinheiros, abetos, sequóias e 

semelhantes) e as Folhosas, resultantes de plantas com sementes cobertas ou protegidas (flor e 

fruto) têm maior diversidade, prestando-se a utilizações desde as estruturas, à pasta de papel, 

passando pelo mobiliário e os revestimentos de piso (carvalho, nogueira, eucalipto e semelhantes) 

(Tabela 2). 

Tabela 2: Diferença entre Resinosas e Folhosas (CACHIM,2014:44) 

 Resinosas Folhosas 

Botânica 
Plantas de sementes nuas, que não se 

encontram protegidas por um ovário. 

Plantas em que os óvulos se encontram 

protegidos por um ovário, evoluindo para 

sementes após fecundação. 

Folhas 

Folhas persistentes (com algumas 

excepções). Folhas geralmente estreitas 

de pontas aguçadas. 

Folhas persistentes ou caducas. Folhas 

geralmente planas com uma rede de finas 

nervuras. 

Flores Sem pétalas. Geralmente com pétalas. 

Frutos 
Em geral um cone, muitas vezes com 

escamas lenhosas. 

Grande diversidade de forma, de textura e 

de cor. 

Terrenos Aceitam condições hostis. Habitat menos hostil. 
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Exemplos Pinheiro, Cipreste, Espruce, Abeto. 
Carvalho, Sobreiro, Castanheiro, Eucalipto, 

Choupo. 

3.1.2. Anatomia e Funcionamento 

Sua constituição anatómica divide-se em raiz, caule e copa, aproveitando-se usualmente para 

madeira de construção construção o caule (tronco), sendo possível também usar madeira resultante 

das desramas. O caule é constituído por paredes rígidas e resistentes das células mortas do lenho 

tendo a função, não só de suporte do organismo vegetal, como de condução de matérias para o 

processo de fotossíntese necessário para a vida do organismo, armazenando substâncias como a 

água para os períodos de menos atividade fisiológica da árvore. O caule é constituído por pequenos 

elementos celulares de direção predominante longitudinal (MACHADO,1999). 

A madeira apresenta comportamentos distintos dependendo da direção ou plano considerado. 

Estes planos são o tangencial, o radial e o axial (Figura 143). O lenho compreende o borne e o cerne 

(Figura 144). O cerne é constituído, no momento do abate, por tecido morto sem função circulatória 

de seiva, geralmente impermiavel e preenchido por substâncias que lhe aumentam a durabilidade. O 

borne é a matéria viva, no momento do abate, é coroa periférica mais jovem do tronco, que garante a 

circulação de seiva bruta e de seiva elaborada, indispensável para o crescimento da árvore, sendo 

usualmente menos durável que o cerne. (NEGRÃO,2009).  

 

Figura 143: Planos da madeira (CRUZ,2012:5) 
Figura 144: Secção transversal de um tronco (NEGRÃO,2009:26) 

3.1.3. Estrutura Macroscópica 

No seu plano transversal, como observado na figura 144, identificam-se diferentes zonas distintas do 

tronco. Todo o cerne já foi borne. Esta transformção progressiva resulta de um processo de 

maturação da árvore. A medula é o início da árvore, facilmente identificável como o centro dos anéis 

de crescimento, é um tecido macio, em torno do qual se inicia o crescimento de novos ramos na 

árvore. O cerne ou durâmen formado por células antigas mortas que estão impregnadas por 

substâncias diversas que lhe conferem em geral maior resistência a ataques biológicos como insetos 

e fungos, por comparação com o borne. O cerne normalmente apresenta uma coloração mais escura. 

Começa a formar-se entre os 5 e 30 anos de idade, havendo exceções onde este fenómeno não se 

inicia em menos de 100 anos e casos em que este não apresenta diferença de pigmentação a olho 
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nu. Os raios medulares ou raios lenhosos são células dispostas na direção perpendicular ao eixo 

longitudinal da árvore e funcionam como contraventamento das fibras dispostas ao longo da árvore. 

Estão diretamente relacionadas com as propriedades de retração da madeira, sendo 

consideravelmente mais importante nas folhosas. O borne ou alburno, é a coroa exterior do lenho 

desde o cerne até à casca: é a zona de células vivas que conduzem a seiva proveniente das raízes 

com a função de alimentar todo o ciclo da árvore e armazenar nutrientes. O câmbio e líber são zonas 

de transição entre a casca e o borne e crescimento radial, sendo constituídos por células vivas que 

dão origem a lenho para o interior e casca para o exterior (CACHIM,2014). 

O ciclo anual da árvore nos climas temperados com estações definidas compreende duas fases 

distintas de crescimento: a de primavera e a de verão/outono. O crescimento das células, na maioria 

das árvores de zonas temperadas, é mais rápido durante a primavera e há um abrandamento para 

fim do verão/outono e em alguns casos até paragem de crescimento durante o inverno. Como 

resultado disso, o anel de primavera apresenta uma tonalidade mais clara sendo por oposição o anel 

de outono de uma tonalidade mais escura (Figura 145). Esta diferença reflete-se microscopicamente 

no calibre das células e espessuras das respetivas paredes. Esta alteração de cor é uma ilusão 

óptica por as células estarem mais ou menos próximas, e pode não acontecer porque em zonas 

tropicais normalmente existe uma constante temperatura anual que não origina fases de crescimento 

distintas. Geralmente, existe uma relação inversa entre largura do anel e densidade sendo menos 

denso e mais espesso o anel de primavera (CACHIM,2014). 

Existem ainda outros aspetos importantes para a melhor compreensão do comportamento da 

madeira. A inclinação do fio, que se caracteriza pelo arranjo longitudinal dos elementos constituintes 

do lenho, traduzida na inclinação das fibras em relação ao eixo do tronco ou da peça cortada, é de 

extrema importância, pois as características mecânicas da madeira com a direção considerada 

(anisotropia). O fio influencia desta forma a resistência da peça (NEGRÃO,2009). Os nós da madeira 

são resultado dos ramos da árvore e são importantes por serem constituídos por fibras 

perpendiculares ao eixo da peça afectando a resistência mecânica com a sua presença. 

 
Figura 145: Anéis de crescimento (CACHIM,2014:47) 

3.1.4. Anisotropia e Variabilidade 

A madeira é um material heterogéneo a nível microscópico e como resistência mecânica assume-se 

com uma simetria ortótropa (NERO b,2001). 
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Assume-se que a direção radial e tangencial têm resistências e rigidezes semelhantes e, por isso, 

para efeito de dimensionamento considera-se apenas duas direções a longitudinal (paralela ao fio) e 

a transversal (perpendicular ao fio) (NEGRÃO,2009). 

Em termos de resistência mecânica, a anisotropia, resulta numa resistência à tração na direção 

perpendicular às fibras cerca de 30 vezes menor do que na direção paralela às fibras. (CRUZ,2012) 

Para além da sua anisotropia, outros fatores que contribuem para a variabilidade da madeira são 

a espécie botânica e o seu local de origem por se inserir numa enorme gama de variedade de 

espécies, cultivadas em diferentes condições atmosféricas, bem como em diferentes tipos de solo 

(CACHIM,2014). O maior fator de variabilidade da madeira é a presença, posição e dimensão de nós, 

por isso este é o principal defeito controlado pelas normas de classificação visual da madeira, pois os 

nós podem reduzir muito a resistência da madeira. 

3.1.5. Propriedades Físicas 

Teor de água e Hidroscopicidade 

A água na madeira existe sobre três formas: a água livre, que anteriormente ao seu abate e quando a 

árvore ainda é um ser vivo tem a função, como referido anteriormente, de alimentar a árvore, através 

de vasos traqueídos levando a água e os minerais absorvidos pelas raízes até às folhas sob a forma 

de seiva bruta e preenchendo os vazios intercelulares. Após o abate da árvore esta água livre é 

rapidamente expelida pela árvore diminuindo o teor de água da madeira até atingir o  ponto de 

saturação das fibras, que é cerca de 30% (Figura 146), tendo esta a designação de PSF (Ponto de 

Saturação das Fibras), quando a madeira se encontra sem água livre. Esta água não influencia 

significativamente as propriedades físicas e mecânicas da madeira, mas apenas os valores de massa 

volúmica. Outra das formas de apresentação da água é a água de impregnação: responsável pela 

alteração de dimensão da madeira, pois preenche os vazios das paredes celulares após a libertação 

da água livre existente na madeira, tende para equilíbrio com o ambiente dependendo da humidade e 

temperatura do ar do local de armazenamento. A isto chama-se Higroscopicidade, “define-se por 

higroscopicidade como um parâmetro que caracteriza a capacidade de determinado material para 

fixar a água de absorção e de a restituir ao ambiente em que se encontra, em função das variações 

de temperatura e de pressão parcial o vapor de água do ambiente que o envolve”2. As variações 

desta forma de água provocam alterações nas propriedades físicas e  também nas propriedade 

mecânicas da madeira, sendo  a resistência mecânica inversamente proporcional ao teor de água da 

madeira. Como elemento final temos a água de constituição que se encontra integrada nos 

constituintes químicos do material lenhoso, sendo impossível a sua extração, só sendo eliminada 

quando a sua estrutura molecular é destruída (NEGRÃO,2009). Quando a madeira somente tem esta 

água designa-se por anidra (0% de teor de água). 

 

 

 

 

 

 

2(NEGRÃO,2009:27). 
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Figura 146: Fases de secagem da madeira (LNEC, M9:2) 
 

O teor de água da madeira H (%) é dado pela expressão: 

   

 

Em que: 

Ph- peso da madeira nas condições de humidade que se pretende determinar; 

Ps- peso da madeira no estado anidro (seco em estufa a 103 +/- 2ºC até ao peso constante, 

situação em que se elimina a água de impregnação e a água livre) (LNEC M9,1997). 

A Figura 147 apresenta as curvas de equilíbrio higrotérmico da madeira. O teor de água de 

equilíbrio da madeira é função da humidade relativa do ar e da temperatura ambiente. Conclúi-se que 

iniciando a secagem da madeira, e com o processo de trocas de água com o exterior, a madeira 

chega ao equilíbrio hidroscópico quando a força dissecante da madeira e a força dissecante do ar 

atingem um equilíbrio. (NERO b,2001) 
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Figura 147: Curvas higrómetricas (CRUZ,2012:11) 
 

Para fins construtivos o teor de água deverá se aproximar o mais possível do valor de equilíbrio 

com as condições higrométricas de serviço, valor este correspondente ao teor de água de equilíbrio 

higroscópico, isto com o intuito de diminuir a possibilidade de anomalias pela alteração de dimensões, 

estabelecendo-se o valor de 12%, como valor de referência para a generalidade das aplicações em 

ambiente interior (NEGRÃO,2009). 

Retração  

A madeira após perder a água livre, ou seja, abaixo do PSF, vai perdendo a água de impregnação e 

sofre retrações importantes na direção tangencial e radial, que são distintas entre si pela sua 

anisotropia (Figura 148) (CRUZ,2012). 

