Casa Catuçaba Modernista Caipira.
Um Conceito Autossustentável.

Localização

Área Total

MLC

Espécie

Tempo de Execução

S. Luiz do Paraitinga - SP

431 m 2

70 m 3

Angelim

43 dias

Projetada pelo studio mk27, a Casa Catuçaba Modernista Caipira estabelece uma
forte relação com a natureza local, seus ventos, chuvas e o sol que é abundante
durante a maior parte do tempo.
A integração da casa no contexto natural, o conforto do usuário e a simplicidade aliada à
beleza e ao contato com a natureza, visam proporcionar uma experiência de vida inspiradora.
A Casa Modernista recebeu menção honrosa na categoria de Projetos Residenciais, no World
Arquitecture Festival 2013, em Singapura, o maior concurso de arquitetura do mundo.
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FOTOS
Veja os detalhes do trabalho da Rewood na Casa Catuçaba.
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RELATÓRIO TECNICO

Mesmo com o impecável trabalho feito na Casa Catuçaba, alguns ainda duvidaram
da qualidade da madeira para construções desse porte, por isso estivemos lá
depois de 2 anos para fazer uma visita técnica e comprovar a qualidade do material.
Acompanhe abaixo o resultado e uma introdução ao uso do MLC.

MADEIRA
A resistência da madeira, baixo peso
e
baixo
consumo
energético
são
propriedades essenciais. Ela é capaz de
suportar sobrecargas de curta duração
sem efeitos deletérios. Contrário à crença
popular, grandes peças de madeira têm
boa resistência ao fogo e melhor que
outros materiais em condições severas
de exposição ao fogo. Do ponto de vista
econômico, a madeira é competitiva com
outros materiais com base em custos iniciais
e apresenta vantagens quando comparada
ao custo a longo prazo.
A ideia equivocada de que a madeira possui
uma pequena vida útil tem negligenciado o
uso como material de construção. Embora a
madeira seja susceptível ao apodrecimento e
ataque de insetos sob algumas condições, é
um material muito durável quando utilizado
com tecnologia e tratamento químico, pois
pode ser efetivamente protegido contra
deterioração por período de 50 anos ou
mais. Além disso, a madeira tratada com
preservativos requer pouca manutenção e
pintura.

de MLC são tão visíveis nestes projetos,
características de secagem, tipicamente
conhecidas como rachas, rachaduras ou
trincas são mais perceptíveis e podem
aumentar a preocupação do proprietário.
ANATOMIA DA MLC
A MLC é composta de peças individuais de
dimensões de madeira serrada, ou lamelas.
Estas peças são montadas em conjunto
para produzir grandes comprimentos que
são, então, ligados com adesivos para
criar as dimensões desejadas. Laminações
individuais tipicamente podem varias
de 1 cm a 5 cm de espessura, embora
possam ser utilizadas outras espessuras.
Esses elementos são fabricados com as
lamelas mais bem classificadas na parte
inferior e superior da viga, onde a tração
máxima e compressão ocorrem. Devido
à sua composição, os grandes elementos
de madeira laminada colada podem ser
fabricados de pequenas árvores. Com a
MLC, construtores e proprietários pode
apreciar a força e a versatilidade de grandes
membros de madeira sem depender de
arvores de grande porte.

MADEIRA LAMINADA COLADA
Madeira Laminada Colada (MLC) é um
produto engenheirado de madeira que é
utilizado em uma variedade de aplicações na
construção civil, entre elas vigas, colunas e
treliças. Comercialmente em suas aplicações
na construção de casas as vigas de
madeira laminada colada são muitas vezes
escolhidas devido a sua beleza em projetos
onde o material fica exposto, como vigas de
vãos grandes e arcos. Como os membros
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25% SS

