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RESENHA CENÁRIO DO CONSUMO DE MADEIRA VOLTADO À 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM NATAL

Liseux Feitosa Godim Pipolo
lisieuxf@yahoo.com.br 

Não distante da realidade brasileira, na cidade de Natal, a

madeira não se retrata como um material de efetiva

participação na construção civil. Poucas são as expressões

construtivas locais com o emprego desse material, onde a

madeira na realidade assume um papel secundário. O que é

possível inferir a partir do dados levantados sobre o consumo?

Essa discussão tem como

base parte do Capítulo

terceiro da dissertação aqui

resenhada, especificamente

derivada do subitem

intitulado Madeireiras em

Natal,no qual a autora

apresenta uma compilação

de dados alicerçados em

entrevistas junto ao comércio

madeireiro local e em

elementos inicialmente

alavancados por Asevedo,

2011.

Figura 1- Origem florestal 

da florestal (% de consumo)

No comércio local, a madeira nativa reponde por 95% do

consumo, e em sua maioria sem certificação de origem ou selo

Verde. O Rio Grande do Norte não é um estado produtor de

madeira. Sendo há muito um consumidor, os estados da

região Norte acabam por se estabelecer como os principais

fornecedores de madeira nativa para o Município. Acha-se

atualmente o estado do Pará como nosso principal

abastecedor. Os demais 5% são preenchidos pelo consumo de

madeira plantada (eucalipto e pinus) fornecidas pelos

estados do sul do país.

Os dados indicam que o consumo por madeira maciça (roliça

ou madeira serrada) é superior ao da madeira processada

industrialmente (OSB, MDF e compensado) que juntas

representam uma fatia de 21% do mercado local.

importante ressaltar que o processamento industrial agrega

valor e qualidade ao produto.

Figura 2 - Consumo de madeira em 

função do grau de processamento (%)

Há de se esperar que nem toda a madeira processada

industrialmente se destine a construção civil.

Quanto a aquela empregada na

construção civil, o natalense opta pela

serrada (77%) à madeira roliça (2%).

Essa opção se reflete na arquitetura,

predominantemente realizada em

madeiras com esse grau de

processamento.

Percebemos um expressivo interesse

local pelo angelim, maçaranduba e

ipê. Essa procura pontual por algumas

madeiras acaba por exercer uma

pressão de consumo sobre

determinadas espécies, o que não é

nada favorável à sustentabilidade, já

que não são repostas na natureza à

medida que são retiradas. Futuramente

elas podem a se tornar escassas, como

tantas outras que passaram pelo

mesmo processo.

Parte dela de fato vem a atender o

setor moveleiro, em particular o MDF,

que embora seja processado

industrialmente não é um produto

engenheirado e portanto, não

aplicável a construção civil,

diferentemente do OSB e

Compensado.
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Figura 3- Consumo de madeira e de produtos 

derivados da madeira em Natal/RN.

Fonte: Oliveria (2016), editado pelas autoras.

As espécies mais utilizadas são também

aquelas que apresentam maior densidade

aparente e portanto maior resistência e

durabilidade.

Figura 4 – Espécies de madeira consumidas em 

Natal/RN.

Figura 5- Espécies comercializadas x densidade 

aparente.

Por fim, em Natal há um mercado

predominantemente voltado ao consumo de

madeira nativa, com pressão de consumo em

somente três espécies, dentre um total de nove

disponíveis que poderiam ajudar na

diversificação dessa demanda, considerando

que suas propriedades de mecânicas são

assemelhadas as anteriores.

O mercado se mostrou dinâmico durante o

intervalo de tempo no qual foi avaliado. No

período de três anos (2011-2014), o número de

estabelecimentos que comercializavam madeira

saltou de 30 para 44, indicando o aumento de

consumo desse material.

REFERÊNCIAS

ASEVEDO, L. F. Mercado de materiais derivados

da madeira na cidade de Natal/RN, Disciplina

ofertada pelo PPGAU/UFRN – Seminário Temático

III – A madeira como material construtivo – 2011.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Consurltas on line. Informações sobre madeiras.

< Acesso em 15 de novembro de 2017>.



CONCLUINDO COM ARQUITETURA EM MADEIRA

Thyago Robson Araújo Alves
thyago.nrplanejados@gmail.com

ALVES, Thyago Robson de Araújdo. LEMA, Proposta de um laboratório de estruturas de madeira,

2017.126p. Trabalho de Conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo – Departamento de

Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

BOLETIM ANGICO  - RESENHA - Ano1 vol. 1 n. 2  | Nov-Dez 2017.

https://www.labem.ct.ufrn.br/boletim-angico/  labem.ufrn@gmail.com 05

RESENHA

Neste trabalho de conclusão do curso de

Arquitetura da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (TFG 2017.2), figura 1, o autor

se debruça em soluções técnicas incorporadas ao

projeto arquitetônico como resposta a questões

pertinentes ao emprego da madeira, como vãos,

durabilidade, segurança e conforto ambiental.

Quanto aos vãos, diferentes sistemas construtivos

em madeira foram elencados para a concepção

de uma arquitetura que possibilitasse vencer vãos

de porte médio com peças curtas. Para tal,

diversos sistemas foram lembrados, sendo esses:

log homes, light wood frame, grid shell,

lamelares, pilar viga em MLC, MLCC, estruturas

recíprocas e treliçados. Sendo elegidos o light

wood frame, o grid shell e os treliçados como a

base estrutural da proposta.

Por que peças curtas seriam uma condicionante ou

premissa desse trabalho?. De fato vislumbrou-se a

possibilidade de bons resultados estruturais e

estéticos com o uso de madeiras regionais, nessse

caso a Caatinga, um rico bioma onde as espécies

árboreas são em sua predominância destinadas

ao fornecimento de energia, a despeito de seu

potencial construtivo. A madeira desse bioma

possui especificidades que a distingue das

madeiras oriundas da região amazônica, ela

apresenta caules com ramificações, altura e

diâmetro reduzidos.

Outro aspecto que deve aqui ressaltado nesse

trabalho é a atenção quanto a durabilidade,

para a qual o projeto propõe ao uso do

centenário tratamento japonês Shou Sugi Ban, no

qual a madeira é submetida a uma carbonização

superficial para prevenir o ataque de agentes

xilófagos , figura 03).

Figura 01. Capa do Trabalho Final de 

Graduação

Figura 02. Modelos em madeira do reticulado 

e parede em wood frame.
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Figura 03. Tratamento Shou Sugi Ban

Fonte: http:shousugiban.com

Por fim, a escolha da madeira como estruturante do

projeto do Laboratório de Estruturas de Madeira –

LEMA (figura 04) vem coroar a sinestesia que esse

material imprime aos seres humanos, o caráter

sustentável que ela transfere a obra e a valorização

da madeira oriunda da caatinga, um bioma local.

Figura 04. Renderização do projeto LEMA.
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