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R E S U M O

A B S T R A C T

 O presente trabalho pretende ser o ponto de partida sobre a questão 

cultural coreana no Brasil. Através da pesquisa por entrevistas, imagens, mapas, 

texto e dados, desenvolveu-se um estudo para entender mais sobre a questão.

 O trabalho gira em torno do entendimento da vinda dos coreanos ao 

Brasil, a arquitetura da Coreia e a importância de uma edificação que valorize a 

cultura na cidade.

 Por fim, foi elaborado o exercício projetual de um centro cultural coreano 

localizado no bairro do Bom Retiro, procurando valorizar e expandir a cultura 

coreana no país.

 The present work intends to be the starting conversation about the 

Korean cultural in Brazil. Through researching with interviews, images, maps, text 

and data, a study was developed to understand more about the issue.

 The work revolves around understanding the arrival of Koreans in Brazil, 

the architecture of Korea and the importance of a building that values culture in 

the city. 

 Finally, it was developed the design exercise of a Korean cultural center 

located in the neighborhood of Bom Retiro, trying to value and expand the Korean 

culture in the country.
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P R E F Á C I O

 Pessoalmente possuo uma conexão muito forte com a Coreia do Sul. Tive 

a oportunidade de realizar um intercâmbio para o país e residir na cidade de Seul 

por um ano. Toda a minha vivência no local com certeza foi de forte influência 

para a realização desse projeto. O que me encantou na cidade não foram apenas 

as pessoas, mas também a arquitetura e urbanismo do país. 

 Coreia é o país do contraste entre o antigo e o novo, onde encontram-

se edificações contemporâneas e grandes avenidas dividindo espaço com ruas 

estreitas e arquiteturas tradicionais. Em sua capital, Seul, isso fica ainda mais 

visível.

 Ao voltar para o Brasil, vi a falta de equipamentos culturais para a 

comunidade coreana em São Paulo, mesmo havendo um grande número de 

imigrantes na cidade, principalmente no bairro do Bom Retiro. Por isso, propus 

uma edificação que conecte imigrantes, seus filhos, netos e também brasileiros 

para um local onde se possa aproveitar a cultura rica da Coreia do Sul. 

“청계천의 비린 널 사랑해

선유도의 쓸쓸함을 사랑해

I love you Seoul”

“Eu amo o cheiro de Cheonggyecheon

Eu amo a solidão de Seonyudo

Eu te amo Seul”

Kim Nam-Joon ¹, 김남준 

Figura 1 – Fotos pessoais do 
intercâmbio para a Coreia do Sul em 
2016 (Fonte: Autoria própria)

1. Kim Nam-Joon, 김남준, mais 
conhecido por seu nome artístico RM 
(anteriormente conhecido como Rap 
Monster), é um rapper, compositor 
e produtor musical sul-coreano. 
Tornou-se popularmente conhecido 
por ser integrante do grupo sul-
coreano BTS
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I N T R O D U Ç Ã O

 Tendo como ponto de partida mostrar o desenvolvimento do projeto do 

Centro Cultural Coreano no Bom Retiro, este trabalho está dividido em 4 partes a 

fim de expor os estudos relacionados ao projeto e propor uma edificação cultural 

para a área estudada. 

 Começo o trabalho questionando e pesquisando sobre a importância dos 

centros culturais nas cidades e porque desenvolver um para o exercício projetual. 

Após isso, discorro sobre o bairro do Bom Retiro, caracterizado pela presença de 

diversas nacionalidades internacionais diferentes, principalmente a de coreanos. 

Em seguida, relato sobre as características da arquitetura tradicional coreana e 

sua relação com o Brasil. Ao fim, apresento o projeto proposto do Centro Cultural 

Coreano.
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PARTE 1

o programa: sobre centros culturais

1.1 o que é um centro cultural e sua importância 

1.2 por que um centro cultural coreano em são paulo?
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1.1 O QUE É UM CENTRO CULTURAL E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 É difícil a definição do que seria um centro cultura. De acordo com a 

arquiteta Renata Ribeiro Neves 2 , não existe um modelo definitivo do que seria 

esse equipamento. Porém, pode-se defini-lo como um local que visa produzir, 

elaborar e disseminar as práticas culturais, dando informação para seus usuários. 

Dessa forma, a arquiteta informa três pilares essenciais para um edifício ser 

chamado de Centro Cultura: informar, discutir e criar.

 

“As atividades relacionadas ao verbo informar são desenvolvidas em espaços 

como teatros de arena, bibliotecas, cinemas, espaços de exposições, e outros 

ambientes semelhantes funcionalmente. O segundo, discutir, é viabilizado em 

ambientes como auditórios, salas de vídeo conferências, e até mesmo em espaços 

de convivência social, salas de reuniões e de múltiplo uso, pátios, dentre outros. Já 

o verbo criar são necessários espaços como ateliês de produção de obras novas, 

restauração, ou ainda de ensino para profissionais e aprendizes, mais conhecidas 

como oficinas de arte” NEVES 3, 2013, Pg. 5  

 

 Além de possuir todas essas responsabilidades, o centro cultural também 

é importante para o caráter urbano da cidade. 

 

 “Como parte das grandes campanhas para “revitalizar” as áreas 

urbanas [...], as cidades realizaram amplos programas de renovação urbana 

[...]. Governos, bancos, grandes empresas e instituições culturais como os 

museus adotaram a arquitetura como sua marca, em prédios geralmente bem 

construídos.” 

GHIRARDO 4, 2002, Pg. 5-6

 

2. NEVES, Renata Ribeiro. Revista 
Especialize On-line IPOG - Goiânia 
- 5ª Edição nº 005 Vol.01/2013 – 
julho/2013 – Pg. 3

3. NEVES, Renata Ribeiro. Revista 
Especialize On-line IPOG - Goiânia 
- 5ª Edição nº 005 Vol.01/2013 – 
julho/2013 – Pg. 5

4. GHIRARDO, Diane Yvonne. 
Arquitetura contemporânea: uma 
história concisa. Tradução: Maria 
Beatriz de Medina. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, Pg. 5-6
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 Um exemplo desse processo é o Centro Cultural Georges Pompidou 

(Figura 02)  projetado pelos arquitetos Renzo Piano 5 e Richard Rogers 6. 

Finalizado em 1977, o edifício localizado em Paris, França, possui uma grande 

carga de importância já que virou inspiração e passou a ser um incentivo para 

a explosão de centros culturais pelo mundo.  Sua grandiosidade e as diversas 

atividades culturais realizadas em seu interior são de exemplo até hoje para as 

novas construções de centros culturais. 

5. Renzo Piano (Gênova, 14 de 
setembro de 1937) é um arquiteto 
italiano. Partidário da arquitetura 
high-tech, sua obra mais conhecida 
é o Centro Georges Pompidou, em 
Paris.

6. Richard George Rogers, é um 
arquiteto italiano naturalizado 
britânico. Em 2006, foi o vencedor 
do Prémio Stirling pelo terminal 4 
do Aeroporto de Barajas e em 2007 
recebeu o Prêmio Pritzker pelo 
conjunto de sua obra.

Figura 2 - Centro Cultural Georges 
Pompidou (Fonte: Autoria Própria)
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1.2 POR QUE UM CENTRO CULTURAL COREANO EM SÃO PAULO?