 

Figura 148: Direções tangencial, radial e longitudinal com respectivos coeficientes de retração relativos (LNEC 
M9,1997:3) 
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Esta alteração do teor de água entre o estado anidro e saturado, pela libertação ou 

preenchimento com água dos vazios das paredes celulares, provoca alterações dimensionais sendo 

as de maior interesse para este trabalho a retração volumétrica e retração linear (NEGRÃO,2009). 

A retração volumétrica é quantificada pela expressão (NEGRÃO,2009): 

 

Em que: 

Cw -coeficiente de retração volumétrica parcial desde o teor de água w até ao estado anidro; 

Vw- volume do provete para teor de água w; 

V0- volume do provete no estado anidro. 

A retração volumétrica é traduzida em variação de volume da mudança de estado verde para o 

estado anidro e quanto menor for este valor menos retrátil é a madeira e vice-versa. Os valores de 

retração volumétrica total (entre PSF e 0% de teor de água) variam entre de 5 a 25%, dependendo da 

espécie (NEGRÃO,2009). 

O outro conceito intrínseco á retração é similar ao anteriormente visto, apenas lida com retrações 

numa dada dimensão ao invés de volume, tidas em conta nas três principais direções axial, radial e 

tangencial expressas por: 

 

Em que: 

Cw -coeficiente de retração volumétrica parcial desde o teor de água w até ao estado anidro; 

Lw- dimensão do provete para teor de água w; 

L0- dimensão do provete no estado anidro. 

A retração linear total, considera a sua retração desde o ponto de saturação das fibras até ao 

anidro. Sendo a madeira anisotrópica tem uma variação diferente de dimensões dependendo da 

direção considerada, sendo genericamente observados os valores de retração linear total na direção 

axial entre 1 e 2 % na direção radial entre 2 a 8 % e direção tangencial entre 4 a 18 % mostrando que 

a retração axial é praticamente nula e a radial aproximadamente metade da tangencial 

(NEGRÃO,2009). Mostrando desta forma que, dependo da localização no tronco da peça cortada, ela 

terá maior ou menor deformação (Figura 149). 

De modo a averiguar a tendência de uma peça empenar, devemos ter atenção ao rácio entre 

variações na direção radial e tangencial porque quanto maior for este valor, mais retrátil é a madeira 

(mais sensível a variações ambientais) e maior tendência tem para empenar. 
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Figura 149: Efeitos de retração em peças de madeira (CACHIM,2012:64) 
 

Massa Volúmica Aparente  

A massa volúmica aparente é representada pela relação entre o peso e o volume e recebe esta 

designação aparente por tanto o seu volume como o peso serem alterados pelo teor de água. Este 

surge como parâmetro mais utilizado na medida da densidade da madeira por este não deduzir o 

volume ocupado na madeira pelos seus poros e é dado pela seguinte expressão (NEGRÃO,2009): 

 

Em que : 

Pw- massa volúmica aparente (g/cm3); 

pw-massa do provete de madeira para teor de água w; 

Vw- volume do provete de madeira para teor de água w.  

É uma medida de concentração de substância por unidade de volume e por isso está relacionada 

com a sua resistência mecânica, relação esta que não é direta pelo carácter heterogéneo e 

diversidade de espécies existentes no material madeira (NEGRÃO,2009). 

No caso das resinosas, os seus anéis de crescimento rápidos ( geralmente também mais longos) 

são menos densos que os seus anéis de crescimento lento e menos espessos, o oposto acontecendo 

quando analisando as folhosas. Logo, como conclusão comparando as madeiras que apresentam 

menores valores de massa volúmica quando em comparação com resistência mecânica e módulo de 

elasticidade, estes têm um grande potencial estrutural pelo seu baixo peso e quando comparado com 

materiais com a mesma resistência mecânica (NEGRÃO,2009). 

Reação e resistência ao fogo  

Como anteriormente referido, a madeira, apesar de ser um material combustível ( alta reação ao 

fogo) pode dar origem a estruturas com boa resistência ao fogo. Numa situação de incêndio, a 

madeira começa a secar por ação da temperatura. Inicia-se a carbonização por volta dos 280ºC, a 

partir das faces expostas. Esta decomposição em carvão permanece aderente ao elemento formando 

uma capa protetora, tendo em conta que o carvão é um isolante térmico três vezes superior à 

madeira. Este retarda a subida de temperatura do material subjacente, podendo acontecer que por 

esta diminuição de temperatura, a madeira deixe de reunir as condições necessárias para a 

progressão da carbonização e desta forma auto extinguir-se. Isto pode ser determinante nos casos 
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em que a secção transversal da madeira seja consideravelmente grande para que com a perda de 

secção não coloque em risco a integridade da estrutura. Estruturas com grandes secções 

transversais apresentam elevada resistência ao fogo enquanto elementos de secção reduzida 

apresentam mau desempenho (CRUZ,2012). Por isso, para garantir determinado tempo de 

resistência ao fogo como solução devemos optar por sobredimensionar as secções das peças de 

madeira, protegendo também adequadamente as ligações. Aquando de uma reabilitação, podemos 

optar por revestir a madeira com materiais com baixa reação ao fogo como materiais à base de gesso 

ou fibrocimento, ou fazer um tratamento superficial com produtos ignífugos deste modo retardando a 

carbonização (CRUZ,2012). 

Tabela 3: Valores médios de propriedades físicas em provetes pequenos e sem defeitos (LNEC M2 a M8,1997) 

Valores médios (para 
H=12%) provetes 
pequenos e sem 

defeitos 

P
in

h
o

 b
ra

v
o

 

C
Â

M
B

A
L

A
 

M
il
ic

ia
 r

é
g

ia
 

C
Â

M
B

A
L

A
 

M
il
ic

ia
  
e

x
c
e

ls
a

 

C
A

S
Q

U
IN

A
 

R
e
d

w
o

o
d

 

C
A

S
Q

U
IN

H
A

 

S
c
o

ts
p

in
e

 

C
ri

p
to

m
é
ri

a
 

E
u

c
a
li

p
to

 

c
o

m
u

m
 

T
o

la
 b

ra
n

c
a

 

U
n

d
ia

n
u

n
o

 

 R F R R F F F 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

530-
600 

580 620 400 530 280 
750-
850 

480 
520-
720 

Coeficiente 
de retração 

unitária 
(%/%) 

tangencial 0.36 0.26 0.24 0.19 0.33 0.21 0.36 0.25 0.23 

radial 0.21 0.15 0.17 0.11 0.17 0.04 0.21 0.11 0.13 

volúmica 0.60 0.41 0.41 0.29 0.53 0.26 0.60 0.35 0.36 

R-Resinosas 
F-Folhosas 

3.1.6. Propriedades Mecânicas 

Reconhecendo as peculiaridades da madeira é necessário analisar a sua resistência tendo em conta 

uma determinada solicitação e sua respetiva direção pois pelas propriedades anisotrópicas mostra 

comportamentos diferentes na direção paralela e perpendicular às fibras. 

Resistência a Tração e Compressão paralela às fibras 

Quando solicitada em tração paralelamente às fibras a madeira, apresenta os maiores valores de 

resistência quando comparado com os outros esforços impostos inclusive quando comparado com o 

esforço de compressão paralela às fibras, para peças livres de defeitos. Isto acontece por estes 

esforços resultarem numa aproximação das fibras, criando um aumento de aderência e maior coesão 

na peça. (NEGRÃO,2009) 

A rotura quando ocorrer de duas maneiras, ou uma mistura das duas, sendo a primeira quando 

se trata de lenho maduro e a rutura acontece por uma fibra do meio entrar em rotura e as restantes 

são puxadas da sua matriz; ou quando se trata de lenho juvenil e acontece rotura das fibras (Figura 

150). Durante um ensaio de tração o seu comportamento é quase linear até ao ponto de rotura 

(Figura 151). (BORGSTROM,2016) 
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Figura 150: Tipos de rotura típicas de ensaio de tração esquerda lenho maduro direita lenho juvenil 
(BORGSTROM,2016:41) 
Figura 151: Ensaio de tração (BORGSTROM,2016:41) 
 

Quanto à compressão, ocorre o oposto do anteriormente analisado por ser imposto um 

afastamento das fibras, criando uma diminuição de aderência e menor coesão na peça 

(NEGRÃO,2009). 

Pela sua configuração em tubos, a madeira consegue suportar grandes cargas axialmente, mas 

quando esta é demasiado elevada provoca encurvatura das fibras (Figura 152), e isto ao acontecer a 

madeira perde a capacidade de absorver cargas. Pode ser classificado este tipo de comportamento 

como plástico (Figura 153) e gerando uma rotura dúctil (BORGSTROM,2016). 

 

Figura 152: Rotura típica de ensaio de compressão (BORGSTROM,2016:42) 
Figura 153: Ensaio de tração (BORGSTROM,2016:42) 
 

A resistência da madeira em geral está inversamente relacionada com o teor de água da mesma, 

atingindo o seu valor máximo no estado anidro e o valor mínimo no PSF em diante. Em geral é 

diretamente relacionada com o valor de massa volúmica (NEGRÃO,2009). 

Resistência a Compressão e Tração perpendicular às fibras 

A resistência perpendicular às fibras apresenta valores de rotura bastante menores quando 

comparados com a direção das fibras, por as fibras de celulose por se disporem maioritariamente na 

direção longitudinal terem poucas ligações no seu sentido transverso resultando de uma menor 

tensão de rotura por não ter travamento e pela sua fraca ligação transversal intercelular 

(NEGRÃO,2009). 
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A tração perpendicular às fibras como anteriormente referido atinge valores muito inferiores até 

chegar à rotura, que acontece pelo afastamento das fibras ou pela rotura das mesmas (Figura 154 e 

155) (BORGSTROM,2016). 

 

Figura 154: Rotura típica de ensaio de tração (BORGSTROM,2016:42) 
Figura 155: Ensaio de tração (BORGSTROM,2016:42) 
 

A compressão na direção perpendicular às fibras resulta no esmagamento da madeira, sendo 

diretamente proporcional à sua massa volúmica (Figura 156) (NEGRÃO,2009). Este esmagamento 

acontece na estrutura tubular da fibra e com cargas muito baixas (Figura 157) (BORGSTROM,2016). 

