


A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA NA AMAZÔNIA
A Região Norte cruzou a década como a mais jovem do

Brasil. Tem o maior peso relativo de crianças e adolescentes
entre 0 e 17 anos, que podem chegar a quase a metade da
população total de mais de 12 milhões de pessoas.

E a tendência é aumentar. Segundo projeções do IBGE, a
população brasileira com idades entre 0 e 17 anos, ao final
desta nova década, terá aumentado 0,7%. Enquanto que na
região Norte, esse aumento terá sido de 14%. Assim, continu-
am no horizonte as perspectivas de que a Amazônia seja uma
região eminentemente jovem por muito mais tempo.

Contudo, ainda pouco se faz pela infância e adolescência
na região. Problemas como a gravidez precoce, a fragilidade da
educação e da saúde pública, a ausência de programas de edu-
cação profissional para adolescentes, a violência urbana são
desafios no cotidiano de cada um dos meninos e meninas
amazônidas.

Quando o UNICEF tem a oportunidade de reconhecer ini-
ciativas como a Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, que
forma e estimula adolescentes e suas comunidades a re-en-
contrarem sua identidade cultural, social e política através da
arte, é com muita satisfação que podemos dizer que os pro-
blemas têm soluções possíveis e pessoas e instituições com
competência para implementá-las.

Ainda haverá muito a fazer, com certeza. Mas este não é
um terreno desconhecido. As soluções estão em todos os luga-
res. Idéias criativas e efetivas conseguem garantir direitos de
crianças e adolescentes.  O que precisamos é tornar essas idéias
e soluções mais amplamente conhecidas, respeitadas e multiplicá-
las através de uma decisiva vontade política, seja por parte de
governos seja por parte de organismos da sociedade civil.

Parabéns à Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, aos
meninos e meninas que estão provando que é possível exer-
cer uma cidadania responsável quando seus direitos estão ga-
rantidos, às suas famílias que os apoiam e às comunidades da
Amazônia que demonstram na prática o seu compromisso com
as novas gerações e, consequentemente, com a susten-
tabilidade de seu desenvolvimento.

Ofélia Silva
Escritório do UNICEF para a Amazônia
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PREFÁCIO

A madeira é um dos materiais mais nobres que existem.
Utilizamos madeira para preparar nosso sustento e para o nosso
conforto. A madeira também é utilizada para produzir arte
que nos encanta e seduz. Uma aplicação artística da madeira
é a marchetaria, que consiste em combinar diversos tipos de
madeiras com paciência e beleza. A marchetaria enobrece a
madeira e o artista.

A Amazônia contém um dos maiores estoques de madei-
ra do mundo. Essa abundância tem levado a uma baixa apre-
ciação do seu valor. Desta forma, a maioria dos usos da ma-
deira na região envolvem enormes desperdícios. Por exemplo,
uma indústria madeireira típica da região usa cerca de três
metros cúbicos de tora para produzir apenas um metro cúbico
de madeira processada. Anualmente, cerca de 30 milhões de
metros cúbicos de toras são explorados pelas indústrias da
região. Quase 20 milhões de metros cúbicos são transforma-
dos em resíduos. Esses resíduos geralmente são queimados
ou transformados em material de baixo valor como carvão.

O aproveitamento dos resíduos da indústria madeireira
de forma mais nobre geraria melhores empregos e mais ri-
queza para a região. Essa cartilha, que introduz a marchetaria,
pode ser uma semente para melhorar a utilização das madei-
ras da região e melhor aproveitar os talentos de sua gente.

Paulo Barreto
Diretor Executivo do IMAZON
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A marchetaria é a arte de encrustar desenhos em madei-
ra, madrepérola, metais, marfim etc. Neste trabalho a
marchetaria será proposta com filetes de madeira maciça.

O aprendizado dessa técnica é de fácil assimilação princi-
palmente por demandar pouco maquinário. Outra contribui-
ção dessa técnica é um maior rendimento no uso da árvore,
diminuindo o desperdício desde a sua retirada na floresta até
o seu processamento final. Podemos utilizar galhos e outras
partes deixadas na floresta, bem como aproveitar aparas e
costaneiras produzidas nas serrarias. A marchetaria utiliza ain-
da madeira oriunda de demolições, restos das indústrias
moveleiras, de marcenarias, de carpintarias e de áreas que
sofreram desmatamento visando atividades agropecuárias.
Nessas áreas, podemos encontrar as mais diversas espécies
em diversos tamanhos, deixadas no campo por terem sofrido
ação do fogo ou por não ser viável sua exploração.