 Atualmente em São Paulo existem oficialmente dois edifícios culturais 

voltados para a Coreia do Sul. Um deles é o Centro Cultural Coreano localizado 

no bairro da Santa Cecília, em São Paulo (Figura 3). Atualmente é o local mais 

importante para compartilhar informações culturais para os brasileiros, porém seu 

edifício possui algumas carências e deficiências.  

“Sou aluno do centro cultural coreano, localizado em São Paulo. Os espaços do 

centro cultural são utilizados para aulas, cursos de gastronomia e dança. O espaço 

conta apenas com um único salão amplo para diversas atividades, evitando que 

mais de uma aula possa acontecer. Os espaços dedicados as aulas de idioma não 

são padronizadas, as mesas e cadeiras também não. Existe também uma biblioteca 

adaptada no prédio, onde existem poucas mesas e cadeiras para área de estudo. 

Talvez a maior dificuldade estrutural no centro cultural seja a acessibilidade. O 

prédio possui dois andares, sem a existência de elevador ou rampa de acesso. A 

escada central, que dá acesso a todos os espaços do piso superior é perigosa e 

com degraus curtos.”

Gustavo Balducci 7, 26 anos, designer e jornalista.

 Outro edifício cultural coreano é o Centro Cultural Hallyu, localizado no 

bairro do bairro do Bom Retiro (Figura 4).

“Lá também tem os mesmos problemas: um único salão para diversas atividades. 

O prédio não tem recuo e é estreito, as salas são improvisadas e possui zero 

acessibilidade. Inclusive tinha uma aluna cadeirante que fazia aula lá e o pai dela 

que a levava no colo até o segundo andar.”

Gustavo Balducci 8, 26 anos, designer e jornalista.  

7. Entrevista realizada por Thais 
Shiozawa De Micheli com Gustavo 
Balducci, no dia 16 de Novembro de 
2018, São Paulo – SP

8. Entrevista realizada por Thais 
Shiozawa De Micheli com Gustavo 
Balducci, no dia 16 de Novembro de 
2018, São Paulo – SP

Figura 3 - Centro Cultural Coreano na 
Santa Cecília (Fonte: Edjane Zimmer)
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 Outro local importante para a cultura coreana, especificamente para 

a música pop coreana, é o Centro Cultural São Paulo (Figura 5), localizado na 

Vergueiro e projetado pelos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Telles.

“A presença dos jovens que dançam a música pop coreana, o Kpop, aconteceu 

de maneira natural no Centro Cultural na Vergueiro por diversos motivos. 

Primeiro, é bem localizado, perto do metro Vergueiro. Comparando a outros 

espaços utilizados para a dança como Parque Carandiru e a Estação Conceição, 

o Centro Cultural São Paulo oferece segurança e estrutura como banheiros e 

bebedouros. Além disso, os vidros do edifício são utilizados pelos jovens para 

passar as coreografias, já que eles não possuem dinheiro para reservar salas de 

ensaio com grandes espelhos. Isso tudo fez com que o local se destacasse entre 

esses jovens dançarinos, tendo como consequência a superlotação do local aos 

finais de semana. A administração do prédio até pintou os vidros que serviam 

como espelho para evitar que mais pessoas aparecessem para treinar.”

Lucas Jotten Mendonça de Souza 9, 24 anos, Produtor cultural

 Dessa forma, para suprir as necessidades dos edifícios existentes ligados 

a cultura coreana, sugeriu-se a construção de um novo edifício que seja o novo 

Centro Cultural Coreano em São Paulo. O projeto é proposto no bairro do Bom 

Retiro pelos motivos descritos a seguir.   

9. Entrevista realizada por Thais 
Shiozawa De Micheli com Lucas 
Jotten Mendonça de Souza, no dia 
16 de Novembro de 2018, São Paulo 
– SP

Figura 4 - Salão do Centro Cultural 
Hallyu no Bom Retiro (Fonte: 
BrazilKorea)

Figura 5 - Jovens dançando no 
Centro Cultural São Paulo na 
Vergueiro  (Fonte: Autoria Própria)
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PARTE 2

o terreno: bom retiro 

2.1 contextualização histórica

2.2 bom retiro e a coreia
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

 Já fazem muitos anos que o bairro do Bom Retiro em São Paulo se 

caracteriza pela existência de diversas culturas e etnias internacionais. O bairro já 

foi reconhecido pela presença de italianos, judeus, bolivianos, coreanos, etc, e o 

motivo disso está relacionado com o contexto histórico e localização do Bairro. 

 Como o Bom Retiro estava localizado abaixo do Rio Tiete e a cima da 

linha ferroviária (hoje atual estação da Luz), esse bairro foi considerado no século 

XIX como a transição entra o meio rural e a cidade (Figura 6). Dessa forma, devido 

a sua localização ser estratégica na cidade (a transição entre urbano e rural), 

muitas industrias foram implementadas na área (TRUZZI 10, 2001). Assim, o bairro 

se tornou abrigo da primeira fase da industrialização da cidade (SILVA 11, 2015)

 Junto com isso, a partir de 1880, ocorreu o desenvolvimento das lavouras 

de café em São Paulo, provocando um aumento na população da região devido 

à forte imigração de europeus para a cidade de São Paulo para trabalhar. 

Porém, apesar da importância das lavouras de café, o Bom Retiro acabou se 

caracterizando por ser um bairro proletário devido a sua localização perto da 

ferrovia e do centro da cidade. (TRUZZI 12, 2001) 

“Em 1912, outra fonte apontava que nessa empresa (uma indústria de fiação e 

tecelagem) mais de 70% da mão-de-obra eram compostos de italianos”

TRUZZI, Oswaldo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n 27, 2001. P.146

  Por ter essa característica de ser um bairro proletário e ser perto da 

várzea do rio, o valor do terreno na região era barato, atraindo os imigrantes 

judeus e seus comércios, na maioria têxtil (TRUZZI 13, 2001). Assim, os judeus 

 10. TRUZZI, Oswaldo. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n 27, 2001, 
pg. 143-166

 11. SILVA, Silvana Cristina. Os bairros 
do Brás e Bom Retiro e a metrópole 
informacional, Goiânia, v. 35, n. 1, p. 
91-113, jan./abr. 2015

12. RUZZI, Oswaldo. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n 27, 2001, 
pg. 143-166

13. RUZZI, Oswaldo. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n 27, 2001, 
pg. 143-166
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foram se estabelecendo no bairro e criando uma estrutura comunitária judaica 

forte. Dessa forma, ocorreu a migração em cadeia, em que mais judeus migraram 

para o Bom Retiro por já ter uma estrutura cultural estabelecida no bairro. 

“Doze anos mais tarde, em 1945, o predomínio dos judeus no comércio da 

parte alta do Bom Retiro já se tornara absoluto. De fato, para os imigrantes, 

as perspectivas de uma vida melhor com um negócio próprio eram muito 

atraentes.”

TRUZZI, Oswaldo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n 27, 2001. P.14

 Com o passar dos anos, a comunidade judaica percebeu as desvantagens 

de morar em um bairro de característica industrial. A partir disso, muitas pessoas 

do grupo se mudaram para outros bairros ao longo que prosperaram em seus 

trabalhos.

