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Para o método de secagem ao ar livre 
existem várias formas para empilhar a madeira, a 
mais recomendada é o empilhamento em grade ou 
gradeamento (ver Informe Técnico sobre Secagem 
da Madeira nº1). Outros dois tipos de 
empilhamento também são muito utilizados no 
Brasil: gaiola e tesoura. Neste informe será 
abordado as características, vantagens e 
desvantagens destes dois tipos de empilhamento 
para a secagem natural da madeira.  

1) Empilhamento tipo Gaiola 

O empilhamento tipo gaiola é 
recomendado para espécies de fácil secagem, para 
finalidades que não exigem muita qualidade, muito 
utilizado na região sul do país para secagem de 
madeiras do gênero Pinus. 

Inicialmente, deve-se ter uma base de 
madeira seca com, aproximadamente, 20cm de 
altura em relação ao solo. A partir desta base 
começa-se o empilhamento, a primeira camada de 
tábuas a ser seca é apoiada nessa base e a camada 
seguinte é apoiada na primeira e assim, 
sucessivamente, de forma a termos uma 
superposição alternada. O apoio das tábuas ocorre 
próximo as extremidades das peças (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1 – Empilhamento tipo gaiola. 

O empilhamento em gaiola pode ter 
formato triangular ou quadrado, com camadas de 
três ou quatro tábuas, respectivamente. Este tipo 
de empilhamento não prevê cobertura proteção 
para a madeira. 

Entre as principais vantagens deste 
empilhamento está na sua facilidade de 
montagem, podendo ser executado por uma única 
pessoa e a inexistência de investimentos com 
estruturas, separadores ou outros materiais. Este 
tipo de empilhamento produz uma rápida 
secagem, principalmente, no início do processo, na 
remoção da água capilar. 

Quanto às desvantagens destacam-se as 
condições favoráveis para o desenvolvimento de 
fungos (emboloradores e manchadores) nas 
superfícies que ficam em contato entre as tábuas 
de madeira (Figura 2); a possibilidade de ocorrência 
de defeitos de secagem como empenos e 
rachaduras e a necessidade de grandes áreas de  
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pátio de secagem. Deve-se ter cuidado na 
montagem das pilhas, e evitar pilhas muitos altas. 

Figura 2 – Empilhamento do tipo gaiola com 
destaque para as áreas de contato entre as tábuas, 
regiões que geram condições favoráveis ao 
surgimento de fungos. 

2) Empilhamento tipo Tesoura 

Assim como, o empilhamento tipo gaiola, o 
empilhamento tesoura também é recomendado 
para madeiras de fácil secagem que abasteçam 
mercados de baixa exigência de qualidade. Muito 
utilizado, principalmente no sul do Brasil, para 
secagem de madeira de Pinus e de Araucária, na 
região norte utiliza-se para a secagem de madeira 
de Virola 

Para este tipo de empilhamento utiliza-se 
uma estrutura para apoiar a madeira durante o 
processo de secagem. Na parte central superior 
desta estrutura há um suporte de madeira provida 
de dentes separadores (para evitar o contato entre 
as tábuas) ou um arame tendo o uso de grampo 
para separar as madeiras. Neste suporte que a 

madeiras ficam apoiadas em sua parte superior. Na 
base há um estrado em ambos os lados a fim de 
evitar o contato direto da madeira no solo, 
recomenda-se que o estrado tenha em torno de 20 
cm de altura em relação ao solo (Figura 3). 

Figura 3 – Estrutura para o empilhamento em 
tesoura. 

A tesoura consiste no empilhamento 
vertical, com as madeiras inclinadas apoiadas a 
uma estrutura, formando um “V” invertido ou 
um “X” entre as tábuas (Figura 4). 

Figura 4 – Empilhamento tipo tesoura. 

As principais vantagens no 
empilhamento tipo tesoura estão na sua 
simplicidade de montagem, sendo possível a 
madeira ser empilhada por uma única pessoa; 
e no maior espaçamento entre as peças, que 
permite uma maior passagem de vento entre 
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as tábuas, acelerando a secagem da madeira. 
Essa maior passagem de vento está associada 
ao correto posicionamento das tesouras no 
pátio de secagem, de forma perpendicular a 
direção do vento predominante na região. 
Com isto terá uma maior passagem de vento 
entre as tábuas e uma secagem mais rápida. 

Entretanto, o empilhamento em 
tesoura apresenta algumas desvantagens, 
como: a necessidade da estrutura de suporte; 
o favorecimento ao desenvolvimento de 
defeitos de secagem como rachaduras de topo 
e empenamentos, particularmente, 
arqueamento e torcimento; e ainda pode gerar 
uma secagem desuniforme com variações no 
teor de umidade entre a parte superior e 
inferior da tábua. 

 

Considerações Finais 

Como visto, tanto gaiola como tesoura 
são empilhamento de simples execução, 
utilizados para madeiras de fácil secagem, ou 
seja, espécies que não apresentam propensão 
a defeitos de secagem. Recomenda-se o uso 
destes empilhamentos para finalidades que 
não tenham grandes exigências de qualidade 
da madeira. 

 Ambos os empilhamentos apresentam 
uma rápida secagem, principalmente, no início 
do processo na remoção da água capilar 
(acima do ponto de saturação as fibras). 
Entretanto, cabe salientar que como se trata 
de secagem ao ar livre, na maior parte das 
regiões, não será possível atingir baixos teores 
de umidade final.  

Desta forma, a madeira submetida à 
secagem natural nesses empilhamentos pode 
ser utilizada para finalidades menos nobres ou 
utilizada como uma pré-secagem, finalizando o 
processo, em câmaras de secagem, com o teor 
de umidade final adequado.   
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