 

Figura 156: Rotura típica de ensaio de compressão (BORGSTROM,2016:43) 
Figura 157: Ensaio de tração (BORGSTROM,2016:43) 
 

Resistência à Flexão Estática paralela às fibras 

A madeira apresenta elevada resistência a flexão estática, sendo os seus valores muito próximos dos 

obtidos para a resistência à tração paralela às fibras. A sua influência às propriedades físicas do 

material são as mesmas que descritas na compressão paralela às fibras. (NEGRÃO,2009) 

Este é um importante parâmetro de análise da aplicação da madeira em estruturas pois como o 

seu limite de resistência à compressão é inferior ao valor de tração resulta num desfibramento na 

parte superior das vigas em flexão por entrar em comportamento elastoplástico, deslocando o seu 

eixo neutro para baixo em direção às fibras mais tracionadas e havendo rutura com o estilhaçamento 

das fibras ao atingir a tensão de rotura à tração nas fibras inferiores (Figura 158) (CACHIM,2014). 
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Figura 158: Diagramas de distribuição de tensões em peças fletidas (CACHIM, 2014:87) 
 

O módulo de elasticidade à flexão estático na direção do fio é um importante indicador de 

flexibilidade ou rigidez do material para o cálculo de estruturas, assumindo estes valores reduzidos 

(NEGRÃO,2009). 

Resistência ao Corte ou Escorregamento  

Normalmente os esforços de corte estão associados à flexão do material porque quando existe um 

carregamento este provoca momentos fletores resultando em esforços de corte ortogonais ao eixo da 

peça e, de modo a atingir o equilíbrio, surgem esforços de corte paralelos ao eixo longitudinal. A 

caracterização da resistência ao corte é feita em duas direções: na direção das fibras e 

perpendiculares a essa direção. Estas diferentes direções resultam em resistências diferentes sendo 

os valores habituais no plano paralelo às fibras entre 5 a 8 MPa e nas direções perpendiculares de 3 

a 4 MPa (BORGSTROM,2016). 

Tabela 4: valores médios de propriedades mecânicas em provetes pequenos e sem defeitos (LNEC M3 a 
M8,1997) 

Valores médios (para H=12%) 
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 F R R F F F 

Flexão 
Estática 

T. rotura (MPa) 98.5 111 69 98 42 127.5 94 85 

M. Elasticidade 
(GPa) 

- 11.27 9.25 11.76 3.7 17.5 8.11 9.8 

Tração longitudinal: T. rotura 
(MPa) 

Tração transversal: T. rotura 
(MPa) 

- 78 - 102 - - - 60 

2.1 2.5 1.7 2.9 1.4 3.4 1.7 2.0 

Compressão longitudinal: T. 
rotura (MPa) 

47.3 68 42 54 21 49.1 39 45 

Corte: T. rotura (MPa) 9.02 10.8 1.5 9.8 4.6 13.7 7.9 7.8 

Fendimento: F. unitária rotura 
(kgf/cm) 

15 - - - 20 15 9 - 

Dureza (kN) 1.79 3.2 - - - - - 3.7 
R-Resinosas 
F-Folhosas 
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3.2. Defeitos 

Tendo em vista a utilização da madeira para a construção e tendo em conta a influência que os 

defeitos da madeira têm na sua resistência é necessário limitar os defeitos mais relevantes para esta 

aplicação. 

3.2.1. Nós 

São o resultado do crescimento de ramos dentro do tronco da árvore. Estes, na maioria dos casos, 

desenvolvem-se a partir da medula e tomam uma forma aproximadamente cónica, sendo este defeito 

relevante para a aplicação em estruturas pois os nós criam descontinuidades na madeira serrada. A 

forma do nó depende da orientação do plano de corte da peça da madeira em questão relativa à 

orientação do ramo (CRUZ,2012) e o tamanho depende da velocidade de crescimento da árvore. 

Independentemente do seu tamanho desviam o fio da madeira, diminuindo a resistência da mesma, 

aumentando a propensão para rachar e prejudicando a laboração da madeira (CACHIM, 2014). Este 

defeito é relevante para aplicação não estrutural por uma questão estética, procurando-se 

naturalmente uma distribuição uniforme, que sejam de pequenas dimensões e que permaneçam 

aderentes e sãos (CRUZ,2012). São um fator muito relevante para a resistência mecânica da madeira 

por serem um material inserido na mesma e tendencialmente com as suas fibras na direção 

perpendicular ao eixo da peça. 

Os nós podem-se apresentar isolados (Figura 159) ou agrupados (Figura 160). Para efeitos de 

resistência mecânica não é feita distinção entre os buracos de nós e nós vivos ou mortos. (LNEC 

M21997) 

Figura 159: Nós isolados (LNEC M2, 1997:4) 
Figura 160: Nós agrupados (LNEC M2, 1997:4) 

3.2.2. Fio Inclinado 

Anomalia que surge quando existe um ângulo entre a direção geral das fibras da madeira e o eixo 

longitudinal da peça afastando-se da situação ideal, onde a aplicação dos esforços é feita 

paralelamente às fibras da mesma. Tem como origem anomalias no crescimento, como sejam ser o 

fio torcido ou a curvatura do tronco, ou anomalias na serração oblíqua das peças de madeira 

(CRUZ,2012)  

3.2.3. Fendas 

É um defeito na madeira que provoca descontinuidade da mesma provocando efeitos negativos nas 

suas propriedades mecânicas em alguns casos dependendo da utilização do material em questão, do 

tamanho e profundidade da fenda bem como sua localização (CRUZ,2012). 

Existem dois tipos de fendas: as de secagem que resultam de uma secagem inapropriada da 

madeira, partem da periferia do tronco para a medula. A secagem rápida da madeira potencia este 
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fenómeno, existem espécies mais propícias para fender do que outras sendo este um ponto a ter em 

conta aquando da secagem, estas fendas são consideradas fendas de laboração. O outro tipo de 

fenda são as fendas anelares que podem ser vistas como defeito patológico por resultarem de uma 

flexão excessiva causada por ventos intensos ou congelação durante o crescimento da árvore, estes 

são de desenvolvimento circular (CRUZ,2012). 

3.2.4. Bolsas de Resina 

Fenómeno exclusivo das resinosas e apresenta os mesmos problemas que os nós com a diferença 

da razão da sua formação. São o resultado de uma acumulação excessiva de resina localizada 

potencializando a rotura por ser um ponto fraco (CACHIM,2014). Estas bolsas de resina podem ser 

repassadas ou não repassadas, como no caso de fendas (LNEC M2,1997). 

3.2.5. Empenos 

São uma deformação associada à variação do teor de água da peça em questão e são o resultado da 

anisotropia da madeira levando a dificuldades funcionais como a aplicação em obra. Os diferentes 

tipos de empeno estão ilustrados na Figura 161 (LNEC M2,1997). 

 

Figura 161: Tipos de empenos (LNEC M2, 1997:8) 
 

Estes são o resultado geralmente de má orientação das peças, ou mau condicionamento das 

peças de madeira durante o armazenamento e/ou secagem das mesmas podendo estes 

comprometer o funcionamento da peça (CACHIM,2014), sobretudo em termos de aplicação já que 

não afeta a sua resistência mecânica. 

3.2.6. Descaio 

Representa o resquício da superfície do toro na peça de madeira. Este influencia o comportamento 

mecânico apenas na medida em que resulta numa diminuição da secção transversal da mesma. 

Dificulta a sua aplicação, fixação, apoio ou colagem da mesma (LNEC,1997). Este normalmente é um 

defeito meramente visual visto a maioria das vezes a perda de resistência devido à redução da 

secção transversal ser reduzida, sendo a maior parte das vezes desprezada. 
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3.3. Especificações para Estruturas 

Para a especificação da madeira maciça para elementos resistentes de estruturas devemos consultar 

as respetivas normas e ter como base de escolha as propriedades da madeira, dependendo estas da 

utilização prevista. Devemos especificar os parâmetros espécie, classe de qualidade ou de 

resistência, seu eventual tratamento preservador, seu teor de água e proteção dos ligadores. 

A classificação da madeira tem como objetivo obter lotes de madeira com menor variabilidade, 

com base em critérios estéticos ou de resistência mecânica (CRUZ,2000). 

3.3.1. Classes de Qualidade 

Existem em Portugal duas normas de classificação visual de madeira serrada para estruturas de duas 

espécies. Pretende-se fazer a comparação entre o pinho bravo, que tem duas classes de qualidade: 

classe EE (especial para estruturas) e classe E (estruturas) de acordo com a norma portuguesa 

NP4305:1995 (Tabela 5), e a criptoméria classificada como CYS I (criptoméria para estruturas I) e 

CYSII (criptoméria para estrutura II) de acordo com a norma portuguesa NP4544:2015 (Tabela 5). 

Tabela 5: Classes de qualidade para pinho bravo e criptoméria (EN4305:1995 e EN4544:2015) 

Propriedades mecânicas 

Classes de Qualidade 

Pinho bravo Criptoméria 

EE E 
Classe 
CYS I 

Classe 
CYS II 

Flexão (N/mm2) fm,k 35 18 19 12  

Tração paralela às fibras (N/mm2) (a) ft,0,k 21 10.8 13 9  

Tração perpendicular às fibras (N/mm2) (a) ft,90,k 0.49 0.46 0.4 0.4  

Compressão paralela às fibras (N/mm2) (a) fc,0,k 24.7 18 20 17  

Compressão perpendicular às fibras 
(N/mm2) (a) 

fc,90,k 7.3 6.9 2.2 1.8  

Corte (N/mm2) fv,k 3.4 2.0 3.0 3.0  

Módulo de elasticidade (kN/mm2) 
Paralelo às fibras 

- valor médio 
- valor característico 

Perpendicular às fibras 
- valor médio (a) 

 
 

E0,mean 
E0,05 

 
E90,mean 

 
 

14 
9.38 

 
0.46 

 
 

12 
8.0 

 
0.40 

 
 
7  

4.7  
 

0.24 

 
 

5.8  
3.9  

 
0.19  

Módulo de distorção (kN/mm2) (a) Gmean 0.87 0.75 0.44 0.36  

Massa volúmica (kg/m3) 
- valor médio (a) 

- valor característico (a) 

 
ρmean 

ρk 

 
6.10 
490 

 
580 
460 

 
350  
312  

 
290  
250  

 (a)Características derivadas a partir da EN 384:2015. Os restantes valores são determinados 
experimentalmente 

Estas classes são definidas por avaliação visual para por um conjunto de valores máximos 

admitidos para os vários tipos de defeitos. Existe uma diferença no método de medição de nós entre 

a EN4305 (1995) e EN4544 (2015) conforme explicado nestas normas. Os limites para os defeitos 

são apresentados para o pinho bravo Tabela 6 e para a criptoméria Tabela 7. 