Hoje em dia o uso de fontes alternativas de madeira se
torna cada vez mais importante na conservação das florestas
tropicais, visto que a maioria das madeireiras instaladas na
região amazônica não exploram a floresta segundo critérios
do “Bom Manejo Florestal”. A marchetaria surge nesse cenário
predatório com a finalidade de agregar valor à madeira propi-
ciando um ganho muito maior que a venda em pé ou
pré-processada. Por ser um trabalho manual e com grande
possibilidade de agregação de valor em pequenos volumes de
madeira, a marchetaria apresenta-se como uma opção de renda
para comunidades amazônicas menos favorecidas.

INTRODUÇÃO
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PROJETO
É a elaboração de um desenho em uma folha de

papel quadriculado ou milimetrado.
Embora um objeto marchetado possa ter várias

peças de diversos tamanhos, nesta apostila tratamos
apenas da marchetaria básica feita a partir de uma
unidade padrão, por exemplo, 1x1cm.

O projeto definirá os pontos de partida para o
desenvolvimento do objeto:

• a espessura do filete; (neste caso 1x1 cm)
• o desenho (ver Figura 1).

        COMO ELABORAR O PROJETO

>>>> 1 1   Estabeleça o tamanho do desenho, de-
marcando-o na folha de papel;

>>>> 2 2 Seguindo uma escala pré-determinada,
estabeleça a espessura dos filetes;

>>>>  3  3 Crie o desenho baseado em quadrados
da espessura de cada filete, numerando colunas e
camadas;

MATERIAL NECESSÁRIO

• 1 folha de papel milimetrado ou quadriculado;

• 1 lápis preto (ou grafite);

• Lápis coloridos, em número suficiente para
   representar cada tipo de madeira.
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>>>>  4  4 Pinte o interior dos quadrados com lápis de
cor, indicando para cada cor uma espécie de madeira.

DESDOBRO
Desdobro é cortar a madeira na espessura defi-

nida no projeto, tirando-se os filetes para montagem
dos tacos marchetados. O desdobro, apesar
de simples, requer muito cuidado e atenção
da pessoa que irá executar a atividade.

Figura 1Figura 1 - Projeto de
tampa de caixa em
papel quadriculado.
A escala neste dese-
nho foi determinada
em 10 quadrados por
10 quadrados de 1 x 1
cm. Observe o desenho
com 10 colunas e 10
camadas.
Os quadrados escuros
são um tipo de madeira
e  os quadrados claros
outro tipo.

MATERIAL NECESSÁRIO

• Serra elétrica circular;

• Paquímetro (ou régua);

• Projeto com as medidas dos filetes.
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        COMO CORTAR OS FILETES

>>>> 1 1 Junte sobras de diferentes tipos de ma-
deira  de serrarias ou marcenarias. Pode-se também
aproveitar galhadas deixadas na floresta.

>>>> 2 2 Corte as madeiras em dimensões de fácil
manuseio usando um pedaço  de madeira como
apoio para evitar acidentes com as mãos.

>>>> 3 3 Respeite as dimensões do projeto;

>>>> 4 4 Classifique a madeira que irá ser utiliza-
da para o corte dos filetes, de acordo com as caracte-
rísticas definidas no projeto;

>>>> 5 5 Corte os filetes na espessura determina-
da no projeto, utilizando-se do mesmo método de
segurança anterior.

Figura 2Figura 2 - Use um
pedaço de madeira
como apoio, na hora
de usar a serra. Muita
atenção e cuidado.
Corte pequenas
tábuas de 1 cm de
espessura.

Figura 2Figura 2 - É muito importante cortar os filetes sempre
com a mesma medida. Use um pedaço de madeira
como guia. Corte os filetes para que fiquem com a
medida de 1 x 1 cm.

A madeira deve estar
seca em estufa ou
ao ar livre. Não tra-
balhe com a madeira
verde pois os objetos
sofrerão danos sérios.



9

MONTAGEM DOS TACOS
É a junção de todos os filetes, formando o desenho

definido no projeto (Figura 1). A montagem do taco é
feita de acordo com as características do projeto, com
a forma do desenho e a espessura dos filetes.

        COMO FAZER A MONTAGEM

>>>> 1 1 Separe os filetes que irá utilizar, por
cores e tamanho;

>>>> 2 2 Faça a montagem dos objetos sempre em
ambiente seco;

>>>> 3 3 Para a construção da forma de monta-
gem dos tacos utilize dois pedaços de madeira
formando um “L”. Utilize um esquadro para conferir o
ângulo de 90° (noventa graus);

>>>> 4 4 Junte os filetes conforme o projeto;

>>>> 5 5 Pegue as camadas na ordem da numeração
do projeto, e com um pincel, passe cola suficiente
entre cada um dos filetes;

MATERIAL NECESSÁRIO

• Filetes separados por tipos de madeira;
• Projeto;
• Cola para madeira e pincel;
• Forma de madeira com formato em “L”;
• Grampos de marceneiro e lixadeira.
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>>>> 6 6 Em uma forma de madeira no formato
de “L”, coberta com filme plástico para não deixar o
taco grudar na forma, coloque as camadas seguindo
a numeração para que o desenho saia correto;

Figura 3Figura 3 - Colocação
do taco na forma
em “L”. Use um
plástico para evitar
que os filetes colem
na forma.