Figura 6 - Planta da capital do estado 
de São Paulo ,Jules Martin – 1890. 
(Fonte: http://www.arquiamigos.org.
br/info/info20/i-1890.htm 
Acessado 15-11-2018)
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2.2 BOM RETIRO E A COREIA

 De acordo com o sociólogo Lytton L. Guimaraes14, a imigração de 

coreanos no Brasil se deu início em 1963, com a vinda de barco de 103 coreanos 

no porto de Santos.  Esses eram ex prisioneiros resultado da Guerra da Coreia 

que vieram para o Brasil para trabalhar com agricultura. Por serem ex prisioneiros 

políticos, esse grupo não possuía conhecimentos de agricultura (alguns eram 

jornalistas, ex militares, etc) e por isso migraram para a maior área urbana 

próxima, a cidade de São Paulo. 

 A partir daí, ficou cada vez mais restrito a vinda de imigrantes coreanos 

para o Brasil, já que esses descumpriram o combinado de trabalharem na área 

agrícola. Assim, os novos imigrantes da Coreia entraram ilegalmente no país 

através da fronteira do Paraguai e da Bolívia.   

 Por alguns serem ilegais no país, muitos coreanos trabalharam para os 

judeus nas confecções de roupas, sendo uma mão de obra barata para os donos 

das lojas.

“eles (coreanos) não protestaram que estavam sendo explorados, mas relataram 

que estavam trabalhando duro para conseguir acumular capital e abrir seus 

próprios negócios assim que se tornassem residentes legais”

Lytton L, Guimaraes, 2006, P. 9 

  Posteriormente, muitos buscaram legalizar sua situação no país. Assim, 

coreanos começaram também a empreender, sendo donos de restaurantes 

coreanos, supermercados coreanos, lojas de roupas, entre outras atividades, 

deixando o bairro visualmente com a característica do país oriental.

14. Lytton Leite Guimarães, possui 
graduação em Sociologia - University 
of Kentucky, EUA (1962). Tem 
experiência na área de Relações 
Internacionais, com ênfase em 
política externa e segurança, teoria 
e metodologia, estudos asiáticos 
(China, Índia, Japão, Coréia), BRICs, 
processos de transição, inovação 
e transferência de tecnologia. 
The Korean Community In Brazil: 
Challenges, Achievements And 
Propects, Jejudo, 2006, P. 9)
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 Outro motivo que facilitou a vinda dos imigrantes coreanos para o 

Brasil foi a mesma questão da vinda dos judeus, através da migração em cadeia. 

Coreanos vinham da Coreia do Sul morar no Brasil através da ajuda de amigos e 

familiares que já estavam estabelecidos aqui. 

“Me mudei para o Brasil com meus pais e meu irmão quando eu tinha 5 anos 

de idade, em 1998. Na Coreia do Sul meus pais trabalhavam vendendo pães para 

as padarias, mas depois da crise de 1997 que atingiu o país tudo ficou mais difícil 

para os negócios. Nisso, meu pai tinha um amigo de escola que morava no Brasil 

e propôs de nos mudarmos e trabalharmos aqui. Meus pais aceitaram, e assim nós 

viemos morar no Bom Retiro. Na primeira semana lembro que ficamos na casa 

desse amigo do meu pai, que nos auxiliou um pouco na adaptação ao novo país. 

Meus pais trabalharam com ele em confecção de roupa, e depois mudaram para 

outros negócios.”

Jong Chul Lee, 25 anos, coreano que mora no Bom Retiro e é funcionário de T.I. 

no Banco Itaú15

  

 Outra instituição que foi forte para estabelecer a população no bairro 

foram os grupos de Igreja católica ou protestante (Figura 8). Não apenas um local 

religioso, a igreja foi de forte importância social para o bairro.

  

“Ali (igreja) discutem-se oportunidades de trabalho e negócios favoráveis, 

trocam-se notícias da Coréia e de parentes distantes, cultivam-se novas amizades, 

ensinam-se tanto a cultura, a história e a língua do país de origem quanto a 

língua do novo país, organizam-se torneios esportivos e outras atividades de 

lazer, discute-se a educação dos filhos, arranjam-se parceiros para casamentos, e 

os mais velhos encontram-se para trocar impressões a respeito da vida no novo 

país. Assim, mesmo os menos inclinados à fé costumam frequentá-las, ainda que 

15. Entrevista realizada por Thais 
Shiozawa De Micheli com Jong Chul 
Lee, no dia 16 de Novembro de 2018, 
São Paulo – SP

Figura 7 - Placas de estabelecimentos localizados na Rua Três 
Rios no bairro do Bom Retiro. A esquerda é uma imagem do um 
restaurante coreano, não possuindo seu nome traduzido para o 
português. A direita encontram-se o banco coreano Woori Bank e 
também o supermercado coreano Otugui.  (Fonte: Google Maps)
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esporadicamente(...)”

TRUZZI, Oswaldo. Etnias em convívio: o bairro do Bom Retiro em São Paulo. Rio de 

Janeiro, n 27, 2001, p. 152

 Assim como a comunidade judaica mudou de bairro quando 

enriqueceram, os coreanos estão seguindo os mesmos passos. De acordo 

com a jornalista Débora Yuri 16, muitos já estão se mudando para bairros 

como Higienópolis, Morumbi e Aclimação. Muito disso se deve ao medo que 

a comunidade tem com a violência do bairro. A maioria dos estabelecimentos 

coreanos hoje em dia possuem grades e precisam de identificação para entrar. 

“Tem uma parte da comunidade coreana que não guarda seu dinheiro no 

banco. Se deixar no banco, eles vão ter que pagar uma taxa mensalmente. Além 

disso, alguns não queriam declarar a renda certa para não pagar muito imposto. 

O pessoal guardava o dinheiro tudo dentro de casa. Isso atraiu os ladrões e a 

comunidade coreana acabou sendo um bom alvo para os bandidos.”

Jong Chul Lee, 25 anos, coreano que mora no Bom Retiro e é funcionário de T.I. 

no Banco Itaú 17  

16. YURI, Débora. Folha de São Paulo, 
Imigração coreana transforma bairro 
de SP, 13 de fevereiro de 2005

17. Entrevista realizada por Thais 
Shiozawa De Micheli com Jong Chul 
Lee, no dia 16 de Novembro de 2018, 
São Paulo – SP

Figura 8 - Igreja Evangélica MEP 
Andiok, localizada no Bom Retiro. 
Local de muita importância para 
a comunidade coreana na cidade.  
(Fonte: Google Maps)
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3.1 ESTRUTURA E MATERIAL

 3.1.1 A ESTRUTURA DA CASA TRADICIONAL COREANA (HANOK)

 De acordo com os arquitetos escritores do livro “Hanoak, Traditional 

Korean Homes”18, de 1999, existiam diversos tipos de casas tradicionais coreanas, 

que variavam das mais simples e com materiais de fácil acesso (Figura 9) até as 

complexas e com materiais refinados (Figura 11). Hoje em dia, as mais comuns 

de existirem e serem replicadas são as que pertenciam a classe média (Figura 

12). O projeto de uma casa tradicional coreana tem como característica sua 

complexidade e o uso de materiais naturais do local.