Tabela 6: Classes de qualidade para pinho bravo (EN4305:1995) 

Características e defeitos da 
madeira 

Classes de Qualidade 

Classe EE Classe E 

Nós 
KAR marginal 

KAR total 
< 1/5 
< 1/5 

< 1/2 
< 1/2 

> 1/2 
< 1/3 



69 

 

Fio < 1/10 < 1/6 

Taxa de crescimento < 6mm < 10mm 

Fendas 

Não repassadas 
Fendas superficiais com If< 300 mm podem ser ignoradas 

If< 1/4l e If< 600 mm If< 1/4l e If< 900 mm 

Repassadas 

Não mais do que uma fenda com o comprimento máximo, por 
cada metro 

Permitidas só nos topos: If< 600 
mm e If< 1.0xa 

Permitidas só nos topos: If< 
1.5xa 

Descaio 

 
< 1/4b; <1/4a no comprimento 

total 
< 1/3b; < 1/3a no 
comprimento total 

 
< 1/3b; <1/3a ao longo de 300mm 
(se cada topo tiver 3 ou 4 arestas 

vivas) 

< 1/2b; < 1/2a ao longo de 
300mm (se cada topo tiver 

3 ou 4 arestas vivas) 

Empenos 

Em arco de face 
(em 2m) 

Se b= 35 mm  X < 30 mm; Se b > 75 mm  X < 10 mm 

Em arco de canto 
(em 2m) 

Se a= 60 mm  Y < 10 mm; Se a > 250 mm  Y < 5 mm 

Em hélice (em 
2m) 

Z < 1.5 mm por cada 25 mm  de largura da peça 

Em meia-cana Xt< 1 mm por cada 25 mm de largura da peça 

Bolsas 
de resina 
e casca 
inclusa 

Não repassadas 
Sem limites caso sejam mais curtas que a largura da peça 

Se tal não se verificar, aplicam-se os limites das fendas 

Repassadas 
Sem limites caso o seu comprimento seja < 1/2 da largura da 

peça 
Se tal não se verificar, aplicam-se os limites das fendas 

Medula Não admitida Admitida 

l – comprimento; a – largura; b – espessura da peça falta resto da legenda 

Tabela 7: Classes de qualidade para criptoméria (EN4544:2015) 

Características e defeitos da madeira 
Classes de Qualidade 

Classe CYS I Classe CYS II 

Nós 
Na face Ø ≤60 mm; ≤ 1/2 L Ø ≤ 100 mm; 3/4 L 

No canto Ø ≤ 50 mm; ≤ 3/4 E Ø ≤ 50 mm; ≤ 3/4 E 

Taxa de crescimento ≤ 6 mm / ano 

Massa volúmica *) ≥ 310 kg/m3 ≥290 kg/m3 

Fendas 
***) 

Não repassadas 
Fendas cuja profundidade não ultrapasse metade da 

peça podem ser ignoradas 

≤ 1.5 m ou 0.5 x comprimento da peça *) 

Repassadas 
Nos topos: ≤ 2 x largura da peça 

Não ocorrendo nos topos: ≤ 1 m ou ≤ 0.25 x 
comprimento **) 

Fio < 1/6 

Empenos 
***) 

Em arco de face (em 2 
m) 

< 20 mm 

Em arco de canto (em 2 
m) 

< 12 mm 

Em hélice (em 2 m) < 2 mm por cada 25 mm de largura da peça 

Em meia-cana Sem restrições 

Descaio 
Comprimento 

Largura e espessura 

< 1/3 do comprimento da peça ou < 0.1 m do 
comprimento **) 

< 1/3 da espessura e largura da peça 

Casca 
inclusa 

Não repassada 
Sem restrições caso sejam mais curtas que a largura da 

peça 
Se tal não se verificar, aplicam-se os limites de fendas 

Repassada 
Sem limites caso o seu comprimento seja < 1/2  da 

largura da peça 
Se tal não se verificar, aplicam-se os limites de fendas 

Degradação biológica 
Não permitidos indícios de deterioração por fungos de 

podridão ou insetos 
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Permitida deterioração por fungos cromogéneos desde 
que a sua presença seja incipiente 

Lenho de compressão 

Aceite em 1/4 da largura ou espessura e até 1 m do 
comprimento da peça. Peças de madeira apresentando 
lenho de compressão em 2 faces opostas (repassado) 

devem ser excluídas. 
*)   Valor reportado a um teor de água de 12% 
**)  Aplica-se a condição mais restritiva 
***) Defeitos que podem surgir ou alterar as suas dimensões devido a alterações de teor de água das peças. 
Deste modo a classificação quanto a estas singularidades respeita somente ao estado das peças na altura da 
classificação. Recomenda-se que sempre que ocorram alterações de +/- 4% de teor de água a peça seja 
reclassificada quanto a esta singularidade 
L- largura da peça 
E- espessura da peça 

3.3.2. Classes de Resistência 

A norma EN338 (2015) tem dois conjuntos de classes de resistência um para folhosas outro para 

resinosas. Estabelece os valores característicos de resistência, módulo de elasticidade e massa 

volúmica para cada uma dessas classes sem ser necessário identificar a espécie para 

dimensionamento. São apresentados na Tabela 8 valores para as classes mais utilizadas. 

Tabela 8: Classes de resistência mais utilizadas (EN 338:2015) 

Propriedades mecânicas 

Classes de Resistência 

Resinosas Folhosas 

C14 C16 C18 C24 C30 D40 D60 

Flexão estática (N/mm2) fm,k 14 16 18 24 30 40 60 

Tração paralela às fibras 
(N/mm2) 

ft,0,k 7.2 8.5 10 14.5 19 24 36 

Tração perpendicular às fibras 
(N/mm2) 

ft,90,k 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 

Compressão paralela às fibras 
(N/mm2) 

fc,0,k 16 17 18 21 24 27 33 

Compressão perpendicular às 
fibras (N/mm2) 

fc,90,k 2.0 2.2 2.2 2.5 2.7 5.5 10.5 

Corte (N/mm2) fv,k 3.0 3.2 3.4 4.0 4.0 4.2 4.8 

Módulo de elasticidade 
(kN/mm2) 

Paralelo às fibras 
- valor médio 

- valor característico 
Perpendicular às fibras 

- valor médio 

 
 

E0,mean 
E0,05 

 
E90,mean 

 
 

7.0 
4.7 

 
0.23 

 
 

8.0 
5.4 

 
0.27 

 
 

9.0 
6.0 

 
0.30 

 
 

11.0 
7.4 

 
0.37 

 
 

12.0 
8.0 

 
0.40 

 
 

13.0 
10.9 

 
0.87 

 
 

17.0 
14.3 

 
1.13 

Módulo de distorção (kN/mm2) 
- valor médio 

 
Gmean 

 
0.44 

 
0.50 

 
0.56 

 
0.69 

 
0.75 

 
0.81 

 
1.06 

Massa volúmica (kg/m3) 
- valor médio 

- valor característico 

 
ρmean 

ρk 

 
350 
290 

 
370 
310 

 
380 
320 

 
420 
350 

 
460 
380 

 
660 
550 

 
840 
700 

A correspondência entre a EN 338 (2015) e diversas combinações de espécie, origem e classes 

de qualidade da madeira é estabelecida na EN 1912 (2013). A Tabela 9 apresenta alguns exemplos 

desta correspondência. 

Tabela 9: Classe de qualidade/Classe de resistência para algumas madeiras correntemente utilizadas em 
estruturas (pr EN 1912:2013) 

Madeira 
Classe de Qualidade 

(norma) 
Classe de Resistência 

Pinho bravo (PinuspinasterAit.) E (NP 4305) C18* 
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Casquinha (Pinus silvestres L.) 
SS (BS 4978) 
GS (BS 4978) 

C24 
C16 

Espruce (PiceaabiesKarst.) 
S13 (DIN 4074) 
S10 (DIN 4074) 

C30 
C24 

Câmbala (Miliciaexcelsea A. Chev. 
Ou Milicia regia A. Chev.) 

HS (BS 5756) D40 

Criptoméria CYI (NP4544) C14** 
*usar valores indicados em (LNEC M1,1997) 
**Segundo RELATÓRIO 124/2015 – DE/NCE e não inserido em NP EN 1912 

3.4. Degradação  

A madeira pode sofre deterioração pela ação de agentes biológicos, como fungos e insetos, e por 

esta razão é necessário a sua colocação em condições que não propiciem o desenvolvimento destes.  

3.4.1. Ação de Agentes Atmosféricos 

A degradação causada por agentes atmosféricos é muito lenta e afeta a madeira sobretudo de um 

ponto de vista estético, sendo que se efetuada a remoção de uma camada exterior de 1 a 2 

milímetros a madeira volta a mostrar o seu aspeto inicial. Pode também se recorrer a aplicação de 

produtos de revestimento, aplicação de vernizes ou velaturas com características hidrofugantes ou 

revestimento com características de reflectância ou absorção de ultra-violetas para retardar esses 

efeitos (CRUZ,2012). 

Ação da Radiação Solar  

A madeira sofre um envelhecimento quando em contacto com a radiação solar, escurecendo 

inicialmente e posteriormente ficando com uma tonalidade cinza por decomposição química da 

lenhina. Esta exposição, quando associada com a incidência de chuva, provoca a remoção deste 

material degradado e expõe a madeira (CRUZ,2012). 

Ação da Água 

Grandes alternâncias de humidade são catalisadoras de defeitos como fendas e empenos que na 

maior parte dos casos não afetam de maneira considerável a resistência mecânica da madeira 

(CRUZ,2012). Este fenómeno pode ocorrer também quando existe absorção de água por capilaridade 

e posterior secagem, o que resulta muitas vezes de uma má aplicação da madeira (CACHIM, 2014). 

3.4.2. Ação de Agentes Biológicos 

As condições ambientais do local onde é colocada a madeira são determinantes do tipo e da 

velocidade de degradação que a mesma poderá sofrer. A durabilidade natural entende-se como 

sendo a sua resistência natural a ataques de organismos vivos que serão abordados neste capítulo. 

A exposição da madeira à humidade e água líquida são os fatores que propiciam o ataque destes 

agentes (Tabela 10) bem como a presença desses agentes no local de aplicação. Uma aplicação 

cuidada e, quando necessário a aplicação de tratamentos preservadores reduz consideravelmente a 

probabilidade de um ataque destes na madeira exposta (CRUZ,2012). 

Tabela 10: Classes de risco de aplicação de madeira e os seus derivados (NP EN 335-2:2018) 

Classes 
de risco 

(CR) 

Situações gerais de 
serviço 

Exposição à 
humidade e 
teor de água 
na madeira 

Exemplos de 
aplicação 

Principais agentes 
biológicos 
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1 
Sem contacto com o 

solo, interior secos ou 
sob coberto 

Nenhuma 
(até 20%) 

Pavimentos, lambris 
Carunchos, térmitas 

de madeira seca 

2 

Sem contacto com o 
solo, interior ou sob 

coberto; 
Possibilidade de 

condensação de água 

Ocasional 
(>20%) 

Estruturas de 
cobertura, estruturas 

de parede 

Carunchos, térmitas, 
fungos cromogéneos 
e bolores, podridão 

castanha 

3 

Sem contacto com o 
solo, exterior, exposto 

aos agentes 
atmosféricos 

Frequente 
(> 20%) 

Caixilharias, portas 
exteriores, decks 

sem contacto com o 
solo, pérgolas, 

painéis de vedação, 
soletos de madeira 

Carunchos, térmitas, 
fungos 

cromogéneos, 
podridão castanha, 

podridão branca 

4 

Exterior, em contacto 

com o solo ou água 

doce 

Permanente 

(> 20%) 

Decks junto a 

piscinas, fundações, 

postes de vedação, 

postes de 

transmissão aérea 

Carunchos, térmitas, 

fungos 

cromogéneos, 

podridão castanha, 

podridão branca, 

podridão mole 

5 

Permanentemente ou 

regularmente 

submerso em água 

salgada 

Permanente 

(> 20%) 

Pontões, fundações 
Xilófagos marinhos, 

CR4 

Fungos  

Os fungos lenhívoros podem atacar a madeira desde a árvore até depois do corte. Diferentes fungos 

podem gerar desde manchas azuladas no borne da madeira até podridões (CRUZ,2012). 

