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O
setor madeireiro trabalha
com muitas espécies de

madeiras com uma grande varie-
dade de produtos: móveis, estru-
turas, celulose, e outros. Essa
grande gama de matéria-prima e
de usos torna o comércio de ma-
deira uma atividade que deman-
da padronização para facilitar a
comunicação de setores distin-
tos. Visando estabelecer alguns
padrões operacionais e também
de terminologia foram elaboradas
algumas normas nacionais e in-
ternacionais para melhorar a qua-
lidade da informação no setor.

Na área de madeira serrada e
beneficiada observam-se variações
nas designações e nas dimensões
das peças. As definições precisas
de termos e de especificações de
dimensões e qualidade são reco-
nhecidas internacionalmente
como uma das exigências bási-
cas para o desenvolvimento racio-
nal do comércio de madeiras.

Infelizmente no Brasil, apenas
as madeiras originadas de Araucá-
ria tiveram uma maior padronização
dos termos e mais atualmente ape-
nas as madeiras de Pinus e de
Eucalyptus destinada à exportação
para os países possuem essa clas-
sificação. Seria desejável o uso ro-
tineiro de normas de classificação
também no mercado interno.

No mercado nacional a madei-
ra é vendida de forma não seleci-
onada, a chamada "bica corrida",
ou então, segundo classificações
genéricas como "primeira", "ex-
tra" etc., que freqüentemente são
motivos de discordância entre
compradores e vendedores.

A ausência de padronização é
uma das queixas freqüentes do se-
tor de construção civil, sendo, por-
tanto, necessário tomar medidas
efetivas para resolução desse pro-
blema. Dentre estas, apontam-se:

- a revisão das normas e es-
pecificações disponíveis;

- divulgação das normas junto
aos setores de produção, comércio
e utilização de madeira serrada;

AS NORMAS DE PADRONIZAÇÃO NO SETOR DE MADEIRA SERRADA
- treinamento de classificado-

res e de inspetores.
Existem sistemas de classifi-

cação baseados principalmente
na avaliação visual, segundo
AGEFLOR, são eles:

Classificação por defeitos: Este
sistema, que também é conheci-
do como classificação por aparên-
cia, é muito empregado para ma-
deiras de folhosas e coníferas clas-
sificadas para mercados especiais
e também para alguns mercados
internacionais.

Essa classificação pressupõe
que a peça de madeira será utili-
zada nas dimensões originais, não
sendo realizados outros cortes
para dimensionamento. Nesse sis-
tema considera-se o número, a
importância e a distribuição dos
defeitos que aparecem em uma ou
ambas as faces da peça serrada.

Classificação por uso final: Este
sistema engloba dois subgrupos de
classificação de acordo com o uso
final da madeira:

1)classificação para uso em
estruturas: onde as propriedades
mecânicas são decisivas: A clas-
sificação para uso em estruturas
pode ser feita pelo método visual
ou pelo método mecânico. A clas-
sificação visual está baseada no
fato de que os defeitos afetam a
resistência e a rigidez das peças
de madeira. As regras de classi-
ficação especificam tolerâncias
para os tipos de defeitos, seu ta-
manho, quantidade e posição,
que devem ser comparados visu-
almente pelo classificador, peça
a peça. Já na classificação me-
cânica, realizada automaticamen-
te em máquinas informatizadas,
o princípio de classificação ba-
seia-se na suposta correlação
entre o módulo de elasticidade,
que é a propriedade normalmen-
te avaliada, de forma não destru-
tiva e as demais propriedades
mecânicas da madeira.

2)classificações específicas: onde
as peças são dimensionadas com di-
mensões estabelecidas pelo cliente.

Apesar da padronização de
medidas e de qualidade da ma-
deira serrada levar muitas vanta-
gens às indústrias e comércio, e
beneficiar tanto os produtores
quanto os consumidores; no Bra-
sil as peças de madeira emprega-
das na construção civil ainda são
especificadas/comercializadas
em dois extremos:

- madeira não selecionada
(bica corrida) que compreende
todo o produto da tora exceto as
peças inaproveitáveis.

- madeira de primeira qualida-
de, em que as peças são prati-
camente isentas de defeitos.