18. CHOI, Jae-Soon; Chun, Jin-Hee; 
Hong, Hyung-Ock; Kang, Soon-Joo; 
Kim, Dae-nyun; Min, Chan-Hong; 
Oh, Hyi-Kyung; Park, Young-Soon. 
Hanoak: Traditional Korean Homes, 
1999

Figura 09 - Casa Hanok simples feita 
de toras e troncos. (Fonte: Suh Jai Sik)

Figura 10 - Foto da cidade de Jeonju, 
conhecida pela presença das casas 
hanoks no centro da cidade (Fonte: 
Autoria Própria)
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Figura 11 - Foto em uma vila 
tradicional de casas hanoks na cidade 
de Seul. (Fonte: Autoria própria)

Figura 12 - Foto em uma vila 
tradicional de casas hanoks na cidade 
de Seul. (Fonte: Autoria própria)

Figura 13 - Interior do pátio de 
uma casa Hanok (Fonte: Hello! from 
Hannam http://hellofromhannam.
blogspot.com/)
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 A casa Hanok possui um processo construtivo especifico e com muitos 

detalhes 19 :

19. KIM, Min; Kim, Hyosun; Ryu, 
Jaeseon; Jung, Youngsoo, New 
Building Materials and Methods for 
Modernized Korean Housing (Hanok), 
Jornal do Instituto Coreano de 
Engenheiros da Construção Volume 
15, Edição 2, março de 2014

Figura 14 - Fundação - Método de 
compactação Quicklime. (Fonte: Kim, 
Min; Kim, Hyosun; Ryu, Jaeseon; Jung, 
Youngsoo)

Figura 15 - Estrutura - Encaixando 
os pilares na fundação. (Fonte: 
MBC https://www.youtube.com/
watch?v=Q8L9NQN28io)
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 Uma característica forte das casas Hanoks é o uso da madeira em sua 

estrutura.

“As maneiras de enxergar a vida e suas facetas apresentam diferenças marcantes, 

do ocidente para o oriente: enquanto no ocidente a madeira se destina a resolver 

aspectos de menor relevo nas construções e, o definitivo, o permanente se faz em 

pedra ou concreto, o Oriente, ciente da transitoriedade das coisas humanas, faz 

construções integralmente em madeira” (IMAGUIRE JR 20 ., 1994).

 Sua estrutura é feita através da técnica de encaixe (Figura 17) que pode 

ser chamada de “sambladura” que, de acordo com Zani 21 (2003, p. 87), “é a 

técnica de união de duas ou mais peças de madeira sem a interferência de outros 

elementos de união como cavilhas ou pregos. Podem ainda ser tratadas por 

samblagens, emendas, engradamentos ou simplesmente encaixes”.

 Apesar do uso da madeira ser muito assimilado a pré-fabricação, ao 

assistir ao vídeo da MBC 22 da construção de uma casa tradicional coreana, 

percebe-se que muito das suas medidas são realizadas diretamente na obra, 

artesanalmente (Figura 19). 

20.  IMAGUIRE JR, Key. A Casa de 
Araucária: Arquitetura Paranista. Tese 
(Concurso) - UFPR, Curitiba, 1993.

 21. ZANI, Antônio Carlos, Arquitetura 
em Madeira. Londrina: Eduel; São 
Paulo: Impressora Oficial do Estado 
de São Paulo, 2003.

 22. MBC é um telejornal sul-coreano 
exibido pela MBC desde 5 de outubro 
de 1970.
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Figura 16 - Estrutura – Encaixes 
de Madeira. (Fonte: Kim, Min; 
Kim, Hyosun; Ryu, Jaeseon; Jung, 
Youngsoo)

Figura 17 - Encaixe das vigas com o 
pilar pelo método da sambladura. 
(Fonte: MBC https://www.youtube.
com/watch?v=Q8L9NQN28io)
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Figura 18 - Encaixe dos pilares pelo 
método da sambladura. (Fonte: 
MBC https://www.youtube.com/
watch?v=Q8L9NQN28io)

Figura 19 - Realizando o corte da 
sambladura diretamente na obra. 
(Fonte: MBC https://www.youtube.
com/watch?v=Q8L9NQN28io)
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Figura 20 - Paredes - Método 
Molhado de madeira e barro. (Fonte: 
Kim, Min; Kim, Hyosun; Ryu, Jaeseon; 
Jung, Youngsoo)

Figura 21 - Piso – Construção 
do ondol, método coreano de 
aquecimento do piso na antiguidade  
(Fonte: Kim, Min; Kim, Hyosun; Ryu, 
Jaeseon; Jung, Youngsoo)
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Figura 22 - Aberturas e Portas – 
Medidas e Encaixes feitos na obra 
(Fonte: Kim, Min; Kim, Hyosun; Ryu, 
Jaeseon; Jung, Youngsoo)

Figura 23 - Cobertura - Método 
Manual e Tradicional de Construção 
Úmida.  (Fonte: Kim, Min; Kim, 
Hyosun; Ryu, Jaeseon; Jung, 
Youngsoo)
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 De acordo com o arquiteto Ju Eun Kim 23, outra característica da 

arquitetura tradicional é a sua construção a partir de grides estruturais.  

 Dentro desse gride, encontra-se um gride secundário que é 

determinadode acordo com a escala humana. Sua medida vem a partir da 

largura do ombro do ser humano, a fim de permitir que os residentes se movam 

confortavelmente dentro de cada espaço.

Figura 24 - Gride estrutural da casa 
Hanok. (Fonte: Ju Eun Kim)

23.  KIM Ju Eun, SEEKING WISDOM 
IN TRADITION: THE PROMISE OF 
FUTURE HOUSING. Tese apresentada 
à Faculdade de Pós-Graduação da 
Universidade de Maryland, College 
Park, em cumprimento parcial dos 
requisitos para o grau de Mestrado 
em arquitetura, 2015
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  3.1.2 USO DA MADEIRA NO BRASIL

 Apesar de existir em grande quantidade no Brasil, o uso do material da 

madeira é pouco utilizado na construção civil no país. De acordo com Berriel 
24 , isso acontecesse muitas vezes pela falta de informação e conhecimento 

dessa técnica pelos profissionais, levando-os a utilizar outros materiais mais 

convencionais como o concreto. 

“O Brasil possui uma extensa área de florestas nativas e plantadas e excelentes 

condições de implementar sua produção madeireira, através de políticas públicas 

que coordenem e fiscalizem manejos sustentáveis e reflorestamentos. No entanto, 

apesar de todas as vantagens comparativas, a madeira é pouco utilizada no país.”

BERRIEL, Andréa B. M. S, Arquitetura De Madeira: Reflexões E Diretrizes De Projeto 

Para Concepção De Sistemas E Elementos Construtivos, 2009, Pg. 31

 Existem outros motivos para que o uso da madeira seja mais explorado no 

Brasil. 

“A madeira, por ser mais leve, facilita o transporte e solicita menos as fundações, 

e permite a pré-fabricação dos componentes construtivos, o que reduz 

significativamente o tempo de execução da obra”

BERRIEL, Andréa B. M. S, Arquitetura De Madeira: Reflexões E Diretrizes De Projeto 

Para Concepção De Sistemas E Elementos Construtivos, 2009, Pg. 63

 24. BERRIEL, Andréa B. M. S. Madeira 
e Morada: A Habitação de Madeira 
como Opção
para o Século XXl. Curitiba: 
Dissertação (Mestrado) - PUC-PR em 
convênio com UFRGS,
Curitiba, 2002.
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  3.1.3 REFERENCIAS DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA

 a) Campus Pudasjärvi, 2016

Localização: Pudasjärvi, Finlândia

Arquitetos: Lukkaroinen Architects Ltd

Arquitetos Responsáveis: Pekka Lukkaroinen, Kristian Järvi, Timo Leiviskä, Hannu 

Tuomela

Área: 9.778 m²

 De acordo com o arquiteto finlandês Lukkaroinen em seu site lukkaroinen.

fi (acessado em 15/08/2018), em 2012, Pudasjärvi, uma cidade na Finlândia 

com apenas 8 mil habitantes e cercada por pântanos, decidiu levar a escola e a 

faculdade comunitária da cidade para uma única localização e construir um novo 

edifício para acomoda-las.