>>>> 7 7 Prense suavemente o taco com grampos
de marceneiros para a retirada do ar. Observe se a
pressão não deformou o desenho no topo do taco.

Figura 4Figura 4 - Usando
madeiras de apoio e
grampos de marceneiro,
prense suavemente o
taco contra a própria
forma. Verifique se o
desenho não se
deformou.

>>>> 8 8 Faça a limpeza do excesso de cola, usando
um pano umedecido.

>>>> 9 9 Depois que a cola já estiver totalmente
seca, retire o taco da forma e inicie o processo de
acabamento da peça com uma lixadeira. Use uma
máscara facial evitando respirar o pó da madei-
ra. Veja sobre lixamento na página 15.
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CORTE DOS TACOS
É o corte na serra esquadrejadeira ou na serra de

fita com paralelo, na qual os tacos são fatiados para
a montagem, verificando sempre a espessura deter-
minada pelo projeto.

Figura 5Figura 5  - Depois de secar
a cola, retire os grampos de
marceneiro e utilize uma lixadeira
para dar o acabamento nas
laterais do taco.

MATERIAL NECESSÁRIO

• Serra de fita ou esquadrejadeira manual;
• Projeto com medidas;
• Paquímetro (ou régua);
• Lixas para madeira (óxido de alumínio).

COMO CORTAR OS TACOS

O corte dos tacos é uma atividade simples, po-
rém, deve ser feita com muita atenção. Ajuste a
medida desejada  na esquadrejadeira ou serra de
fita .

>>>> 1 1 Corte o taco em fatias verificando a me-
dida que será a mesma durante todo o processo;
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>>>> 2 2 A esquadrejadeira manual tem mais apoio, o
que facilita o processo de corte. Com pouco treinamento,
uma pessoa controla o corte sempre na mesma espessura.

Figura 6Figura 6  -
Fatiamento do taco na serra
esquadrejadeira manual.
Observe bem a espessura dos
tacos, especificada no projeto.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Todas as peças cortadas;
• Cola branca para madeira;
• Grampos de marceneiro;
• Pano umedecido;

Com a serra de
fita, use capacete para
evitar que algum  pe-
daço de madeira resva-
le e atinja a cabeça do
operador. Use também
protetor auditivo e
máscara facial.

MONTAGEM DOS OBJETOS
Consiste em juntar as peças que formarão o

objeto: 1 tampas, 1 fundo e 4 laterais (2 igual
a “A” e 2 igual a “B”). Veja a Figura 8.

COMO MONTAR A CAIXA

Para realizarmos de forma satisfatória a atividade
de montagem das peças, é melhor fazê-la por etapas:
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>>>> 1 1 Para montar a tampa e o fundo, faça a
colagem dos filetes de acabamento que têm as ex-
tremidades cortadas em 45o (ver Figura 7). Em se-
guida as fatias passam por uma sequência de lixamento,
sempre no sentido dos veios da madeira para retirada
dos defeitos das peças (veja na página 15).

>>>> 2 2 Usando um pincel e cola monte as qua-
tro laterais, que serão coladas sobre os filetes de aca-
bamento do fundo da caixa.

>>>> 3 3 Antes de montar a caixa, faça o acaba-
mento descrito na página 14, em todas as peças. Isso
garante que a caixa tenha um acabamento interno
depois de montada.

Figura 8Figura 8  - Para as laterais
da caixa, faça duas peças
conforme AA e duas peças
conforme BB. Use cola  e
grampos de marceneiro
para fixá-las sobre os
filetes de acabamento do
fundo da caixa.

Figura 7Figura 7  - Montagem da tampa
da caixa. Observe que o ângulo
dos filetes de acabamento é
de 45o. Os filetes de acabamento
devem ter a mesma espessura
das fatias do taco.

45o

>>>> 4 4 Usando madeiras de apoio e grampos de
marceneiro prense o objeto para a secagem da cola;
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>>>> 5 5 Retire o excesso de cola com um pano
umidecido e deixe secar bem para dar o acabamento final
da caixa. Utilize guias para manter as faces bem alinhadas.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
• Selador;
• Verniz;
• Pistola para aplicação de verniz;
• Cera de polir;
• Lixa d’água;
• Algodão.

ACABAMENTO FINAL
É toda técnica utilizada para tornar o

objeto pronto para a venda.

Figura 9Figura 9 - Usando
madeiras como guia,
prense a caixa para
que as laterais fiquem
bem posicionadas
enquanto a cola seca.