Os fungos são constituídos por células filamentosas penetrando na madeira com o seu 

desenvolvimento e deste modo, por ação enzimática degradando a madeira. 

A infeção de fungos na madeira surge quando a madeira mantém um teor de água superior a 

20%, e a temperatura se situa entre os 18 e 26Cº, ideais para a sua proliferação. Contaminam a 

madeira por germinação de esporos ou simplesmente pelo contacto com madeira anteriormente 

infetada, através do crescimento da estrutura filamentosa. 

A podridão das resinosas apresenta uma cor castanha e geometria cúbica enquanto nas folhosas 

tendencialmente ocorre a podridão branca e fibrosa, por serem atacados por espécies diferentes de 

fungos lenhívoros. (CACHIM, 2014) 

As condições de temperatura e humidade do ambiente em que a madeira se encontra inserida 

funcionam como catalisadores da propagação. 

A madeira seca ao ar, por volta dos 15% de teor de água, não reúne condições para o 

desenvolvimento de fungos, pois estes só atacam madeira com teores superiores a 20% 

(CRUZ,2012). 
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Figura 162: Degradação por fungos de podridão de um rodapé (CRUZ,2012:19) 
 

Termitas Subterrâneas  

Das degradações efetuadas por agentes biológicos são as mais difíceis de diagnosticar por 

apresentarem poucos sintomas externos (CRUZ,2012). As témitas são insetos gregários, vivendo em 

colónias, no solo ou em galerias escavadas na madeira sempre abrigadas da luz solar (CACHIM, 

2014). 

A sua organização social é formada por um sistema de castas, havendo três funções a 

desempenhar: a de reprodutor, a de obreira ou de soldado. 

Em Portugal a espécie mais difundida desta praga é a Reticuliternes lucifugus Rossi que se 

alimenta de celulose e daí surgir nas raízes ou cepos de árvores por serem os mais próximos do solo, 

ocorrendo tambem colónias em arbustos ou qualquer material lenhoso para a sua proliferação, 

transitando para a obra se o material colocado em obra tiver valores elevados de humidade. Estes 

insetos alimentam-se essencialmente de lenho de primavera por ser uma madeira menos densa do 

que o lenho de verão, deixando um rasto de canais na madeira ou formados por terra (Figura 163), 

por onde percorrem abrigadas da luz e deixando a madeira com um aspeto laminado (Figura 164) 

(CRUZ,2012). 

 

Figura 163: Canais de terra sobre a madeira (CRUZ, 2012:21); Figura 164: Aspecto laminado da madeira (CRUZ, 
2012:21) 
 

Na fase de larva são de cor branca e de dimensões entre 1-4 mm, atacando a nível nacional com 

bastante frequência a madeira de pinho, sendo as madeiras africanas, especialmente na zona do 

cerne, bastante resistentes em relação ao ataque das mesmas. 

Como forma de prevenir o ataque das térmitas subterrâneas deve-se colocar um material não 

perfurável entre a madeira e o solo e, quando trabalhando com madeiras de baixa durabilidade a 
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estes ataques, como o caso do pinho, efetuar o devido tratamento quando estes são aplicados em 

pavimentos, escadas ou lambris e desta forma evitar a sua propagação (CACHIM, 2014). 

Carunchos 

Os carunchos são insetos pertencentes à ordem Coleoptera. Em Portugal, as espécies mais 

importantes de carunchos responsáveis pela deteorização da madeira vêm de três diferentes famílias: 

a Família Cerambycidae, (exemplo a espécie Hylotrupesbajulus L.), conhecido por caruncho grande, 

que ataca sobretudo madeiras estruturais, coberturas e pavimentos. O chamado caruncho pequeno 

pertence à Família Anobiidae (como a espécie Anobiumpunctatum), que para além das madeiras 

estruturais, coberturas e pavimentos também se aloja em mobiliário; e a Família Lyctidae (como por 

exemplo, Lyctus brunneus) (CRUZ, 2012) (PARRACHA, 2018).  

Os sinais mais óbvios de degradação por carunchos são: a presença de orifícios de saída de 

insetos; a presença de serrim no interior da madeira ou em montículos no exterior e a deteção de 

insetos adultos no exterior (Tabela 11). 

Tabela 11: Características identificadoras de ataques de carunchos (CRUZ, 2012:22) (PARRACHA, 2018:5) 

Inseto Habitat 

Sinais de infestação 

Orifícios 

de saída 
Serrim Outros 

Cerambicidae Resinosas 
Ovais com 

6 a 10mm 

Granuloso, cor creme, 

que surge quer junto dos 

orifícios de saída quer a 

compactar as galerias 

formadas pelas larvas no 

interior da madeira 

Empolamento da 

superfície de madeira 

particularmente quando 

existe um revestimento 

contínuo como uma tinta 

Anobidae 

Resinosas 

e 

Folhosas 

Circulares 

com 1 a 

3mm 

Em montículos, cor 

creme, formados por 

pequenos grânulos 

elipsoidais. Túneis em 

direções aleatórias. 

Muitas vezes associado 

a madeiras mais velhas 

e já com ataques com 

fungos de podridão 

Lictidae 

Folhosas 

ricas em 

amido 

Circulares 

com 1 a 2 

mm 

Muito fino, semelhante a 

farinha, que forma 

pequenos montículos e se 

solta facilmente dos 

túneis 

Não ataca madeiras 

velhas uma vez que a 

madeira tem de ser rica 

em amido 

Térmitas de Madeira Seca  

As térmitas de madeira seca pertencem à Família Kalotermitidae, ordem Blattodea. Em Portugal 

conhecem-se duas espécies de térmitas de madeira seca capazes de infestar as estruturas. A 

Kalotermes flavicollis Fabricius é mais prevalente em Portugal continental. Já a Cryptotermes brevis 
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encontra-se nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, tendo sido mais recentemente localizada em 

Lisboa (NUNES, 2008). 

A C. brevis é, entre as espécies de térmitas de madeira seca, a que possui estatuto de praga 

mais elevado pela sua forte capacidade de disseminação mundial (Parracha, 2018). Estas térmitas 

encontram-se em zonas do globo temperadas, tropicais e subtropicais, pelas suas temperaturas mais 

elevadas e estáveis ao longo do ano e pelo elevado nível de humidade que aí se encontra. É uma 

espécie invasiva com origem na zona das Caraíbas: a sua invasão estende-se não só aos 

arquipélagos atlânticos mas também às ilhas do Pacífico e áreas costeiras dos continentes, como 

Austrália, China, Nigéria e México, etc. Esta térmita foi identificada nos Açores em 2002 devido à 

contínua presença de alados e asas que não eram familiares àquelas zonas (NUNES, 2008) (Tabela 

12). 

Tabela 12: Caraterísticas identificadoras dos ataques por térmitas de madeira seca (PARRACHA:2018) 

Espécie 

Insetos 

Madeira 

Sintomas 

Caraterísticas 

diagnosticantes 

Época de 

exameação 
Orifícios Serrim 

Kalotermes 

flavicollis 

Alados de cor 

negra e com o 

pronoto amarelo; 

soldados com 

mandíbulas 

compridas e 

avermelhadas 

Entre 

setembro e 

novembro 

Resinosas e 

Folhosas; 

em árvores 

têm 

preferência 

pelo cerne 

Orifícios de 1 

a 3mm (que 

podem ter 

sido de saída 

de carunchos 

pequenos) 

selados por 

uma película 

protetora 

Partículas 

fecais de 

forma ovóide, 

facetada de 

cor variável, 

normalmente 

interligadas 

por uma 

massa de 

terra 

Cryptotermes 

brevis 

Alados de 

coloração 

acastanhada; 

soldados com 

cabeça cilíndrica 

e achatada na 

frente, sem 

mandíbulas 

salientes 

Entre maio 

e agosto 

Resinosas e 

Folhosas; 

preferência 

pelo borne 

Partículas 

fecais soltas, 

de forma 

ovóide, 

facetada de 

cor variável 

3.5. Preservação 

O fator principal quando a madeira está em serviço é a prevenção, cumprindo os requisitos iniciais de 

a madeira estar preparada para lidar com o risco a que vai estar sujeita: escolhendo a espécie mais 
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adequada, no requisito de durabilidade natural, para desempenhar esta função e seguindo os 

requisitos de proteção para abrigar a madeira de infeções e infestações do local em questão. 

De modo a melhorar o seu desempenho quando a durabilidade da madeira não é suficiente, para 

a classe de risco prevista, podem ser utilizados produtos preservadores da madeira, cuja eficácia 

depende de dois fatores: o primeiro é a escolha acertada do preservador para a situação em questão 

e a segunda é a sua aplicação correta para garantir a seu correto funcionamento (CACHIM,2014). 

A diferenciação dos produtos preservadores depende de três fatores: a sua natureza física, grau 

de toxicidade em relação a agentes xilófagos e a forma de aplicação prevista. Hoje em dia usamos 

produtos aquosos e produtos em solvente orgânico (CACHIM,2014). 

Estes produtos não podem ser confundidos com produtos de acabamento e revestimento (LNEC 

M10,1997). 

3.5.1. Produtos Aquosos 

Não deixam cheiro, nem provocam manchas e permitem a aplicação de acabamento, sendo ideais 

para a aplicação no interior. O seu funcionamento é a base de sais, sobre a forma de pasta ou pó, 

solúveis em água e que reagem com ou se fixam na madeira, sendo esta lenta ou rápida, após a 

evaporação do solvente. Podem ser adicionados outros compostos para aumentar a sua atuação 

como ignífugas, hidrofugas, anti-corrosão ou simplesmente pigmento (CACHIM,2014). 

3.5.2. Produtos em Solvente Orgânico 

São produtos compostos por matérias ativas (produtos preservadores solúveis) e o solvente orgânico, 

bem como adjuvantes, aditivos, repelentes de água ou simplesmente corantes, funcionando como 

veículo de penetração do produto na madeira. Estes em princípio possuem melhores características 

de toxicidade do que os produtos aquosos, aproximando-se da ação dos produtos oleosos (hoje não 

usados) mas sem os inconvenientes de terem o odor, ou de deixarem marcas. Além disso, permitem 

a fixação de acabamento (CACHIM,2014). 