 Cada área possui diferentes formar de estrutura de madeira. No 

edifício do refeitório está localizada a estrutura em árvore, permitindo o maior 

espaçamento entre os pilares (Figura 27). Os edifícios das salas de aula da escola 

possuem uma estrutura alta de madeira curva (Figura 28). Essa curvatura foi 

possível graças ao material escolhido, a madeira laminada colada. Por ser alta, 

a estrutura permite a criação de aberturas para iluminação natural da área. O 

edifício da administração possui uma estrutura de madeira mais convencional em 

treliças (Figura 29), porém, os fechamentos das paredes são feitos com troncos 

laminados de 275 mm que são encaixados, formando uma parede estrutural 

(Figura 30).

 Houveram diversos motivos para a escolha do arquiteto no uso da 

madeira. Primeiro, desejava-se prevenir problemas de umidade e qualidade do 

Figura 25 - Representação 3D 
do edifício. (Fonte: Lukkaroinen 
Architecture)
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ar (semelhantes aos que os edifícios escolares da cidade haviam experimentado 

anteriormente). Segundo o uso da madeira foi uma escolha ecologicamente 

correta e proporcionou trabalho para os moradores locais. Terceiro, usou-se 

a madeira já que o projeto visava possuir um ciclo de vida. Isso significa que 

a empresa de construção assume a responsabilidade pelo gerenciamento e 

manutenção do edifício concluído. Também significa que o edifício é adaptável. 

Para grandes eventos, as salas de aula podem ser combinadas com o hall de 

entrada. Se a população de Pudasjärvi diminuir (algo que está acontecendo na 

Finlândia), é possível usar os quatro prédios no campus para outros fins, como por 

exemplo, convertendo as salas de aula em apartamentos de ocupação única para 

idosos.

 De acordo com o site loghouse.fi 25, o projeto ficou conhecido como o 

maior edifício em madeira do mundo e por isso serve de estudo para diversos 

outros projetos  e arquitetura em madeira. 

Figura 26 - Representação da 
estrutura de cada edificação 
do projeto (Fonte: Lukkaroinen 
Architecture)

 25. Rovaniemi Log House, Pudasjärvi 
Log Campus is the world’s largest 
wooden structure, 8 de Agosto de 
2017
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Figura 27 - Foto da estrutura de 
árvore do refeitório (Fonte: RA-Studio 
Raimo Ahonen)

Figura 28 - Foto da estrutura curva 
da área da escola  (Fonte: RA-Studio 
Raimo Ahonen)
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Figura 29 - Foto da estrutura da área 
administrativa  (Fonte: RA-Studio 
Raimo Ahonen)

Figura 30 - Paredes do projeto 
encaixadas pela sambladura  (Fonte: 
RA-Studio Raimo Ahonen)
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 b) Residência No Jardim Vitória Régia, 1987

Localização: São Paulo, Brasil

Arquiteto: Marcos Acayaba

Ano do projeto: 1987

 No projeto percebe-se a forte característica do uso da madeira para sua 

composição. 

“O cliente, engenheiro civil, projetista e fabricante de estruturas de madeira, 

comprou um lote de 900 m2 com 100 % de declividade para o fundo, na intenção 

de ali, ao construir sua casa, realizar uma experiência em industrialização da 

estrutura e das vedações, elaborar e testar um protótipo para casas a serem 

implantadas em pirambeiras. (...)

O desenho da casa resultou do equacionamento conjunto de programa e 

estrutura: são, no perfil, 5 módulos superiores para sala e serviço, com 100 m2, 3 

módulos abaixo para dormitórios, com 60 m2, e, finalmente, os módulos restantes 

com 20 m2 cada, para dormitório de hóspedes e sala das crianças, sempre 

incluindo a área da escada. (...)”]

Marcos Acayaba Arquitetos, http://www.marcosacayaba.arq.br, acessado em 

16/11/2018

 Além disso, sua estrutura é caracterizada pelo uso da técnica de encaixe 

da “sambladura”.

 “A estrutura é simétrica e equilibrada, sua geometria considera seu 

próprio sistema de montagem, sem escoramentos”

Marcos Acayaba Arquitetos, http://www.marcosacayaba.arq.br, acessado em 

16/11/2018

Figura 31 - Imagem do projeto da 
Residência no Jardim Vitória Régia. 
(Fonte: marcos acayaba arquitetos)
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Figura 32 - Desenho dos encaixes 
da estrutura. (Fonte: marcos acayaba 
arquitetos)

Figura 33- Corte do projeto da 
Residencia no jardim vitória régia. 
(Fonte: marcos acayaba arquitetos)
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3.2 DESENHOS

  Ao observar as diversas imagens das casas Hanoks, percebe-se um 

desenho similar localizados nos muros, portas, janelas, e outros elementos a mais 

(Figura 34).

 Esses desenhos geométricos são os designers mais antigos da Coreia, 

em sua maioria das vezes baseado nos caracteres da língua chinesa. De acordo 

com os arquitetos escritores do livro “Hanoak, Traditional Korean Homes”26, de 

1999, exemplo típicos de geometria incluía o desenho de relâmpagos, cascos de 

tartarugas e os caracteres chineses wan 卍, hoe 回 e chi 之

Figura 34 - Imagem mostrando uma 
das principais ruas da vila de casas 
Hanoks em Seul. Nela é possível 
observar os desenhos nas paredes 
inspirados nas escritas chinesas. 
(Fonte: Creative Commons user 
Sakaori licensed under CC BY-SA 3.0)

26. CHOI, Jae-Soon; Chun, Jin-Hee; 
Hong, Hyung-Ock; Kang, Soon-Joo; 
Kim, Dae-nyun; Min, Chan-Hong; 
Oh, Hyi-Kyung; Park, Young-Soon. 
Hanoak: Traditional Korean Homes, 
1999
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Figura 35 - Porta da casa Hanok e 
seu desenho. (Fonte: Natalie do blog 
http://thepinthemapproject.com)

Figura 36 - Desenhos possíveis das 
portas e janelas da casa Hanok. 
(Fonte: http://www.picrevise.net/edit.
php)
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3.3 FLEXIBILIDADE

 Uma característica forte da arquitetura tradicional de acordo com Ju Eun 

Kim (2015)  27 é a sua flexibilidade. Como tratado anteriormente, o gride estrutural 

proporciona uma flexibilidade na hora de projetar. A casa consiste de pequenas 

células retangulares e fornece tanto mutabilidade quanto regulação à medida que 

as células crescem.

 Fisicamente, ela é flexível quando se diz respeito ao estado da luz (já que 

possui portas e janelas com ornamentos, criando diferentes sombras), o clima 

(como a Coreia possui uma grande diferença de temperatura ao longo do ano, o 

projeto necessita ter versátil para essas diferentes datas) e os eventos familiares. 

