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1. INTRODUÇÃO 

A madeira sempre foi um recurso vastamente utilizado no Brasil 

desde a época do descobrimento. Atualmente, porém, esse 

material em sua forma nativa vem se tornando cada vez mais 

escasso, caro ou de origem ilegal. O futuro próximo aponta para 

exigências de utilização de madeira vinda de reflorestamentos 

certificados. 

O objetivo deste manual é levar aos profissionais da construção 

civil e de estrutura de madeira conhecimentos para melhor se 

adequarem a essa realidade, por meio de um inovador sistema 

construtivo com madeira roliça tratada, o AMARU PERFILADO. 

O curso prático ao qual este manual está vinculado irá 

demonstrar passo a passo todas as fases de uma construção 

com o sistema construtivo AMARU PERFILADO, desde a base 

dos pilares, passando pela execução dos encaixes e montagem, 

até o acabamento de toda a estrutura. 

Ao final do curso veremos como é possível uma construção com 

AMARU PERFILADO mostrar desempenho superior 

comparando-se com as soluções comumente encontradas no 

mercado.   
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2. AMARU PERFILADO 

O AMARU PERFILADO surgiu para atender à necessidade do 

mercado da construção civil de utilizar uma madeira renovável, 

de ciclo curto e de boa qualidade, como alternativa ao uso de 

produtos de fontes não renováveis, como concreto e aço. 

Este produto é fruto de mais de quatro décadas de pesquisas de 

melhoramento genético e esforços de campo. Seu manejo 

florestal objetiva uma produção de peças uniformes com baixo 

índice de conicidade e rachaduras, bem como rápido 

crescimento. A elevada durabilidade do AMARU é assegurada 

pelo emprego de avançada tecnologia florestal de secagem e 

preservação de madeira, além da boa porção tratável, alburno1, 

encontrada nas peças. 

                                                 

1 Parte do tronco da árvore situada entre o cerne e a casca. Também 

chamada de brancal. 
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O AMARU PERFILADO é submetido a tratamento sob vácuo-

pressão em autoclave, equipamento que recebe o preservativo 

hidrossolúvel2 Osmose K33, produzido pela Montana Química. 

Esse processo, que é realizado rigorosamente de acordo com a 

respectiva norma da ABNT3, aumenta a vida útil do AMARU, 

tornando-o totalmente imune à ação de insetos xilófagos4 e de 

fungos causadores de apodrecimento, mesmo quando a 

madeira é colocada diretamente em contato com a água. 

A excelente qualidade do tratamento preservativo do AMARU 

pode ser comprovada através de um teste simples com o 

reagente Cromoazurol-S. Ao aplicar a substância no topo de 

uma peça tratada, a substância reage com o produto 

preservativo Osmose K33 e assume a tonalidade azul. Desse 

modo se pode comprovar a penetração do Osmose K33 na 

madeira, bem como a uniformidade de sua distribuição no 

alburno visualmente, pela presença da coloração azul na face da 

peça que recebeu o reagente. 

                                                 

2
 Qualquer substância que se dissolve através da água. 

3 Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
4 Xilófagos são insetos que se alimentam de madeira, como os cupins 
e as brocas. 
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Figura 1_ Peça de AMARU evidenciando seu perfeito tratamento com 
Osmose K33, através do reagente Cromoazurol-S. 

O Kit de teste de qualidade do tratamento preservativo no 

AMARU PERFILADO pode ser encontrado em suas revendas. 

Abaixo se apresenta o sortimento do AMARU PERFILADO que 

se encontra no mercado. 

DIÂMETROS 
(cm) 

COMPRIMENTOS 
(m) 

11 2,2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 

13 2,2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 

15 2,2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO 

O AMARU PERFILADO, por suas ótimas qualidades de 

estabilidade dimensional e resistência, possibilitou o 

desenvolvimento de um sistema construtivo inovador, utilizando 

peças perfiladas de pequeno diâmetro que proporcionam 

rapidez, economia e beleza à edificação. 

O sistema tem como principal inovação a união de peças 

simples entre elementos duplos com furos em meia-madeira. 

Este processo, vide Figura 2, minimiza o uso de conectores 

metálicos e garante grande estabilidade estrutural. 

 

Figura 2_Vista explodida do encaixe entre uma peça simples e uma peça 

múltipla. 
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As soluções para ancoragem dos pilares privilegiam maior vida 

útil do elemento e estabilidade da estrutura, com dois modelos: 

engastado e apoiado na fundação. A execução das peças para 

paredes e fechamentos verticais é possível com grande 

facilidade. 

Os elementos complementares à edificação, como guarda-

corpos, bancos e pérgulas, são facilmente construídos com as 

peças de AMARU PERFILADO nos dois diâmetros fornecidos. 

A instalação dos caibros também é facilitada pelo diâmetro 

constante das peças, que podem ser pregadas diretamente 

sobre as terças. Com o AMARU PERFILADO, o nivelamento do 

plano da cobertura é conseguido sem a necessidade de 

executar qualquer tipo de encaixe nos pontos de encontro entre 

terças e caibros. 

4. PRODUTOS DE ACABAMENTO 

Durante e após a execução da montagem é necessário o uso 

dos seguintes produtos para proteção e embelezamento da 

madeira: 
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PRODUTO USO / FINALIDADE EMBALAGEM 

Pentox Super 
Dupla Ação 

Imunizante com poder 
de fixação e longo efeito 
residual contra cupins e 
brocas.  