Figura 10Figura 10 - A caixa
montada pode também
ser fixada na bancada
com ajuda de madeiras e
pregos para o processo
de secagem.
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COMO FAZER O ACABAMENTO

O acabamento bem feito é o resultado de um
rigoroso procedimento em todas as suas etapas.
Depois de colado, o objeto estará pronto para ser
lixado e em seguida daremos início às aplica-
ções de selador. Após os poros estarem bem
fechados, aplicam-se as camadas de verniz.

LIXAMENTO

>>>> 1 1 A lixa ideal é a de
madeira (óxido de alumínio),
para fino acabamento;

>>>> 2 2 Deve-se usar, no mínimo, oito lixas de
granulações diferenciadas para a obtenção de uma
superfície sem ranhuras e bem polida, obedecendo a
sequência de lixas;

>>>> 3 3 A sequência de lixas deve obedecer,
necessariamente, uma ordem na utilização;

>>>> 4 4 Use a lixa n.º 80, para nivelamento da
superfície da caixa (ver Figura 11);

Utilize sempre
máscaras faciais para
proteção das vias res-
piratórias.

>>>> 5 5 Em seguida, use lixas de granulações
menores, n.os  100, 120, 150, 180, 220, 280 e 320;

Figura 11Figura 11 - Você pode
colocar a lixa sobre a
bancada, e controlar os
movimentos da caixa
sobre a lixa. Certifique-se
que a bancada esteja
bem plana.
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>>>> 6 6 Lixe a madeira sempre no sentido do veio.
Este primeiro lixamento refere-se apenas à correção
do nível da madeira. Lixar transversalmente produz
riscos feios na superfície.  Estes riscos são difíceis de
serem removidos e sobressaem nitidamente sob uma
camada posterior de selador ou verniz;

>>>> 7 7 Depois das lixas, faça uma limpeza mi-
nuciosa para retirar os resíduos deixados durante o
lixamento, bem como resíduos oleosos depositados
na madeira pelo contato com as mãos;

>>>> 8 8 Para aplicar o selador, use uma bola de
algodão. Faça movimentos circulares para preencher
todos os poros da madeira uniformemente. Use
quantas demãos forem necessárias.

>>>> 9 9 Com o selador completamente seco, con-
tinue o acabamento da caixa com uma lixa de ma-
deira (óxido de alumínio) de granulação 400. Repita
o processo até que as superfícies estejam completa-
mente lisas.

>>>> 10 10 Aplique verniz de nitrocelulose com uma
pistola, a uma distância de 15 cm da caixa. Depois de
seco, retire o brilho do verniz usando uma lixa d’água
com granulação 1000 para dar o acabamento final.
Cuidado para não retirar toda a camada de verniz.

Figura 12Figura 12 - Com as lixas mais
finas, respeite os veios da
madeira para evitar marcas
indesejáveis.
Podemos usar um taco de
lixa para realizar um trabalho
mais bem acabado.
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PRODUTOS E MERCADO

Agora você já sabe a técnica básica para produzir
pequenos objetos de madeira em marchetaria. A par-
tir daqui o que conta é a criatividade e a capacidade
de fazer produtos bem acabados e que tenham bom
preço na hora da venda. É por isso que o capricho no
fino acabamento é muito importante.

Nesta cartilha, você aprendeu a fazer uma caixa
mas o taco, em cortes diferentes, pode gerar muitos
outros objetos. A variedade de produtos aumenta a
chance de boas vendas. Eis algumas sugestões:

• Porta-jóias;
• Suporte para copos;
• Porta-guardanapos;

• Tabuleiros de jogos (damas, xadrez, gamão);
• Utencílios para cozinha;
• Peças para uso em movelaria.

Organizando sua comunidade, a produção de peças
em marchetaria ganha em qualidade e quantidade.
Isso quer dizer que os produtos poderão ser vendidos a
um menor preço, para muito mais clientes.

Lembre-se que a sua imaginação e o capricho na
confecção das peças, é tudo o que você precisa para
fazer da marchetaria uma ótima fonte de renda.

Uma última palavra: Sempre há o que aprender
e melhorar. Você faz o seu aprendizado.

Parabéns por ter chegado até aqui e mãos à obra!
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Projeto em Marchetaria
Utilize o gabarito abaixo para desenhar o projeto da caixa
em marchetaria que faremos nesta cartilha.
Com lápis de cores diferentes, pinte os quadrados de
1 x 1 cm para indicar cada tipo de madeira e sua posição
no projeto.
Cada quadrado será um filete de um tipo de madeira di-
ferente. A numeração serve para sua orientação na hora
de montar as camadas de filetes.
Para outros projetos, faça uma cópia deste gabarito ou
utilize um papel milimetrado.