Ju Eun Kim (2015) 28 diz que as portas deslizantes entre as salas, que são definidas 

por colunas, podem ser totalmente abertas ou dobradas para cima para ajustar 

o tamanho do espaço com base nas necessidades do ocupante (Figura 40). 

Dessa forma, as salas podem ser constantemente modificadas para atender a 

necessidade do ocupante a qualquer momento. Dessa forma, duas salas podem 

ser combinadas para servir um grande número de convidados para uma ocasião 

especial, ou uma sala pode ser totalmente aberta para o lado externo no período 

do verão para o seu frescor (Figura 39).

Figura 37 - Planta comum de uma 
casa Hanok. (Fonte: http://archi.com/)

Figura 38 - Ilustração que nomeia 
cada parte da fachada de uma casa 
Hanok. A porta flexível se chama 
“Punhammun”. (Fonte: Suh Jai Sik)

27. 28.
KIM, Ju Eun. SEEKING WISDOM 
IN TRADITION: THE PROMISE OF 
FUTURE HOUSING. Tese apresentada 
à Faculdade de Pós-Graduação da 
Universidade de Maryland, College 
Park, em cumprimento parcial dos 
requisitos para o grau de Mestrado 
em arquitetura, 2015
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Figura 39 - Imagem mostrando a 
porta flexível aberta para o lado 
exterior da casa. (Fonte: Suh Jai Sik)

Figura 40 - Resort em Andong. A 
porta flexível aumenta a área comum 
da casa. (Fonte: Yim HYEON-DONG)
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3.4 INSOLAÇÃO 

 3.4.1 ENTRADA DE LUZ E CALOR NA CASA HANOK

 Uma característica importante que é possível observar nas casas 

tradicionais coreanas é a relação que ela possui com a luz natural. De acordo com 

a arquiteta Ahn Uijong 29, a casa tradicional coreana é projetada entendendo a 

natureza e o seu entorno. 

“ Hanok, sem usar tecnologia moderna e máquinas, utiliza efetivamente o 

ambiente natural e o clima, por exemplo, o sol (...). O princípio de Hanok não é 

desafie a natureza, mas sim abrace-o e trabalhe com ele.” 
UIJONG, Ahn, An Analysis of the Natural Characteristics of Hanok that is Beneficial 

to Human Factors, 2014 30

 Dessa forma, ao utilizar a natureza ao seu favor, o projeto da casa 

tradicional foi pensado de uma maneira para valorizar a iluminação e calor no 

inverno, e afastar o sol no verão (Figura 41).  Assim, as casas possuem um telhado 

maior que o edifício, proporcionando a entrada de luz no inverno e protegendo as 

acomodações no verão.

 Outra característica que encontramos nas casas são os pátios internos. 

De acordo com Seungkwang Shon e Misun Kim  31, os pátios internos foram 

projetados para dar mais privacidade aos moradores da casa. Porém, essa opção 

no projeto vem também da valorização da natureza pelas casas tradicionais 

(Figura 42). 

 A arquiteta Ingrid C. L. Fonseca 32 diz que “pátios internos, por exemplo, 

29. 30.
UIJONG, Ahn, An Analysis of the 
Natural Characteristics of Hanok that 
is Beneficial to Human Factors, 2014, 
KIEAE Journal, Vol. 14, No. 5, Oct. 
2014, pp.97-102

31. SHON, Seungkwang e Misun 
Kim, A Study on the Composition 
of a Modern Hanok in Sunchon 
& Damyang Areas, Journal of the 
Korean Housing Association, Vol. 26, 
No. 2, 47-56, 2015

32. FONSECA, Ingrid C. L, Arquitetura 
moderna e conforto ambiental nos 
trópicos – diretrizes aplicáveis a casas 
de Lucio Costa na Gávea, Rio de 
Janeiro, pg.3

Figura 41 - Corte de uma casa 
Hanok. O Sol apino representa o sol 
do verão, enquanto o sol inclinado 
representa o do inverno. (Fonte: 
erzeki-korea.hu)
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constituíam-se em uma boa solução para assegurar boa ventilação e favorecer a 

captação de luz natural. Hoje em dia, devido à falta de espaço nas áreas urbanas, 

muitos pátios internos foram convertidos em espaços cobertos internos ao 

projeto, deixando carente a iluminação natural no projeto.

“Os tipos de casas podem ser vistos em formas L, formas C, etc, e espaços ao ar 

livre foram fechados como pátios”

 SHON 33, Seungkwang e Misun Kim, A Study on the Composition of a Modern 

Hanok in Sunchon & Damyang Areas, 2015  

33. SHON, Seungkwang e Misun 
Kim, A Study on the Composition 
of a Modern Hanok in Sunchon 
& Damyang Areas, Journal of the 
Korean Housing Association, Vol. 26, 
No. 2, 47-56, 2015

Figura 42. - Casa em formato de 
O com um pátio central e casa 
em formato de U. (Fonte: https://
steemit.com/travel/@pald/a-place-
to-visit-when-you-come-to-korea-
ep-5-korea-traditional-house-seoul-
hanok-village).
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 3.4.2 ENTRADA DE LUZ E CALOR NA ARQUITERURA BRASILEIRA

 Enquanto regiões no extremo norte e sul do globo necessitam se 

preocupar com a grande variação de luz e calor ao longo do ano, indo do caloroso 

verão até o frio do inverno, o Brasil se atenta ao forte calor do clima tropical do 

país. 

“Para o Brasil, país tropical situado entre as latitudes de 5º N à 34º S, a influência 

da radiação solar sobre as edificações é crítica bem como o clima caracterizado 

pela grande insolação.” Grace Cristina Roel Gutierrez e Lucila Chebel Labaki 34, 

2005

 Dessa forma, a arquitetura brasileira possui uma maneira diferente de 

projetar e se proteger da luz do sol. Entre um dos diversos tipos de proteção 

solar, existe o brise-soleil, que de acordo com Grace Cristina Roel Gutierrez e 

Lucila Chebel Labaki “possui uma expressão formal marcante, e adquire grande 

importância caracterizando as obras realizadas entre os anos de 1930 e 1960, 

marcando profundamente a arquitetura moderna brasileira.”

 Um exemplo de projeto que utiliza esse elemento é o edifício do 

Ministério da Educação do Rio de Janeiro (1936) (Figura 43), que teve consultoria 

do arquiteto Le Corbusier 35 e propõe o filtros brise-soleil para a entrada da luz no 

edifício.

“O clima quente faz o sol aquecer as enormes fachadas para um grau 

insuportável. Teria sido impossível construir este edifício tão alto com paredes 

pesadas, absorvendo calor. Assim, inventou o “brises-soleil”, faixas que cortam 

a luz, fazendo as paredes e as  janelas permanecerem na sombra. A luz difusa, 

34. Grace Cristina Roel Gutierrez 
e Lucila Chebel Labaki, 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRISE-
SOLEIL NA ARQUITETURA MODERNA 
BRASILEIRA, 2005.

35. Le Corbusier (Charles-Edouard 
Jeanneret-Gris) foi um arquiteto 
e urbanista de origem suíça e 
naturalizado francês em 1930. 
É considerado um dos mais 
importantes arquitetos do século XX

Figura 43 - Ministério da Educação 
do Rio de Janeiro. (Fonte: Fabio 
Motta/AE)
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vindo do céu, pode entrar livremente pela horizontal, produzindo um agradável 

efeito de luz no interior 

KALFF 36, 1971, p. 55 

 Outro exemplar de proteção solar são os muxarabis, igual os encontrados 

no edifício do Parque Guinle (Figura 44) de Lúcio Costa 37. Além de proteção solar, 

o elemento, segundo Bruand (2002) 38, formam “composições tão engenhosas 

quanto variáveis, estes elementos, concebidos originalmente com finalidade 

puramente prática, transformando-se num meio de expressão plástica que 

marcaram profundamente a aquitetura brasileira contemporânea”. 

