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Registros do III CBCTEM

A UFRN inaugura na fazenda Domingas - Município de

Caicó, uma sala de aula a céu aberto para estudos sobre a

madeira da caatinga.

A semana acadêmica do curso de arquitetura promoveu,

durante o goiabeira, uma oficina de encaixes em madeira.

ALAN DIAS, sócio do escritório carpinteria ministra duas

palestras para alunos da UFRN durante a semana acadêmica

do curso de arquitetura.
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Ginásio Sylvio Pedrosa, patrimônio norteriograndense em madeira

Espécies Arbóreas da Caatinga para a Produção de Energia
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Oficina de Encaixes de Madeira, em espuma floral
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Aconteceu entre os dias 4 a 6 do mês de setembro

de 2017, III Congresso Brasileiro de Ciência e

Tecnologia da Madeira - III CBCTEM. Sediado no

Centro de Eventos da Federação das Indústrias do

Estado de Santa Catarina, em Florianópolis.

Centenas de pesquisadores tiveram a oportunidade

de trocar experiências a respeito de seus progressos

no estudo da madeira.

O Laboratório de Estudos da Madeira marcou

presença por meio de deocentes e discentes da

graduação e pós graduação tanto da Escola

Agrícola de Jundiaí, Departamento de Arquitetura e

Departamento de Engenharia civil.

O momento foi propício para realização de reuniões

de trabalho, que resultam principalmente em

propriciar a mobilidade de alunos da UFRN para

outras instituições, visando a realização de trabalhos

de experimentação.

Dentre os eixos temáticos do evento, o grupo da

UFRN apresentou resultados das pesquisas

desenvolvidas com base na madeira da caatinga sob

as temáticas: a)Industrialização e Produtos da

madeira e b) Construções em madeira.

O uso da madeira como fonte de energia no estado

do Rio Grande do Norte” foi um dos trabalhos

apresentados na Profa. Dra. Rosimeire Cavalcante

dos Santos, coordenadora do Grupo de Estudos em

Energia da Biomassa - GEEB/EAJ.

Os Anais podem ser obtidos no seguinte endereço:

https://proceedings.galoa.com.br/cbctem?lang=pt-

br

O Próximo CBCTEM será realizado em Santarém-PA,

não iremos perder!

Confira os trabalhos apresentados: 

Efeito da taxa de aquecimento nos

rendimentos gravimétricos da

carbonização e na qualidade do

carvão de Mimosa tenuiflora (Willd.)

Poir.

Estoque volumétrico, biomassa e

carbono nos fustes de uma floresta do

bioma caatinga.

Influência da temperatura e da

composição na densidade energética

dos briquetes de biomassa

lignocelulósica.

Potencial energético de espécies

florestais oriundas de plano de

manejo florestal sustentável no estado

do Rio Grande do Norte.

Qualidade de briquetes produzidos

com resíduos de pinhão manso

(Jatropha curcas l.) e eucalipto.

Produção de biomassa e energia em

plantio clonal de eucalyptus do Rio

Grande do Norte.

Produção e caracterização de pellets

de sorgo (sorghum bicolor).

Qualidade de briquetes produzidos

com epicarpo da macaúba

(acrocomia aculeata) e madeira de

pinus sp.

Espécies da caatinga com potencial

uso na construção civil.

Registros do III CBCTEM
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Neste artigo, os autores realizam um

resgate desse ilustre desconhecido

patrimônio norteriograndense,

realizado em madeira. Eis aqui uma

oportunidade de conhecer um pouco

sobre a bela arquitetura de

cobertura do ginásio Sylvio Pedrosa,

o ginásio de esportes do Colégio

Ateneu, sem deixar, é claro, de

realizar a visita in loco.

O artigo inicia com a

contextualização temporal e

geográfica da obra, que teve sua

inalguração em 27 de Julho de 1954.

Busca descrever e identificar os

elementos que compõem a estrutura

da cobertura, definindo vãos,

dimensões e apresentando plantas,

modelagem e registros fotográficos.

A pesquisa teve como base fontes

bibliográficas (incluso jornais da

época) e visitas in loco.