No Brasil as principais normas
no setor madeireiro são estabe-
lecidas pela ABNT (Associação
brasileira de Normas técnicas),
existem atualmente mais de 40
normas relacionadas com madei-
ra. A seguir são apresentadas al-
gumas das principais normas:

1. NBR11700 - Madeira ser-
rada de coníferas provenientes de
reflorestamento para uso geral.

Define classes, estabelece as
condições e procedimentos na
classificação de madeira serrada
de coníferas provenientes de re-
florestamento, para uso geral.

2. NBR11869 - Madeira ser-
rada de coníferas provenientes de
reflorestamento, para uso geral -
Inspeção e recebimento

Fixa condições exigíveis para o
recebimento e inspeção de madeira
serrada de coníferas provenientes de
reflorestamento, para uso geral.

3. NBR12297 - Madeira serra-
da de coníferas provenientes de re-
florestamento, para uso geral - Me-
dição e quantificação de defeitos

Fixa condições exigíveis para
medição de defeitos em madeira
serrada de coníferas provenientes
de reflorestamento, para uso geral.

4. NBR12551 - Madeira ser-
rada - Terminologia

Define os termos usualmente
empregados na especificação da
madeira serrada de coníferas e fo-
lhosas, proveniente de florestas

plantadas e nativas, destinadas ao
uso geral

5. NBR9194 - Madeira serra-
da em bruto - Acondicionamento
e embalagem

Fixa requisitos para aceitação
de madeiras serradas em bruto,
utilizadas na construção de caixas,
engradados e paletes ou estrados.

6. NBR7203 - Madeira serra-
da e beneficiada

Padroniza a nomenclatura de
peças de madeira serrada e os pa-
drões de dimensões (bitola) de
madeira serrada e de madeira be-
neficiada, de acordo com o aprovei-
tamento racional da matéria-prima.

Como ainda o setor não se en-
contra totalmente adaptado às
normas, deve-se solicitar nas
transações envolvendo madeira:

- nome da peça (viga, caibro,
ripa etc.) e respectiva seção trans-
versal ou bitola (em mm). Ao es-
pecificar dimensões para peças
aparelhadas, o usuário deve con-
siderar que a prática comercial é
se referir aos valores nominais da
madeira serrada em bruto;

- mencionar as tolerâncias po-
sitivas e negativas admitidas (va-
riável em função do grau de pro-
cessamento das peças);

- verificar o teor de umidade
das peças do lote. Para realizar
essa determinação podem ser
usados dois métodos: medidores
elétricos (ensaio não destrutivo)
ou método de perda de massa
em estufa (ensaio destrutivo);

- após realizar a escolha de
uma madeira e determinar o seu
uso deve-se ainda atentar às cons-
tantes confusões ocasionadas
pelo uso do nome popular. O nome
popular da espécie varia muito de
uma região a outra do país, as-
sim, o procedimento correto a ser
adotado em todas as negociações
com madeira é o de agregar o nome
científico ao nome popular.

Fontes: ABNT, AGEFLOR,
www.desenvolvimento.gov.br
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ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 6,11R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$            
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$            
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$          
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$            
8 BOTA DE BORRACHA PAR 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 42,00R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 6,45R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,00R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 12,79R$          
15 ESTRIA V MIL. 16,10R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 8,85R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,50R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,30R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  JULHO/2008 TON. 900,15R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  JULHO/2008 TON. 726,33R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 27,30R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 35,70R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 50,40R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,16R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,04R$            

O mandato da atual direto-
ria da ARESB ira até dezem-
bro/2008.

No mês de novembro estare-
mos realizando eleições da nova
diretoria, nesta oportunidade tra-
taremos do seguinte assunto:

- Eleição e posse do Conse-
lho Deliberativo

A instalação da Assembléia
Geral Ordinária se dará com a
presença de 50% mais um dos
sócios, com direto a voto (1ª cha-
mada) e uma hora depois (2ª cha-
mada), com a presença de qual-
quer número de sócios com di-
reito a voto.