ClariDeck 

Clareador para 
eliminação de 
manchas e renovação 
do aspecto da 
madeira. 
  

AlgiDeck 

Eliminador de algas, 
fungos e manchas 
causadas pela 
umidade em 
superfícies de 
madeiras.  

Mazza 

Massa para 
calafetação de 
imperfeições e 
fissuras.  

Osmocolor 
Hidrorrepelente, 
fungicida e protetor solar 

 
5. USO DE EPIs 

A utilização dos equipamentos de proteção individual – EPIs, 

durante a execução da fabricação e montagem da estrutura de 
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AMARU PERFILADO segue descrita abaixo, com indicação de 

uso e suas finalidades. 

EPI USO FINALIDADE 

CAPACETE 
DURANTE TODA A 

PERMANÊNCIA NA OBRA 

PROTEÇÃO CONTRA 

IMPACTOS DE OBJETOS 

SOBRE O CRÂNIO. 

ÓCULOS DE 

PROTEÇÃO 

PARA CORTES, LIXAMENTO E 

FURAÇÕES A MÁQUINA 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

CONTRA IMPACTOS DE 

PARTÍCULAS VOLANTES 

PROTETOR 

FACIAL 

PARA CORTES E 

LIXAMENTOS A MÁQUINA 

PROTEÇÃO DA FACE CONTRA 

IMPACTOS DE PARTÍCULAS 

VOLANTES 

PROTETOR 

AUDITIVO 

PARA CORTES, LIXAMENTOS 

E FURAÇÕES A MÁQUINA 

PROTEÇÃO DO SISTEMA 

AUDITIVO CONTRA NÍVEIS 

ACIMA DE 85 DB 

MÁSCARA PFF1 
PARA CORTES, LIXAMENTOS 

E FURAÇÕES A MÁQUINA 

PROTEÇÃO DAS VIAS 

RESPIRATÓRIAS CONTRA 

POEIRAS E NÉVOAS 

LUVA 
DURANTE TODA A 

PERMANÊNCIA NA OBRA 

PROTEÇÃO DAS MÃOS 

CONTRA AGENTES 

CORTANTES E PERFURANTES 

CALÇADO DE 

SEGURANÇA 

DURANTE TODA A 

PERMANÊNCIA NA OBRA 

PROTEÇÃO CONTRA 

IMPACTOS DE QUEDAS DE 

OBJETOS SOBRE OS PÉS 

CINTO DE 

SEGURANÇA 

TIPO PARA-

QUEDISTA 

DURANTE TRABALHOS EM 

ALTURA 

PROTEÇÃO DO USUÁRIO 

CONTRA RISCOS DE QUEDA 

EM TRABALHOS EM ALTURA 

PROTETOR 

SOLAR 

DURANTE TODO TRABALHO 

AO AR LIVRE 

PROTEÇÃO DO USUÁRIO 

CONTRA RADIAÇÃO SOLAR 

(Elaborado de acordo com as diretrizes da NR 6 do MTE.) 
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6. ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para a realização da montagem, é necessária a disponibilização 

ou adequação de local para estas atividades de acordo com a 

complexidade e dimensão da obra. 

DESCARREGAMENTO DO MATERIAL 

O descarregamento pode ser feito manualmente, pela própria 

equipe de montagem no local dos serviços, ou mecanicamente, 

com utilização de guinchos ou guindastes do tipo Munck. As 

peças devem ser descarregadas individualmente, evitando-se 

provocar quedas ou avarias nas mesmas. 

ESTOQUE DE MATERIAL 

A estocagem do AMARU PERFILADO deve ser realizada em 

local seco e livre de sujeira, sempre sobre peças de apoio e sem 

contato com o piso. Nas pilhas deve haver espaçamento entre 

as peças, as quais devem estar protegidas de chuva e sol. 

PÁTIO PARA TRABALHO LOCAL (PRÉ-MONTAGEM E 

AJUSTES DE CARPINTARIA) 

Nas obras, torna-se necessário prever a disponibilidade de local 

para efetuar serviços de fabricação e ajustes de carpintaria, 

conforme a necessidade. Este espaço deve ser plano, bem 
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drenado e livre de obstáculos, inclusive das pilhas de AMARU 

PERFILADO. 

LIMPEZA DA OBRA 

O local de trabalho deverá ser diariamente limpo e/ou sempre 

que apresentar qualquer acúmulo ou presença de sujeira, 

evidenciando desorganização e falta de higiene no trabalho.  

Restos e pó de AMARU PERFILADO devem ser 

acondicionados em sacolas plásticas, e tão logo seja possível, 

devem ser devidamente descartados como indicado no Item 11. 

É expressamente proibida a queima de peças, restos e pó 

de AMARU PERFILADO. 

7. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

Ferramentas e equipamentos convencionais. 