PINTO, Edna Moura; SOUSA, Nilberto Gomes de. Registro de Cobertura com pórticos treliçados

formados por barras compostas de madeira na Cidade de Natal/RN-Brasil. In: Anais do 1º Congresso

Ibero-LatinoAmericano da Madeira na Construção - CIMAD, 7 a 9 junho de 2011, Coimbra, Portugal.

Os autores cogitam uma relação de autoria do projeto

estrutural desse ginásio ao famoso Engenheiro

Austríaco Erwin Hauff, realizador de inúmeras obras

em madeira no Brasil, entre as décadas de 20 a 60,

visto ser o mesmo sistema construtivo, as chamadas

estruturas Emy.

A estrutura é caracterizadas pela racionalidade,

ligações cavilhadas, uso de arcos compostos por

tábuas justapostas, fixadas com parafusos e montantes

com peças de madeira em seção “T”. Ao longo do

tempo, algumas reformas foram realizadas, sendo a

substituição das telhas de cobertura e a troca do

assoalho de madeira da quadra, as mais significativas.

Por fim concluem que o registro do sistema construtivo

do Ginásio Sylvio Pedroza vem a contribuir para o

mapeamento da utilização da madeira em estruturas

de grande porte na nossa região Nordeste, que não

possuía, até então, tradição em construções de

madeira com esse porte. Ressaltam ainda, que para o

contexto local, essa realização construtiva em madeira

vem nos coroar com o avanço tecnológico representado

pela complexidade desta estrutura, seus inúmeros

detalhes e o refinamento de sua elaboração.
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SANTOS, Cynthia Patrícia de Souza; COSTA, Sarah Esther de Lima; Santos, Rosimeire Cavalccante;

Carneiro, Angelica de Cássia Oliveira; Trugilho, Paulo Fernando; CASTRO, renato Vinícius Oliveira;

LOPES, Luiza Inês. Potencial energético de espécies oriundas de planos de manejo sustentável no estado

do Rio Grande do Norte. In: Anais do III Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira- III

CBCTEM. 04 a 06 de setembro de 2017, Florianópolis –SC.
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OFICINA DE ENCAIXES DE MADEIRA (EM ESPUMA FLORAL )

Por Edna Moura Pinto
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OBJETIVOS DA OFICINA

Despertar o interesse pela madeira

enquanto material construtivo, suas

junções e expressão arquitetônica.

Desenvolver habilidades manuais para

elaboração de modelos reduzidos e

maquetes.

Desenvolver a habilidade leitura e

interpretação de projetos, em

especial a geometria gráfica (Épura

Mongeana).

LISTA DE MATERIAIS

APOSTILA

ESPUMA FLORAL

ESTILIETE

RÉGUA

ESCALÍMETRO

BORRACHA

LÁPIS

MASSA CORRIDA

ESPÁTULA

LIXA FINA

PROCEDIMENTOS e RECOMENDAÇÕES

A oficina de encaixes de madeira deve

ser conduzida por um coordenador com

auxílio de monitores. Recomenda-se 1

monitor a cada 4 alunos (grupo). Sendo a

quantidade de participantes dependerá

do espaço físico disponível, bem como do

material de consumo a ser

disponibilizado.

Cada elemento do encaixe deve ficar sob

a responsabilidade de no duas pessoas.

Previamente o coordenador da atividade

deve escolher e disponibilizar o projeto

dos encaixes em escala, contendo vista

frontal, vista superior, vista lateral direita,

vista lateral esquerda. Um projeto

completo do encaixe deve ser entregue a

cada grupo participante da atividade.

Após a explanação sobre os objetivos e

resultados a serem alcançados, os

participantes são instruídos a elaborarem

à mão - livre, a perspectiva do encaixe

para que em etapa posterior iniciem os

cortes na espuma floral.

A espuma floral é um substrato de fácil

manuseio por isso é recomendada

quando não se dispõe de oficina de

marcenaria. A espuma libera fragmentos

com facilidade, para proporcionar

durabilidade ao trabalho recomenda-se a

aplicação de massa corrida como

acabamento final. Após a secagem (por

volta de 20 minutos), as peças são

lixadas com lixa fina até adquirirem

melhor acabamento e resistência

(pode ser necessária aplicação de mais

de uma camada de massa corrída). Nessa

etapa, os participantes fazem ajustes

nas dimensões para garantir a precisão

das ligações. Tempo previsto para a

elaboração dessa atividade é 4 horas.
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