36. KALFF, L. C. Creative Light. 
London, Macmillan, 1971

37.  Lucio Marçal Ferreira Ribeiro 
de Lima e Costa foi um arquiteto, 
urbanista e professor brasileiro 
nascido na França. É o autor do 
projeto do Plano Piloto da Cidade de 
Brasília, a capital do Brasil, obra que o 
consagrou como urbanista.

38. BRUAND, Y. Arquitetura 
contemporânea no Brasil. São Paulo: 
Perspectiva, 2002

Figura 44 - Parque Guinle. (Fonte: 
Blog A Música Congela, por Marcia 
Furriel e Niuxa Drago http://
amusicacongelada.blogspot.
com/p/1940-19.html)
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3.5 VENTILAÇÃO 

 3.5.1 VENTILAÇÃO NA CASA HANOK

 Ahn Uijong 39 afirma que a casa tradicional coreana foi baseada na 

condição geográfica e nas características climáticas da Coreia. De acordo com os 

arquitetos escritores do livro “Hanoak, Traditional Korean Homes”40, de 1999, 

a Coreia possui quatro estações do ano distintas, com invernos a temperaturas 

negativas e o verão chegando a mais de 35C.

  “Como um país peninsular, o clima oceânico compete com o clima continental. 

No verão, de junho a agosto, o clima é muito úmido e quente, característico 

de um clima oceânico. No inverno, de dezembro a fevereiro, o clima é muito 

frio, característico de um clima continental. Na primavera, de março a maio, e 

outono, de setembro a novembro, o clima é ameno tanto em umidade quanto em 

temperatura”Do-Kyoung Kim  41, 2005

 Dessa forma, a casa Hanok deveria controlar a temperatura de seu interior 

naturalmente, através da sua arquitetura (material, disposição dos cômodos e 

aberturas, etc) e, como a temperatura também acaba se diferenciando de acordo 

com a localização da casa no país, as Hanoks possuíam diferentes layouts em 

diferentes regiões da Coreia (Figura 45). 

 As casas das regiões frias, ao norte do país, possuem um layout com duas 

fileiras de cômodos. 

“O caráter comum das casas de duas filas pode estar diretamente relacionado 

às ocupações dos moradores locais, que incluem a coleta de ervas medicinais, a 

caça e a plantação de culturas que não sejam de arroz. A natureza solitária de tais 

39. UIJONG, Ahn, An Analysis of the Natural 
Characteristics of Hanok that is Beneficial to Human 
Factors, 2014, KIEAE Journal, Vol. 14, No. 5, Oct. 
2014, pp.97-102

40. CHOI, Jae-Soon; Chun, Jin-Hee; Hong, Hyung-
Ock; Kang, Soon-Joo; Kim, Dae-nyun; Min, Chan-
Hong; Oh, Hyi-Kyung; Park, Young-Soon. Hanoak: 
Traditional Korean Homes, 1999

41. KIM, Do-Kyoung, The natural environment 
control system of Korean traditional, 2005

Figura 45 - Os diferentes tipos de 
Layouts da casa Hanok de acordo 
com sua localização. (Fonte: http://
cefia.aks.ac.kr)
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atividades significava que, em vez de estabelecer uma comunidade ou aldeia, as 

pessoas viviam suas próprias vidas separadas.” Jeon BongHee 42, 2016

 Na região central e noroeste, as casas possuem um formato de L.

“A região noroeste da península coreana que faz fronteira com a China é fria, 

mas tem planícies bem desenvolvidas. (...) Esta composição foi semelhante ao 

arranjo de uma casa tradicional chinesa.” Jeon BongHee 43, 2016

 Ao sul, no clima mais quente, as casas possuem cômodos em apenas uma 

fileira e com marus (pátios de madeira) em seu centro.

“O arranjo da casa conectava-se em uma única fileira. Desta forma, cada sala foi 

anexada a outra por seus lados, permanecendo ao ar livre na frente e nas costas. 

Ao criar uma entrada na parte da frente da sala e janelas na parte traseira da sala, 

a ventilação do ar e a iluminação natural foram muito melhoradas. Essa formação 

se encaixa perfeitamente com o clima ameno da península coreana centro-sul. 

Cada casa era cercada por cercas e era composta de vários edifícios de forma 

linear para diferentes funções. Como tal, cada prédio individual da casa servia 

como um alojamento separado e tinha seu próprio pátio. No entanto, à medida 

que se percorria a região sul, era possível observar pequenas variações nos layouts 

das casas, dependendo das características geográficas, como a proximidade da 

região com as planícies, as montanhas e o oceano.”Jeon BongHee 44, 2016

 Outro fato que contribuía pra ventilação nas casas ao sul era o método 

Feng-Shui   da construção das vilas Hanoks na Coreia, em que tem “montanha 

aos fundos, rio na frente” (Figura 46). A montanha servia para a circulação do 

vento na casa Hanok, esse que se movimenta do topo da montanha até o rio.  

 

42. 43. 44. 
Jeon BongHee, professor de 
arquitetura na Seoul National 
University, Understanding Korea 
Series No.5 A Cultural History of the 
Korean House, 2016

Figura 46 - Imagem que ilustra o 
vento indo da montanha (a direita) 
para o rio (a esquerda) e cruzando 
a casa. (Fonte: http://www.vivasam.
com/)
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 Este retiro de cura localizado na Coreia do Sul (Figura 47) e projetado 

pelo escritório Archihood WXY mostra claramente o aspecto da ventilação em seu 

projeto inspirado nas casas Hanoks. Como mostra no croqui feito pelo escritório, a 

localização do projeto foi propositalmente no pé da montanha, fazendo com que 

o vento cruzasse o edifício e o arejasse.

Figura 47 - Imagem interna do retiro. 
(Fonte: Woohyun Kang)

Figura 48 - Croqui explicativo 
da ventilação do edifício. (Fonte: 
Archihood WXY)
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 3.5.2 VENTILAÇÃO NA ARQUITETURA BRASILEIRA

 Devido a característica do Brasil mencionado no capítulo “3.4.2 

ENTRADA DE LUZ E CALOR NA ARQUITERURA BRASILEIRA”relativo ao calor do 

clima tropical do país, a preocupação com a ventilação do edifício é de extrema 

importância. Um exemplo dessa preocupação com a ventilação natural do edifício 

é a Rede Sarah (Figura 49), do arquiteto Lelé 45. 

“A rede Sarah é composta por dez hospitais, sendo priorizada a solução 

tipológica horizontal, em virtude das questões de iluminação e ventilação natural, 

totalmente adequada ao clima do nosso país. Essas soluções propiciam ambientes 

mais agradáveis, mais salubres, menos herméticos e, consequentemente, reduz o 

gasto excessivo de energia elétrica”

UKIANTCHUKI, Marieli Azoia, Rosana Maria Caram, 2011  46

 Uma das características presentes nas arquiteturas de Lelé que permitem a 

valorização da natureza é o uso de Sheds (Figura 50) nas coberturas. 