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS BÁSICAS MARCA/ 
MODELO 

FOTO 

ELETROSSERRA STHILL 
MSE 160 C 

 

FURADEIRA INDUSTRIAL ROBUSTA BOSCH 
GBM-23-2 
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FURADEIRA INDUSTRIAL 

ROBUSTA, MANDRIL 5/8” 

REVERSÍVEL, PARA MONTAGENS 

MAKITA 
6016-BR 

 

LIXADEIRA ANGULAR 7” MAKITA  
ou similar 

 

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2” MAKITA  
ou similar 

 

PLAINA RETA DEWALT 
ou similar 

 

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS 

OPCIONAIS 
MARCA/ 
MODELO 

FOTO 

CHAVE DE IMPACTO COM 

ENCAIXE QUADRADO 1/2" 
DEWALT 
DW292 

 

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO 

ROMPEDOR / FURADOR PARA 

CONCRETO 

MAKITA  
ou similar 

 

LIXADEIRA ORBITAL 1/4” DEWALT 
ou similar 
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SERRA DE ESQUADRIA 12” DEWALT 
DW718 

 

SOPRADOR MAKITA  
ou similar 

 

 

FERRAMENTAS MANUAIS E 

EQUIPAMENTOS BÁSICOS 
MARCA/ 
MODELO 

FOTO 

ARCO DE SERRA USO COMUM  

BROCA PARA MADEIRA TIPO 

MOURÃO 1/2" x 400mm 
IRWIN 

 

BROCA PARA MADEIRA TIPO 

MOURÃO 5/8” x 480mm 
IRWIN 

BROCA RÁPIDA PARA MADEIRA 
1/2” x 400mm 

IRWIN 

 

BROCA RÁPIDA PARA MADEIRA 
5/8” x 400mm 

IRWIN 

SERRA COPO MULTI _ PASTILHAS 

DE METAL DURO Ø38mm 
STARRETT 

 

SERRA COPO MULTI _ PASTILHAS 

DE METAL DURO Ø152mm 
STARRETT 

CATRACA (ACESSÓRIO PARA 

SOQUETES), ENCAIXE QUADRADO 

1/2" 

GEDORE 
ou similar  
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FERRAMENTAS MANUAIS E 

EQUIPAMENTOS BÁSICOS 
MARCA/ 
MODELO 

FOTO 

SOQUETE SEXTAVADO OU 

ESTRIADO, ENCAIXE QUADRADO 

1/2", Nº19 

GEDORE 
ou similar 

 

ESQUADRO PARA CARPINTEIRO USO COMUM 

ESQUADRO COMBINADO STANLEY 

 

NÍVEL DE BOLHA MANUAL USO COMUM 

MANGUEIRA DE NÍVEL 15 METROS USO COMUM 

EXTENSÃO ELÉTRICA USO COMUM 

FORMÃO RETO 5/8" USO COMUM 

FORMÃO RETO 1.1/2” USO COMUM 

LIMA 3 QUINAS USO COMUM 

LINHA DE CARPINTEIRO USO COMUM 

MARRETA DE 1,5 Kg USO COMUM 

MARRETA DE 5,0 Kg USO COMUM 

MARRETA DE BORRACHA 80mm USO COMUM 
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FERRAMENTAS MANUAIS E 

EQUIPAMENTOS BÁSICOS 
MARCA/ 
MODELO 

FOTO 

MARTELO UNHA PARA 

CARPINTEIRO 
USO COMUM 

PRUMO DE CENTRO 300g USO COMUM 

PRUMO DE FACE 750g USO COMUM 

SERROTE COM DENTES 

TEMPERADOS 22” 
IRWIN 

 

SUTA STANLEY 

 

TRENA 8 METROS (METAL) USO COMUM 

CATRACA COM CINTA PARA 

APERTO, CAPACIDADE MÍN. 500Kg 
 

 

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 
CAPACIDADE MÍN. 500 Kg 

 

 

CORDA ø 1/2" USO COMUM 
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FERRAMENTAS MANUAIS E EPI 

OPCIONAIS 
 FOTO 

MEDIDOR DE ÂNGULOS STARRETT 

 

TRANSFERIDOR DE ÂNGULO STARRETT 

 

MEDIDOR DE ÂNGULO DIGITAL BOSCH 

 

MEDIDOR DE INCLINAÇÃO DIGITAL BOSCH 

 

LASER PARA SERRA DE 

ESQUADRIA 
DEWALT 

DE 7187-XJ 

 

GIZ DE LINHA IRWIN 

 

LUVA PARA CARPINTEIRO IRWIN 

 

  

 

 Ferramentas, ferragens e equipamentos desenvolvidos 

para facilitar o trabalho com o AMARU PERFILADO. 
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 SARGENTO DE MADEIRA 

 Cotas em centímetros 

 

 

Desenho 1_ Sargento de madeira. 
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 CAVALETE COM REGULAGEM DE ALTURA 

 Cotas em centímetros 

 

 

 

Desenho 2_ Cavalete de madeira. 
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 EIXO PARA SERRA COPO ø38mm. 

 Vista frontal e lateral _ cotas em milímetros 

 

Desenho 3_ Eixo para serra copo ø38mm. 

 EIXO PARA SERRA COPO ø152mm. 

 Corte longitudinal e vista lateral _ cotas em milímetros 

 

Desenho 4_ Eixo para serra copo ø152mm. 
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 MARTELETE ø1.1/4” x 60mm. 

 Cotas em milímetros 

Notas:  
1. martelete: ø 1/2" x 60mm x ø 1 1/4", executado em aço SAE 
1010/1020 e galvanizado a fogo 110µm.   
2. barra rosqueada: 1/2" (13 fios) 
 

 

 

Desenho 5_ Martelete ø1.1/4"x60mm. 
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8. PASSOS PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

DESTOPO DAS PEÇAS DOS PILARES 

 

 

Figura 3_ Corte de destopo com eletrosserra. 
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Figura 4_ Dimensões do Pilar 02. 