Nº 2

25% SS

O QUE É TRINCA?
Trinca, a separação da continuação das
fibras de madeira, é uma consequência
natural do processo de secagem da madeira.
As fibras exteriores perdem a umidade para
a atmosfera e encolhem, mas no interior do
elemento a madeira perde humidade a uma
velocidade muito mais lenta. As diferentes
taxas de perda de umidade pode causar
a trinca. Uma rápida secagem aumenta o
diferencial de umidade entre o interior e
exterior das fibras e, portanto, aumenta
a propensão para trincas da madeira. O
processo de trincas vai se estabiliza quando
o teor de umidade do membro atinge o
equilíbrio com o meio ambiente.
A madeira laminada colada, normalmente
tem menos e menores trincas do que a
madeira serrada uma vez que as lâminas
foram secas individualmente na utilização
para a fabricação de MLC. A MLC tem uma
umidade média de 12 por cento no momento
da fabricação, que é relativamente perto do
teor de umidade de equilíbrio. Este teor de
umidade inferior é uma de suas vantagens
comparada com a madeira serrada, os quais
são tipicamente fornecidos a um maior teor
de umidade.
COMO IDENTIFICAR UMA TRINCA?
As trincas são aberturas que ocorrem
paralelamente ao grão natural das
laminações, eles mostram a fibra de madeira
separadas.
Defeitos de secagem, conforme mostrado na
Figura, são comumente encontrados perto
da linha de cola da MLC e frequentemente
aparecem ao longo da primeira linha de cola,
onde a quantidade de superfície exposta
pela laminação mais exterior e as tensões
de secagem diferenciais são maiores.
Os defeitos de secagem não devem
ser confundidos com delaminação. Em
delaminação, aberturas são separações
entre as lâminas na linha de cola, não a
fibra de madeira. Delaminação ocorre
quando o vínculo de cola não é adequada
para resistir ao ciclo de umidade. Com a
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delaminação, as superfícies das lâminas na
abertura são suave e muitas vezes revelam
a cor do adesivo usado. A delaminação
é altamente improvável em membros de
madeira laminada colada, porque eles são
fabricados com adesivos a prova d’agua
e os procedimentos são rigorosamente
controlados.

Defeito de Secagem

AS TRINCAS AFETAM SIGNIFICATIVAMENTE
A RESISTÊNCIA DA MLC?

Os proprietários de edifícios geralmente
perguntam: “As trincas podem afetar
significativamente a resistência de madeira
laminada colada”? Em primeiro lugar, a
forma de como o elemento estrutural está
sendo usado deve ser considerado em
avaliar o efeito dos controlos de resistência.
Para uma coluna de madeira laminada
colada, a única vez que uma trinca torna-se
uma preocupação estrutural é quando ela se
desenvolve ao longo do seu comprimento.
Neste caso, não muito comum, a proporção
de comprimento/profundidade (ou L /
d) utilizado na concepção de colunas irá
mudar, e a capacidade estrutural resultante
da coluna deve ser confirmado por um
profissional de estruturas qualificado. Uma
verificação parcial, como se mostra na
Figura a seguir, não é uma preocupação
estrutural.

Trincas parciais nos dois lados

Trincas de comprimento total
da viga nos dois lados.

SIM

NÃO

Em flexão membros (vigas, caibros, vigas, etc), as trincas são comumente observadas na
face da laminação inferior, no lado dos membros, e na extremidade dos membros.

Topo
Trinca de topo

Face lateral
Trinca lateral

Face inferior/superior
Trinca superior/inferior
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COMO AVALIAR SE AS TRINCAS SÃO OU NÃO ESTRUTURAIS?
Segundo a APA – The Engineered Wood Association – USA, as trincas podem ser avaliadas
da seguinte forma:

MINHA MADEIRA LAMINADA COLADA ESTÁ OK?

O comprimento da MLC é
superior a 10x a altura?

Em que local as trincas aparecem?
Na face superior ou inferior da MLC

Na lateral da MLC
A profundidade da trinca é menor que 1/3
do comprimento da base da viga, e o
comprimento é menor que 1/3 do
comprimento da viga?

Na topo da MLC
O comprimento da trinca é menor que a
metade da altura da viga?

SEM PROBLEMAS
de MLC não representam problemas
estruturais, a análise de engenharia
não é necessária.
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CONSULTE UM PROFISSIONAL
estes tamanhos e situações, um
para avaliar as vigas.

COMO REPARAR UMA ESTRUTURA
AVALIADA COM TRINCA ESTRUTURAL

COMO TRINCAS PODEM
SER PREVENIDAS?