3.5.3. Processo de Autoclave 

Processo que consiste na impregnação na madeira de produtos aquosos, sob vácuo e pressão, o que 

permite a impregnação em profundidade. Se o tratamento for superficial a madeira deverá estar com 

as dimensões para colocação em obra, sendo necessário se houver alteração do tamanho da peça 

após o tratamento, a pincelagem da secção cortada3. 

Para além do descrito acima, outros cuidados devem ser adotados para a prevenção de 

infestação por carunchos ou por térmitas de madeira seca: efetuar inspeções visuais periódicas, à 

madeira nova introduzida, para se averiguar a existência de algum sinal de infestação. No caso da 

térmita C. brevis, em estruturas onde não haja infestação mas existe risco pela zona que se insere, a 

utilização de redes de malha fina para tapar todas as possíveis entradas como vãos e chaminés é 

uma boa medida de prevenção, sobretudo nos meses de verão, altura em que os alados se 

disseminam para formação de novas colónias (PARRACHA, 2018). 

 

 

3 https://www.a-martins.pt/madeiras-madeira-tratada 

https://www.a-martins.pt/madeiras-madeira-tratada
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3.6. Engineered Wood Products (EWP) 

A madeira maciça apresenta limitações pelo seu tamanho e variabilidade, daí ter-se arranjado 

soluções para conseguir maior liberdade dimensional e melhoria de comportamentos mecânicos 

causado por anomalias físicas (existentes no material biológico sem processamento) atingindo 

dimensões superiores às de madeira maciça. Assim surgiram os EWP que usam madeira serrada em 

forma de placas, folheados, lamelas, partículas e fibras, aglomeradas na maior parte dos casos, por 

cola (BORGSTROM,2016). 

Estes materiais apareceram no final do século XIX e têm vindo a ser desenvolvidos de maneira a 

colmatar as limitações da madeira maciça e desta forma desenvolver a construção em madeira, 

surgindo na forma de vigas e de painéis (BORGSTROM,2016). 

 

Figura 165: Cronologia de desenvolvimento dos EWP (BORGSTROM,2016:57) 

3.6.1. Produtos Derivados de Madeira para Usos Estrutural 

São produtos desenvolvidos para estruturas, e incluem a madeira lamelada colada (glulam), a 

madeira lamelada-colada cruzada (CLT- Cross Laminated Timber), o LVL (Laminated Veneer 

Lumber), o PSL (Parallel _Stand Lumber) e LSL (Laminated Sand Lumber). 

Estes produtos resultam todos de secções de madeira ou lâminas de pequenas dimensões 

orientadas e coladas segundo o eixo da peça conferindo boa resistência na direção da fibra. Têm 

como resultado dispersar os defeitos da madeira ao tornarem-na mais homogénea na forma final 

(CACHIM,2014). 

3.6.2. Placas de Derivados de Madeira 

São placas formadas predominantemente por folhas, partículas, macro partículas ou fibras de 

madeira aglomeradas através de prensagem e colagem. São genericamente divididas em 

contraplacados, placas de fibras de madeira, placas de partículas de madeira e placas de 

macropartículas de madeira orientadas (OSB- Oriented Stand Board) (CACHIM,2014). 

3.6.3. Vigas em I 

São vigas compostas à semelhança dos perfis metálicos IPE mas produzidas em madeira, podendo o 

banzo ser de madeira maciça ou derivados de madeira para uso estrutural e a alma feita de placas de 

aglomerados de madeira. O seu método de colagem pode ser efetuado de duas maneiras ou o banzo 

é colado na alma ou este tem uma ranhura que recebe a alma (Figura 164) (BORGSTROM,2016). 
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Figura 166: Tipos de vigas em I 

3.6.4. Compósitos de Madeira 

É possível fazer placas de compósitos de madeira com outros materiais ganhando características que 

a madeira isoladamente não conseguiria atingir. Como exemplo temos aglomerados de madeira 

cimento (CBPB- Cement Bonded Particle Board), que combina a flexibilidade da madeira com a 

resistência e durabilidade do cimento4.  

3.7. O Caso da Cryptomeria japonica 

3.7.1. Origem 

A árvore Cryptomeria japonica é uma espécie conífera, pertencente à família das Cupressaceae. É 

conhecida por vários nomes comuns como cedro-japonês, pinheiro-do-japão, araucária-do-japão, 

falso-cedro-do-japão, cricomé ou titomé. A Cryptomeria japonica é nativa do Japão mas, hoje em dia, 

presta um papel importante a nível mundial na indústria florestal, juntamente com outras três espécies 

da mesma família: Chamaecyparis lawsoniana, Cupressus macrocarpa, Thuya plicata (ESSL, 2010).  

É uma árvore perene, chegando a atingir os 50 metros de altura, e apresenta-se em vários 

tamanhos menores, podendo inclusive, ocorrer em forma de arbusto quando assim cultivada. As 

folhas estão dispostas em espiral, com 5 planos, alargadas, com 5 a 12mmm e curvadas na direção 

do ramo. As folhas persistem por vários anos na árvore e a sua coloração é na grande parte do ano 

verde, excepto no Inverno, em que pode apresentar tonalidade acastanhada. É uma planta monóica, 

ou seja, possui indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino: os cones masculinos apresentam 

escamas imbrincadas, cada uma com 5 sacos de pólen na face interna; os cones femininos formam-

se no outono e durante o inverno e parecem pequenas rosetas de folhas. As pinhas têm entre 1,5 e 3 

cm, são mais ou menos esféricas, com 20 a 30 escamas (SACRAMENTO, 2013).  

As suas áreas de distribuição nativa pertencem ao arquipélago japonês e às zonas temperadas 

húmidas do rio Yangtze, na zona Sugi, na China (DIAS, 2007). 

 

 

4http://www.viroc.pt/ResourcesUser/Documentos_Viroc/Fichas_de_Produto/2019/Ficha_Tecnica_VIR_DEC_MKT

0012019_PT.pdf 

http://www.viroc.pt/ResourcesUser/Documentos_Viroc/Fichas_de_Produto/2019/Ficha_Tecnica_VIR_DEC_MKT0012019_PT.pdf
http://www.viroc.pt/ResourcesUser/Documentos_Viroc/Fichas_de_Produto/2019/Ficha_Tecnica_VIR_DEC_MKT0012019_PT.pdf
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Quanto às condições biofísicas, a Cryptomeria japonica prefere solos drenáveis, profundos, 

húmidos e ricos. Tolera melhor solos ácidos do que alcalinos. A altitude ideal é entre 650 e 2400m, 

uma temperatura média anual 10 a 18ºC, com precipitação entre os 1500 e 2500 mm. Resiste bem 

aos ventos e geada (ORWA, 2009). 

Estudos demonstram, de acordo com o registo de fósseis encontrados, que a Cryptomeria 

japonica surgiu no Japão há cerca de 18 milhões de anos atrás, altura da formação do arquipélago 

nipónico, que se separava do continente asiático (TSUMURA, 2011).  

Apesar de a Cryptomeria japonica ser de crescimento rápido nos primeiros anos, consegue ser 

das árvores do planeta com maior longevidade. Já foram encontrados indivíduos com uma idade 

estimada com mais de 2000 anos. A Cryptomeria japonica mais antiga do mundo, conhecida, 

localiza-se na ilha Yakushima, no Japão e é apelidade de Jomon-sugi (Figura 167). A altura da árvore 

é de 25,3 metros, a circunferência do tronco na base é de 16,4 metros. 

 

Figura 167: Jomon-sugi. (TSUMURA, 2011:55). 

3.7.2. Expansão 

No arquipélago dos Açores a Cryptomeria japonica é considerada a espécie florestal mais importante, 

tanto pela sua ocupação de 60% da área de floresta de produção, mas também por ser um elemento 

já natural das paisagens açorianas (DIAS, 2007). As condições climatéricas da Região Autónoma dos 

Açores são muito parecidas com as do seu local de origem. 

A árvore foi introduzida na Europa em 1842, sobretudo para uso ornamental, neste mesmo século 

também foi introduzida nos Açores, na ilha de S. Miguel, com o mesmo uso (GONÇALVES, 2013). A 

sua excelente adaptação ao território (graças às condições semelhantes com o local de origem) e 

rápido crescimento, tornaram-na rapidamente uma das principais árvores florestais após a IIª Guerra 

Mundial, já que na altura, a região arborizada do arquipélago era muito baixa, havendo um incentivo 

de repovoamento florestal em larga escala. Os Serviços Florestais fizeram uma grande aposta nesta 

espécie distribuindo gratuitamente, pela comunidade, plantios e sementes. A aposta da Cryptomeria 

japonica foi devido ao seu melhor comportamento aos ventos e bom nível de crescimento, 

comparando com outras espécies como o pinheiro-bravo ou a Acácia-da-Austrália (DIAS, 2007). 
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Atualmente, a nível regional, a Cryptomeria japonica é a espécie mais utilizada na floresta de 

produção, representando cerca 60% do sector, que equivale a uma área de 12.500 hectares (DIAS, 

2007).  

3.7.3. Tipos de Cryptomeria 

Os valores de propriedades físicas e mecânicas de criptoméria apresentados anteriormente não 

tinham em conta a existência de subespécies, entrando em pormenor nesta fase do trabalho (Tabela 

13). 

O seu cerne apresenta tons rosado ou enegrecido e estes dois tons são por estas duas 

subespécies apresentadas nos seguintes pontos.  

Para a norma EN 4544 (2015) foi feita uma recolha de amostras de criptoméria de origem 

açoriana nomeadamente da ilha Terceira e ilha de São Miguel5. 

As duas subespécies analisadas são a negra Figura 168 e a rosa Figura 169 e têm ambas como 

características comuns serem de secagem e serragem fácil, terem boa aptidão para colagem, terem 

boa receção de produtos de acabamento, elevada resistência e agentes xilófagos e boa durabilidade 

do cerne a anobidios (CARVALHO,1997). 