DESTOPO DAS PEÇAS DOS PILARES 

 

Figura 5_ Corte de destopo com serra de esquadria. 
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Figura 6_ Dimensões do Pilar 04. 

 

Figura 7_ Dimensões do Pilar 01. 

 

Figura 8_ Dimensões do Pilar 03. 
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Figura 9_ Dimensões do Pilar 05. 
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PRÉ-MONTAGEM DOS PILARES 

 União das peças constituintes dos pilares 04 e 02 com 

catraca ou sargento. 

  

Figura 10_ União com catraca de cinta ou sargento de madeira. 

  

 

 Marcação e execução dos furos para união das peças 

dos pilares. 

  

Figura 11_ Marcação da distância e eixo do furo nas peças dos Pilares. 
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Figura 12_ Furo para travamento ø5/8" e furo com serra copo 38mm. 

   

 Travamento com barras rosqueadas das peças múltiplas 

dos pilares 02, 04 e 05, tornando-os elementos únicos. 

 

Figura 13_ Travamento com barra rosqueada, porcas e arruelas ø1/2". 
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Figura 14_ Aperto da barra rosqueada com catraca manual e com chave de 

impacto elétrica.  

 Furo na base dos pilares que serão apoiados na 

fundação. 

 

Figura 15_ Furo na base do Pilar 02 diâmetro 3/4”. 
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Figura 16_ Furo na base dos Pilares 01 e 03. 

 

Figura 17_ Furo na base do Pilar 04. 
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 Furos para fixação das vigas com serra copo ø152mm 

nos pilares 02, 04 e 05. 

  

Figura 18_ Marcação e execução do furo-guia com broca ø5/8”. 

 

  

Figura 19_ Furo com serra copo de ø152mm e retirada do material no interior 

do furo. 
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 Encaixe para apoio da viga no Pilar 01. 

 

Figura 20_ Execução do entalhe manual com serrote, formão ou eletrosserra. 

 Aplicar Pentox Super nos cortes e encaixes de todos os 

pilares. 

  

Figura 21_ Aplicação de Pentox Super nos cortes e furos. 
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FIXAÇÃO DOS PILARES 

Os pilares são elementos de suma importância em uma 

estrutura de AMARU PERFILADO, seja pela responsabilidade 

estrutural ou por constituírem um dos elementos que mais têm 

contato com os inimigos da madeira – umidade e insetos 

xilófagos. Sua fixação na fundação, portanto, deve ser feita com 

bastante cuidado e após aconselhamento técnico. 

PILARES ENGASTADOS5 

Esse tipo de ancoragem fornece grande estabilidade estrutural à 

obra, porém o modelo da fixação deve seguir algumas 

recomendações técnicas, como por exemplo, não permitir o 

acúmulo de umidade na base do pilar. 

 

 

                                                 

5 Engastar um elemento estrutural é fixá-lo de maneira rígida a outra 
peça ou sistema. 
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Figura 22_ Pilar engastado com concreto sobre colchão de brita. 
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PILARES APOIADOS 

Os pilares apenas apoiados na estrutura eliminam o risco de 

deterioração da base e são fixados na fundação através de um 

conector metálico. 

 

Figura 23_ Pilar fixado sobre fundação de concreto armado. 
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CONFERÊNCIA DA BASE DOS PILARES 

Antes de qualquer montagem deve ser feita a conferência da 

locação da obra e posição dos pilares – esquadro e medidas. 

 

 

Figura 24_ Locação dos pilares. 
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MONTAGEM DOS PILARES 

 Ancorar o conector metálico – pino em barra rosqueada 

no baldrame. 

 

Figura 25_ Pino em barra rosqueada para ancoragem dos Pilares no 

baldrame. 

Montagem dos pilares sobre baldrame. 

 

Figura 26_ Execução da montagem dos Pilares sobre os pinos fixados no 

baldrame. 
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Após a montagem todos os pilares devem ser aprumados 

e escorados provisoriamente com réguas de madeira. 

 

Figura 27_ Pilares aprumados e escorados com réguas de madeiras. 

 

DESTOPO DAS PEÇAS DAS TESOURAS 

Destopar todas as peças das tesouras como feito para as 

peças dos pilares, observando as suas medidas. 
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 Tesoura de pontalete duplo 

 

 

Figura 28_ Dimensões da Linha da Tesoura dupla. 
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Figura 29_ Dimensões do Pontalete da Tesoura dupla. 

 

 

Figura 30_ Dimensões dos Banzos (x02) da Tesoura dupla. 
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 Tesoura simples 

 

 

Figura 31_ Dimensões da Linha da Tesoura simples. 
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Figura 32_ Dimensões do Pontalete da Tesoura simples. 

 

Figura 33_ Dimensões dos Banzos da Tesoura simples. 

Destopo com eletrosserra. 

   

Figura 34_ Marcação do ângulo indicado no projeto, com transferidor e suta, 

nas peças dos Banzos, Vigas e Pontaletes. 
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Figura 35_ Execução de corte com eletrosserra na extremidade das peças 

para os Banzos. 

 

Figura 36_ Conferência do ângulo do corte efetuado com a suta. 
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Figura 37_ Acabamento com lixadeira angular ajustando pequenas 

imperfeições do corte. 