Só podem ser votados ou vo-
tar os sócios regularmente inscri-

ELEIÇÕES ARESB
tos nos quadros sociais que esti-
verem quites com suas obriga-
ções, incluindo entre elas o pa-
gamento das contribuições men-
sais. Para evitar atropelos de úl-
tima hora solicitamos aos asso-
ciados que quitem suas contribui-
ções, inclusive a que se vence no
referido mês.

O sócio regulamente inscri-
tos e quites poderá representar
outros associados, também re-
gulamente inscritos e quites, por
procurações regular, na Assem-
bléia Geral.

Para qualquer esclarecimen-
to entrar em contato com nossa
associação pelo telefone (14)
3732-3353, com Srtª Bárbara.

J.M IND. COM. DE MOLDADOS JM LTDA.

 RUA TAPAIUNA, 342  S.PAULO – SP ( (11) 6727-3611  FAX (11) 6727-4534

OBS.: SOB SOLICITAÇÃO
FORNECEREMOS AMOSTRA

••••• BICOS COM PONTAS DE METAL P/ APLICAÇÃO
DA PASTA ESTIMULANTE

••••• ASTES PLÁSTICAS P/ FIXAÇÃO DE SAQUINHOS

tombamento de mudas é
um dos principais proble-

mas em viveiros florestais. Com
o desenvolvimento da técnica de
produção de mudas em sacos ou
tubetes plásticos, diminuiu-se o
impacto desta doença, cuja mai-
or incidência pode ser observada
em viveiros com sistema de pro-
dução de mudas em sementeiras
e posteriores repicagens, sem o
uso de medidas sanitárias preven-
tivas. A doença é causada por fun-
gos de solo, dos gêneros Cylin-
drocladium, Fusarium, Phyto-
phthora, Pythium, e Rhizoctonia
(Ferreira, 1989).

Sintomas:
Os fungos destroem os teci-

dos tenros e suculentos das plân-
tulas durante a germinação, levan-
do-as à morte, se o ataque do fun-
go acontecer no período de pré-
emergência ocorre o apodreci-
mento das sementes ou morte
das plântulas. Ataques após a
emergência da plântula resultam
em lesões necróticas no hipocó-
tilo (região abaixo da inserção
dos cotilédones) ou nas radice-
las, em geral, no nível do solo.
Podem ocorrer, também, lesões
no epicótilo (região acima da in-
serção dos cotilédones), nos co-
tilédones e na gema apical. O
tombamento da planta decorre do
desenvolvimento rápido das le-
sões no colo, seguido de murcha
e morte da parte aérea. Sinais dos
patógenos como micélio (região
geralmente visível dos fungos) e
esporos (estruturas reprodutivas),
podem surgir sobre os tecidos
lesionados ou em plântulas mor-
tas. Alguns destes transformam-

TOMBAMENTO DE MUDAS
DE PINUS EM VIVEIRO

se em estruturas de resistência
que permanecem no substrato,
tornando-se fonte secundária para
futuros inóculos.

Condições favoráveis:
As fontes primárias de inócu-

lo podem ser as sementes, o solo
ou substratos, a água de irriga-
ção, as instalações e os materi-
ais contaminados (estufas, tube-
tes). A fonte secundária é consti-
tuída por esporos produzidos em
material doente, disseminados
pelo vento, pelos respingos de
água, pelo manuseio das mudas
ou pelo contato entre as mes-
mas. A doença poderá se agravar
quando houver excesso de água,
sombreamento e adubação nitro-
genada para as plântulas.

Controle:
As principais medidas de con-

trole do tombamento recomenda-
das são: a esterilização de subs-
tratos ou uso de substratos iner-
tes; incorporação de microrga-
nismos antagônicos ou fungos
ectomicorrízicos no substrato;
semeadura em baixa densidade
e controle da umidade nos subs-
tratos. A presença de micorrizas
é necessária, por seu papel pro-
tetor exercido contra patógenos
do solo. Em casos extremos,
pode ser feita a aplicação de fun-
gicidas, cuidando-se para evitar
a contaminação ambiental e os
riscos de intoxicação. No caso
do controle de Rhizoctonia so-
lani, recomenda-se aplicar fun-
gicidas que sejam eficientes
contra o patógeno, e inócuos
para as micorrizas.
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