 

Figura 168: Cryptomeria Negra (CARVALHO,1997:109) 
Figura 169: Cryptomeria Rosa (CARVALHO,1997:107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5RELATÓRIO 124/2015 – DE/NCE 
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Tabela 13: Propriedades físicas e mecânicas das subespécies de criptoméria (CARVALHO, 1997:106, 109)  

 Criptoméria negra Criptoméria rosa 

Propriedades Físicas 

Densidade (H=12%) (kg/m3) 395 Muito leve 260 Muito leve 

Retração  unitária (%/%) 
Volumétrica 
Tangencial 

Radial 
Coeficiente de retração 

Anisotropia (Et/Er) 

 
0.32 Pouco retráctil 

0.21 Fraca 
0.09 Fraca 

0.31 Pouco nervosa 
2.7 Alta 

 
0.3 Pouco retráctil 

0.22 Fraca 
0.06 Fraca 

0.30 Pouco nervosa 
4.1 Alta 

Teor de saturação das fibras (%) 28 Normal 28 Normal 

Dureza (CM/JANKA –kgf) 1.92/170 Branda/Baixa 0.71/98 Branda/Baixa 

Propriedades Mecânicas 

Compressão axial 
Tensão de rotura (MPa) 

 
34.32 Média (-) 

 
20.59 Fraca 

Flexão estática 
Tensão de rotura (MPa) 

Rigidez (índice) 

 
84.34 Fraca 
26 Estática 

 
43.15 Fraca 
31.8 Elástica 

Fendimento 
Tensão de rotura (MPa) 

 
0.98 Fraca 

 
0.78 Fraca 

Tração transversal 
Tensão de rotura (MPa) 

 
1.67 Fraca 

 
1.18 Fraca 

Flexão dinâmica 
Coeficiente de resiliência (kg/cm2) 

 
0.20 Pouco resistente ao choque 

 
0.07 Pouco resistente 

ao choque 
NOTA: valores médios de propriedades físicas em provetes pequenos e sem defeitos e adaptado de valores de 
Kg/cm2 para MPa e retração total para unitária 

Aptidões da Criptoméria Negra  

Esta subespécie de criptoméria tem boa receção e fixação de órgãos metálicos. 

As suas principais aplicações reconhecidas são carpintarias exteriores e interiores; pré-fabricação 

habitacional sobre a forma de painéis de enchimento; caixilharias e portas maciças; laminados-

colados para uso em estruturas e contraplacados (CARVALHO,1997). 

Aptidões da Criptoméria Rosa 

Esta subespécie de criptoméria tem boa receção e fraca fixação de órgãos metálicos. 

As suas principais aplicações são lamelados e contracolados para o interior; contraplacados de 

embalagens; embalagens de produtos hortofrutícolas; interiores de móveis como gavetas e fundos 

(CARVALHO,1997). 

3.7.4. SerQ e Azorina 

O Ser-Q é o Centro de informação e Competências da floresta e esta é uma associação científica e 

tecnológica de formação que pretende validar produtos e soluções através da investigação e 

desenvolvimento experimental. Dentro do sector agro-florestal trabalha desde a produção do produto 

até à sua colocação no mercado6.  

A Azorina é uma entidade regional criada em 2010 sendo esta a Sociedade de Gestão Ambiental 

e conservação da Natureza e tem como objetivos a promoção de ações de conservação e gestão 

ambiental conservando os seus recursos naturais7. 

 

6https://www.serq.pt/o-serq/motivacao/ 

7https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2010/04/07000/0117701184.pdf  

https://www.serq.pt/o-serq/motivacao/
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2010/04/07000/0117701184.pdf
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Estas duas entidades estão trabalhando em conjunto com um projeto com um prazo de execução 

de 09/18 até 03/20 para desenvolver produtos inovadores para a construção utilizando a Criptoméria 

(Cryptomeria japonica D.Don) como matéria-prima com o objetivo de inovação do material e produto 

acompanhado da criação de documentação para suporte de implementação de produtos deste 

material no mercado8.  

4. Análise do Caso de Estudo 

4.1. Modelo 3D 

Na fase inicial do estudo foi efetuado um modelo a três dimensões utilizando o software Rhinocerus6 

(Figura 170). Este modelo é uma réplica do caso de estudo onde os seus elementos de 

sombreamento alteram os valores da análise (Figura 171). 

 

Figura 170: Modelo tridimensional da moradia em estudo (autoria própria) 
Figura 171: Elementos de sombreamento e envidraçados (autoria própria) 
 

Para fazer a analise bioclimática recorreu-se ao software EnergyPlus com um plug in do 

GrassHopper. 

A localização da moradia é na ilha de São Miguel, em Vila Franca do Campo, mas por não existir 

um ficheiro . ewp da ilha em questão utilizaram-se os valores para análise disponível da ilha Terceira, 

cidade das Lajes. Ambas as localidades fazem parte do mesmo arquipélago e pela sua proximidade 

funcionam como valores de referência. Desta localização foram retirados os valores anuais de 

velocidade e direcção do vento (Figura 172), humidade relativa (Figura 173) e temperatura (Figura 

174). 

 

 

 

 

8https://www.serq.pt/atividades/investigacao/projetos-em-curso/desenvolvimento-de-produtos-inovadores-para-a-

construcao-madeira-de-criptomeria/ 

https://www.serq.pt/atividades/investigacao/projetos-em-curso/desenvolvimento-de-produtos-inovadores-para-a-construcao-madeira-de-criptomeria/
https://www.serq.pt/atividades/investigacao/projetos-em-curso/desenvolvimento-de-produtos-inovadores-para-a-construcao-madeira-de-criptomeria/
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Figura 172: Valores anuais de vento por hora com respectiva direcção para Lajes (Terceira) (autoria própria) 

   

 

Figura 173: Valores anuais de humidade relativa do ar para Lajes (Terceira) (autoria própria) 

dd

 
Figura 174: Valores anuais de temperatura relativa do ar para Lajes (Terceira) (autoria própria) 
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Como tipos de parede usados na análise temos a parede executada em obra (Figura 175), a 

parede do projeto de arquitetura (Figura 176) e a parede de alvenaria pré-definida pelo programa de 

análise (Figura 177). As paredes interiores usadas para análise correspondem à mesma configuração 

da figura 176. 

 

Figura 175: Tipo de parede executada (autoria própria) 
Figura 176: Tipo de parede projeto (autoria própria) 
Figura 177: tipo de parede alvenaria pré definida (autoria própria) 

4.1.1. Análise de Resultados  

Foram comparados os valores dos três tipos de parede com as alternativas nas soluções de madeira 

para a criptoméria negra e rosa visto terem as duas massas volúmicas diferentes. 

Os diferentes espaços foram analisados em relação à humidade relativa, temperatura operativa e 

conforto adaptativo da Ashrae (American Society of Heating, Refregerating and Air-conditioning 

Engeneers).  

Humidade Relativa  

Os valores de humidades relativas no interior da edificação assumem valores mais baixos do que os 

valores no exteriror. Estes valores são significativamente mais baixos durante mais tempo do ano 

para o quarto norte e sala, quando comparados com as restantes zonas. Nestas restantes zonas 

verifica-se um aumento de humidade relativa entre as 12h e as 24h. 

Temperatura Operativa 

Os valores de Temperatura operativa no interior da edificação assumem valores mais altos do que os 

valores no exterior, devido aos ganhos internos e efeito estufa. Estes valores são mais baixos durante 

mais tempo do ano para a instalação sanitária e para o quarto sul com os minimos entre 20ºC de 

temperatura mais baixa e 30 ºC de temperatura mais alta. 

Conforto Térmico  

A análise de conforto termico adaptativo, segundo Ashrae 55-2013, apresentou valores de maior 

pecentagem de tempo de conforto térmico para a solução construtiva adoptada na execução da 

edificação em criptoméria negra (25.81%) (Figura 178) e valores mais baixos para a solução de 
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parede de alvenaria (23.24%) (Figura 179) apesar da sua diferença de espessura de 25,5 

centímetros.  

 

Figura 178: Conforto adaptativo tipo de parede executada em Criptomeria Negra (autoria própria) 
Figura 179: Conforto adaptativo tipo parede alvenaria (autoria própria) 
 

A leitura no gráfico é dividida em época fria, à direita do gráfico, e época quente, à esquerda do 

grafico, correspondendo aos meses mais frios e aos meses mais quentes. As linhas castanhas 

definem a área de conforto adaptativo. Verifica-se que não existe necessidade de arrefecimento 

durante o ano inteiro; há necessidade de aquecimento durante a época fria.  

Esta análise é limitativa, mas serve de fonte para comparação de resultados, parte desta 

limitação deve-se a não ser tido em conta um aumento de roupa utilizada nos meses de mais frio 

sendo o seu valor de referência de 0.5 clo sendo natural o utilizador aumentar o seu conforto térmico 

quando a temperatura está mais baixa e resultando em valores mais realistas do que os 

apresentados. Outro fator importante de salientar é que os valores tomados como conforto térmico 

ideais variam entre 19 e 23ºC para temperaturas de 10ºC de temperatura exterior sendo estes 

considerados valores demasiado elevados pois o conforto térmico será garantido com valores entre 

14 e 16ºC.  

A situação de a temperatura interior encontrar-se a baixo dos valores padrão pode ser resolvida 

recorrendo a aquecimento alimentado por painéis solares ou o uso de roupa, sendo apenas 

preocupante quando estes valores se encontram acima da temperatura de conforto por ser bastante 

dispendioso sistemas de arrefecimento de ar funcionando com energias renováveis e deste forma 

garantir a sustentabilidade do sistema habitação. 

Os restantes valores encontram-se em anexo.(Anexo 1) 
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5. Recomendações de Projeto 

5.1. Aspetos Gerais 

Com o objetivo de funcionar como orientações de construção em madeira devemos: 

-Dimensionar a estrutura seguindo os requisitos das normas de construção EN 1912 para a 

generalidade das madeiras, NP 4305 para o pinho para estruturas e NP 4544 para a criptoméria; 

-Dimensionar a estrutura seguindo os requisitos do eurocodigo 5 e 8;  

-Seguir orientações do REGEU artigo 17; 

- Seguir as orientações de preservação da madeira aplicando os devidos tratamentos; 

-Não deixar a madeira exposta à chuva ou a fontes de água para evitar o contágio de agentes de 

degradação biológica; 

-Ao fazer ligações de peças de madeira utilizando ligadores metálicos, efetuar a furação prévia à 

colocação de modo a evitar afastamento das fibras da madeira; 

-Utilizar madeira certificada de modo a saber as suas classes de qualidade e resistência e desta 

forma efetuar um bom dimensionamento e garantir a renovação da floresta; 

-Projetar utilizando como referência as medidas de comercialização de madeira para desta forma 

reduzir o desperdício de material; 

-Utilizar madeira local para a construção e desta forma tornar a construção mais sustentável 

evitando importação de matérias-primas; 

-Garantir que a cobertura é devidamente executada sendo esta contínua e não gerando pontos 

de retenção de água ou partículas incandescentes; 

-Colocar os forros de madeira na horizontal para evitarem o aumento do teor de água da madeira 

por absorção por capilaridade. 

-Como observado na curva higrométrica o teor de água é a maior influência de mudança de 

valores da curva sendo a influência da temperatura menor, logo ter em atenção a aplicação de 

madeira em zonas húmidas. 