Destopo com serra de esquadria. 

 

Figura 38_ Ajuste do ângulo determinado no projeto na mesa da serra de 

esquadria. 
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Figura 39_ Corte com serra de esquadria. 

 

PRÉ-MONTAGEM DAS TESOURAS 

 Tesoura dupla 

 

Figura 40_ Vista frontal da Tesoura dupla. 
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 Encaixes dos Banzos na linha da tesoura. 

  

Figura 41_ Execução do encaixe na Linha com serrote e formão. 

  

Figura 42_ Acabamento do corte com lixadeira angular. 

 União das peças constituintes do pontalete com catraca 

de cinta. 

  Marcação e execução dos furos para união das peças do 

pontalete, como feito para os pilares múltiplos 
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Figura 43_ Execução de furos ø5/8" para travamento das peças do Pontalete 
duplo. 

 Furos para fixação da linha da tesoura na extremidade do 

pontalete com serra copo de ø152mm. 

  

Figura 44_ Marcação e execução de furo-guia ø5/8". 
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Figura 45_ Execução do furo com serra copo ø152mm. 

 

Pré-montagem da linha com o pontalete. 

 

Figura 46_ Pré-montagem da Linha da Tesoura com o Pontalete duplo 

sobre cavaletes. 
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Figura 47_ Furo de travamento entre Pontalete e Linha. 

 Furos inclinados para fixação dos banzos na extremidade 

do pontalete com serra copo de ø152mm. 

 

Figura 48_ Marcação da inclinação da Tesoura. 
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Figura 49_ Execução do furo-guia ø5/8" na inclinação da Tesoura. 

  

Figura 50_ Execução do furo com serra copo ø152mm seguindo furo-guia de 
um lado do Pontalete. 
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Figura 51_ Execução do furo com serra copo ø152mm do outro lado do 
Pontalete. 

  

 

Figura 52_ Tesoura pré-montada sobre cavaletes. 
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Montagem dos Banzos na Tesoura 

 

Figura 53_ Montagem do primeiro Banzo. 

 

Figura 54_ Montagem do segundo Banzo. 
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Figura 55_ Travamento final da Tesoura com barras rosqueadas ø1/2” entre o 
Pontalete duplo e os Banzos. 

 Aplicar Pentox Super em todos os furos, cortes e 

encaixes da Tesoura. 

 Tesoura simples 

 

Figura 56_ Vista frontal da Tesoura simples. 
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 Execução dos encaixes de cada peça da Tesoura. 

  

Figura 57_ Marcação da posição e dimensão do encaixe na Linha. 

  

Figura 58_ Corte e entalhe do encaixe para o Banzo na Linha. 
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Figura 59_ Finalização do encaixe e acabamento com lixadeira angular. 

 

 

 Pré-montagem da Tesoura sobre cavaletes. 

 

Figura 60_ Tesoura sendo pré-montada. 



58 

 Travamento com barras rosqueadas ø1/2” entre as peças 

da Tesoura: furo passante ø5/8” e serra copo ø38mm. 

 

Figura 61_ Travamento com barra rosqueada e ferragem especial “martelete” 

(vide item 7, desenho 5). 

 Aplicar Pentox Super em todos os furos, cortes e 

encaixes da Tesoura. 

 

Figura 62_ Aplicação de Pentox Super em um dos encaixes. 
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MONTAGEM DAS TESOURAS 

 Montar as tesouras inteiras diretamente sobre os Pilares, 

travando-as com barras rosqueadas ø1/2”. 

 Montagem da Tesoura simples. 

 

Figura 63_ Içamento da Tesoura inteira com talha manual. 
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Figura 64_ Montagem da Tesoura simples nos Pilares 01 e 02. 

 

Figura 65_ Travamento da Tesoura simples no Pilar 01 com ferragem tipo 

"martelete". 
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 Montagem da Tesoura dupla. 

 

Figura 66_ Montagem da Tesoura dupla nos Pilares 04 e 05. 

 

Figura 67_ Travamento da Tesoura dupla no Pilar 02 com barra rosqueada 

ø1/2”. 
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DESTOPAR AS TERÇAS 

 

Destopar as Terças como feito para as peças dos 

Pilares, observando as medidas a seguir. 

 

Figura 68_ Vista frontal das Terças simples (x03). 
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Figura 69_ Vista frontal da Terça dupla. 

 

União das peças constituintes da Terça dupla com catraca de 

cinta ou sargento de madeira. 

  

Figura 70_ União da Terça dupla com catraca de cinta. 

 Marcação e execução dos furos para união das peças da 

Terça dupla. 
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Figura 71_ Furo para travamento ø5/8" e furo com serra copo 38mm. 

 

Figura 72_ Execução de furo com serra copo ø60mm para alojar Anel 
metálico, nas faces internas das peças da Terça dupla. 
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Figura 73_ Fixação do Anel metálico entre as peças da Terça dupla. 

DESTOPAR OS CAIBROS 

 

Destopar todos os Caibros observando as medidas e 

ângulos abaixo. 
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Figura 74_ Vista frontal dos caibros. 

Fixar os Caibros a cada 45cm com pregos 25x72, 

realizando pré-furos ø5/16” apenas nos Caibros, na direção das 

Terças. 