Mesmo que as trincas não sejam uma
preocupação para a maioria das aplicações
estruturais de MLC, elas podem prejudicar
o aspecto visual do laminado colado.
Quando possível a MLC deve ser protegidos
contra condições de temperatura extremas
e humidade durante o transporte, o
armazenamento e a instalação. As boas
práticas de armazenamento e instalação
que minimizem a exposição direta aos
elementos irá minimizar o grau de trincas.
Durante e após a instalação, é importante
que os elementos de MLC não sejam
expostos ao movimento rápido de ar ou de
aquecimento, tais como fontes concentradas
de fornalha ou ar condicionado, saídas de ar
do aquecedor ou aquecimento do local de
trabalho.
Quando o ambiente está fechado, as
vigas poderão se ajustar lentamente até
à temperatura ambiente e humidade
do edifício, evitando rápida redução da
humidade e / ou exposição a elevadas
temperaturas. A menos que haja mudanças
significativas de temperatura e umidade do
ambiente, trincas adicionais geralmente não
irão ocorrer após o primeiro ciclo sazonal
completo de condicionamento do meio
ambiente.
Acabamentos aplicados no local, tais como
stains semi-transparentes, stains de cores
sólidas ou tintas à base de látex, também
pode ajudar a reduzir as trincas, retardando
o movimento de humidade para dentro e
fora da madeira.
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Os parafusos auto-atarraxantes, como a
maioria dos pinos metálicos, são resistentes
a carregamentos axiais e à força lateral.
Eles são vantajosos nas ligações em que
o comprimento necessário do parafuso
passante é muito grande ou quando o
acesso a um lado da ligação é restrito. Eles
também são menos agressivos às peças de
madeira, pois são inseridos de apenas um
lado da ligação, ficando a ponta sempre
embutida na peça.

Esses parafusos são, normalmente, inseridos
na madeira sem pré-furação e são utilizados
para resistir a esforços axiais. Eles estão
sendo muito utilizados em estudos em
vários países e têm demonstrado a elevada
eficiência de ligações neste sistema. Este
modelo de parafuso é geralmente utilizado
para fixar peças mais robustas e também
pode ser utilizados para reforço de vigas,
neste caso evitar a delaminação.

PROCEDIMENTO:
No dia 13/06/2017 fizemos uma visita a obra
localizada na Estrada Fazenda Santa helena,
S/N, São Luís do Paraitinga - SP, 12140-000
na Fazenda Catuçaba onde o Sr. Arq. Vando
Henrique Silva nos acompanhou a visita de
inspeção da casa EcoVila do Sr. Dimitri Van
Mussard. As vigas de Madeira Laminada
Colada de Angelim foram manufaturadas
pela empresa Rewood como última data
de entrega no mês 05/2014, e toda sua
montagem/usinagem e acabamento foi
feita pela empresa Carpinteria. Nesta
avaliação levada em consideração o tempo
de exposição ao novo meio e também o
tamanho das trincas apresentadas segundo
a norma americana APA – The Engineered
Wood Association – USA que foi descrita ao
longo deste relatório.
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O projeto piloto da casa de Catuçaba Ecovila,
abriga uma antiga fazenda colonial de café
onde atualmente funciona um hotel. A casa
possui 431m² de área total e foi inaugurada
em dezembro de 2015; diversas outras
estratégias desta residência tiveram que
ser radicalmente pensadas e desenvolvidas
para proteger a sensível ambiente em que se
localiza e não interferir de forma irreversível
no local. Toda a casa é feita com estrutura de
madeira laminada colada de Angelim 100%
certificada e pré-fabricada, promovendo
a extração de madeira legal e um canteiro
de obra mais limpo e mais eficiente. O
projeto foi desenvolvido pelo Studio MK27,
com assinatura do arquiteto Marcio Kogan
e coautoria do arquiteto Lair Reis. Abaixo
seguem algumas fotos da visita:

CONCLUSÃO:
Na avaliação realizada, foram verificadas
algumas situações distintas:
Primeira situação: a falta de manutenção
preventiva após 12 meses de exposição.
A primeira manutenção deve ser realizada
em até 12 meses de exposição por se
tratar de um período crítico, onde ocorre a
acomodação e estabilização das peças. Após
a primeira manutenção, é recomendado
uma manutenção periódica de 24~36 meses.
Segunda situação: não houve qualquer
aparecimento de trincas ou fissuras nos
termos estruturais.

Foi verificado que há uma necessidade
da manutenção estética nos principais
elementos expostos como as tabeiras,
porem a estrutura está intacta e não
apresenta NENHUMA deformação trinca e
fissura.
Em anexo a este relatório, apresentamos
os ensaios de cisalhamento e delaminação
realizado no Laboratório de Madeiras e
Estruturas de Madeira de São Carlos – SP em
fevereiro de 2015, com os adesivos KOYO
e PUR onde a espécie de angelim (espécie
utilizada neste projeto) apresenta a condição
de utilização interna como foi utilizada.

“Nossos produtos são fabricados sob os mais elevados
padrões de qualidade e atendem a normas americanas,
canadenses, europeias e brasileiras de produção. Tive
o prazer de participar de uma das regulamentações
nacionais, a NBR 7190.”
CARLITO CALIL NETO
Diretor Industrial da Rewood
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