5.2. Reabilitação 

As construções em pedra vulcânica pelo seu mau comportamento às ações dos sismos devem ser 

cintadas com uma viga de betão armado. Esta cinta é periférica e horizontal e promove o 

confinamento global da estrutura funcionando em conjunto com as paredes limitando as suas 

deformações. 

-As ligações entre estrutura de pedra/ alvenaria devem ser reforçadas por este ser um ponto 

crítico de rotura; 

-A utilização de madeira para a construção de adições, pelo seu baixo peso não alteram o centro 

de massa da estrutura; 

-Quando a estrutura pré-existente tem pilares é necessário fazer a ligação dos elementos 

verticais da construção em madeira com estes para ter uma continuidade de direção de forças e as 

fundações fazerem a sua função. 
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5.3. Novas construções 

 Optar pela utilização de sistemas mistos, com a construção de um embasamento em betão armado 

para a madeira não ficar em contacto com o solo. 

-Optar por sistemas de construção de madeira mais leves; 

-A colocação das madeiras de forro devem ser feitas na horizontal para evitar absorção por 

capilaridade; 

-Proteger a madeira exposta recorrendo a soluções de preservação como a utilização de 

productos preservadores aquosos ou produtos de solvente orgânico. 

Conclusões 

A madeira é uma resposta para construção rápida e económica facilitando tanto obras de reabilitação 

como de contrução nova. Ao importar técnicas construtivas, abre-se a possibilidade de adquirir 

conhecimento de países com uma maior tradição de construção em madeira, propiciando melhor 

qualidade construtiva. 

O estudo das características físicas e mecânicas da madeira possibilita a compreensão do seu 

funcionamento estrutural e desta forma permite a sua escolha mais consciente em função da sua 

aplicação. 

A madeira é um material renovável e reciclável, constribuindo deste modo para o baixo impacto 

das suas construções. Para além disso, a madeira tem baixa energia incorporada, quando 

comparado com os materiais mais utilizados na construção como o betão e o aço. 

Apesar da Cryptomeria se apresentar como uma espécie invasora, não pode ser considerada 

destrutiva para o eco-sistema. A sua influência na redução da floresta nativa resulta de após o corte 

da madeira criar condições para o desenvolvimento de vegetação e a Pittosporum ter um 

desenvolvimento mais rápido e dominar a vegetação nativa. 

A presença de Cryptomeria japonica na massa florestal da Região favorece a sua utilização como 

material de construção pela constante renovação de matéria-prima disponível e contribuindo como 

fator de sustentabilidade por funcionar como alternativa a madeiras que por, serem escassas na 

região, implicariam a sua importação. 

A Norma de classificação visual de madeira NP 4544:2015 possibilita a classificação da madeira 

de criptoméria para a construção, que fornece valores de resistência mecânica para realizar o 

dimensionamento de estruturas de acordo com o Eurocódigo 5 (NEGRÃO,2009). As classes de 

qualidade da norma anteriormente referida baseiam-se na mesma forma de medição de defeitos que 

a Norma NP 4305:1995 com excepção da classificação dos nós. A retração é a característica física 

responsável pela formação de empenos e fendas e a madeira de criptoméria apresenta os valores 

mais baixos de retração das madeiras analisadas, tendo valores consideravelmente mais baixos que 

a de pinho bravo.  

A madeira de Cryptomeria apresenta-se como uma solução de madeira barata para a construção 

pela sua disponibilidade na Região. 
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É necessário utilizar produtos preservadores, como produtos aquosos ou produtos de solvente 

orgânico, para evitar a degradação da madeira. Havendo degradação, é necessário identificar o tipo 

de degradação presente para desta forma conseguir utilizar os recursos corretos para eliminá-la. Para 

garantir uma durabilidade elevada na madeira é necessário efetuar uma vistoria periódica com 

respetiva manutenção, quando necessário, e controlar o seu ambiente em relação aos níveis de 

temperatura e humidade para desta forma evitar criar situações propícias à degradação da mesma.  

As potencialidades da Cryptomeria japonica para aplicação em Engineered Wood Products estão 

a ser exploradas pelas entidades SerQ e Azorina, sendo estes resultados divulgados a 03/2020, 

aumentando as possibilidades construtivas desta madeira. 

Segundo as análises efetuadas ao caso de estudo nos Açores, a região reune condições 

climáticas em amplitudes térmicas e em humidades relativas anuais para que seja favorável a 

construção em madeira. A comparação direta entre uma parede de alvenaria e as soluções de 

madeira de criptoméria, concluíu que o menor valor de horas dentro dos parâmetros de conforto 

adaptativo Ashrae correspondiam à solução de alvenaria. Os valores da análise Ashrae 

demonstraram melhores resultados para a criptoméria negra do que para a rosa, por a negra ter 

maior massa volúmica. 

Como conclusão, temos que para o clima ser adequado para a construção em madeira é 

necessário que as amplitudes térmicas dia/ noite do local sejam inferiores a 8Cº permitindo uma 

construção de baixa inércia térmica requisito preenchido na Região. 

O software de análise utilizado para o caso de estudo é uma ferramenta indispensável tanto para 

análise de estruturas como para a fase de projeto, visto ser possível através de simulações garantir 

que a escolha do arquiteto é a melhor dentro das opções disponíveis. 
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Anexo 1  

1  Modelo 3D 

A moradia durante a análise é dividida em zona 0 (Figura 1), zona 1 (Figura 2), zona 2 (Figura 3), 

zona 3 (Figura 4), zona 4 (Figura 5) e zona 5 (Figura 6). 

A zona 0 é referente ao sótão da habitação e por esta não ser uma zona habitável da casa, 

apenas uma zona de arrumos os seus valores foram excluídos da análise direta, sendo que os seus 

valores influenciam os valores das restantes zonas. 

A zona 1 é um dos quartos da moradia e foi a zona escolhida para fazer a análise ASHRAE. 

A zona 2 é a sala da habitação, a zona 3 a sua cozinha, a zona 4 a instalação sanitária e a zona 

5 o segundo e último quarto da habitação. 

 

Figura A1: Representação do sótão (autoria própria) 
Figura A2: Representação do quarto norte (autoria própria) 

 

Figura A3: Representação da sala (autoria própria) 
Figura A4: Representação da cozinha (autoria própria) 
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Figura A5: Representação instalação sanitária (autoria própria) 
Figura A6: Representação do quaro sul (autoria própria) 

2  Análise bioclimático 

 2.1 .Parede executada em criptoméria negra 

 2..1.1. Humidade  

 

Figura A7: Humidade relativa para quarto norte (autoria própria) 

 

Figura A8: Humidade relativa para sala (autoria própria) 
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Figura A9: Humidade relativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

Figura A10: Humidade relativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

 

Figura A11: Humidade relativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.1.2. Temperatura 

 

Figura A12: Temperatura operativa para quarto norte (autoria própria) 
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Figura A13: Temperatura operativa para sala (autoria própria) 

 

 

Figura A14: Temperatura operativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

Figura A15: Temperatura operativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

 

Figura A16: Temperatura operativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.1.3. Ashrae 55- 2013 model 

Conforto térmico em 25.81% do ano  
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Figura A17: Conforto adaptativo (autoria própria) 

 2.2 .Parede executada em criptoméria rosa 

 2.2.1. Humidade  

 

Figura A18: Humidade relativa para quarto norte (autoria própria) 
 

 

Figura A19: Humidade relativa para sala (autoria própria) 
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Figura A20: Humidade relativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

FiguraA 21: Humidade relativa para instalação sanitária (autoria própria) 
 

 

Figura A22: Humidade relativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.2.2. Temperatura 

 

Figura A23: Temperatura operativa para quarto norte (autoria própria) 
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Figura A24: Temperatura operativa para sala (autoria própria) 
 

 

Figura A25: Temperatura operativa para cozinha (autoria própria) 

 

Figura A26: Temperatura operativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

 

Figura A27: Temperatura operativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.2.3. Ashrae 55- 2013 model 

Conforto térmico em 24.61% do ano  
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Figura A28: Conforto adaptativo (autoria própria) 

 

 2.3 .Parede projeto em criptoméria negra 

 2.3.1. Humidade  

 

Figura A29: Humidade relativa para quarto norte (autoria própria) 
 

 

Figura A30: Humidade relativa para sala (autoria própria) 
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Figura A31: Humidade relativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

Figura A32: Humidade relativa para instalação sanitária (autoria própria) 
 

 

Figura A33: Humidade relativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.3.2. Temperatura 

 

Figura A34: Temperatura operativa para quarto norte (autoria própria) 
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Figura A35: Temperatura operativa para sala (autoria própria) 
 

 

Figura A36: Temperatura operativa para cozinha (autoria própria) 

 

Figura A37: Temperatura operativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

 

Figura A38: Temperatura operativa para quarto sul (autoria própria) 

 2.3.3. Ashrae 55- 2013 model 

Conforto térmico em 24.63%do ano  
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Figura A39: Conforto adaptativo (autoria própria) 

 

 2.4 .Parede projeto em criptoméria rosa 

 2.4.1. Humidade  

 

Figura A40: Humidade relativa para quarto norte (autoria própria) 
 

 

Figura A41: Humidade relativa para sala (autoria própria) 
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Figura A42: Humidade relativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

Figura A43: Humidade relativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

Figura A44: Humidade relativa para quarto sul (autoria própria) 

 

 2.4.2. Temperatura 

 

Figura A45: Temperatura operativa para quarto norte (autoria própria) 
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Figura A46: Temperatura operativa para sala (autoria própria) 
 

 

Figura A47: Temperatura operativa para cozinha (autoria própria) 

 

Figura A48: Temperatura operativa para instalação sanitária (autoria própria) 

 

 

Figura A49: Temperatura operativa para quarto sul (autoria própria) 
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 2.4.3. Ashrae 55- 2013 model 

Conforto térmico em 24.61% do ano  

 

Figura A50: Conforto adaptativo (autoria própria) 

 2.5 .Parede alvenaria pré definida 

 2.5.1. Humidade  

 

Figura A51: Humidade relativa para quarto norte (autoria própria) 
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Figura A52: Humidade relativa para sala (autoria própria) 

 

 

Figura A53: Humidade relativa para cozinha (autoria própria) 
 

 

Figura A54: Humidade relativa para instalação sanitária (autoria própria) 
 

 

Figura A55: Humidade relativa para quarto sul (autoria própria) 
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 2.5.2. Temperatura 

 

Figura A56: Temperatura operativa para quarto norte (autoria própria) 
 

 

Figura A57: Temperatura operativa para sala (autoria própria) 
 

 

Figura A58: Temperatura operativa para cozinha (autoria própria) 

 

Figura A59: Temperatura operativa para instalação sanitária (autoria própria) 
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Figura A60: Temperatura operativa para quarto sul (autoria própria) 

 2.5.3. Ashrae 55- 2013 model 

Conforto térmico em 23.24% do ano  

 

Figura A61: Conforto adaptativo (autoria própria) 
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