FABRICAÇÃO DAS PEÇAS DE PAREDE 

 

Efetuar furo com serra copo ø152mm das duas 

extremidades. 
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Figura 75_ Peça de Parede com extremidades destopadas com os furos de 

serra copo ø152mm, com mais 5mm entre - eixo do que o entre - eixo da 
Parede. 

  

Figura 76_ Furo com serra copo ø152mm na extremidade da peça de Parede. 

  Efetuar 02 furos de travamento com ø5/8” em cada peça 

de Parede. 
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FABRICAÇÃO DO GUARDA-CORPO 

 

Destopar com furo de serra copo ø152mm as extremidades dos 

montantes horizontais. 

 

 

Figura 77_ Peças dos montantes horizontais. 
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 Efetuar os furos com serra copo ø111mm por 5cm de 

profundidade no montante superior. 

 Destopar com furo de serra copo ø152mm as 

extremidades dos montantes verticais. 

 

Figura 78_ Montantes verticais do Guarda-Corpo (x05). 

  

Aplicar Pentox Super nos cortes e furações de cada peça das 

Terças, Caibros, Paredes e Guarda-Corpo. 
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MONTAGEM DAS TERÇAS 

 Montar as Terças apoiando-as diretamente sobre os 

Pilares e Banzos, travando-as com pinos em barras 

rosqueadas ø1/2”. 

 

Figura 79_ Montagem das Terças sobre os Pilares. 

  

Figura 80_ Travamento das Terças com pino de barra rosqueada ø1/2". 
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MONTAGEM DA PAREDE 

 Montar a Parede sobre rodapé técnico, travando as 

suas peças com barra rosqueada e instalar entre cada peça a 

espuma de vedação. 

 

Figura 81_ Detalhe da base da Parede com Rodapé Técnico. 
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Figura 82_ Parede com seus travamentos em barra rosqueada ø1/2" e 
rodapé técnico. 

 

  

Figura 83_ Montagem das peças de parede com a instalação da espuma de 

vedação entre as peças. 
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Figura 84_ Parede com sete peças montadas. 

 

MONTAR GUARDA-CORPO 

 

Figura 85_ Vista frontal Guarda-Corpo. 
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 Montar as peças do Guarda-Corpo. 

Travar as peças do Guarda-Corpo com pino em barra 

rosqueada ø1/2” e prego 18x27. 

 

Figura 86_ Guarda-corpo montado e travado.  

9. APLICAÇÃO DE ACABAMENTOS 

 Após o término da montagem, toda estrutura de AMARU 

PERFILADO deve passar por uma inspeção visual a fim de que 

sejam localizados os pontos que necessitem de limpeza, 

calafetação e/ou lixamento. Encontradas peças com algum 

defeito superficial, como rebarbas, perfurações ou sujeiras 
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oriundas do armazenamento, as mesmas devem ser tratadas 

com Mazza, ClariDeck ou AlgiDeck, conforme o caso. 

 Abaixo estão listados os produtos, características e usos 

dos acabamentos recomendados para madeira. 

NOME CARACTERÍSTICA USO EMBALAGEM 

Pentox Super  
Dupla Ação 

Imunizante com 

Excelente poder de 

fixação e longo efeito 

residual contra cupins 

e brocas 

Nas áreas de cortes 

e encaixes feitos 

nas peças. 

(aplicar uma 

demão). 

 
ClariDeck Clareador para 

eliminação de 

manchas e renovação 

do aspecto da 

madeira. 

 

Remoção do 

aspecto 

acinzentado e de 

manchas de 

cimento da madeira. 

 
AlgiDeck Eliminador de algas, 

fungos e manchas 

causadas pela 

umidade em 

superfícies de 

madeiras. 

Limpeza e remoção 

de manchas de 

algas. 

 
Mazza Massa para 

calafetação de 

imperfeições e 

fissuras. 

Correção de 

imperfeições e 

nivelamento de 

superfície. 

 
Osmocolor 

Hidrorrepelente, 

fungicida e protetor solar 

Acabamento final. 

(aplicar no mínimo 

três demãos com 

pincel macio).  
(Vide especificações dos EPI indicados.) 
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 Aplicação de Clarideck em uma amostra de AMARU 

oxidado pelo tempo. 

 

Figura 87_ Lavagem da peça oxidada após aplicação do Clarideck. 

 

Figura 88_ Amostra de AMARU seca, evidenciando local onde foi tratada com 
Clarideck. 

 Para se obter um melhor acabamento, a estrutura de 

AMARU PERFILADO deve ser preparada como descrito nos 

passos a seguir: 
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ACABAMENTO NAS AMOSTRAS DE AMARU – 1º DIA 

 Nas peças que necessitarem de correção das suas 

imperfeições aplicar Mazza, nivelando a superfície. No restante, 

lixar manualmente ou com lixadeira orbital elétrica com lixa de 

grana 120. 

  

Figura 89_ Acabamento com lixa manual e lixadeira orbital. 

Após a preparação da superfície, aplicar uma demão de 

Osmocolor na cor escolhida em toda estrutura. 

 

Figura 90_ Aplicação da primeira demão de Osmocolor em amostra de 

AMARU. 
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ACABAMENTO NAS AMOSTRAS DE AMARU – 2º DIA 

 Lixar manualmente toda estrutura de AMARU 

previamente acabadas no 1º dia com lixa grana 220, se desejar 

um acabamento fino, polido. Para um acabamento acetinado 

não há necessidade desse segundo lixamento. 