 “Veja, quando eu comecei a projetar sheds não havia o problema 

econômico. Então o que me moveu a fazer os sheds foi à questão da humanização 

dos ambientes através da luz natural e da ventilação natural. Eu sempre achei 

que isso era mais sadio para o ser humano do que a iluminação artificial ou o ar 

condicionado. Então a minha posição inicial não foi movida pela economia ou pela 

sustentabilidade que hoje devido ao alto custo da energia e toda essa proteção 

que você deve ter com os recursos naturais, mas pela humanização. O hospital 

de Taguatinga foi em 1967 e ele é todo com ventilação e iluminação natural” 

(informação verbal) 47

Figura 49 - Imagem do Hospital 
Sarah Kubitschek Salvador. (Fonte: 
Nelson Kon)

45. João da Gama Filgueiras Lima 
(Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1932 
— Salvador, 21 de maio de 2014) 
também conhecido como Lelé foi um 
arquiteto brasileiro conhecido pelos 
projetos desenvolvidos junto à Rede 
Sarah de hospitais.

46. LUKIANTCHUKI, Marieli Azoia, 
Rosana Maria Caram, ESTRATÉGIAS 
DE INSOLAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
NATURAL NA OBRA DE JOÃO 
FILGUEIRAS LIMA, LELÉ: HOSPITAIS 
SARAH DE SALVADOR E RIO DE 
JANEIRO , Búzios, RJ, 2011

47. Entrevista realizada por Marieli 
Azoia Lukiantchuki com o arquiteto 
Lelé, no dia 18 de Novembro de 
2008, Salvador – BA.
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Figura 50 - Corte mostrando os 
sheds – (Fonte:  Jorge Isaac Perén 
http://iabto.blogspot.com/2015/02/
iluminacao-e-ventilacao-naturais-na.
html)
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4.1 SITUAÇÃO

 O projeto do Centro Cultural está 

localizado no bairro do Bom Retiro, possuindo 

importantes atrativos culturais no seu entorno. 

01. Estação da Luz:

Estação de trem e metro de muita importância 

historicamente e urbanisticamente para a região

02. Pinacoteca:

Sendo um dos principais aparelhos culturais 

da metrópole paulista quando levado em 

consideração o número de visitantes, o espaço 

museal representa a força cultural da região.

03. Parque da Luz:

Importante e grande parque paulista.

04. Rua Prates x Rua Três Rio:

Cruzamento da Rua Prates com Rua Três Rio, 

ponto que apresenta uma grande quantidade de 

empreendimentos ligados à cultura coreana, tais 

como restaurantes, vivendas e mercados locais.

05. Metro Tiradentes:

Movimentada estação de metrô de São 

Paulo, com importantes atrativos culturais nas 

proximidades. 

01

01 02

03 04
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01. Rua Samuel Benner:

Pequena rua nas proximidades do terreno, ao 

lado de uma vila. Atualmente, esta com artéria 

para pedestres pouco articulada pela presença 

de altos e impermeáveis muros que podem 

gerar insegurança à quem circunda a região.

02. Rua Padre Edgar de Aquino Rocha: 

Rua sem saída onde localizam-se pequenas 

residências unifamiliares. Propõem-se a abertura 

dessa rua sem saída para dentro do projeto, 

possibilitando o cruzamento de quadra no local. 

03. Praça cel. Fernando Prestes 

Praça com muita área verde e sombreamento 

utilizado nas horas de almoço pela população, 

trabalhadores da área e alunos da escola 

estadual Prudente de Moraes. Ao anoitecer, a 

região continua movimentava durante os dias 

da semana, porem fora do horário de pico e nos 

finais de semana, a praça escurece fazendo com 

que pessoas evitem de acessa-la. 

04. Paroquia Nossa Senhora Auxiliadora: 

Paróquia localizado na periferia do projeto 

proposto. Apresenta atualmente diversas cercas 

e empecilhos à um uso público mais intenso.

01 02

03 04
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4.2 COBERTURA

 A cobertura da edificação possui um 

desenho especifico inspirado nos elementos das 

casas Hanoks.

 Essa cobertura é feita de vidro para 

permitir a permeabilidade da luz solar no 

edifício. Isso é em referência aos grandes 

pátios internos existentes nas casas Hanoks. 

Essa cobertura cria um desenho interno na 

edificação com a luz solar que nunca será ao 

mesmo ao longo do ano. Em diferentes horários 

e diferentes estações, o sol fara desenhos 

diferentes dentro do projeto.

 Visando também o conforto térmico 

do projeto, essa cobertura de vidro está 

posicionada de forma que permita a circulação 

do ar.
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4.3 PLANTAS E CORTES
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 Fachada da edificação protegida pelo 

brise feito de madeira. Sua forma foi também 

inspirada nos desenhos das casas tradicionais 

coreanas. 
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4.5 ESTRUTURA E MATERIAL

 O método construtivo a ser utilizado 

na edificação é a do uso de madeira em 

pré-fabricados e travados pelo método da 

Sambladura. 

“A pré-fabricação tem como objetivo aumentar 

a rapidez da execução, a economia de materiais, 

a redução do tempo de utilização de mão de 

obra, com consequente economia financeira 

e melhora na qualidade do produto final. No 

entanto, o processo de pré-fabricação requer um 

maior planejamento na organização do canteiro 

de obras, na capacitação de mão de obra, mas 

sobretudo na etapa de projeto.” Andrea Berriel 

48, 2009  

48. BERRIEL, Andréa B. M. S. Madeira 
e Morada: A Habitação de Madeira 
como Opção para o Século XXl. 
Curitiba: Dissertação (Mestrado) - 
PUC-PR em convênio com UFRGS, 
Curitiba, 2002.

 Esquema estrutural do pilar de madeira 

junto com o encaixe das vigas. As vigas se unem 

dentro do pilares através da Sambladura. Para 

que isso ocorra, é necessário uma abertura 

maior interno ao pilar, para que haja espaço 

para travar as vigas dentro dela. Após encaixado, 

pequenas peças são inseridas para preencher 

o espaço não utilizado travando o sistema 

estrutural. 
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 Esquema estrutural que explica de 

pouco em pouco o posicionamento dos 

módulos dos pilares e suas lajes alveolares. O 

módulo da estrutura possui a medida de 10m 

x 10m. No centro, abre-se um espaço para o 

posicionamento da rampa pré-fabricada de 

madeira. As lajes alveolares possuem a medida 

de 10m x 1,25m, sendo então 8 lajes posicionada 

por módulo. 
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4.6 EXPERIMENTO

 Para o experimento do projeto foi realizado a construção de 

uma maquete cortada na máquina a laser que simule um dos módulos 

10mx10m. Os encaixes foram travados sem a utilização de cola, 

comprovando a capacidade da técnica proposta para a realização do 

projeto.

 Em seguida, foi realizado no Laboratório de Mecânica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie com o auxilio do Professor Fabio 

Raia um experimento de simulação de carga. A maquete suportou a 

carga de 7kg. 

 Depois foi realizado o teste de sacode, em que um 

equipamento encosta na maquete e realiza movimentos em Hertz. 

No modelo sofreu o movimento de 1Hz até 14Hz sem ceder, 

demonstrando a capacidade da técnica proposta para a realização do 

projeto.
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4.7 PERSPECTIVAS
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