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FERRAMENTAS MANUAIS
(NÃO ELÉTRICAS) :
Plaina manual : número 5. 
Marcas recomendadas: Stanley Bailey ou Stanley Master.
Abohr. Bohrer. Goldenberg. Todas estas marcas usadas, 
em bom estado. Preço médio de mercado: R$ 600. 
Alternativa: Stanley Global (cerca de R$ 200). Para todas estas,
verificar planicidade do solado e perpendicularidade entre as
laterais e o solado. 

Plainas novas: Stanley Sweetheart, Woodriver, Lie Nielsen,
Veritas; 

Formões : tamanhos 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm (ou
similares de medidas em polegadas). Marcas e modelos por
ordem de qualidade, em ordem crescente: Stanley
Dynagrip, Irwin Marples, Narex, Two Cherries, Woodriver,
Bahco, Lie Nielsen, Veritas; 

Serrote : qualquer serrote ocidental com comprimento entre
20 e 25 polegadas, para cortes grosseiros; 

Serrotes japoneses : desejáveis, mas não obrigatórios. Um
ryoba com comprimento em torno dos 30 cm. Um kataba ou
dozuki com comprimento entre 20 e 30 cm. Marcas : Suizan,
Gyokucho, Z-Saw (ou Zet- Saw). 

Esquadro : qualquer um que esteja no esquadro. Comprar
presencialmente, a menos dos esquadros combinados com
corpo em ferro fundido da Starret (preço em torno de US$
100); 



FERRAMENTAS MANUAIS
(NÃO ELÉTRICAS) :
Suta : qualquer uma que trave adequadamente; 

Graminho : qualquer um que trave adequadamente. É
possível fazer um. Há planos na Internet; 

Martelo : qualquer martelo de unha de tamanho médio; 

Maço (para golpear os formões) : qualquer um; 

Grampos : do tipo F. Relação custo benefício razoável : Fort G,
medida 120 x 300 mm. Quantidade mínima : 6. É possível fazê-
los. Há planos na Internet; 

Sargentos : com barra tipo T ou similar. Tamanho mínimo de
1.000 mm. Relação custo benefício razoável : Motomil.
Quantidade mínima : 3. É possível fazê-los. Há planos na
Internet; 

Guilherme : Stanley 92 ou 93 ou similar, usado, em bom
estado. Desejável, mas não obrigatório. É possível fazer um. Há
planos na Internet. 

Tupia manual : Stanley 71, usada, em bom estado. Desejável,
mas não obrigatório. É possível fazer um. Há planos na
Internet. 

Serra tico tico manual (arco de serra) : qualquer uma que
faça corte de madeira. Bancada de marceneiro : ou mesa
firme. Com comprimento mínimo de 1 m. 



1 - Serra circular de bancada (Bosch, Dewalt, Makita)

 2 - Desengrosso de bancada (Makita, Dewalt)

3 - Desempeno de bancada (Invicta ou Acerbi, usados,
com corpo em ferro fundido, em bom estado). 

4 - Furadeira de bancada (Ferramentas Santa Catarina,
Schulz, Motomil)

 5 - Tupia elétrica de coluna que possa ser invertida
(Makita 2301, Dewalt 621, Bosch GOF1660)

 6 - Serra de fita (Invicta usada, Makita, Starret).

 7 - Lixadeira elétrica portátil (Raimann RTS-1 ou RTS-2). 

Obs. : estas são marcas / modelos recomendados.
Nada impede que cada um escolha a que melhor lhe
convier. 

MÁQUINAS (POR SEQUÊNCIA
SUGERIDA DE AQUISIÇÃO): 



MADEIRAS: 
Sobre as madeiras : como diz Mestre Milton, meu
professor de marcenaria aqui no Brasil, "você pode
fazer o que quiser... o que a gente não sabe, é o que vai
acontecer depois ...". Com isso, Mestre Milton quer
dizer que você pode usar, em relação às madeiras,
qualquer uma que quiser, mas se você quiser que a
performance das peças seja melhor, tem que escolher
as espécies certas. 

Assim, para o primeiro projeto - a tábua de corte -
recomenda-se madeiras não moles, com densidade
acima dos 650 kg / m3. 

Para os demais projetos - o banco com marchetaria, a
mesa de centro, e a poltrona Adirondack - o ideal é que
sejam madeiras leves e resistentes, com densidade
entre os 500 e os 650 kg, como a cerejeira, o cedro
canadense, o cedro rosa, o freijó, a imbuia, o jequitibá,
o mogno, o mogno africano, o pinho araucária, a teca.
Outras opções não tão boas, mas também viáveis, são
o cambará, a garapeira, e o tauari.



Como as madeiras, citadas até aqui podem não estar
disponíveis na sua região, ou seus preços podem estar
altos, vocês podem usar outras madeiras. 

Até mesmo o pinus pode ser usado, sabendo-se que
ele é mais sujeito ao ataque de pragas como cupins,
fungos, etc. Além disso, ele não tem resistência
mecânica alta. Existem pranchas de pinus melhores -
que apresentam como características o maior peso, e
uniformidade entre as camadas (os anéis de
crescimento). 

Independentemente da madeira escolhida, todas elas
devem estar "secas", ou seja, com umidade em
equilíbrio com o ambiente, e desejavelmente entre 8 e
12 % - umidade ideal para os processos de colagem,
aplicação de recobrimento, e para que a madeira se
mexa o mínimo possível dentro das variações médias
da umidade do ambiente. 

MADEIRAS: 
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