 Aplicar a segunda demão de Osmocolor em toda 

estrutura de AMARU com a cor já utilizada. 

 

Figura 91_ Amostras de AMARU com a segunda demão Osmocolor. 
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ACABAMENTO NAS AMOSTRAS DE AMARU – 3º DIA 

 Aplicar a terceira demão de Osmocolor em toda 

estrutura de AMARU com a mesma cor utilizada. 

 

Figura 92_ Amostras de AMARU com a terceira demão Osmocolor. 

10. INTERFACES 

 Para uma edificação com estrutura de madeira estar em 

perfeita harmonia com os outros subsistemas da construção 

devem ser tomados alguns cuidados. 

PAREDES HIDRÁULICAS 

 Sempre que possível devemos proteger as peças de 

AMARU PERFILADO da umidade. 
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Figura 93_ Interface de uma parede de AMARU com parede hidráulica. 

ALVENARIA 

 A interface da estrutura de AMARU PERFILADO com as 

alvenarias deve ter algum elemento que minimize o efeito das 

diferentes dilatações dos materiais, mantendo assim um perfeito 

acabamento final. 

 Algumas alternativas também podem ser usadas para 

evitar esta preocupação, como usar alvenaria de construção 

seca (sistema drywall) ou desvincular a estrutura de madeira da 

alvenaria. 
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Figura 94_ Alvenaria convencional fixada em pilar simples de AMARU 

PERFILADO.  

 

Figura 95_ Vista superior da alvenaria fixada em pilar simples. 
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Figura 96_ Fixação de alvenaria em pilar múltiplo. 

 

 

Figura 97_ Vista superior do encontro de alvenaria com pilar múltiplo. 
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VIDRO FIXO 

 A interface da estrutura de madeira com vidros fixados 

diretamente nas peças de AMARU PERFILADO deve ocorrer de 

modo que o vidro fique com um afastamento mínimo de 10mm 

em relação à madeira. 

 

 

Figura 98_ Vidro fixado diretamente na madeira com perfil metálico. 
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COBERTURA 

 Para um bom desempenho da cobertura, caso a 

edificação tenha o telhado aparente, deve ser instalada manta 

de subcobertura em toda sua extensão. O forro de madeira pode 

ser instalado tanto sobre os caibros como abaixo deles. 

 

Figura 99_ Cobertura com forro sobre os caibros. 
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Figura 100_ Cobertura com forro por baixo dos caibros. 
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11. FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM 

 Após todos os trabalhos de montagem e acabamento, 

alguns cuidados devem ser tomados para uma boa qualidade do 

serviço: 

 Separação dos eventuais resíduos de peças de AMARU 

PERFILADO para reaproveitamentos em futuras obras 

de paisagismo: cercas, bolachas de jardim, pérgulas, etc. 

 Coleta e disposição, se possível em lixo industrial, ou 

mesmo em lixo doméstico, dos detritos dos cortes e 

perfurações realizadas durante a montagem. 

 

12. SUGESTÕES E DICAS 

Com objetivo de melhorar as condições de trabalho do 

profissional autônomo da construção civil, seguem abaixo 

algumas sugestões de como interagir com os tomadores de 

serviços: 

 Antes da execução de qualquer trabalho de prestação de 

serviços deve ser elaborado entre as partes um contrato 

contendo os itens básicos do trabalho a ser realizado: 

identificação das partes (dono da obra e profissional); 

objeto do serviço; local da obra; valor acordado e prazos 

de execução. Ver ANEXO A. 
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 Durante a execução do trabalho, o profissional deve se 

apresentar com o mínimo de condições de higiene, 

obedecendo sempre às obrigações legais de usos de 

EPI: calçado de couro com solado de borracha, bermuda 

ou calça de brim, camisa de manga, etc. 

 Um importante recurso para a apresentação pessoal é a 

confecção de um cartão de visitas. Mesmo que 

elaborado em impressora caseira é um recurso eficiente 

para sempre ser lembrado pelos clientes na busca por 

profissionais do ramo. 
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ANEXO A _ Modelo de Contrato 

 

CONTRATO DE EMPREITADA – CARPINTARIA 

CONTRATATANTE: (nome), brasileiro, (profissão), inscrito 

no CPF nº (xxx), portador do RG (xxx), expedido em (xxx), 

residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), Bairro (xxx), 

na cidade de (xxx), Estado (xxx). 

CONTRATADO: (nome), brasileiro, profissão (carpinteiro), 

inscrito no CPF nº (xxx), portador do RG (xxx), Expedido 

(xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), Bairro 

(xxx), na cidade de (xxx), Estado (xxx). 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços 

de carpintaria, as partes acima qualificadas, têm entre si justo 

e contratado o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a fabricação 

artesanal e montagem da estrutura de madeira de (casa, 

quiosque, etc.), na propriedade do CONTRATANTE, 

localizada na Rua (xxx), nº (xxx), Bairro (xxx), na 

cidade de (xxx), Estado (xxx).  

