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HISTÓRIA

A ArtPine faz parte de um grupo empresarial fundado há 20 anos, baseado na ﬁlosoﬁa da utilização
racional da madeira como material estrutural e decorativo na construção civil. Em sintonia com a
ArtPine, a Engetrel, empresa participante do mesmo grupo, desenvolve os serviços de consultoria e
projetos estruturais.
Buscando cada vez mais a utilização racional da madeira neste segmento, desde 2006 a ArtPine
produz elementos estruturais adotando a tecnologia da Madeira Laminada Colada (MLC), utilizando
este material principalmente em suas obras ou em fornecimento a terceiros, sempre com a devida
orientação técnica.

OBJETIVOS ALCANÇADOS
O alto padrão das construções e produtos ArtPine/Engetrel é resultado da qualidade dos projetos
estruturais desenvolvidos e da produção de MLC pelo grupo, sempre em parceria com excelentes
proﬁssionais de arquitetura e engenharia que compartilham da nossa ﬁlosoﬁa. O objetivo primordial
alcançado é a utilização da madeira como elemento construtivo que agrega alto desempenho
estrutural, segurança e estética privilegiada permitindo, ainda, soluções econômicas e funcionais.

MADEIRA LAMINADA COLADA

A MLC é um produto obtido a partir da colagem controlada de lamelas de madeira formando
elementos estruturais, como pilares e vigas, com grande versatilidade de formas e dimensões
praticamente ilimitadas.
Tal versatilidade proporciona enormes possibilidades de uso deste material como solução estrutural
em projetos de arquitetura e urbanismo conservadores ou arrojados, em formas e dimensões
impossíveis a outros tipos de material. Tudo isto aliado ao aspecto visual e conforto sensorial
próprios da madeira natural.

CONTROLE
DE QUALIDADE
Toda a fabricação da MLC é feita em ambiente industrial, permitindo rigoroso controle de qualidade,

desde a classiﬁcação da madeira bruta, controle total do processo produtivo e treinamentos para
capacitação e atualização da mão de obra.
O processo produtivo da MLC segue as mais atuais normas técnicas nacionais e internacionais
vigentes, utilizando as mais atuais tecnologias em adesivos para colagem e tratamento preservativo
da madeira, proporcionando segurança estrutural
e imunidade contra o ataque de insetos xilógagos
e fungos apodrecedores.
Para garantir que as propriedades mecânicas dos
elementos estruturais produzidos em MLC ArtPine
estejam em conformidade com os normas
vigentes, amostras representativas do material
produzido são avaliadas periodicamente em
laboratórios credenciados.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
Toda madeira utilizada pelo grupo ArtPine/Engetrel
provêm de cultivos certiﬁcados, controlados de forma
sustentável e ambientalmente amigável, contribuindo
para a proteção das espécies nativas das ﬂorestas
naturais brasileiras.

VISÃO DE FUTURO
A visão de futuro do grupo ArtPine/Engetrel está ligada à utilização cada vez mais racional da madeira
e materiais renováveis, aliada a conceitos estruturais técnicos e à criatividade em projetos de
arquitetura com grande liberdade de criação e construção de um mundo com esperança no bem estar
comum.