1.2. O CONTRATADO compromete-se a entregar a obra 

pronta e acabada em (xxx) meses.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA 

CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O CONTRATANTE compromete-se a fornecer todos os 

detalhes, projetos e especificações para a perfeita 

execução dos serviços; 

2.2. O CONTRATADO compromete-se a executar os serviços 

com toda a perfeição técnica e em estrito cumprimento 

dos detalhes, projetos e especificações; 

2.3. O CONTRATANTE compromete-se a fornecer todo o 

material necessário à execução da obra (tábuas, 

sarrafos, escoramentos, pregos, etc.) que deverá ser 

entregue em tempo hábil; 

2.4. O CONTRATADO compromete-se a fornecer toda mão-

de-obra necessária à execução e entrega da obra no 

prazo estabelecido; 

2.5. O CONTRATADO compromete-se a fornecer todas as 

ferramentas manuais necessárias para a execução da 

obra; 

2.6. O CONTRATANTE compromete-se a fornecer as demais 

ferramentas necessárias para a execução da obra, tais 

como andaimes, máquinas, ferramentas elétricas, 

brocas, etc.  

2.7. O CONTRATADO compromete-se a corrigir, por sua 

conta e risco, qualquer defeito constatado durante a 

construção e/ou oriundo de imperfeição de serviços;  

2.8. O prazo de entrega da obra poderá ser prorrogado em 

caso de suspensão ou retardamento dos trabalhos do 

CONTRATADO por ordem ou culpa do CONTRATANTE; 
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acréscimo e/ou modificações substanciais na obra, pelo 

prazo que resultar ajustado; ocorrência de chuvas no 

período de construção. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE 

PAGAMENTO 

3.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução 

da obra descrita na cláusula primeira deste contrato, o 

valor total de R$ (xxx) (valor expresso), que será pago 

em (xxx) parcelas iguais de R$ (xxx) (valor expresso) a 

serem quitadas nas seguintes datas: (xxx), (xxx) e 

(xxx).  

 

CLÁUSLA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O CONTRATADO não poderá transferir a terceiros a 

execução deste contrato, salvo mediante autorização do 

CONTRATANTE. 

4.2. Não há relação de emprego entre CONTRATANTE e 

CONTRATADO.  

4.3. As partes elegem o foro da Comarca de (cidade e estado 

onde ocorrerá a obra) para dirimir quaisquer 

controvérsias relativas ao presente contrato 

renunciando, expressamente, a qualquer outro por mais 

especial que seja. 

4.4. E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente 

contrato em duas vias de igual teor, na presença das 

testemunhas que a tudo assistiram, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos. 
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(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

CONTRATANTE: 

______________________________________ 

CONTRATADO: 

______________________________________ 

TESTEMUNHAS:  

1ª) _________________________________ 

Nome: 

CPF: 

2ª) _________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 



93 

ANEXO  B_ Especificações de Coberturas 

 

 

COMPARATIVO DE INCLINAÇÕES DE COBERTURAS 

 

 

Figura 101_ Relação de Porcentagens e Graus de inclinação para um telhado. 
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE TELHAS 

TIPO QUANT. 

(und./m²) 

PESO 

(kg/m²) 
FOTO 

INCLIN. 
MÍNIMA 

ESPAÇ. 
RIPAS 

(cm) % Graus 

Taubilha de 

Pinnus 
35 25 

 

36% 20° 20 

Cerâmica 
Portuguesa 

17 45 

 

27% 15° 35 

Cerâmica 
Romana 

16 45 

 

27% 15° 33 

Cerâmica 
Americana 

12 40 

 

30% 16° 35 

Cerâmica Capa 
e Canal 

(Colonial) 
26 60 

 

25% 14° 35 

Cerâmica Plam 24 55 

 

25% 14° 35 

Cerâmica 
Francesa 

16 45 

 

30% 16° 33 

Cimento 
(Tégula) 

10,4 50 

 

30% 16° 32 
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TIPO QUANT. 

(und./m²) 

PESO 

(kg/m²) 
FOTO 

INCLIN. 
MÍNIMA 

ESPAÇ. 
RIPAS 

(cm) % Graus 

Germânica 
(Rabo de 
Castor) 

36 54 

 

35% 19° 16 

Uruguaia 
(Plana) 

36 40 

 

35% 19º 15 

Asfáltica 
(Shingle) + 

compensado 
12mm 

7 19 

 

30% 16° - 

Piaçava 
2,5 

(pentes) 
25 

 

36% 20° 20 

Taubilha de 
madeira de lei 

VARIÁVEL 28 

 

36% 20° 20 

Vidro laminado 

10mm  (2,5 
Kg/mm/m2) 

- 25 

 

2% 1,15° 75 

Policarbonato 

10mm  (1,2 
Kg/mm/m2) 

- 
 

12 
 

2% 1,15° 75 

Cobertura 
vegetal + 

compensado 
21mm 

- 
 

310 
 

2% 1,15° - 

 

 

http://www.telhanobre.com.br/fotos/DSC01696.JPG
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CONTATOS 

Arq. Rodrigo Q. Cabral   rodrigo.cabral@amaru.com.br 

   031 9778 5622 

Especialista Renato Rapozo   Renato.rapozo@amaru.com.br 

   031 9802 9353 

Plantar empreendimentos   fabio.ribeiro@amaru.com.br 

   031 3290 4000 

Montana Química   SAC 0800 167667  

011 3201 0200  

www.montana.com.br 

mailto:rodrigo.cabral@amaru.com.br
mailto:Renato.rapozo@amaru.com.br
mailto:fabio.ribeiro@amaru.com.br
file:///C:/Users/Rodrigo/AppData/Local/Temp/notes91E0C3/www.montana.com.br
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